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كثيرا.
وص ْحبو وسلم
بسم اهلل ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو َ
ً
تسليما ً
بعون اهلل نبتدئ ،وإياه نستكفي ،وىو حسبُنا ونِ ْعم الوكيل ،ثم أما بعد:
فمازلنااا -أحبتااي فااي اهلل -مااا الحاادي عااب أبااواب الجنايااات ،ومااازال الحاادي مت ِ
صا ًال عااب أنااواع القتاال ،وانتهااى بنااا
ّ
ُ
ِ
صاا صاغيرة أو
الع ْماد ،وىاو أن يرارب أحا ٌد
شاصاا فاي يار َم ْقتال بِ َع َ
ً
الحدي -أحبتي -عند الحدي عب القتال شا ْبو َ
ِ
ِ
صا َد الجناياة مووااو ٌد مناو ،ىااو يقصاد أن يفعاال
الع ْماد؛ ألن قَ ْ
سا ْوط أو لَ َكا َزه بيااده فا با بااو يماوت ،فهااو ُسامي قَا ْتال شا ْبو َ
بَ
صد أن يرربو لكب لام يقصاد أن يقتلاو ،فلالل ُسام َي شابو العماد؛ ألن
شيء فيو يرربو أو ما شابو ،لكنو مات ،فهو قَ َ
صد مووود ،لكنو ال يريد أن يقتلو.
فيو ال َق ْ
أمور يشترك فيها القتل العمد وشبو العمد
ٌ
ِ
الع ْمد يشتركان في أموٍر وياتلفان في أمور ،يشتركان في-:
الع ْمد وش ْبو َ
إبن ال َق ْتل َ
قَصد الجناية مب ُكل ٍ
واحد منهما.
ْ
وتغليظ الدية على الفاعل في ىلا المقام.
الع ْمد.
وكلل يجوز فيهما العفو ،كما سبق وتح ّدثنا في ال َق ْتل َ
الع ْمد وشبو العمد
الفروق الجوىرية بيب القتل َ
ياتلفان فيما يلي-:

 العمد فيو قصاص وشبو العمد ليس فيو قصاصالع ْماد فيااو القصاااص ،يعنااي أول حاوااة فيااو القصاااص اللااي ىااو ال َقا ْود ،اللااي ىااو َم اب قَاتَال ياُ ْقتَال زي مااا قُلنااا ،أ ْي يُفعاال
َ

بالجاني كما فَا َع َل بالمجني عليو.
أما ِش ْبو العمد ليس فيو قصاص ،ىو بدايتو مب أول الدية؛ إل ّن ىو ال يا ْق ِ
ص ُد القتل.
َْ
َ
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الع ْمد على القاتل .دية قتل العمد بتكون على القاتل.
دية َ
أما دية القتل شبو العمد فهي على العاقلة.

صبَتو المحيطيب بو ،العاقلة اللي ُىام العصابة المحيطايب باو ،سابق وقلناا إن فيهاا
ولَما نقول أنو على العاقلة يعني على َع َ

أي الالكور وإ ْن نزلااوا،
أي اآلباااء وإ ْن َعلَاوا ،واألبناااء ْ
خاال  ،وأروا مااا يُقاال فااي مسا لة العصاابة المحيطايب باإلنساانْ :
كلل اإلخوة ِ
األشقاء ،واإلخوة ألب ،وأبناء اإلخوة األشقاء ،وأبناء اإلخوة ألب ،كلل األعمام ،وأبناء العم.

علااى العاقلااة بيبتاادي تتااوّزع المسا لة ،يااروح لكاال واحااد فاايهم يبحا معااو عااب مسا لة المبلااس الاالي يسااتطيا أن يدفعااو،
صا َرة فاي
يُترك الفقراء ،واألثرياء يُِع ْيانُون اللي قَاتَل قَا ْت ًال شبو العمد على بل  .ليو؟ زي ما ُىام كاانوا معااه فاي مسا لة الن ْ
ث منااو قَا ْت ا ُل َخطَا ممكااب الديااة تاالىب بمالااو كلااو ،وىااو لاام يَ ُك اب
الاادنيا ،وكاالل إبا مااات ُى ا ْم يَ ِرثاُ ْونَاو كاالل لَم اا َح ا َد َ
ٍ
قَاْ ِ
فعندئل العاقلة تُِع ْيانُو على بل .
ص ًدا لل َق ْتل ،أو قَا ْتل شبو َع ْمد،
طيب افرض العاقلة ماقدرتش تدفا ،أو ماش قاادرة تادفا ،عندئ ٍال إبا كاان ىاو يساتطيا يادفا ،وإال فيكاون األمار علاى
بيت مال المسلميب.
لكاب احناا بناتكلم علاى الفاروق الجوىريااة ،يبقاى القتال العماد فياو القصااص ،شاابو العماد لايس فياو قصااص ،دياة العمااد
على القاتل ،ودية شبو العمد على العاقلة.
 العمد ليس فيو كفارة وشبو العمد فيو كفارةوالعمد ليس فيو كفارة.
طبعا ُح ْكمو أنو مب كبائر اللنوب.
أما شبو العمد ففيو كفارة ،وىو ً
ما يجب في قتل شبو العمد

ِ
الع ْمد ما يلي-:
القتل شبو العمد فيو الدية ،يجب في قَا ْتل ش ْبو َ
 -الدية

ارت ىاله الدياة ،وتكاون
ً
المغَلظَة ،وىي مئة مب اإلبل أربعون منها في بطون أوالدىا ،وتتحمل العاقلة كماا بك ْ
أوال الدية ُ

ُم َؤولَة على ثالث سنوات.

يبقى الدية لما بتكون على القتل العمد ،القتل العماد فياو القصااص ،لاو أوليااء القتيال َع َفاوا وقاالوا خاالص ماش ىنقتلاو
ولكب ىن خل منو الدية فبتبقى الدية مغَلظَةِ ،مب ِ
ض ْمب تغليظ الدية فاي القتال العماد إنهاا تكاون كااش ،وتكاون ماب ماال
ُ
القاتل نفسو.
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أما اإلنسان اللي ىو قتل ق ْتل شابو عماد فبتكاون الدياة علاى قَارابتِاو ِ ِ
صابات بتوعاو،
َ
الع َ
المح ْيطايب باو ،اللاي ىاي العاقلاةَ ،
ََ ُ

بكرت ىي اإلبل.
وكلل بتؤول إلى ثالث سنوات ،واألصل فيها كما
ْ

عب عبد اهلل بب عمرو "أن َ ِ
ب َ
يوم الفت ِ بمكةَ ،ف َكبا َر ثالثًا ،ثام قاال :ال إلاوَ إال اهللُ
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خطَ َ
اب وحا َده ،أال إن كال َما ْثاُ َرةٍ كانات فاي الجاىلي ِاة تُا ْل َك ُر وتُا ْد َعى ِماب َدٍم،
ازم األحاز َ
ونص َار عبا َده ،وى َ
وح َده ،ص َد َق وع َدهَ ،
ات قاادمي ،إال ماا كااان ِمااب ِساقاي ِة الحاااجِ ،
وسا َدانَِة البي ِ
أو م ٍ
ات .ثاام قااال :أال إن "..دا محال الشاااىد أو الاادليل،
اال ،تحا َ
َ
ِ ِ
ِ
الع ْم ِد ما كان بالس ْو ِط والعصا؛ مائاةٌ ِماب اإلب ِال :منهاا أربعاون فاي
قال -صلى اهلل عليو وسلم" :-أال إن ديَةَ الاط شبو َ
أوالدىا" حسنو األلباني .يعني ِميّة مب اإلبل منها أربعيب ناقة تكون أنثى حامل ،وبتكون أ لاى ماب يرىاا ،فهالا
بطونِها ُ
بالنسبة لهله المس لة.
المغَلظَة في ىلا المقام.
طيب ،يبقى إبن دا على سبيل المواساة لو ،بيبقى أول حاوة فيو مس لة الدية ُ
ضاا لكاب أباواب الاديات فيهاا مساائل أوساا ماب بلا  ،لكاب احناا ىناا
طبعا في أبواب الديات احنا بنالكر الدياة ىناا َع َر ً
ً
في دورة مكثفة بنلكر أىم المهمات.

األصل إن الدية بتكون مب اإلبل سواء في قَا ْتل العمد إبا َع َفوا وانتقلوا إلى الدية أو في قتل شبو العمد أو الاط .
ٍ
فعندئل ي ِ
ص أن ياُْنتَا َقل إلاى الالىب ،ألا ديناار
طيب إبا كان الناس مش أىل إبل أو مش أىل ِومال في ىلا المقام
َ
وعموماا المعمااول علياو فاي باالد لماا تكاون حالتهاا االقتصاادية ضااعيفة زي
ماب الالىب أو ٕٔ ألا درىام ماب الفراة،
ً
مصر يعني فبيُا ْؤ َخل بالفرة ٕٔ ألا درىام بماا يعاادل تالتاة كيلاو و ٓٓ٦وارام ماب الفراة ،بنشاو ساعر الجارام كاام
ونرربو في ثالثة آال وستمائة ورام ،دا بيكون السعر.

للل الدية ليست باألمر الهيّب ،دا أقل شيء فاي الدياة ،لاو حسابناىا علاى الادىب بتكاون المسا لة أعلاى بكتيار وادا

وربا كيلو دىب.
بتكون أكتر مب أربعة ُ

عموما يبقى األصل في الديات ِ
الجمال ،والحساب على أساسها ،وقد يُنتقل إلى الماال الالي ال يساتطيا أن يفعال أو
ً
لمب ليس مب أىل اإلبل على الصفة الملكورة.

واهلل تعالى أعلى وأعلم.
 -الكفارة

ِ
ٍ
طبعا اآلن مفيش رقبة ،رقباة يعناي َع ْباد ،مفايش اآلن عبياد علاى وواو
كلل بيكون عليو الكفارة وىي ع ْت ُق َرقَابَة مؤمنةً ،
ِ ِ
ِ
ال ُم ْؤِمنً ااا إِال
األرض ،فا ا ن ل اام يَجا اد ص ااام ش ااهريب متت ااابعيب ،إب اهلل س اابحانو وتع ااالى ق ااالَ " :وَم ااا َك ااا َن ل ُم ا ْاؤم ٍب أَن يَا ْقتُ ا َ
ِ
ٍ ٍِ ِ
سل َمةٌ إِلَ ٰى أ َْىلِ ِو إِال أَن يَصادقُوا ۚ فَاِ ن َكاا َن ِماب قَا ْاوٍم َعا ُدو ل ُك ْام
َخطًَ ۚ َوَمب قَاتَ َل ُم ْؤمنًا َخطًَ فَاتَ ْح ِر ُير َرقَابَة م ْؤمنَة َوديَةٌ م َ
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ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
س اال َمةٌ إِلَا ٰاى أ َْىلِ ا ِاو َوتَ ْح ِري ا ُار َرقَابَا ٍاة
َو ُىا َاو ُم ا ْاؤم ٌب فَاتَ ْح ِري ا ُار َرقَابَااة م ْؤمنَااة ۚ َوإن َكااا َن م ااب قَا ا ْوم بَا ْيا اانَ ُك ْم َوبَا ْي ا انَا ُهم ميثَااا ٌق فَديَ اةٌ م َ
م ْؤِمنَ ٍة ۚ فَ َمب ل ْم يَ ِج ْد" مش القي تحرير رقبة..
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يما" النساء.٢ٕ:
"فَ َمب ل ْم يَج ْد فَصيَ ُ
يما َحك ً
ام َش ْه َريْ ِب ُمتَتَاب َع ْي ِب تَا ْوبَةً م َب اللاو ۚ َوَكا َن اللاوُ َعل ً
يبقى ما التوبة ياُ َؤدي الدية ،وياُ َؤدي ال َكف َارة وىي صيام شهريب متتابعيب.
لمااا نقااول صاايام شااهريب متتااابعيب يعنااي ال يَ ِحال لااو أن يفطاار فيهمااا ،لااو صااام تسااعة وخمساايب يااوم وفطاار اليااوم السااتيب
مثال أثناء صايام الشاهريب عياد ،والعياد يَ ْحا ُرم صايام أول
بدون عُ ْلر فعندئ ٍل يعيد مب البداية ،أما لو فطر بعُ ْلر ك ْن ي تي ً
وطبعا دا مش ىيكون في صيام الشاهريب المتتاابعيب؛ إلن صايام رمراان فريراة فماش ىيادخل فاي
يوم مب عيد الفطرً ،
اثال ،فعندئا ٍال
صاايام الشااهريب المتتااابعيب ،يبقااى ممكااب يصااوم مااب شااوال لااو ابتاادأ صاايامو بعااد بل ا مااب بي القعاادة ما ً

ىياادخل عليااو شااهر بي الحجااة ففيااو أيااام عيااد األضااحى ،وأيااام عيااد األضااحى يااوم النحاار وأيااام التشاريق الثالثااة يَ ْحا ُرم
ٍ
فعندئل يقدر يكمل.
الصيام فيهما فهيفطر أربعة أيام ،لكب ىنا فطر ر ًما عنو

يتعمدش يبدأىا علشاان يفطار ،لكاب لاو صاام قَا َد ًرا لقاى نفساو عناده قاوة وقاادر
بس العلماء بكروا ىنا في التفاصيل ما ّ
يصوم مب أول شهر بي القعدة فبادأ الصايام فعندئ ٍال دخال علياو العياد لاو أن يُفطار إلن ىاو واواب علياو إن ىاو يفطار،
ىيكمل بعد كده مش ىيعيد مب األول.
ٍ
فعندئل لو إن ىو يُكمل.
ضا شدي ًدا وعلو ياُ ْف ِطر ،مايقدرش يصوم نتيجة المرض
ض َم َر ً
أو َم ِر َ
صم شيئًا .دا معنى صيام شهريب متتابعيب.
لكب إبا أفطر بدون عُ ْلر ىيعيد مب األول ك نو لم يَ ُ

واهللُ بَايب أن ىلا الصوم توبةً إلى اهلل -سبحانو وتعالى ،-قَا ْتل النا ْفس -أحبتي -لايس بااألمر الهايب أبا ًدا ،ولالل بياان
ىااله األحكااام يعطينااا أىميااة المحافظااة علااى ال انا ْفس كمااا َس ابَق وبَ َك ْرنااا ،وأىميااة مراعاااة األشااااص ،ومعرفااة ُح ُرمااات
الدماء ،وأنها ليست باألمر الهيّب عند اهلل.

يعني إبا كان اللي وقا في شايء خطا زي دا وماكاانش قصاده يقتال فعناده ماا الدياة صايام شاهريب متتاابعيب؛ توباةً إلاى

اهلل ،االعتااداء علااى ال انا ْفس لاايس أما ًارا ىيانًااا ،فمااا بالنااا بالجااائر الظااالم الاالي يسااتبي لنفسااو أن يعتاادي َع ْم ا ًدا علااى
األشاااص ويقتال قَا ْت ًال َع ْما ًدا ،فهالا فاي الحقيقاة علااى خطا ٍر عظ ٍ
ايم ماب دينااو ،وقاد سابق وبياناا خطااورة ىالا ،أحبتاي فااي
اهلل.

استحباب العفو ألىل القتيل ووزيل ثوابو
طبعا ألولياء القتيل العفاو عاب الدياة ،فا ن َع َفاوا عاب الدياة َسا َقطَت ،شاوفوا سابحان اهلل أحبتاي يعناي
ب ً
طيب ىنا يُ ْستَ َح ّ
رااا -
الح ْك ام الاالي ىااو َح ا ّق اإلنسااان الاالي أَ ْو ا َرم أو وقااا فااي الاط ا  ،لكااب ياُ ْر ِش اد أي ً
اهلل -ساابحانو وتعااالى -يعطااي ُ
دائماا المشاكلة اللاي بنقاا فيهاا كثي ًارا إ ّن كتيار ماب النااس لاو قادر علااى
سابحانو وتعاالى -العبااد إلاى مقاام أعلاى .واحناا ً
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أخياو مااا بيرحمهااوش ،يعنااي مااا بيصا ّدق واحااد يقاادر علااى واحااد ،ال ،األصاال إبا كااان اإلنسااان فااي مقااام َم ْقاادرة واختااار
أوره عند اهلل -سبحانو وتعالى.-
العفو فلَوُ األور عند اهلل -سبحانو وتعالى ،-وىلا ٌ
أمر عظيم ودا ،ولو ُ

يعناي أنااا يحرارني موقا  ،ودا عنااد الحقيقااة أمار لاايس بااالهيّب ،العفااو فاي مسا لة القتاال بالا ّلات مااش سااهل ،صااعب إن
ب لِلتا ْقا َاو ٰ " البقاارة.ٕٖ٢:
اإلنسااان نفسااو تَ ُجا ْود با ّن ىااو يعفااو عااب قاتاال ألحااد أقاربااو ،لكااب ربنااا قااالَ " :وأَن تَا ْع ُفااوا أَقْ ا َار ُ
أقرب إلى تقو اهلل ،وإلى رضا اهلل ،لماا يكاون ماا عناد اهلل -سابحانو وتعاالى -اإلنساان ينظار إلياو يكاون حاري
فهلا ُ
ٍ
قربو مب اهلل -سبحانو وتعالى.-
إلى ما عند اهلل ،ويعلم أن ىلا أفرل لو مب الدنيا وما فيها ،فعندئل سيفعل ما يُ ّ
يعني أحد مشاايانا الشايا المنجاد اهلل يحفظاو حادث لاو موقا شابيو بالل  ،وىالا ماب المواقا الحقيقاة التاي أثارت
طبعاا ماب علمااء الحجااز -قُتال فاي أثنااء ِعاراك وماا شاابو ،فالشااىد وقا موق ًفاا
في نفسي ودا ،أنو كاان ولاده -وىاو ً
درسو ،وىلا اللي يبيّنو للناس ،وىلا أمر ليس بالهيب على الانفس ،قاال َم ُق ْولاةً فاي الحقيقاة أثارت
طبق فيو ىلا اللي يُ ّ
في نفسي ودا ،قال:

ت إلااى مااا ىااو أنفااا لااي عنااد اهلل -
ادت ُسا ْر َعة الاادفْب ،ونَظَا ْر ُ
ت إلااى مااا ىااو أنفااا لولاادي بعااد ىااله الحادثااة ،فووا ُ
"نَظَا ْر ُ
فوودت أ ْن أَ ْع ُفو".
سبحانو وتعالى-
ُ

كامال ،إلى ير بل .
فعفا ما ال ُق ْد َرة واالستطاعة على أن ي خل َحقو ً
ِ
ب
فهلا مثال َع َملي -أحبتي -إن اإلنسان إبا عفا يكون لو كبيار األوار ماب اهلل -سابحانو وتعاالى ،-فهالا أمار ُم ْساتَ َح ّ
وأقرب إلى تقو اهلل -سبحانو وتعالى.-

ف با عفا أولياءُ الدم سقطت الدية.
بعض أولياء القتيل دون البعض اآلخر؟
مابا إن َع َفا ُ

الع ْماد أوليااء القتيال يجاب علشاان يُقاام القصااص والقاتال يُقتال الزم
وإن عفا بعرهم ..احنا قُلنا لو تفتكروا في ال َق ْتال َ
كلهم عب بَ ْك َرة أبيهم يقولوا عاوزيب القصاص ،لو واحد فيهم بس قال مش عايز القصاص عاوز الدية ساق القصااص

وينتقلااوا إلااى الديااة ،الزم كلهاام باإلوماااع كااده يقولااوا قصاااص علشااان ياُ ْقتَال ،ودا ياُبَ ايب المحافظااة علااى نَا ْفاس اإلنسااان
حتاى وإ ْن كااان وا ٍ
ان ،لعلااو يتاوب ويروااا إلاى اهلل ،المحافظااة علااى الانا ْفس أماار عظايم ،فلااو واحاد فقا قاال عااايز الديااة
َ
خالص انتقلوا إلى الدية ،خالص إوباري ىكلا.
الوَرثة أو مب أولياء الادم قاالوا نحاب نرياد الدياة،
طيب ىنا بقى مفيش قصاص ىنا دية بس ،واحد ً
مثال أو مجموعة مب َ

استشعر معاني العفاو التاي بكرتُهاا فقاال أناا ىعفاو وآخاد األوار ماب
ومجموعة تانية قالوا نحب عفونا ابتغاء مرضاة اهلل،
َ
ٍ
فعندئل نعمل ايو؟
اهلل سبحانو وتعالى،
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عندئا ٍل بنحسااب نصاايب اللااي ىااو لاام يَا ْعا ُ واختااار الديااة كااان ىيبقااى نصاايبو قااد ايااو مااب الديااة ،وياخااد نصاايبو ،والباااقي
يبقااى ايااو عفااو ،وناادفّا الاالي قَاتَال قَا ا ْت ًال خطا ً مقاادار الديااة للااليب وقعااوا فيهااا فق ا  ،للااليب لاام يعفااوا ،أمااا الااليب عفااوا
فيسق مب عليو بحسبهم .واهلل تعالى أعلى وأعلم.
وبل كلو على حسب تقدير الميراث.
أما الكفارة فهي الزمة للجاني على كل حال ساواء دفاا دياة أو عفاوا عاب الدياة ،فاي كلتاا الحاالتيب ىاو يجاب علياو إناو
يصوم شهريب متتابعيب ،يبقى سواء دفا الدية أو مادفعهاش أولياء الدم عفوا يجب عليو أن يفعل بل .
إبن َمب وقا في قتل خط أو شبو عمد ،احنا بنتكلم اآلن في شابو العماد وكالل إبا وقاا فاي قتال خطا يبحا ماا لاو

عند اهلل ،وإيو اللي يعملو علشان خاطر يزيل أثر ىلا الاط الكبير اللي وقا فيو واللي زىقات بانفس روح ،فماب ىناا
ينبغي عليو أن يعلم أن عليو الدية ،ثم صيام شهريب متتابعيب؛ توبةً إلى اهلل -سبحانو تعالى.-
سبب تَانَا ّوع أحكام القتل
ِ
الع ْماد لااو أحكااام ،وال َق ْتال ِشا ْبو
أحبتااي فااي اهلل ،سار تَانَ او ِع أحكااام القتاال ،ليااو أحكااام القتاال كلهااا ماتلفااة مااا باايب ال َق ْتال َ

الع ْمد لو أحكام ،وال َق ْتل ال َاطَ لو أحكام.
َ

ٍ
فعندئل األصل أ ْن ياُ ْف َع َل بو كما فَا َع َل بغيره.
صد ال َق ْتل،
الع ْمد؛ ألن الجاني قَ َ
َو َوب القصاص في القتل َ
ولم ي ِجب في شبو العمد؛ ألن الجاني لم يا ْق ِ
ص ِد ال َق ْتل.
َ
َ ْ
الم ْتالَ َفاة دي لهاا حاق ،احناا اتكلمناا المارة الماضاية إ ّن الانا ْفس اللاي
الم ْتالَ َفة .النا ْفس ُ
وووبت فيو الدية؛ لرمان النا ْفس ُ
ماتت دي لما اتكلّمنا فاي مسا لة القساامة ،قلناا اللاي ماات دا ينبغاي أن تُا ْدفا لاو الدياة ،ولاو ماعرفنااش مايب اللاي قتلاو
ااء ،لكاب
المفروض تُ ْدفَا ديتو مب بيت مال المسلميب ،ماتبقااش الانا ْفس كاده تماوت ومحا ّدش عارفلهاا دياة وتالىب ىب ً
النفس التي أُتْلِ َفت ىله النباي -صالى ااهلل علياو وسالم -لماا بكرناا الحادي قبال بلا فاي حادي محيصاب لماا ُو ِواد

طبعااا النبااي صاالى اهلل عليااو وساالم أولااى
القتياال ولاام يهتاادوا إل اى قاتلااو النبااي َو َداه صاالى اهلل عليااو وساالم ،ودف اا الديااةً ،
بالمؤمنيب مب أنفساهم ،واساتفاد العلمااء ماب بلا أن يكاون ىالا علاى بيات ماال المسالمب إبا لام يُعار التا َوصال إلاى
القاتل ،وكان في استطاعة بيت المال َدفْا مثل ىله األموال.

صد االعتداء بالنسبة للقتل العمد ،مش احنا قُلنا القتال العماد فياو دياة مغلظاة إبا
عموما ُو ِعلَ ْ
ت الدية ُمغَلظَة؛ لووود قَ ْ
ً
ِ
الع ْمد الدية ُم َاف َفة.
انتقلوا إلى الدية ،قَا ْتل ش ْبو َ
وم َاف َفة؟
يعني إيو ُمغَلظَة ُ

أحكام الجنايات "أنواع القتل "3من دروس الدورة العلمية "بصائر"3

( صفحة  6من ) 13

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

شاد َدةِ :ميااة ناقااة منهااا أربعاايب ناقااة حاماال ،ىكاالا تُا ْدفَا فااي ىاالا ،وتكااون كاااش ،وتكااون مااب مااال
الم َ
األوالنيااة اللااي ىااي ُ
القاتل ،دا ووو الت ْش ِديد.

ووو الت ْا ِفي إنها بتكون بيساعده فيها قرايبو ،بتكون على العاقلة مش عليو ،قرايبو بيساعدوه فيها ب َقا ْدر االساتطاعة،
وكلل بتكون ُم َؤولَة على ثالث سنوات مية ناقة ،وبل رحمة بهالا الالي وقاا فاي ىالا الاطا  ،وإعاناةً لاو علاى َو ْبار
ىؤالء الليب قُتل لهم القتيل.
ِ
اياما؛ لِ َم ْح او اإلثاام عنااو ،ألن الكفااارة َح اق هلل تعااالى ،فهااي عبااادة يُلا َازم بهااا
ولَ ِزَم ات الكف اارة للجاااني خاص اةً ع ْتا ًقااا أو صا ً
القاتل ال يره ،فووبت في حقو.

وواهلل ثام ِ
فنجد أن أحكام اإلسالم م ْبانَاىا على العدل ،وعلاى إعطااء كال بي حاق حقاوِ ،
واهلل لاو ُرْو ِعيَات ىاله الحقاوق
َ
ِ
سا ٍ
ب كبيارة وادا وادا وادا؛ ألن النااس يتسااىلون فاي الجارائم ،ساواء االعتاداء علاى الانفس أو
لََرأَيْانَا الجارائم َخفات بن َ
على ما دون النفس مب الجراحات أو ما شابو؛ بسبب إنو شاي إن مفيش إشكالية ،حتاى فياو َمثَال مشاهور يقاول لا
طبعااا َمثَال وااائر -يقااول ل ا " :اللااي تعاار ديّتااو اقتلااو" ،ىاالا ال يجااوز ،اناات دفعاات الديااة بااس ىت ا ثم عنااد اهلل
ودا ًساابحانو وتعااالى ،فمااا بالا بقااى باااللي عااار إنااو ملهااوش ديااة أصا ًاال ف اي ىاالا المقااام بيبقااى فيااو اعتااداء مااب أصااحاب
الجنايات بسبب ىلا ،فعلى الناس أن يعلموا أىمية تطبيق شرع اهلل -سبحانو وتعالى ،-وتطبيق الحدود خاصة.
عقوبات القتل شبو العمد
دايمااا بنقولااو
يبقااى إبن نسااتفيد مااب ىاالا أن عقوبااات قتاال شاابو العمااد اآلن ثالثااة أنااواع َز ّ
ي مااا قُلنااا ،احنااا التفصاايل دا ً
علشان نبيّب العقوبة األصلية والعقوبة التبَ ِعية إبا كانت مووودة ،والعقوبة البَ َدلِية.
عقوبة أصلية وىي الدية والكفارة ،دي عقوبة أصلية ،اللي ىي الدية والكفارة ،يبقى شبو العمد الدية والكفارة.
عقوبااة بدليااة تكااون بااالتعزير إبا سااقطت الديااة بسا ٍ
ابب مااا ،والص ا ْوم فااي ال َكف اارة إبا عجااز عااب ِع ْت اق الرقبااة ،يبقااى إبا
سااقطت الديااة بسا ٍ
ابب مااا مااش قااادر ياادفا ،كلهاام فقااراء ،مفاايش مااال ،أو مااا إلااى ياار بل ا ؛ فينتقاال إلااى التعزياار مااب
السلطان اللي ىو الت ديب ،احنا اتكلمنا عنو ،والص ْوم في الكفارة إبا عجز عب ِع ْتق الرقبة ،فدا بَ َدل.
ِ
ث" صااححو األلباااني .كمااا قااال
ال ال يا ِر ُ
عقوبااة تبعياة وىااي الحرمااان مااب المياراث والوصااية؛ ألن القاتاال ال يَا ِرث" ،القاتا ُ
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم.-

ما ىو قَا ْتل الاط ؟
بَِقا َي لنااا -أحبتااي -قَا ْتال الاطا وىااو" :أن يفعاال اإلنسااان مااا لااو فِ ْعلااو فيصاايب آدميااا "..مااا لااو فعلااو :يعنااي شاايء وااائز،
اثال أو ماا شاابو .." ،فيصايب آدمياا معصاوم
واحد بيصطاد واالصطياد وائز مفيش منو إشاكالية ،يصاطاد حياوان باري م ً
صده فيقتلو" .مثل أن يرمي ص ْي ًدا أو َى َدفًا فيصيب إنسانًا فيقتلو ،يبقى دا سميناه قَا ْتال خطا  ،ىاو لام يا ْق ِ
الدم لم يا ْق ِ
صاد
َ
َ
َ
ّ
بو ال َق ْتل ،بيرمي في حتة وات في حتة تانية وضرب إنسان آخر ،يبقى دا اسمو ال َق ْتل الاط .
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أقسام قتل الاط
نفصل فيو أوي نوعيب:
ال َق ْتل الاط عبارة عب نوعيب لو عاوزيب ّ
أن يفعل فِ ْع ًال ال يريد بو إصابة المقتول فيصيبو ،بيرمي صيد زي ما قُلنا فيصيب إنسان.
أو أن يَا ْقتل َمب يَظُنو ُم ْرتَدا أو َح ْربيا ف با يبدو لو أنو على خال بل أو أنو ُم ْسلِم.

فاألول خط في النفس ،والثاني خط في ظَب الفاعل ،فاكر إنو بيعمل شيء صحي وىو فَاعل شيئًا ِ
خاطئًا.
َ
ّ
ِ
ب فيو الدية والكفارة كشبو العمد وال قصاص فيو ،والدية في القتل الاط ديةٌ ُم َاف َفةٌ كما سي تي.
ال َق ْتل ال َاطَ تَج ُ

ْحق ب َق ْتل الاط
ما ياُل َ

طيب يَا ْل َحق بال َق ْتال الاطا ماا ىاو فاي معناى الاطا ِما ْب ُكال َو ْواو ،وىاو ماا كاان عاب طرياق المبا َشا َرة ،كا ن ينقلاب الناائم
على إنسان ،واحد مليان شاويّة اتقلّاب وقاا علاى واحاد؛ ماات ،نازل علياو؛ ماات ،ىالا قتال خطا  ،فعندئ ٍال دا فاي معناى
قتل الاط  ،ىو لم يقصد ِ
أصال ،وإبا بو تسبب في ىلا الق ْتل.
الف ْعل ً
ما ىو في معنى الاط مب ووو دون ووو ،وىو ما كان عب طريق التسابب ،كماا لاو حفار حفارة فاي طرياق عاام؛ فساق
فيهااا إنسااان؛ فمااات ،سااابها بقااى إىمااال ناااس بتحفاار للمجاااري بتحفاار للغاااز بتحفاار لكاالا بتحفاار ألي شاايء علشااان
يصلّحو وقام إىمال ساب الحفرة فسابها واحد وقا فيها مات ،ىنا نوع مب قتل الاط  ،ىلا قتل خط مب ووو.
للل ينبغي إن اإلنسان يحرص إنو مايفعلش شيء قد يتسبب في أب اآلخريب.

ابي والمجنااون ،يعنااي واحااد مجنااون أو صاابي قاصااد يقتاال ،ضاارب ويقتاال ،بااس ىااو مااش ُم َكل ا  ،فعلطااول
َع ْم اد الصا ّ
بنحسااب إ ّن قَا ْتلااو دا نااوع مااب قَا ْتال الاطا ؛ إلن مفاايش قصاااص علااى الصاابي ،وال قصاااص علااى المجنااون ،فبننتقاال إلااى
مس لة الدية مب مالو ،وعليو في ىلا.

راا فا با شارب وحادث مناو القتال بيُعتبار
صاد الجناياة قبال أن يَ ْسا َكر ،فهالا أي ً
السكران إبا شرب الامر ليَا ْقتُال؛ ألناو قَ َ

نوع مب أنواع ال َق ْتل الاط .

أحكام ُمتَا َعل َقة ب َق ْتل الاط -:

معا؟
متى تجب الدية والكفارة ً

قتل الاط بتجب فياو الكفاارة علاى القاتال .والدياة الماففاة علاى مايب؟ احناا قُلناا بقاى الدياة علاى الشاا

على العاقلة؟ الدية ماتبقاش على الشا

نفساو وال

الع ْمد ىو دا اللاي بتبقاى ماب ماال الشاا  ،أماا
الع ْمد ،ال َق ْتل َ
إال في ال َق ْتل َ

صابَات بعراهم فقيار وبعراهم ناي بيُا ْؤ َخال
الع َ
صابَات ،طياب إبا كاان َ
الع َ
القتل الاط الدية بتبقى على العاقلة اللي ُىام َ
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ٍ
عندئل ننتقال إلاى ماال الجااني ،الجااني نفساو ماش قاادر يادفا
مب األ نياء على قَ ْدر الطاقة ،كلهم مش قادريب يدفعوا
ننتقل إلى بيت مال المسلميب ،كما سبق وتح ّدثنا وتُدفا منو ،فهكلا.

ِ
الاادليل علااى ىاالا عااب عبااد اهلل بااب عماارو رضااي اهلل عنااو "أن رسا َ ِ
ال خطا ً
اول اهلل صاالى اهلل عليااو وساالم قراى :أن َمااب قُتا َ
ون ،وثالثون ِحقةً ،وعشرةُ بني لَب ٍ
بنت لَب ٍ
بنت َم ٍ
فديَاتُو مائةٌ ِمب ِ
ون بك ٍر" حسنو األلباني.
اإلبل :ثالثون َ
ُ
ااض ،وثالثون َ ُ
ودي بنت مااض ،وبناي لباون ،دي ِساب الجماال ،ماشاي الحاال؟ فيكاون ِساب سانَة ،و ِساب سانَتيبِ ،
وسا ّب ثاالث سانيب،
ّ َ
ّ َ
ّ
ٍ
ِ
فعندئل بتكون دي التقسيمة في ىلا المقام.
وس ّب أربا سنوات،
تجب فيو ال َكفارة يبقى أول حاوة تجب الكفارة على القاتل ،والدية الماففة ،فبينّا مس لة الدية.
متى تجب الكفارة فق ؟

ِ
الم ْسالِم الالي يَا ْقتُلاو المسالمون بايب الكفاار فاي بالدىام يظنوناو
كلل الكفارة فيو نوع بتَجاب فياو الكفاارة فقا وىاو ُ
كافرا ،فهلا ال دية على قاتِلو ،وإنما علايهم الكفاارة فقا ِ ،ع ْتاق رقباة مؤمناة ،فا ْن لام يجاد صاام شاهريب متتاابعيب ،قاال
ً
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اهلل" :فَاِ ن َكااا َن مااب قَ ا ْاوم َع ا ُدو ل ُكا ْام َو ُىا َاو ُما ْاؤم ٌب فَاتَ ْح ِريا ُار َرقَابَااة" النساااء .٢ٕ:ثاام بَا ايب أن َم اب لاام يَج اد يصااوم شااهريب
متتابعيب.
يبقى إبن قَا ْتل الاط نوعيب-:

نوع بتجب فيو الكفارة والدية ،الدية تُ ْدفَا كما بَ َك ْرنا ،والكفارة اللي ىي صيام شهريب متتابعيب.

وفيااو نااوع منااو بتبقااى عليااو الكفااارة فق ا ولاايس فيااو ديااة ،وىااو المساالم اللااي بيقتلااو المساالمون باايب الكفااار فااي بااالد
الكفااار ،يعنااي مساالميب بيحاااربوا كفااار وفيااو مساالم واقا وسا ماايب؟ وسا الكفااار الحاربييب فاادي أرض معركااة ،أرض
حرب ،بيحاربوه فظَنّوه منهم فقتلوه ،فعندئ ٍل في ىلا المقام ليس عليو دياة فاي ىاله الحالاة ،إنماا علايهم الكفاارة وىاي
صيام شهريب متتابعيب.

واهلل تعالى أعلى وأعلم.
ومب يُعفى منها؟
متى تتحمل العاقلة الدية؟ َ

إبن القتل الاط اآلن ىو والقتل شبو العمد فيهما الدية وفيهما الكفارة ،وقُلنا إن الدياة فاي القتال الاطا وشابو العماد
بتكون على العاقلة ،العاقلة اللي ُىم أقارب الميت اللكور الليب يَ ِرثُونو ،قاريبهم وبعيادىم ،أسااس العاقلاة تااني علشاان

صبَتو القريب والبعيد ،الحاضر والغائب ،ويدخل فيهاا علاى الاراو ماب أقاوال العلمااء
نبقى عارفينها :ىم اللكور مب َع َ

األصااول والفااروع ،يعنااي اآلباااء ،واألبناااء الاالكور ،اإلخااوة لغياار أم يعنااي اإلخااوة األشااقاء واإلخااوة ألب ،وأبناااء اإلخااوة،
وبالميَسر فالميسر ،اللي ىو حالو فيو يسار يعني.
واألعمام ،وأبناء األعمام ،ويُبدأ باألقرب فاألقربُ ،
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طيب إبا كان أقارب الميت أو أقارب القاتِل فقراء ،ىنا ىنقول ميب اللي ال َع ْقال علياو ماب األقاارب؟ اللاي بيُعفاى ماب

مس لة الدفْا دي؟ إلن الدفْا واوب على فكرة على األقارب ،ما يجيش يقول ل أماا مااليش عالقاة بياو أناا ماالي ىاو
اللي قَاتَل ،بتواسيو في مثل ىلا.

ال تُا ْؤ َخ ا ْل الديااة مااب فقياار مااب العاقلااة ،وال مااب أنثااى ،وال مااب ياار ُم َكل ا كالصااغير والمجنااون ،وال ِم اب ماااالِ لااديب
ص َرة والمواساة ،والفقير ال يَا ْق ِدر علاى المواسااة
الجاني ،واحد قريبو بس على ير دينو ،وال رقيق ،ألن تحمل الدية للن ْ
بل يحتاج إلى َمب يواسيو ،و ير المسلم ليس مب أىل النصرة ،والرقيق مالو لسيده ،فللل ىؤالء ليس عليهم عاقلة.
متى ال تتحمل العاقلة الدية؟
 -ال تحمل العاقلة َع ْم ًدا

ِ
الع ْمد.
يتحملون أب ًدا في مس لة َ
يتحملوا في ش ْبو َ
الع ْمد والاط  ،لكب ال ّ
طيب العاقلة المقتدريب بيتحملوا في إيو؟ ّ
ْحا
 ال تحمل العاقلة ُصل ً

صا ْل ًحا عاب دعاو قَا ْتال أنكاره الماد َعى علياو ،دي برضاو ماا تعملهااش ،ىاو تصاالَ عاب دعاو
وال تحمل العاقلة أي ً
راا ُ
ٍ
فعندئل ال تتحملها العاقلة في ىلا المقام ،إلن واو ماش عاب
ىتحملها وقرايبي يدفعوىا ،ىكلا،
قتل ،وقال خالص أنا ّ
طريق اإلثبات إنما عب طريق الص ْل .
 ال تحمل العاقلة اعترافًاصدقو بو ،يعني ىو بيقول لكب ُىم قاالوا ال ،ىاو كالاب ،ماحصالش مناو ىاله
وال تحمل العاقلة اعترافًا مب الجاني لم تُ َ
مثال إلى ير بل .
المس لة ،ممكب واحد عاوز يتحامى عب واحد يقول لو ىالّي قرايبي يدفعوا ً
 ال تحمل العاقلة ما دون ثل الدية التامةفيو مس لة مهمة وادا :وال تحمال العاقلاة -مااتتحملش العاقلاة -ماا دون ثلا الدياة التاماة ،ماا احناا عنادنا فاي أحكاام
ِ
ب فيها دية كاملة ،وأشياء تجب فيها نص دية ،وأشياء تجاب فيهاا ثلا دياة ،وأشاياء تجاب
الجراح أشياء ممكب تَج ْ
فيها أقال ماب ثلا الدياة ،العاقلاة احناا قُلناا فاي الجراحاات واالعتاداء علاى الانفس بتتحمال فاي الاطا وشابو العماد ماا

يتحملاو
كان مب ثاُلُ الدية وانت طالا ،أقل مب ثل الدية بيتحملو ىو في مالاو ،إلناو يساير ،دا ماال يساير ىاو يقادر ّ
مايبقاااش فيااو إوحااا بيااو لااو ىااو دفعااو ،إلن ىااو أصاالو ىااو الفاعاال واحنااا بنواساايو ،فلماا يكااون حاوااة مااب تلاات الديااة
عموماا ،حاد الكثارة فاي األماوال ماب الثلا  ،فعندئ ٍال ال
وانت طالا فدي كتير ،إلن ح ّد ال َكثْا َرة فاي األماوال ماب الثلا
ً
تتحمل العاقلة ما دون ثُل الدية التامة.
واحد يقول لي :يعني اياو ثلا دياة تااني؟ أقاول لاو :واحاد دلوقات فقاا عايب واحاد ،اإلنساان دا لاو كاام عايب؟ لاو اتنايب
مثال لو واحد كسرىا لواحاد ومنعاو إناو يش ّام بيهاا وأتلا الحاساة نفساها
ي األن
ً
بس ،العرو اللي ىو ليس لو بديل َز ّ
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بيبقى فيها دية كاملة في العرو الواحد ،طيب العرو اللاي ىاو لاو اتنايب ُم ْنا َق ِسام إلاى وازئيب زي العينايب أو اإلياديب أو
شارة صاوابا يبقاى الصاابا
الروليب فلو أتل لو واحدة وساب التانية بيبقاى نصا الدياة .تعاالوا نشاو بقاى لاو قُلناا َع َ

فيو ايو؟ عُ ْشر الدية ،وىكلا.

يتحم ال أقاال مااب تلاات الديااة ،أو أكثاار مااب ثل ا الديااة الكاملااة ،فالعاقلااة تتحماال معاااه إبا
دا معنااى إ ّن الواحااد ممكااب ّ

تحمل ثل الدية فصاع ًدا في شايء فعلاو خطا أو شابو عماد ،ساواء كاان اعتاداء علاى الانفس أو علاى ماا دون الانفس،

أمااا مااا دون بلا ال تتحملااو العاقلااة ،يعنااي لااو وينااا نسا ل ايااو ىااي األشااياء التااي ال تتحملهااا العاقلااة يكااون داخاال فيهااا
ىلا.
أحكام متعلقة بقيادة السيارة وما يترتب عليها مب حوادث قتل

راا مهماة وأىام األحكاام المتعلقاة بهاا،
طيب ندخل سر ًيعا في ُح ْكم قيادة السيارة
ابتداء أحبتاي فاي اهلل ودي مسا لة أي ً
ً

ينقساام الناااس فااي اسااتادام الساايارات إلااى ثالثااة أقسااامَ :مااب يجيااد قيااادة الساايارة ،احنااا بنااتكلم عااب الساايارة ليااو ىنااا؟

علشان بيحدث بالسيارة حوادث قتل خط  ،فيبقى يتفهم ىي داخلة ازاي ،وازاي يندفا فيها الدية ،إلى مثل ىلا.

ينقسم الناس في استادام السيارات إلى ثالثة أقسام
َمب يُ ِج ْيد قيادة السيارة ،ويعر واوباتها ،ويفهام أنظماة السا ْير ،فهالا يجاوز لاو قياادة السايارة؛ ألناو أىال لالل  ،فااىم
يمشي إزاي ،مارحش طلا الرخصة وىو مش فاىم اإلشارات ماشية ازاي ،وال حفاظ كتااب اإلشاارات وال فهماو ،لكاب
فاىم أنظمة السير وفاىم السواقة.
َمب ال يجيد قيادة السيارة ،وال يعر أنظمة السير ،ىلا ُم َفرط ،ال يجوز لو أن يقود السيارة؛ لئال يُهلا نفساو وكاي ال
ر ّر بغيره.
يَ ُ
مب يجيد القيادة ،ويعر أنظماة الساير ،ولكناو ال يطَبا ُقهاا ،وياتَاعماد الماالفاة ،فهالا و ٍ
اان علاى نفساو وعلاى ياره فيماا
ََ
ُ
َ
بنحملو في مثل ىلا كل شيء.
خال فيو ،إلن التفري بقى ّ
اإلصابات في حوادث السير
اإلصابة في حوادث السيارات بتنقسم إلى قسميب:
أوال :أن تكون اإلصابة في أحد ركاب السيارة
ً -

أن تكون اإلصابة في أحد ركاب السيارة ،دا القسم األول.
ىنا احتماالت الووود بقى في أحد الركاب :أن يكون السائق ُم َفرط فاي عادم َ ْلاق بااب السايارة ،أو ساايبو مفتاوح ،أو
سايبو بايظ ما بيتفتحش ،وعدم تفقد العجالت ونحو بل  ،عدم تفقد العجالت بتاعة السيارة.

أو أن يكون السائق ُمتَا َعديًا ،ك ْن يُ ْس ِرع ُس ْر َعة زائدة.

والمتَا َعدي إبا مات معو أحد-:
الم َفرط ُ
فهلا ُ
ب على السائق كفارة قَا ْتل الاط  ،وىي ِع ْتق رقبة ،ف با لم يَ ِجد صام شهريب متتابعيب.
َو َو َ
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وضمان كل ما تَالَ بسبب الحادث ِمب أموال سواء لغيره أو لنفسو إلن ىو ُم َفرط.
وكلل وووب الدية على عاقلة السائق ُم َؤولة على ثالث سنيب زي ما شرحنا الدية وأقسامها منل قليل.
الناوع التالات أن يكاون الحاادث بسابب مااب يار الساائق ،كا ْن يَا ْن َك ِسار براع الساايارة ،أو ينفجار العجال ويهاوي باو فااي

وسر أو ما شابو ،شيء خارج عب إرادة السائق في ىلا المقام.

ص ارفًا يريااد بااو النجاااة والسااالمة ،ك ا ْن ت ا تي ساايارة ُم ْس ا ِر َعة فعاااوز يفاديهااا فينحاار فتنقلااب
أو أن يتصاار السااائق تَ َ
السيارة.

فهلا السائق في الحالتيب دول لم يَاتَا َعد ولم ياُ َفرط بل ىو أميب قاائم بماا يجاب علياو؛ فاال شايء علاى الساائق ،مفايش

عليو حاوة في ىله المس لة.

 -ثانيًا :أن تكون اإلصابة في ير ُركاب السيارة

س ابب فااي
طيااب أن تكااون اإلصااابة فااي ياار ُرك ااب الساايارة ،فااي الناااس اللااي ىااو َخ ابَطْهم ،ىنااا برضااو أن يكااون ُ
المتَ َ

صااب نفسااو ،كا ن يفاوئااو إنسااان فيرمااي نفسااو أمااام الساايارة وىااو ُم ْسارِع ،واحااد وااو رمااى نفسااو وىااو
الم َ
الحااادث ىااو ُ
ماشي ،وال يمكب أن يتالفى الاطر ،فهلا ال يرمنو سائق السيارة؛ ألن المصاب ىو اللي تَسبب في ِ
الف ْعل.
ُ َ
ُ
َ َ
يبقى نفهم مب كده إ ّن مش كل حادثة فيها دية أو كفارة.
الثانيااة أن يكااون الحااادث بساابب مااب السااائق ،ك ا ْن ي ا ْدىس إنسااانًا يسااير أمامااو ،أو ي ِ
ادارا أو شااجرة وينحاار
َْ
َ َ
ص ادم وا ً
فيُصيب إنسانًا ،فهلا يجب عليو كفارة القتل الاط  ،وضمان ما أتلفو مب األموال ،والدية على العاقلة.
يِ
ص ّ حساب نسبة الاط في حوادث السيارات
َ

عموما -أحبّتي في اهلل -كلل فريق كبير مب أىل العلم المعاصريب -ألن حوادث السير لها اآلن أشياء كثيارة وادا-
ً
اثال حادثت حادثاة وواحاد ماات فيهاا ،وىناا فياو نسابة
اتفقوا على أن كالل يصا ّ مسا لة حسااب نسابة الاطا  .يعناي م ً

وتناسب ،ماا احناا لاو عاارفيب الاطا علاى مايب خاالص لاو الساائق ماش ماطائ مااعليهوش حاواة لاو ىاو الماطائ ىاو
ُ

اللي عليو الدية كما بكرنا ،طيب ىنا فيو نسبة خط على المقتول ونسبة خط على اللي قَاتَالَاو خطا ً اللاي ىاو الساائق،
ٍ
فعندئل فريق كبيار ماب أىال العلام ارتا أن يادفا ماب الدياة بَِقا ْدر نسابة الاطا  ،يعناي لاو نسابة الاطا مناو خمسايب فاي
المية ىيدفا نُ ّ الدية ،خمسة وسبعيب في المية ىيدفا تلتيب الدية ،أقل أكثر يدفا نفس النسبة.
لكاب الكفاارة ال تتجازأ ،ىيصاوم شااهريب متتاابعيب ىيصااوم شاهريب متتااابعيب؛ ألن الكفاارة ال تُ َجازأ ،لكاب فااي الدياة ياادفا
نسبة الاط فق  .واهلل تعالى أعلى وأعلم.
الااتمة
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إلااى ُىنَاا أَ ِحبتااي انتهااى وقاات ىااله الحلقااة ،أس ا ل اهلل -ساابحانو وتع االى -أن يتقباال منااي وماانكم صااال األعمااال ،وأن
ِ
ِ
ِ
سنَو.
يجعلني وإياكم مب الليب يَ ْستَمعُ ْون ال َق ْول فيَتبعُون أَ ْح َ
ٍِ
ألىميّتو في ىلا الباب.
الم ِهمات في ُو ْزء مب أحكام الجنايات ،وىو أحكام ال َق ْتل ،وفصلنا فيو؛ ّ
ىلا َأىم ُ
أس ل اهلل -سبحانو وتعالى -أن يرزقنا العلم والعمل.
سبحان اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إلو إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليو.
تم بحمد اهلل
شاىدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريس الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل وتفرلوا ىنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

أحكام الجنايات "أنواع القتل "3من دروس الدورة العلمية "بصائر"3

( صفحة  13من ) 13

