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هليما ا يهرا-
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل -صلَّى اهلل عليو وسلم وعلى آلهو وصهح و وسهلم يس ث
بعون اهلل ن تديء وإياه ونستكفي وىو حس نا ونعم الوايل ،ثم أما بعد،

حكم القتل العمد
فمازلنهها أح تههي فههي اهلل مه الحههدي عههل أحكههام القتههل وعقوبههات القايههل ،فههي ا سههالم ومازلنهها مه الحههدي عههل القتههل
العمد واألحكام المتعلقة بالقايل ،ويحدثنا ق ل ذله أح تهي عهل رةهورة القتهل ،وعهل أنهو ين اهي علهى ا نسهان أن يعلهم
رةورة ىذه المسألة مل ناحية ،واذال عل العقوبات المقهدرة للقايهل القتهل عمهد ،ويعريهت القتهل العمهد وصهور القتهل
ووجهد قتيهل ولهم يُعلهم قايلهو ،إحنها قولنها لهو
العمد ،وىنا ي قى بعض المسائل فيما يخص القتل العمد منها أنو لو فُرض ُ

فيو قتل عمد واحد قتل واحد سواء بالم اشرة أو بالس ب اما س ق وبينَّها عندئهذ فهي القصهاص وىنهتكلم عهل القصهاص
وأنواعو ان شاء اهلل ،ومتى يعني يُعفى عنو ،طيب األصل ىنا ىذا يُقتص مل الجاني.
ما ىي القسامة؟
طب إذا ُوجهد قتيهل ولهم يُعلهم مهل القايهل؟ قتيهل ولهم يُعلهم قايلهو مرمهي فهي مكهان معهيل وىكهذا ،لكهل إيُههم بهو شهخص

ولم يكهل لههم بينهة ،وقامها قهرائل يهدل علهى صهد ،المهدعي ،يعنهي إيهو؟ ىهو بينهو وبهيل واحهد رصهومة ،بينهو وبهيل نهاس

معينة رصومة ،والناس دول اانوا متوعدينو بالقتل ،وبعد ذل ُوجهد مقتهوث فهي مكهان قريهب مهنهم ،ومرمهي فهي الةريهق
مش قادريل يقوموا بينة على القتل ،فإزاي يُؤيى بحق ىذا القتيل ومهاذا يُفعهل؟ فهده بيُع هر عنهو فهي الفقهو بمسهألة إسهمها

مسألة القسامة ،مسألة إسمها مسألة القسامة ،يعني إيو القسامة؟ ىي أيمان مكررة في دعهو قتهل معصهوم ،ىهي أيمهان
مقررة في دعو قتل معصوم الدم ،إحنا إن شاء اهلل لينها يعريهت مه معصهوم الهدم ،إيهو مهيل ىهو معصهوم الهدم وأصهنا
معصههوم الههدم ،ي قههى ده إنسههان دمههو معصههوم م ههل إنسههان مسههلم مههؤمل مههاريك ش جريمههة ،أو م ههل معاىههد أو ذمههي أو مهها

شهابو ،فههإ ثذا لهم يقههم دليهل علههى قتلهو ،ىنهها فيهو قهرائل بتهدل أن نههاس معينهة قتلههوه ،أو واحهد بعينههو قتلهو عندئههذ بننتقهل إلههى
مسألة األيمان المكررة إزاي بقى؟ أوث بتُشرع القسامة في القتيل إذا ُوجد ولم يُعلم قايلو وإيُهم بهو قهوم ولهم يكهل بينهة
لكل قاما قرائل على صد ،المدعي.
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شروط القسامة
يشترط للقسامة أوث  :وجود العداوة ،عشان نخلي الناس يحلت ميجهيش أوليهاء القتيهل يهدعوا علهى أي واحهد يحلفهوا،
إنمهها أوث يكههون فيههو أشههياء محيةههة يههدل علههى إن ىههو فيههو شههيء يدفعههو إلههى قتلههو ،وجههود العههداوة ،اههون المههتهم مههل
المعههروفيل بالقتههل بلةجههي معههرو بالقتههل إلههى يههر ذله  ،وجههود سه ب بههيل يوضههك اأنههو يوعههده بالقتههل أو مهها شههابو أو
يلةخ بدم أو ما شابو وأن يتفق األولياء فهي الهدعوة ،يعنهي الههم يتفقهوا علهى أن شهخص بعينهو وإحنها واثقهيل إن ىهو ده
إلي ير ذل  ،طب يعملوا إيو بقهى؟ السهلةان يعمهل معهاىم إيهو؟ بي ِ
حلهر القاضهي الم َّهدعيل والم َّهدعى عليهو ،اللهي ىمها
ُ

بيدعوا على حد معيل إن ىو اللي قايل بيُحلرىم ا ينيل قدامو ،وي دأ القاضي باللي َّ
أولياء المقتول َّ
بيدعوا عليهو اللهي
بيقولوا أن فالن ده ىو اللي قايل يخليهم يُ َحلفون رمسيل رج ثهال رمسهيل يمينثها أن فالنثها ىهو الهذي قتهل ،ي قهى يحلهت

رجال رمسيل يمينثا أن فالنثا ىو الذي قتلو فيَ ا بذل القصاص.
رمسون ث
ماذا إذا امنتن أولياء الدم عل الحلت؟

طههب إذا امتنه أوليههاء الههدم عههل الحلههت ،قههال لهههم احلفههوا قههالوا لههو مههش ىنحلههت ،أو لههم يكملههوا الخمسههيل يمههيل؟
يحلفهو رمسهيل
مكملهومشُ ،حلت المدعي عليهم رمسيل يمينثا إذا رضوا ،يعني يقولوا لو احلهت إن انها مقتلتهوشَ ،
يمينثا فإذا حلت فأص ك بريئثا ،وإذا امتن أولياء الدم عل األيمان ولم يرضوا بأيمان َّ
المدعى عليهم فهدي ا مهام القتيهل
بالديَّههة يعنههي إيههو؟ ي قههى عنههدي صههورة دلههوقتي قتيههل مرمههي وفيههو قههرائل بتفيههد أن أىههل القتيههل بيقولههوا ده اللههي قتلههو وفههي

عههداوة واههان متوعههد لههو بالقتههل ومتأاههديل بههن معهمههش بينههة إن ىههو اللههي قايههل فعندئههذ بيجمعههوا رمسههيل مههنهم يحلفههوا
علههى رمسههيل يمههيل إن ده ىههو اللههي قايههل ،إذا حلفههوا رههالص بهههذا القمههام ث هها ،وده بيُقههام عليههو بقهها ىنهها القصههاص أو

الديَّة ،طيب الراجل ده رجه محلفهش قهالوا مهش ىنكمهل مقهدروش يحلفهوا يجي هوا رمسهيل واحهد ،أو مكملهوش أو

قالوا مش ىنحلت ،ىو اللي قتلو بن مش ىنحلت.

ماذا لو رفض المدعي عليو الحلت؟

سه ُونَوُ َىيهنثها َو ُى َهو ِعنه َد
ما ىو ألن الحلت ده مش شيء ىهيل وفيهو أشهياء ين اهي أن ننههر لهها مهل منههور الشهرعَ " ،ويَ ْح َ
اللَّ ِو َع ِهيم" النور ،51:ودي مسألة يتعلهق بيهها دم إنسهان ممكهل يُقهتص منهو فهالزم أوليهاء القتيهل عشهان يحلفهوا يكونهوا

متأاديل أو عندىم ش و قرائل إن ده اللي قايل والهم ،طب لو واحد بيقوم م ثال فالن 21 ،بيقولوا فهالن ،و 1بيقولهوا

فههالن ،و 1بيقولههوا فههالن ،ده الكههالم ده ميههنفعش ،زم الخمسههيل يكونههوا متفقههيل إن ىههو نفههن الشههخص ده ،طيههب
نحلههت
الخمسههيل دول حلفههوا علههى إنههو الشههخص رههالص بقههى القصههاص ،طههب محلفههوش أو مكملههوش الخمسههيل ،بِ َ
المدعى عليو إحلت انها رمسهيل يمهيل إن انها بهريء ،حلهت بقهى بهريء ،طيهب مارضهاش ىهو امهان يحلهت؟ عندئهذ

المفروض يعني إن ىو يُقلى الديَّة مل بيا مال المسلميل.
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الديَّة يُدف مل بيا المال
وط ثعهها ده فههي حههدي عههل سهههل ابههل أبههي ح مههة رضههي اهلل عنههو أنههو أر ههره عههل رجههال مههل ا هراء قومههو " َّ
أن ع ه َد اللَّه ِهو به َهل
َّ ِ
ِ
ِ
صةُ فأُرِ َر َّ
ِح فهي فقيهر أو
ررجا إلى ري َر مل جهد أصابَهم فأُيي ُمحي َ
ومحي َ
َس ْهل ُ
بل َس ْهل قد قُت َل وطُر َ
أن ع َد اللو َ
صةَ َ
هال  :أنههتُ ْم واللَّه ِهو قتَلتُمههوهُ" ،الحههدي " َّ
أن ع ه َد اللَّه ِهو به َهل َسه ْههل
هود فقه َ
عههيل" ،يعنههي ايقتههل ورمههوه فههي بيههر اههده" ،فههأيى يَهه َ
َّ ِ
ِ
ِ
صةُ فأُرِ َر َّ
ِح فهي فقيهر أو عهيل
ررجا إلى ري َر مل جهد أصابَهم فأُيي ُمحي َ
ومحي َ
ُ
هل وطُهر َ
أن ع َد اللو َ
صةَ َ
بل َس ْهل قهد قُت َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
هل
هود َ
فأيى يَ َ
فقال  :أنتُ ْم واللَّو قتَلتُموهُ  ،قالوا  :واللَّو ما قتَلناهُ  ،فأق َل حتَّى َ
قدم على قومو  ،ف َذ َا َر لَ ُهم ذل َ  ،ث َّهم أق َ
ب ُمحيصهةُ ليههتَ َكلَّ َم َ ،وىه َهو الَّههذي اهها َن بخي ه َهر ،
ى َهو وأرههوهُ حويصهةُ َ -وىه َهو أَ ْا ه ُهر منههوُ  -وع ه ُد اله َّهرحم ِل ب ُهل َسه ْههل  ،فه َذ َى َ
هول
هال رسه ُ
هول اللَّه ِهو صهلَّى اللَّهوُ عليه ِهو وسهلَّ َم  :ا هر ا ههر يريه ُد الس َّهل  ،فههتَ َكلَّ َم حويصهةُ  ،ث َّهم يَ َكلَّه َهم ُمحيصهةُ  ،فق َ
هال لَهوُ رس ُ
فق َ
هول اللَّه ِهو صهلَّى اللَّهوُ عليه ِهو
هب إلههيهم رسه ُ
اللَّه ِهو صهلَّى اللَّههوُ عليه ِهو وسهلَّ َم َّ :إمهها أن يَههدوا صههاحَ ُكم َّ
وإمهها أن يُؤذَنههوا بحههرب فَ َكته َ
هول اللَّ ِهو صهلَّى اللَّهوُ علي ِهو وسهلَّ َم  :لحويصهةَ ومحيصهةَ وع ِهد ال َّهرحم ِل
هال رس ُ
وسلَّ َم بذلِ َ  ،فَ َكت وا إنَّا واللَّ ِو مها قَتلنهاهُ  ،فق َ
ِ
ُّ
هول اللَّ ِهو
أيحلِفو َن
ميل  ،فَهوداهُ رس ُ
دم صاحِ ُكم ؟ قالوا َ ، :
قال  :فتحلِ ُ
ويستحقو َن َ
هت لَ ُكهم يَههود قهالوا  :لَيسهوا ُمسهل َ
ِ
َّ َّ ِ َّ ِ
ِِ
هال َس ْههل  :لقهد َرَالهتني ِمنهها ناقهة
يهم ال َّهد َار ق َ
صلى اللوُ عليو وسل َم مل عنده  ،ف َع َ إلي ِهم مائةَ ناقة حتَّى أُ ْدرلَا علَ ُ
حمراءُ" صححو األل اني ،الشاىد مهل ىهذا أح تهي فهي حهدي طويهل أنهو لمها لجهأوا إلهى الن هي-صهلَّى اهلل عليهو وسهلم-
فالن ي -صلَّى اهلل عليو وسهلم -جعهل القسهامة بههذا الهذي ذاهرت ،وقهال الرسهول -صهلَّى اهلل عليهو وسهلم" -أيحلِفهو َن

ِ
ُّ
ميل  ،فَهوداهُ رس ُ
دم صاحِ ُكم ؟ قالوا َ ، :
قال  :فتحلِ ُ
هول اللَّ ِهو صهلَّى اللَّهوُ
ويستحقو َن َ
ت لَ ُكم يَهود قالوا  :لَيسوا ُمسل َ
ِ
عليو وسلَّ َم" ،قال لهم إحلفوا قالوا  ،قالوا رالص ىنخلي اليهود يحلت قالوا ما ىمها مهش مسهلميل وىيحلفهوا ،قهال
رالص ودف مل بيا المال دفعو الن ي -صلَّى اهلل عليو وسلم.-
ىل الذي مات مقتوث مات ق ل أجلو؟
الكالم ده احنا جي ينو بردو ليو؟ عشان يت يل أن الميا ده لو حق ين اي أن يُ حه عنهو ،علهى األقهل رهالص إن يُعةهى
الديَّة ،سواء اان عُر قايلو أو لم يُعر قايلو ،ىذا أصل المسألة اية في األىمية ين اي أن يُراعهى ،فهإذا عُهر قايلهو
ىكذا وإذا لم يُعر بنحاول نلجأ إلى مسألة القسامة إذا اان فيو قرائل أو يعةى ديَّة مل بيل مهال المسهلميل لمواسهاة
للمها أو
أىل المقتول ،طيب بما أننا يحدثنا عل القتل في مسألة فهي ىهذا المقهام وىهي مسهألة آجهال ال َخلهق ،المقتهول ث

صاصا ىل ده مات ق هل أجلهو؟ أبه ثدا اايهره مهل المهويى ،يمهوت أحه ثدا ق هل أجلهو و يتهأرر أحهد عهل أجلهو بهل سهائر
ق ث
الن ايات والحيوانات لها آجال َّ
مقدرة ،فال يتقهدم أحهد و يتهأرر عهل أجلهو واهلل وحهده يعلهم أن ىهذا يمهوت بالههدم أو
بالار ،،أو بالقتل أو بالهُلم ،أو بالقصاص أو ما إلى ير ذل فهي آجال وأثار مكتوبة ،وأنفهاس معهدودة ،قهال اهلل -
ِ
ِ
ِ
هاعةث ۖ َوَ يَ ْسه هتَه ْق ِد ُمو َن" األعه هرا  ،43:وق ههال -
َجلُ ُه ه ْهم َ يَ ْس ههتَأْر ُرو َن َس ه َ
هاء أ َ
سه ه حانوَ " -ول ُك ههل أ َُّم ههة أ َ
َج ههل ۖ فَه هإ َذا َج ه َ
س حانوَ " -ولَل يهُ َؤرر اللَّوُ نَه ْف ِ
َجلُ َها ۖ َواللَّوُ َرِير بِ َما يَه ْع َملُو َن" المنافقون.55:
اء أ َ
سا إ َذا َج َ
ث
َ
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ُحكم القتل بالسحر

نتعرض بعد ذل أح تي إلى مسهألة ُحكهم القتهل بالسهحر ،يح ُهرم قتهل امدمهي بايهر حهق بهأي وسهيلة ،فهإن قتلهو بالسهحر

هحرا يمنعههو مههل األاههل والشههرب حتههى
فمههات وجههب القصههاص علههى مههل سههحره ،يعنههي إيههو قتلههو بالسههحر؟ اههأن يسههحره سه ث
هحرا يجعلههو يعتههدي علههى نفسههيو
هحرا يمنعههو مههل النههوم حتههى يهل ه  ،أو سه ث
يمههوت ،حاجههو يمنعههو مههل ىههذا ،أو يسههحره سه ث
فيقتلها ،فإذا ث ا ذله علهى السهاحر أو اعتهر بهو حكهم القاضهي بالقصهاص عليهو ،ىهو أسهاس السهاحر لهو حهد القتهل

لا لو أحكامو وإن فيو حاجو اسمها القتل بالسحر.
عموما يُستفاد مل ذل أن ىذا أي ث
اذال بسحره ،ث

الحكم إذا اشترك في القتل ما يُقتص منو
ُ

يعنههي إيههو؟ عنههدنا صههورة اههده أربعههو قتلههوا واحههد ،األربعههة دول مههنهم عيههل صههاير مههابلاش التكليههت ،أو واحههد مجنههون

الحكم ي قى إيو في ىذه الحالو ،في ىذا المقام ،إذا قام بأحد المشترايل في القتل العمد مان مهل القصهاص ،عهاي يل
ُ
نفر ،بيل صورييل في المسألة دي ،األربعة قتلوه وىما الهم يس وا في القتل ،مش معرو مهيل القايهل الم اشهر ،ألن

لو عارفيل إنو القايل الم اشر ىو اللي ىيُقام عليو إيو القصاص ،واحهد قتهل األو نهي ىهو اللهي قتهل رهالص ىيُقهام عليهو

القصههاص ،لكههل الهههم سههاعدوا واحههد مسههكو مههل اليمههيل ،واحههد مسههكو مههل الشههمال ،واحههد ضههرب التههاني عمههل،
فأص حوا األربعة مشترايل في ذات الجريمهة ،ىنها األصهل فهي ىهذا المقهام إذا قهام أحهد المشهترايل فهي القتهل مهان مهل

القصاص فال قصاص عليهم وإنما يجب عليو الديَّة بالسوية ،يعني الهم ي قوا مشترايل فيل؟ في الديَّة طالمها إن الههم
ىما المتس يل في القتل م بعض ،لكل لو معلوم إن أحدىم ىيُقام عليو القصاص.

يُعامل الجاني بعكن قصده

ردا لقصههده
إذا ث هها أن ا شههتراك مههل قههام فيههو المههان بتههدبير مههل القايههل لينجههو مههل القصههاص فيجههب عليههو القصههاص ث

السيء ،يعني إيهو؟ أحيانثها بي قهى فيهو مجهرم ،مجهرم فهاىم القهانون ،ومجهرم فهاىم الشهرع لمها يكهون األحكهام ُمةَّقهة فههو

عههاي يهههرب ،يعنههي مههل الةرائههت فيههو مقولههو لإلمههام ابههل الجههوزي اههان يقههول :الهريههت يُقة ه  ،الهريههت يُقة ه ىههو
بالشه ِ
هات وأقيلهوا ع هرايِ ِهم إ َّ
َّ
ادرؤوا
َ
الحدود ُّ ُ
بيدعي بيحاول يوجد ش هة وىو بيسر ،عشان راطر عندنا قول الن ي " َ
فههي حههد" حسههنو ابههل حجههر ،إحنهها مههابنفرحش بإقامههة الحههدود علههى النههاس ،لكههل الحههدود علشههان رههاطر إقامههة العههدل

والحيههاة والقصههاص بههيل النههاس والحيههاة يسههتمر ،طيههب وإعةههاء لكههل ذي حههق حقههو ،طههب عنههدنا ىنهها امن لمهها حههدث
مسألة السرقة اللي احنا بنتكلم فيو دي م ثال ام ال ،واحد عاي ينجو مل الحد لهم ايمسه قهام بيحهاول يوجهد شه هة،

أول مهها ايمسه قههام قايههل مه ثال إيههو فههالن ده المههال اللههي أنهها أرديههو منههو ده فلوسههي ،دي فلوسههي أنهها ،أنهها مارههديش منههو

فلوسههو ده فلوسههي ىههي عنههده ،فلههوس ليهها أنهها انهها سههاي ها عنههد أمانههة ،يقولههوا مههش فلوسه أقههم ال ينههة أه أث تنهها أه ده
طلعا مش فلوسو أصح ا الش هة يُدرأ عنو الحد ،لكهل لهو عهر إنهو بيتههار  ،وإن ىهو بيتعمهد أه يقهام عليهو الحهد،
إحنا بنتكلم لو القاضي معرفش ،لذل القاضهي ُمةالهب أح تهي ،القاضهي مهش ُمةالهب إنهو يمشهي بهالور ،وبهن جاله
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اينههيل شهههود إمشههي والمسههألة يمشههي ،ده ُمةالههب أنههو يخت ههر الشهههود ،ويخت ههر صههد ،الشهههود ،ويخت ههر صههد ،النههاس
الحكم ،ويُؤدي ُحكم اهلل -س حانو ويعالى -إذثا الشاىد لو ىو مدبر إنهو يجيهب واحهد مهش ُمكلَّهت
علشان يصل إلى ُ

المكلَّههت ،لكههل يههر مههدبرة ي قههى الهههم
فههي الههنص علشههان رههاطر القصههاص مهها يقههامش أو يقههام علههى ال ههاقي ويُتههرك يههر ُ
عليهم الديَّة بالسوية واهلل يعالى أعلى وأعلم.
عقوبات قايل العمد في الدنيا
عقوبات قتل العمد بقى ،لما ايكلمنا عنو لقايل الهنفن عمه ثدا ثهالث عقوبهات فهي الهدنيا ،قايهل الهنفن عمه ثدا أساسهو لهو
ثالث عقوبات في الدنيا ،عقوبة أصلية وىي القصاص ،عقوبة بدلية وىهي الديَّهة إذا عفهى عنهو الهولي ،أو أحهد األوليهاء،

وعقوبة ي عية اللي إحنا إيكملنا في أنواعهها أن يُحهرم مهل الميهراث والوصهية إذا اهان قهد أوصهي لهو مهاانش وراث ،ي قهى
ث" صهححو األل هاني ،العلمهاء اسهتفادوا مهل الحهدي ده قاعهدة :أن مهل يعجهل الشهيء
ىنا ألن الن ي قال" القايِ ُل يه ِر ُ

ق ل أوانو عوقب بحرمانة ،ىي بتتقال على أنها م ل ىي قاعدة فقهية مستفادة مل عدة نصوص للشهرع إن األصهل مهل
يعجهل الشهيء ق هل أوانهو عوقهب بحرمانهو ،اللهي ىهي معاملهة نقهيض القصهد السهيء ،الشهاىد ي قهى ىنها عنهدنا ىنها مسههألة
قايل النفن لو ىذه العقوبات القصاص ،أو نارد القصاص في النفن.
يعريت القصاص في الشرع والفوائد منو
أول حاجو القصاص بارتصار زي ما أشرنا ىو أن يُفعل بالجاني اما فعل ،وقهدر ررهص اهلل لههذه األمهة ثالثهة مرايهب:

اما ي يل القصاص ،أو أرذ الديَّة ،أو العفو ،واألفلل يكون اما أشرنا ق ل ذل علهى حسهب المصهلحة ،فهإذا اانها
المصههلحة يقتلههي القصههاص فهههو أفلههل ،وإذا اانهها يقتلههي أرههذ الديَّههة فهههو أفصههل ،وإذا اانهها يقتلههي العفههو فهههو

الر ُسههل وأن ه ل علههيهم
أفلههل ،وحكمههة مشههروعية القصههاص أح تههي رلههق اهلل النههاس-س ه حانو ويعههالى -وأرسههل إلههيهم ُ
الكتههاب ليقومههوا بع ههادة اهلل -ع ه وجههل -والسههير علههى طاعههة اهلل ،فههي النههاس مههل يسههتجيب إلههى ذله للههيعت فههي
العقيدة ،ضعت في ا يمان ،فشرع الع ي الرحيم -سه حانو -عقوبهات القصهاص والحهدود لتمنه مهل اقتهرا الجهرائم
وفي ينفيذ للقتل ات للقتل ،صيانة للمجتم  ،زجر عل العدوان ،حفه للحيهاة ،شهفاء لمها فهي صهدور أوليهاء المقتهول،
يحقيق لألمل والعدل ،ردع للقلوب القاسية الخالية مل الرحمة والشفقة ،حف لألمة مل إنسهان متهوحش يقتهل األبريهاء
وي ه الرعههب فههي ال ه الد ،ويتس ه ب فههي الح ه ن ويرميههل النسههاء ويهُهتم األطفههال ،ولههذل قههال -س ه حانوَ " -ولَ ُكه ْهم فِههي
ِ
اص َحيَاة يَا أُولِي ْاألَلَْ ِ
ص ِ
اب" ال قرة.571:
الْق َ
ما ىو ُحكم القصاص

ُحكمههو إيههو القصههاص ده؟ إذا وجههب بالشههروط السههابقة حههق واجههب ألوليههاء القتيههل ،ماشههي الحههال إمهها إن ىمهها يختههاروا
ِ
َّ ِ
ِ
هاص فِهي الْ َق ْتهلَهى ۖ
هب َعلَ ْهي ُك ُم الْق َ
يل َ
ص ُ
آمنُهوا ُات َ
القصاص أو العفو اما بيَّل اهلل -س حانو ويعالى -في اتابو" يَا أَيُّه َها الهذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
سهان ۖ ٰذَلِه َ
ْح ُّر بِال ُ
ال ُ
ْحر َوال َْع ْ ُد بال َْع ْد َو ْاألُن َ ٰى ب ْاألُن َ ٰى ۖ فَ َم ْل عُف َي لَوُ م ْل أَريو َش ْيء فَايهَاع بال َْم ْع ُرو َوأ ََداء إلَْيو بإ ْح َ
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يَ ْخ ِفيت مهل َّرب ُك ْهم َوَر ْح َمهة ۖ فَ َمه ِل ا ْعتَه َد ٰ بَه ْعه َد ٰذَلِه َ فَهلَهوُ َعه َذاب أَلِهيم" ال قهرة ،571:والن هي -صهلَّى اهلل عليهو وسهلم-
رسول ِ
اهلل صلَّى اهللُ عليو وسلَّم قال ،وحولَو ِعصابة مهل أصهحابِو  :بهايِعوني علهى أن يُشه ِراوا
قال ألصحابو ،قال" أن َ
ِ
ِ
وأرجلِكههم ،و يَعصههوا فههي
بههاهلل شههيئثا ،و يَسه ِرقوا ،و يَ نههوا ،و يقتُلههوا أو َداههم ،و يَههأيوا ب ُهتههان يفتَرونههو بههيل أيههديكم ُ
ِ
ِ
ومهل أصهاب مهل
ب في الدنيا فهو َا َّفارة لهوَ ،
جره على اهللَ ،
معرو َ ،
ومل أصاب مل ذل شيئثا فعوق َ
فمل َوفَّى منكم فأ ُ
ذل شيئثا ثم ستَهره اهلل فهو إلى ِ
اهلل ،إن شاء َعفا عنو وإن شاء عاقَهَو  .ف ايَه ْعناه على ذل " صحيك ال خاري.
ََ ُ
بما ي ا القصاص؟
ي ا القصاص بإيو أح تي؟ أوث با عترا  ،با عترا إحنا لسو ذارنها ق هل ذله اليههودي الهذي ردَّم رأس جاريهة بهيل
حج هريل فههإعتر بههيل يههدي الن ههي -ص هلَّى اهلل عليههو وسههلم -فقتلههو ،اههذال شهههادة رجلههيل عههدليل ،عنههد ع ههد اهلل ابههل
قتيال على أبواب ري ر فقال الرسهول-صهلَّى اهلل عليهو وسهلم -أقِهم شهاىدي ِل علهى
عمرو أن ابل محيصة األصار أص ك ث

برمتِه ِهو ،الحههدي " َّ
هار أصه َك
برمتِه ِهو ،أقِههم شههاىدي ِل علههى َمههل قتلَهوُ أدفعههوُ إليه َ َّ
َمهل قتلَههوُ أدفعههوُ إليه َ َّ
أن ابه َهل محيصهةَ األصه َ
هيال علَهى أب ِ
هال يهها
برمتِ ِهو ق َ
هال رس ُ
هواب ري َهر فق َ
هول اللَّه ِهو صهلَّى اللَّهوُ علَي ِهو وسهلَّ َم أقِهم شهاىدي ِل علههى َمهل قتلَهوُ أدفعهوُ إليه َ َّ
قت ث
َ َّ ِ
هت علهى
هيل قسهامةث ق َ
قتيال علهى أبهوابِ ِهم ق َ
ُصيب شاىدي ِل وإنَّما أص َك ث
هت أحلِ ُ
هال فَ َكي َ
هال فتحلِ ُ
هت َرمس َ
رسول اللو أنَّي أ ُ
هود" صههححو ابههل حجههر ،فعندئههذ بي هها اههذال القصههاص
هنهم قه َ
مهها أعلَه ُهم قه َ
هال ايه َ
هال يسههتحلِ ُ
هت َو ُىههم يَهه ُ
هيل مه ُ
ت رمسه َ
بوجود شاىديل ط ثعا بيُشترط في الشهود أن يكونوا عدول ،ومايكونش بينهم عداوة م المدعى عليو إلى ير ذل .
شروط القصاص
القصاص أح تي في حاجو إسمها قصاص فهي الهنفن ،وقصهاص فيمها دون الهنفن ،اهالجراح وقةه األعلهاء ،يُشهترط

لوجههوب القصههاص شههروط يتعلههق بالقايههل ،وشههروط يتعلههق بههالمقتول ،ومنههها مهها يتعلههق بههولي القتيههل عشههان القصههاص يُقههام

دي مسألة مش سهلة ونفن ىتُ َىق ي قى فيو شروط فهي القايهل ،شهروط فهي المقتهول ،اهذال شهروط فهي ولهي القتيهل،

عاقال متعم ثدا للقتل فال قصاص على صاير و مجنون و علهى مهل قتهل يهر رةهأث،
يشترط في القايل أن يكون بالاثا ث
هداء اههان حههي ،وأن يكههون مكافئثهها للقايههل فههي الههديل ،مكافئثهها للقايههل فههي
ويُشههترط فههي المقتههول أن يكههون إنسههانثا حيثهها إبته ث
الههديل ،فاألصههل إن ىههو يكههون مسههلم وىههو قتلههو ىكههذا يههر ذلههم بيتنقههل إلههى التع يههر ،أن يكههون المقتههول معصههوم الههدم،
الشروط التي يكون فهي القتهل ،يشهترط فهي القتهل الهذي ي ها بهو القصهاص أن يكهون القتهل فع ثهال للجهاني ،القتهل نفسهو

فعال للجاني ،اأن يذبحو بسيت أو مسدس أو أن ي ىق روح القتيل ،الشروط في ولهي القتيهل ،يُشهترط فهي ولهي القتيهل
ث
جميعا على القصاص ،فلو لم يرضى منهم واحد اما س ق وأشرنا يُنتقل إلي الدية.
إذا اانوا أا ر مل واحد أن يتفقوا ث
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ُحكم قتل الص ي والمجنون

لا يُقتص بو فهي ىهذا المقهام ،أشهرنا
واحد قتل ص ي صاير أو قتل مجنون ،مل قتل ص يثا أو مجنونثا قُتل بو
قصاص ،أي ث
ث
أا ههر مههل مههرة فههي الشههروط أىههو إن يكههون المقتههول معصههوم الههدم ،يعنههي إيههو بقههى معصههوم الههدم؟ علشههان رههاطر إذا اههان

معصوم الدم ىندرل إلى مسألة القصاص في ىذا المقهام ،طيهب معصهوم الهدم العصهمة يكهون بأحهد أمهريل ،أوث حاجهو
اسمها ا يمان ،وحاجهو إسهمها األمهان ،فالمسهلم إيمانهو قهد عصهم دمهو ومالهو وعرضهو ،ي قهى دي إسهمها ا يمهان أسهلم
إنسههان مسههلم ،عصههم دمههو ومالههو وعرضههو ،أي العصههمة باألمههان نوعههان :فههي حاجههو إسههمها أمههان مؤبههد وىههو عقههد الذمههو،
وأمان مؤقا وىو المستأمل ،وىذا األمهان بنوعيهو بيعقهده ا مهام مه يهر المسهلميل ،يعنهي إيهو عقهدة الذمهة؟ اللهي ىمها
َّ ِ
َّ
يل
ير المسلميل اللي عايشيل م المسلميل ،وىم ير معاديل ،ربنا -س حانو ويعالى -قال " َّ يَه ْنه َهها ُا ُم اللهوُ َعه ِل الهذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يل"
وى ْم َويُه ْق ِس ه هةُوا إِلَه ه ْهي ِه ْم ۖ إِ َّن اللَّه ههوَ يُ ِحه ه ُّ
لَه ه ْهم يهُ َقه ههايِلُوُا ْم فه ههي اله ههدي ِل َولَه ه ْهم يُ ْخ ِر ُجه ههوُام مه ههل ديَه هها ِرُا ْم أَن يَهَ ه ه ُّهر ُ
هب ال ُْم ْقسه ههة َ
الممتحنهة ،1:فيهو فههر ،بهيل المحهارب وبههيل المسهالم فهي ىههذا المقهام فعندئهذ ده اسههمو لهو عقهد ذمههة ،طهب ُمسههتأمل ده
ادالو األمان إن ىو يدرل لفترة محددة ويخرج ،ىندي م ال دلوقتي في الواق المعاصر اللي دارل بلد بجهواز سهفر،

فجواز السفر ده نوع مل األمان ماىواش درل رلسة ،مش دارل متسلل ع ر الحدود أو ما شهابو ،اهون إن أنها إديتلهو
جواز سفر ودرل ي قى معناىا إن أنها اديتلهو األمهان للهدرول فهال يجهوز ا عتهداء علهى ىهذا و علهى ذاك ،ي قهى األمهان
بيمنحو ا مام لمل أراد درول دار ا سالم لحاجة ثم يخرج إلى بلده وىذا يحرم ا عتداء عليو.
مل ىم ير معصومي الدم؟
إحنهها بنههتكلم دلههوقتي فههي العصهمة ،عصههمة ا يمههان وعصههمة ا يمههان دي لههو وقه ا نسههان اعتههد علههى إنسههان فيههها
بيقام عليو القصاص ،وعصمة األمان يحرم على ا نسان إن ىو يعتدي عليو وبعد ذل بيكون عليهو ديهة ويعهذير للوقه
فيها وا عتداء عليو ،طيهب ي قهى احنها عرفنها مهيل المعصهوم ،طهب مهيل بقها يهر المعصهوم ،بارتلهار اهده أصهنا

يهر

المعصهوميل ،يهر معصههومي الهدم ،الكههافر الحربهي ،فهال قصههاص علهى مههل قتهل سهواء قتههل وىهو فههي دار ا سهالم أو فههي
متلصصهها بايههر أمههان ،ي قههى ده الحربههي ،الحربههي زي دار حههرب مههل أشهههر دور الحههرب دلههوقتي إيههو؟
يرىهها إذا درههل
ث

إسهرائيل ،الحههرب مه ثال دي دار حههرب فههي ىههذا القههام ،فههي جهههاد واجههب قههائم فههي ىههذا المقههام ،فههإذا درههل واحههد بقههى

متلصصهها إلههى بلههد مههل بههالد ا سههالم وقُتههل ،لكههل ىنهها عنههدنا إشههكالية إن فههي فههر ،أن األصههل ممكههل إنسههان يكههون يههر
ث
معصوم بن اللي يقتلو َيع َّذر ألنو اعتد على سلةة الحهاام ،ألن فيهو أشهياء مهل ارتصهاص السهلةان ،ىهو األصهل لمها

متلصصا انا يسلمو للسلةة والسلةة ىي اللهي يح سهو ،يقتلهو ،يفعهل مها يهر فيهو ،لكهل احنها بنقهول لهو حهدث
يدرل
ث
واعتد عليو َيع َّذر ىنا ما انتقلش إلى القصاص لكل بيُه َع َّذر وما إلى ير ذله عتهداءه علهى سهلةة الحهاام ،ي قهى ده

عندنا الكافر الحربي.
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ما حكم الكافر الحربي؟
جرمهها ص ههيره مهههدر ال ههدم ،المريههد عل ههى
المسههتأمل وىههو الك ههافر الحربههي ال ههذي درههل دار ا س ههالم بأمههان إذا اريك ههب ث
ُ

ا سالم ،القايل عم ثدا ،قاط الةريق ،ال ا ي ،ال اني المحصل ،فكل ىؤ ء عرضوا نفسههم للعقوبهة وأصه حوا فهي ىهذا
المقههام ،لكههل يصههك ألحههد ،ىمهها يههر معصههوميل الههدم لكههل األصهل إن محههدش يعتههدي علههيهم بالقتههل ،ويسهلَموا إلههى
السههلةان ألن مههل اعتههد عليههو يهُ َعه َّهذر ألنههو يعههد علههى سههلةة الحههاام ،فيههو أحكههام المنههوط بيههها السههلةان ،يعنههي مه ثال
حدود مش منوط بآحاد الناس إن ىما يقيموا الحدود على بعض ،الحدود دي مل ارتصاص السهلةان ميجهيش واحهد

هرعا ،ألن دي مهل
يقيمها ،واحد روح لواحد صاح و يقول لو أنا زنيا يعالى اجلدني يكون شاب م ثال ،ىهذا يجهوز ش ث
ارتصاص السلةان إلى ير ذل .

ايفية يعييل القايل إذا يعدد الجناة
ىنا بقي معنها عهدة مسهائل منهها ايفيهة يعيهيل القايهل إذا يعهدد الجنهاة ،إذا اعتهد الجنهاة علهى أحهد ثهم مهات فلهو صهور:
األولههى إذا فههوت األول الحيههاة علههى المجنههي عليههو ،مجموعههة اههده قعههدوا يلهربوا فههي واحههد لحههد مهها مويههوه أول واحههد
ضربو لااية أما مات اما لو شق بةنو وأررج ما فيو ،ثم جهاء ال هاني فهأجه عليهو القايهل األول ألنهو ي قهى معهو جنايهة
حيههاة ،ىههو اللههي أنفههن فيههو يسه ب فههي الجههرح المميهها زي مهها بيقولههوا ،يسه ب فههي الجههرح المميهها ،لمهها معههاذ ومعههوذ
ذى هوا إلههى الن هي -صهلَّى اهلل عليهو وسههلم -فهي مسههألة مهل مههنهم أبههو جههل فهنهها الن هي نهههر فهي سههيت اهل واحههد مههنهم،
فالذي أنفذ السهم أعةاه سل ا ،قال لو ي قى ده ىو اللي قتل اللي ىو األو نهي ،مه إن ليهو األو نهي؟ جعهل فيهو جهرح
مميا وال اني جو أجه عليو فأص ك القايل ميل األول ،فعندئذ اللي عمهل الجهرح المميها ىهو القايهل ،إذا ألقهى أحهد
شخصا مل شاىق ،إحنا لسو أشرنا إليها واحد ياني لحق فهي صهورة يهر م اشهرة فعندئهذ بيكهون ال هاني ىهو القايهل اللهي
ث

ىههو ضهربو بمسههدس أو مهها شههابو ودي صههورة أشههرنا إليههها ،إذا قةه شههخص يههد المجنههي عليههو مههل الكههوع ،ثههم جههاء آرههر
معا ،ألن ا ثنيل يس ا فيل؟ في القتل ،طيهب إذا اجتمه
فقةعها مل المرفق ثم مات المجني عليو فالقصاص عليهمها ث

جماعة على إنسان أحدىم قال أنا أمسهكتو ،ليُقتهل وال هاني ذبحهو ،وال اله فهي نفهن الوقها بقهر بةنهو ،والرابه أشهعل

جميعا ألن الهم اجتمعوا متس يل في أساس إيو القتل والعياذ باهلل.
فيو الناس يُقتص منهم ث
ما ىي السراية وما معناىا وما أنواعها؟

طيههب فيههو حاجههو اسههمها سهراية الجنايههة ،يعنههي إيههو سهراية الجنايههة؟ إعتههد إنسههان علههى آرههر فقةه إصه عو ،واحههد قةه
لواحههد صههابعو بمةههوه م ه ثال أو بسههكينو ،ثههم أثههر الجههرح أنههو مههات دي إسههمها س هراية الجنايههة ،األثههر بتههاع الجههرح ىههو
باألساس مش قتل لكل ىو جرح فالجرح ده يس ب في الموت بعد ذل  ،ي قهى سهراية الجنايهة دي لهها ثالثهة أحهوال،

المس ب بن أو الم اشر بن ،فهي أشهياء
سراية الجناية لها ثالثة أحوال عشان مانهنش أن القتل زي ما قلنا في القتل ُ

ممكل ا نسان يعملها يتس ب في إيو ،مانهنش أن القتل في الم اشر بن اللي ىو القتل الصريك ،ممكهل يتسه ب فهي
ده قتلو ضربو قةعلو صابعو بن قةعة الص دي يس ا في مويو لها أحكام ،أيوه لها أحكام ين اهي علهى ا نسهان أن
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يراعيها لنعلم رةورة ا عتداء على الاير مةل ثقا سواء بجرح أو بايره ،إذا اانها السهراية بسه ب إىمهال المجنهي عليهو،
واحد عور واحد ال اني أىمل معالجة إيو ،معالجة الجرح ولم يذىب إلى الة يب حتى يسمم الجهرح فهال ضهمان علهى

الجههاني ،الجههاني بههن عليههو ضههمان الجههرح لكههل مهههواش قتلههو لههين بقايههل عليههو بههن ضههمان الجههرح ،طيههب إذا اانهها
الس ههراية بسه ه ب إىم ههال الة ي ههب أو يج ههاوز الة ي ههب ،فالل ههمان عل ههى الة ي ههب ألن ههو يل ههمل إذا قص ههر أو يع ه َّهد  ،وداه
للة يب والة يب ردو أىمهل فهي العهالج ،أو ادالهو شهيء آرهر رةهأ يقتلهو بهو ،أو باألصهل مهش يخصصهو وىهو رهدىا
اههده ىكههذا ،مهها ىههو عندئههذ يكههون ضههامل ألن زم يصههك لإلنسههان أن يتة ههب بايههر طههب فعندئههذ يحههرم عليههو ذل ه
يكههون اللههمان علههى الة يههب فههي ىههذا المقههام ،مههل ضههمل اللههمان علههى الة يههب يارههده يدلههو دوا منايههر مهها يعملههو مه ثال
يعر الفحوص الدواء ده يناس و و  ،ألن عار الدوا اللي ااي هو ميناسه ش بعهض أصهنا النهاس ،ميناسه ش مرضهى
السههكر ،ماينس ه ش مرضههى اللههاب ،ماينس ه ش اههذا ،ي قههى ُمةالههب إنههو يعملههو التحاليههل دي ق ههل مهها يعةيههو الههدواء مهها
عملش وادالو اده زي ما ييجي ي قى ده إسمو إىمال مل الة يب فعلى ا نسان أن يراعي ذل .

ما الحكم إذا اانا السراية في الجرح بس ب الجناية
طههب إذا اانهها الس هراية فههي الجههرح دي بس ه ب الجنايههة ،فههالمجني عليههو حلههر للة يههب والة يههب بههذل الوس ه لكههل
المرض استفحل لااية لما الراجهل مهات ،فعندئهذ اللهي يلهمل مهيل الجهاني األصهلي فهي ىهذا المقهام ،وىنها يت هيل طالمها
أشهرنا إلههى مسههألة الةههب أن وليفههة الةههب فههي ا سههالم جان هان إن رههرج عنهمهها فلههين بةههب ،أو ث:إصههالح الفاسههد فههي
الجسد وىي األمراض واألسقام التي يصيب األبدان ،ال اني:بهذل األسه اب التهي يحهول بهيل ا نسهان وبهيل الوقهوع فهي
المرضي ،ده اسمو طب عالجي يعني وطب وقائي.
ُحكم إنهاء حياة المريض الميؤوس مل شفاءه

وسها مهل عالجهو
ُحكم إنههاء حيهاة المهريض ودي دارهل فهي مسهألة القتهل اللهي إحنها بنهتكلم عنهو ،إذا اهان المهريض ميؤ ث

فههال يجههوز ألحههد أن يعةيههو إبههره يقلههي علههى حيايههو ليريههاح مههل عههذاب المههرض امهها يُقههال ،بعههض النههاس بيسههموا ده قتههل
الرحمة ،يقول ل شيل األجه ة مل عليهو ورهالص سهي و بقهى لمها يمهوت ،فهي الحقيقهة ىهذا للهم وعهدوان علهى الهنفن
وقتل عمد فيو القصاص ،ىذا قتل عمد فيو القصاص ،ألن يس ا نسان أن ،إحنا عندنا ا نسان ده اهل لحههو مهل
حيايو لها قيمة ولها ثمل حتى لو ميئوس مل عالجو ،يا أري اللحهو دي ىيتوب فيها ،ىيستافر فيها ىيتوب فيهها إلهى
اهلل -س حانو ويعالى -ىو لهو أجهل محهدد األصهل إنه يتراهو إلهى أجلهو فهي ذله المقهام ،فعندئهذ ا عتهداء علهى ذله
صههحيك مههات بأجلههو لكههل فههي ىههذا اعتههداء من ه عليههو فههال يصههك فعههل ذل ه  ،ولههذل حقههل المههواد السههامة فههي جسههم
المجنون أو المشلول ونحو ذل ليرياح مما ن ل بو فهذا قتل عمد يس ا نسان أن يقه فيهو ،وقهد قهال رسهول اهلل
هول ِ
اهلل  ،إ بإحههد ثههالث :
دم امههرئ مسههلم  ،يشههه ُد أن إلههوَ إ اهللُ وأنههي رسه ُ
صهلَّى اهلل عليههو وسههلم " -يحه ُّهل ُ
هالنفن  ،وال يههب ال انههي  ،والمفههار ُِ ،
هنفن به ِ
هارك للجماعه ِهة" صههحيك ال خههاري ،فههإ ثذا الم هريض الميئههوس مههل
لدينِههو الته ُ
ُ
ال ه ُ
عالجو اللي يقول ل أريحو مل حيايو ده نوع مل أنواع القتل العمد وعليو األحكام اللي ذارناىا.
أحكام الجنايات(2أنواع القتل)هن سلسلة "بصائر الووسن الثالث"

( صفحة  9هن ) 12

هوقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ُحكم إسقاط الحمل في جمي مراحلو

هداء إ لم هرر
طيب ُحكم إسقاط الجنيل ،ده دارل في مسألة القتهل ،يجهوز إسهقاط الحمهل فهي ُمختلهت مراحلهو إبت ث
شرعي ،فإذا اان الحمل بارتصار في مدة األربعيل األولى واان في إسقاطو مصلحة شرعية ودفه ضهرر جهاز إسهقاطو،
و يجوز إسقاط الحمل إذا اهان علقهة أو ملهاة إ إذا قهررت لجنهة ط يهة موثوقهة فهي بقهاءه رةهر علهى سهالمة أمهو إذثا
مفيش إشكالية بهذا ،المشكلة بقهى بعهد الةهور ال اله وده أرةهر شهيء اللهي عشهانو جهاي يل الحكهم ىنها ،بعهد إامهال

أربعة أشهر ،ده بقى روح وبقى نفن فال يحل إسقاط الحمل بحال إ إذا قررت لجنة ط ية أن في بقهاء الجنهيل ىهالك
ل َّحى بالحياة الهنية مهل أجهل الحيهاة اليقينيهة،
لألم ىتموت ،فعندئذ حياة الجنيل حياة لنية ،وحياة األم حياة يقينية في َ
اأن بندف أعهم اللرريل بأرفهما في ىذا المقام ،لكل زم نعهر أن الةفهل بعهد أربه شههور ده بقهى روح و يحهل

ا عتههداء عليههو بههدون سه ب إ إذا اههان وجههوده ىيههؤدي إلههى مههوت األم ،فههي يههر ىههذا يحههل ا عتههداء عليههو فههي ىههذا
المقام.
ماذا إذا ث ا أن الجنيل سيولد مشوه ىل يجوز إسقاطو؟
طيههب إذا ث هها أن الجنههيل مشههوه يشههويو يههر قابههل للعههالج ،وأنههو إذا ُولههد سههتكون حيايههو سههيئة وآ م عليههو وعلههى أىلههو
واهان ذله ق ههل يمهام أربعهة أشهههر وطلهب والديهو إسههقاطو فههل يصهك ق ههل األربعهة أم بعهد األربعههة؟ بعهد األربعهة أشهههر

يجههوز ،بعههد األربعههة أشهههر يجههوز ،ألن األربعههة أشهههر روح ،إحنهها قلنهها بقهها روح ،إنهها عنههدك إنسههان م هريض ومرضههو
ميؤوس منو عشان نخلصو مل آ مو نمويو؟ إنما ىو لو أجره في ذل ويرجى بُرئو مل اهلل -س حانو ويعهالى -ويُلجهأ
إلى اهلل بالدعاء لو ولهم األجر على ذل واهلل يعالى أعلى وأعلم ،فهذا رالصة ما يتعلق بهذا.

ُحكم سب الجاني بعد قتلو

طيب ُحكم سب الجاني بعد قتلو ،مش إحنا قلنا إيقتل وعملنا قصاص واذا ،ا نسان اللهي قتهل واحهد بايهر حهق أقهيم

عليهو القصههاص بشههرع اهلل -سه حانو ويعهالى -ده الحههق ميههنفعش ا نسههان يعتههدي ،يحلهرني المههة طي ههة ألميههر الشههعراء
أحمد شوقي في ن ره اان يقول :مل باى بسهالح الحهق بُاهي عليهو بسهالح ال اطهل ،أحيانثها ا نسهان ي قهى مهلهوم فهيَهلِم
فعندئهذ يُنصهر مهل اهلل -سه حانو ويعهالى -أو يلهي األجهر علهى نفسهو مهل ذله  ،ده حقهو القصهاص ،اهون القصههاص
قصاصهها أو يشههتمو ،أو يلعنهو ،واههذال مههل أقهيم عليههو حههد ال نههى أو
يسههب الجههاني بعهد قتلههو
ث
إنتههى فههال يجههوز ألحهد أن ُ

هدودا فهال ين اهي أن
القذ أو الجلد ألن اهلل أقامهها يعنهي ،ألن اهلل -سه حانو ويعهالى -بهيَّل لههم
أحكامها وشهرع لههم ح ث
ث

نتعد ىذه الحدود واهلل يعالى أعلى وأعلم.
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القتلى

التم يل بج القتلى لو حالتان ،إذا اان على وجو القصاص فال يجوز ،وإذا اان على وجو العقوبهة والنكايهة اهم َعهُهم
جرمهو فههي المسههلميل ورأو إن ىههو َّ
ينكههى بههو مههل أجههل إيههو؟ مههل أجههل يكههون ع ههرة لايههره فعندئههذ يجههوز ب َقه َدر ألن الن ههي -
صلَّى اهلل عليو وسلم -لما جاءه األعراب نهاس إجتهووا فهي المدينهة أمهرىم أن يحلقهوا بهالراعي ويشهربوا مهل أل هان ا بهل
وأبوالهها فلحقههوا بهالراعي فشههربوا مهل األل ههان واألبهوال لاايههة أمهها إجتهووا يعنههي أصه هم داء فههي اله ةل ،فههالن ي أاههرمهم و
وصهلُحا أبهدانهم قتلهوا الراعهي
قال لهم روحوا لراعي ا بل رارج المدينة واشهربوا مهل األل هان واألبهوال بعهد مها شهربوا َ
وساقوا ف لغ ذل الن ي ف ع في طل هم فجيء بهم ،فقة أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم -صلَّى اهلل عليهو وسهلم،-
الحدي " أن رىةثا مل عُ ْكل ،ثمانيةثِ ،
هول ِ
اهلل
قدموا على الن ي صهلَّى اهللُ عليهو وسهلَّم ،فهاجتَه َوُوا المدينهةَ ،فقهالوا  :يها رس َ
أجه ُد لكههم إ أن يَلحقههوا باله َّهذ ِ
ِ
أبانهها ِرسه ثهال ،قههال  :مهها ِ
هحوا وسه ِهمنوا،
ود  .فههانةلَقوا فشه ِربوا مههل أبوالِههها وأل انِههها ،حتههى صه ُّ
َ
وقتلههوا الراعههي واسههتاقوا اله َّهذود ،وا َفههروا بعه َد إسه ِ
َّ
َّ
هب ،فمهها
هالمهم ،فههأيَى الصهر ُ
َ
َ
يخ الن ه َّهي صهلى اهللُ عليههو وسهلم ،ف َعه الةله َ
َ
يرجههل النهههار حتههى أُيِههي بهههم ،فقةَ ه أيههديهم وأرجلَهههم ،ثههم أمههر بمسههامير فأ ِ
هالح َّرةِ،
ُحميَه ْ
هرحهم به َ
ها َ
فكحلَهههم بههها ،وطه َ
َ
َ
ُ
َ
َّ َ
َ
يستَ ْسقو َن فما يُس َقو َن ،حتى مايوا " صحيك الخاري ،ي قى َعهُم جرمو فهي المسهلميل ي قهى عقوبهو ودي مهل ارتصهاص
ين اههي و يصههك ىههذا رالصههو مهها
لهها السههلةان لههو أن يفعههل ذل ه  ،لكههل األصههل عههدم الت ميههل بالج ه وأن ذل ه
أي ث
يكون بو ىذه المسألة واهلل -يعالى -أعلى وأعلم.

ما ىو القتل ش و العمد وما ىي صوره؟
أح تي في اهلل ننتقل بعد ذل سر ثيعا إلهى مسهألة القتهل شه و العمهد ،قتهل شه و العمهد ىهو أن يقصهد إنسهان معصهوم الهدم

فيقتلو بجناية يقتل الثا ،فلم يجرحو بها فيموت بها المجني عليو ،حاجو ما بتقتلش فإذا بو ىو مش قاصهد إن ىهو،
واحههد بيلههرب إنسههان ضهربة رفيفههة اانهها القشههة التههي قسههما لهههر ال عيههر ،ىههو قاصههد يلهربو بههن مههش قاصههد يمويههو

فنسهميها شه و عمههد ليهو؟ ألن قصهد األذي واقه لكهل مهاىواش عمههد ألن ىهو مهش قاصههد إن ىهو يقتلهو ،صههور قتهل شه و
شخصهها فههي يههر مقتههل بعصههى أو بصههوت أو لك ه ه لكمههو اههده بيههده ،فاللههرب مقصههود
العمههد س هر ثيعا ،أن يلههرب أحههد
ث
واللرب ير مقصود.
الفر ،بيل قتل العمد وش و العمد
ي قى الفر ،بيل القتل العمد وشه و العمهد ،قتهل العمهد وشه و العمهد يشهتراان فهي قصهد التعهدي والجنايهة ويالهي الديَّهة
والعفو ،و يختلفان في اميي :العمد فيو القصهاص ،وشه و العمهد مهافيهوش قصهاص قصهاص يعنهي يتقتهل بيهو اللهي قتلهو،
شه و العمههد ألنههو مههش قتههل عمههد ،ديَّههة العمههد علههى القايههل وديَّههة ش ه و العمههد علههى العاقلههة ،العاقلههة اللههي ىمهها العص ه ة
المحيةيل بو ،والعلماء ارتلفوا في يحديد العاقلة ىي ميل ،أقرب األقهوال علهى رهال معت هر بهيل أىهل العلهم ،العاقلهة

اللي ىي يتحمل الديَّة عل العاقهل ىهم عصه تو مهل امبهاء ،واألبنهاء ،واألرهوة ،وأبنهاء األرهوة ،واألعمهام وأبنهاء األعمهام،
بعض أىل العلم أررج امباء ،أررج األصول والفروع ،لكل الشهاىد ىهذه ىهي العاقلهة التهي يتحمهل الديَّهة ،ي قهى واحهد
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مش قاصد يقتل بن قاصد يلرب فهنا بيتحمل ديَّة ألن مش ىو الجاني ،مش ىو قاصد القتهل ف يُعهان مهل قراي هو زي
ما ىو بيورسوه اذال يقفوا معو في ىهذه المحنهة ويُعهان علهى ذله  ،أمها قايهل العمهد ىهو الديَّهة يكهون مهل مالهو إذا عفها
أىل القتيل الديَّة يكون وقالوا مش ىنقتص ونارد الديَّة يكون الديَّة مل المال علهى الهراجك مهل أقهوال العلمهاء ،العمهد

لين فيو افارة ،وش و العمد فيو افارة ،العمد ده قصاص أو ديَّة يانيو فيو افارة على ما سيأيي ونذاره ،ألن فهي بعهد مها
ي قههى اههده ويههدف الديَّههة فههي صههيام شهههريل متتههابعيل ،فههي بالعمههد وبالخةههأ ،دي العمههد بتكههون حالَّههة ،يعنهي الديَّههة بتههدف

ااش في الوقا الحالي ،أما ديَّة ش و العمد ف تكون مؤجلة على ثهالث سهنوات ،وقتهل شه و العمهد ط ثعها قتهل مهل ا هائر
ال ههذنوب ألن ب ههردو ن ههوع م ههل ا عت ههداء وقص ههد الجناي ههة موج ههود فعندئ ههذ يح ه ُهرم عل ههى ا نس ههان أن يتعم ههد الجناي ههة عل ههى

أشههخاص ،أح تههي فههي اهلل إلههى ىنهها انتهههى وقهها ىههذه الحلقههة ،وان شههاء اهلل -سه حانو ويعههالى -لنهها يتمههة وبقيههة فههي لقههاء
آرر ،اسأل اهلل -س حانو ويعالى -أن يجعلني وإياام مل الهذيل يسهتمعون القهول فيت عهون أحسهنو ،وص ِهل اللههم وسهلم
وزد وبارك على ن ينا محمد وعلى آلو وصح و وسلم يسلميثا ا يرا.

يم بحمد اهلل
شاىدوا الدرس للنشر على النا في قسم يفريغ الدروس في منتديات الةريق إلى اهلل ويفللوا ىنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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