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ثهم أاها ، تسهليًما ثييهًرا وسهلم وعلى آلهه وصهح ه بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه
 أح تي في اهلل: ،بعد
 

 احترام اإلسالم لحق الحياة
فاإلسهالم  ،ا ثهان وعهعهتهه وأيًّهأيًّها ثانهم الّ  ،واحترم اإلنسان ان حيث هو إنسهان ،الريب أن اإلسالم احترم حق الحياة

واههن  لههب أح تههي فههي اهلل أن  ،ار علههى تعاليمهههسههفيههه اهها فيههه اههن القههيم التههي يسههعد العههالم ب سههر  إ ا  ،ديههن الحرههارة
 لذلب قال اهلل س حانه: ،اإلسالم على خالف اا يُهَروَّج له يحترم حق الحياة بالكلية

نَها َعلَهىل بَنِهي ِإْسهَرا ِ " لِهَب َثَت هْ َِ َفَك َنََّمها قَهتَهَل النَّهاَ  َجِميًعها ِاْن َأْجهِل  َل ٍْ َأْو َفَسهاٍد ِفهي اْفَْر ه ًْ ًسها بِرَْيهِر نَه ًْ يَل َأنَّهُه َاهن قَهتَهَل نَه
 .ٕٖالما دة: "َوَاْن َأْحَياَها َفَك َنََّما َأْحَيا النَّاَ  َجِميًعا

م نملة ن يًّا ان افن ياء فإ ا به َحهرَّ  قريهة النمهل، أوحهى اهلل غفلما لدحتى للحيوان  احترم اإلسالم حق الحياةوثذلب 
 . ثانم نملًة واحدةاّل إليه هَ  -س حانه وتعالى-

صهههلى اهلل عليهههه - نهههى صههحيم اسهههلم. "ال تتخهههذوا شههيًيا فيهههه الههروُح َغَرًعههها" :-صههلى اهلل عليهههه وسههلم-قهههال  وثههذلب
 فهال يسهعى اإلنسهان إنهه يتهدرب فهي الصهيد علهى شهيء فيهه الهروح لمجهرد ًعا،رَ يه الروح غَ أن يُهتََّخَذ شيء اما ف -وسلم

وإال بالرهواب  التهي  ،ثا نًها َاهن ثهان إال بهالحق  علهى أحهدٍ  ىدَ تَهعْ ال ين رهي أن يهُ ، و ب بل ين ري أن يحترم حق الحياةر  دَ التَّ 
لكههن فههي الجانههب ااخههر هنهها  أنهها  إ ا بهههم  ،يمواههن خاللههها تسههير الحيههاة علههى اههنه  قههو  شاههن خاللههها التعههاي َيِصههم  

لههذلب ن ههم  ؛ًداون فههي افَر فسههايع هههءالء فسههيعيدَ رْ وإن لههم يهُهه ،وإ ا بهههم يقعههون فههي جنايههات ،يعتههدون علههى الحقههو 
َِ َحيَههههاٌة يَهههها ُأولِههههي اْفَْل َههههابِ "اإلسههههالم أحكههههام العقوبههههات لهههههءالء بمهههها يرههههمن للنهههها  حيههههاة ثريمههههة   "َوَلُكههههْم ِفههههي اْلِقَصهههها

 .٧١ٔال قرة:
 

ن يَهْقتُههْل َوَاهه" :-سهه حانه وتعههالى-فقههال اهلل  ،حههَر علههى اسهه لة تع ههيم الحراههات ابتههداءً  -أح تههي فههي اهلل-واإلسههالم 
 .١ٖالنساء: "َلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِ يًماًدا َفَجَزاُؤُ  َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِرَب اللَّهُه َعَلْيِه وَ ُاْءِاًنا ا تَهَعم  

اجتن وا الس َع الموبقاِت. قالوا: يا رسوَل اهلِل، واا ههن  قهال: الكهرُ  بهاهلِل، والسهحُر، " :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال 
ِْ التهههي حهههّرم اهللُ إال بهههالحق ، و  أثهههُل الربههها، وأثهههُل اهههاِل اليتهههيِم، والتهههولي يهههوَم الزحهههِ ، وقهههذُف المحصهههناِت وقتهههُل الهههنً

 صحيم ال خاري. "المءاناِت الرافالتِ 
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 صححه افل اني. "لزواُل الدنيا أهوُن على اهلِل ِاْن قتِل رجٍل اسلمٍ " :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال 
 ن أبرهض النها ل يكهون بهه اإلنسهان ِاهْعهوتخيلهوا فِ  .."ثالثةٌ أبرُض الناِ  إلى اهلِل ": -صلى اهلل عليه وسلم-وقال أيًرا 

 .إلى اهلل والعيا  باهلل
 صحيم ال خاري." الحٌد في الحرِم، وا تٍغ في اإلسالِم ُسنََّة الجاهليِة، وُاطَِّلُب دِم اارٍئ بريِر حقٍّ لُيهريَق َدَاه".. 

فههي هههذا  -عههز وجههل-ن إ ا بههه يسههعى إلههى اعصههية اهلل يعنههي إنسهها "الحههٌد فههي الحههرمِ " :ي قههى اههن أبرههض النهها  إلههى اهلل
 .-س حانه وتعالى-ع فيه هلل كَ خْ ويُ  ،ى فيه اهللقَ تهَّ المكان الجليل الع يم الذي يهُ 

واها أاالهه اهن عهادات الجاهليهة اهن  ،-سه حانه وتعهالى-ه اهلل َاهرَّ اها حَ  لَّ ِحهيريهد أن يُ  "وا تٍغ في اإلسالِم ُسنََّة الجاهليةِ "
 فهذا ان أبرض النا  إلى اهلل. ،إلى أحكام الجاهلية  يعود بالناو والزنا واا إلى  لب  الربا والقتل

 يقتلههه بريههر حههق فهههذا ثلههه ال أي إن إنسههان يسههعى وراء إنسههان اههن أجههل أن "وُاطَِّلههُب دِم ااههرٍئ بريههِر حههقٍّ لُيهريههَق َدَاههه"
 .اإلنسان أن يقع فيه عْ يسَ 
 

يههر حههق بههل رعلههى نًسههه يعنههي المسهه لة اههش اعتههداء علههى ااخههرين فقهه  بثههذلب اإلنسههان ال يسههعه حتههى أن يعتههدي 
سههواء ثههان اسههلم أو غيههر اسههلم إال بههالحق  ، ال يجههوا،اإلسههالم احتههرم حههق الحيههاة عههدم االعتههداء علههى ااخههرين اطلًقهها

 .وبرواب  ت تي، للحًاظ على سنن الحياة
اهن حقهي أعمهل فيهها اللهي أنها عهايز   ،حهر فيههايقول خالَ نًسهي أنها و طيب بعد  لب اإلنسان امكن إنسان يتهاون 

ههنهَ  ،إلههى غيههر  لههب، أبههًدا فههال يسههع اإلنسههان أن  ،جسههد  أاانههة بههين يههديب ،-سهه حانه وتعههالى-ب هلل ْلههْ اإلنسههان اِ ًْ
د إدخهال اهَر علهى الجسهد أو سواء ثهان  لهب إتهالف لعرهو أو لجهزء اهن الجسهد أو تعم ه سه بإتالفٍ ًيعتدي على ن

 .فهذا ال يجوا ،يةإتالف النًْ بالكل
اهن تهرّدى اهن ج هٍل فقتهل " :اهن اسه لة االنتحهار أو قتهل الهنًْ قهال رًاذ  َحهولذا قال رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم اُ 

نًَسه، فهو في ناِر جهنَم يترّدى فيه خالًدا اخلًدا فيها أبًدا، وان تحسى سًما فقتل نًَسه، فسم ه في يهِد  يتحسها  فهي 
اخلًدا فيها أبهًدا، واهن قتهل نًَسهه بحديهدٍة، فحديدتُهه فهي يهِد  يجه ُ بهها فهي بطنِهه فهي نهاِر جههنَم خالهًدا  ناِر جهنَم خالًدا
 صحيم ال خاري." اخلًدا فيها أبًدا

ا هين،  عربهيٍّ  ويتحهدث بلسهانٍ  -صهلى اهلل عليهه وسهلم-م لِ جوااع الكَ  يَ وتِ أُ  -صلى اهلل عليه وسلم-والعرب والرسول 
سههواء قتههل  -أح تههي فههي اهلل-فكهه ن جريمههة القتههل  ،ثْكههطلقههون أحيانًهها الت بيههد علههى طههول المُ هههم يُ واههن ألًههاظ العههرب أن

فلههذلب  ،ث فههي جهههنم أثيههر اههن غيههر  اههن أهههل الك هها رُكههمْ يههر حههق هههذ  الجريمههة صههاح ها يَ رب نسههان لنًسههه أو لريههر اإل
 .ثكْ ل المُ وْ ر عن الت بيد بطُ  َّ عَ م على اإلنسان أن يًعل  لب فيهُ رُ حْ يَ 

 
ههللحًههاظ علههى نهَ  ؛وشههرع شههرا ع ،حههدوًدا دَّ َحههإ ن نسههتًيد اههن هههذا أن اإلنسههالم  ْ اإلنسههان وعلههى حيههاة اإلنسههان وال ًْ

 .لإلنسان أن يعتدي على  لب إال بالحق مّ صِ يَ 
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َْ الَّتِههي َحهه" :-سهه حانه وتعههالى-قههال اهلل  ًْ طيههب إيههه هههو  لههب الحههق  .ٖٖاإلسههراء: "رََّم اللَّهههُه ِإالَّ بِههاْلَحق  َواَل تَهْقتُهلُههوا الههنهَّ
 الذي ي يم اس لة االعتداء على النًْ 

ُل أُِاههرُت أن أُقاتِههَل النههاَ  حتههى يكهههدوا أن ال إلههَه إال اهللُ وأن احمههًدا رسههو " :-صههلى اهلل عليههه وسههلم-قههال رسههول اهلل 
فإ ا فعلوا  لهب َعَصهموا انهي داهاَءهم وأاهواَلهم إال بحهق  اإلسهالِم، وحسهابُهم علهى ، ويقيموا الصالَة، ويءتوا الزثاَة، اهللِ 
 .صحيم ال خاري "اهللِ 

 طيب اا هو  لب الحق . ي قى إً ا اإلنسان إ ا دخل في دين اهلل أص م اعصوم الدم إال بالحق
 

قاتهل العهالم   ين أن نُ الَ طَهاهها إن احنها اُ اعن" أُِاهرُت أن أُقاتِهَل النها َ "ههل  ،طيب ناخهد برعهو جز يهة تخها ههذا الحهديث
العهام لكن عنهدنا حاجهة اسهمها  ،وليْ هذا ان دين اهلل ،أبًدا أو اإلسالم بيدعو إلى هذا   قاتل النا  ثلهمأو نُ   ثله

قَهاَل الَّهِذيَن " :قال ،في ثتابه الكريم -س حانه وتعالى-ثما قال اهلل   ،يُراد بها الخاَ، هكذا ةألًاظ عااَّ  المخصوَ،
إن "ههل ثهل النها  قهالوا للصهحابة  ،٧ٖٔآل عمهران: "َلُهُم النَّاُ  ِإنَّ النَّاَ  َقْد َجَمعُهوا َلُكهْم فَاْخَكهْوُهْم فَههَزاَدُهْم ِإيَمانًها

 أم طا ًة اخصوصة  "النا  قد جمعوا لكم
 هههذا لههه بههابٌ  ،علههى الكههروت التههي يصههم بههها الجهههاد ،بحههارِ علههى المُ العتههداء ا ،عتههداء علههى المعتههدياال فهنهها افصههل

م إال بحهق اإلسهالم، وغيهر ي أسهلم دا داهه اعصهو ي قهى الله ،"إال بحهق اإلسهالم"لكهن هنها المقصهود اهن الحهديث  ،آخر
ب والقتهال واها اعصهواة إال فهي حهاالت الحهر  اءداه لههم ينإن غيهر المسهلماعنا هي تي  ،المسلم دا له دم اعصوم  أيوا

 .وسنكير إليه بإ ن اهلل س حانه وتعالى ،إلى  لب
 

ال يحهل  دُم ااهرٍئ اسهلٍم، يكههُد أن ال ": -صهلى اهلل عليهه وسهلم-طيب اهن عهمن ههذ  الحقهو  إيهه  قهال رسهول اهلل 
، والييهههُب الزانهههي، والمًهههار ُ إلهههَه إال اهللُ وأن ههه ِْ ُْ بهههالنً  "لِدينِهههه التهههارُ  للجماعهههةِ  ي رسهههوُل اهلِل، إال بإحهههدى ثهههالٍث: الهههنً

ة ير اهن اعصهذَ ْحهفعلهى اإلنسهان أن يَ  ،وقع فيهها اإلنسهان إ ال ان السلطان تْ القَ  بُ جِ وْ فهذ  أعمال تهُ  .صحيم ال خاري
 .-س حانه وتعالى-اهلل 
 

ن وجعههل المجتمههع اإلسههالاي يقههوم علههى أسهها  اهه ،م حههق الحيههاة بهههذ  الطريقههةإ ا ثههان اإلسههالم ع َّهه ،أح تههي فههي اهلل
ورب  بين أفهراد المجتمهع برابطهٍة قويهة يصهعب أن يُهرب  بهها  ،لنًسه ب  حِ فخيه اا يُ  المءانُ  بَّ حِ وأن يُ  ،التراحم والتوادّ 

 قال اهلل س حانه: ،يدعو إلى اإلصالح أال وهي رابطة افخوة رٍ كْ آخر أو في أي فِ  في أي دينٍ 
م لُ ْصهههر اههها يَ دْ علهههى قَههه ر وجهههود اعهههاني افخهههوة بهههين أفهههراد المجتمهههعدْ فعلهههى قَههه ،ٓٔالحجهههرات: "ِإنََّمههها اْلُمْءِانُهههوَن ِإْخهههَوةٌ "

ن عههمن اقواههات السههعادة أن نعههيش حيههاة فِمهه ،المجتمههع بههإ ن اهلل سهه حانه وتعههالى وتقههوى شههوثته ويتصههدى فعدا ههه
 .ة في هذ  الحياة الدنياافخوَّ 
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أح تهي -لهذلب  ،أو أن ي خذ اإلنسان اا ليْ له بحهق ،و اا دون النًْأ ،ًْْ يمة االعتداء على النهَّ اات الع رُ ان الحُ 
ا تهُ َمه َ ن عَ وأحكام الجنايات في الكهريعة اإلسهالاية بمها فيهها ِاه ،ثانم الجنايات  -في اهلل ة َمه َ ن اهدى عَ ي   َههة ث يهرة جهدًّ

 .ةرَ هَّ طَ المُ  هذ  الكريعة
 اا هي الجناية 

ثهل   ،ي قهى الجنايهة حاجهة إجهرام يعنهي ،يهرز أو تع دٍّ َحهاهلل عنهه بِ  رَ َجهًعا اَ رْ م َشهرَّ َحهل اُ عْ فِ  لّ هي ثُ  -ح تي في اهللأ-الجناية 
بت ديهب للهي يقهع  يعنهييهر ز أو بتع ،ًعارْ ر َشهدَّ َقهاُ  دّ َحها بِ إاَّ  :ةبو قولذلب جعل له ع ،ر انهذَّ وحَ  ،ع انهنَ ع اَ رْ م الكَّ حرَّ ل اُ عْ فِ 

 .ا  القاعيير  ،ل هذايْ في اِ 
ب ِجهوْ بمها يهُ  ،أو علهى المهال ،أو علهى العقهل ،أو علهى الِعهْرَ ،ندَ أو على ال َ  ،وأصل الجناية هي االعتداء على النًْ

المحاف هة علهى  -عهز وجهل-إلن اهن المقاصهد افساسهية فهي ديهن اهلل  ؛ي قى دي أصل ثلمة الجنايهة ،ادًّ قصاًصا أو حَ 
اعتههداء علههى هههذ   فهه يّ  ،علههى المههال ،لْقههعلههى العَ  ،َرْ علههى الِعهه ،ندَ ال َههى علهه ،المحاف ههة علههى الههنًْ ؛هههذ  افشههياء
ٍَ َصههع اههن قَ رْ ة فههي الكَّههرَ دَّ َقههب عقوبههة اُ ِجههوْ افاههور بمهها يهُ  فهههذ  اسههمها  ،د بسهه ب االعتههداءدَّ َحههع اههال اُ فْههأو دَ  دٍّ أو َحهه ا

 .جناية
 

 حيث نوع العقوبةالجرا م ان  أقسام
 :أقسام ةثالثالجرا م ان حيث نوع العقوبة لها  ،وع عقوبتها إلى ثالثة أقسامن ان حيث -أح تي-وتنقسم الجرا م 

 
 القسم افول: جرا م القصاَ -

  .ل النًْ وجرح ال دن وقطع افطرافتْ وهي جرا م قهَ صاَ، قحاجة اسمها جرا م ال لالقسم افو 
 ؛احهد  يقهدر يعتهدي علهى غيهر  -اهللأح تهي فهي -ق  َّهطَ لمها دا يُ  ،شوفوا اإلسالم بيحافظ على حقو  اإلنسان قد إيه

قام يُ سه دّ َحهوهيكهون هنها  ،   جنايهةرْ أَ ر واحد هيكون هنا  وَّ ب واحد وعَ رَ ة وعَ وَ طْ إلنه عارف إن هو لو اسب اياًل اَ 
 ،والكههالم ،بههاب الحههواراههن والتعااههل يكههون  ،فيحتههرم الكههخا ؛-عههز وجههل-قام عليههه فههي ديههن اهلل وعقوبههة سههتُ  ،عليههه

 .وعدم االعتداء
فهي  ،افطهراف طهعوق ،وجهرح ال هدن ،وههي جهرا م قتهل الهنًْ ،الكاهد ي قى إ ن عندنا حاجة اسهمها جهرا م القصهاَ

َعل مْ عَ  ًْ إال أن يختهاروا الديهة ودا لهه  ،ل ايل اا فعل بهالمجني عليههبالًاعِ د هذ  الجرا م، إ ا فعلها اإلنسان عن َعْمد يُه
هل نهَ ْتهاعتهدى علهى إنسهان آخهر بقَ  ا فعل إنسان إنه ، ي قى إتًاصيل إن شاء اهلل ْ أو بجهرح بهدن أو بقطهع طهرف اهن ًْ

ودا اسهمه -ًعهل بالجهاني فعلها عمًدا عااًدا اتعمهًدا فعند هٍذ يُ   اأطرافه اي إص ع أو قدم أو يد أو اا شابه ان  لب فإ
ثههان فيمههها دون   ايههل اهها فعههل بههالمجني عليههه إال إ ا ثههان أوليههاء المجنههي عليههه أو المجنههي عليههه نًسههه إ ا -القصههاَ

 .س حانه وتعالىوي خد الدية برواب  ست تي إن شاء اهلل  ،النًْ يختار الدية
 

 القسم الياني: جرا م الحدود -
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الجهرا م اهن حيهث العقوبهة عنهدنا جهرا م اسهمها جهرا م قصهاَ وجهرا م أخهرى  اني ان الجرا م احنها قلنهايطيب النوع ال
جههرا م حههدود يعنههي شههيء  إننهها نقههول اعنههىو  ،ونحههو  لههب ،والسههرقة ،والزنهها ،وهههي جههرا م القههذف ،اسههمها جههرا م حههدود

لحههق اهلل عقوبههة اقههدرة شههرًعا وج ههم  :دّ ي قههى الَحهه ،للمجتمههع صههيانة ؛رة وج ههم لحههق اهللدَّ َقههالكههرع جعههل لههه عقوبههة اُ 
 .تعالى صيانة للمجتمع

 التعزيرالقسم اليالث: جرا م  -
اًيهها   ،دّ وههي ثهل جنايهة لهيْ فيهها َحه ،لنها يعنهي الت ديهباحنها قُ  التعزيهرو  ،التعزيهرعندنا جهرا م أخهرى اسهمها جهرا م 

 مّ ِصهفعند هٍذ فهي ههذ  الحالهة يَ  ،مرَّ َحهالوقهوع فهي اُ  إلهى ع لكن يءدي فعلها إلى اعتداء على الرير أورْ ر في الكَّ دَّ قَ اُ  دّ حَ 
بالنسههه ة إلهههى الجهههرا م بههههذا  فههههذا ،غيهههر  لهههب لهههىأو بمههها إ ،يهههر  لهههب أو بعقوبهههة االيهههةرب بحههه ْ أو بد  ءَ للقاعهههي أن يهُههه

 االعت ار.
 

 اعت ار الًعل جريمة تشرو 
ااي دا جريمهة إيهه ههي الكهروت اللهي دَّ عت ر إن الًعهل اللهي حصهل قُهأطيب إيه هي شروت اعت ار الًعل جريمة  علكان 

ع فْهت ديهب اهن دَ وإاها بسه  ها هيكهون فيهه  دّ هعت ر بها جريمة، احنا قلنا الجريمة دي هتوِجب عقوبة إاا قصاَ وإاا َحه
 .د أو نوع ان التوبيخ أو اا شابهلْ اال أو جَ 

 علكان أعت ر الًعل جريمة بيالث شروت:
 .ي قى شيء نهى اهلل عنه ،  اما نهى اهلل ورسوله عنهرْ أن يكون الًعل أو التهَّ  :أول شيء
 .ي قى يكون نهي تحريم ،إلن النهي اش على درجة واحدة ؛تحريم يَ هْ نهَ  يُ هْ أن يكون هذا النهَّ  :يانيالكيء ال

 ،ة ثالقصهاَ والحهدودرَ دَّ َقها اُ يكون للًعل هذا عقوبهة فهي الكهرع إاَّه ،الكيء اليالث أن يكون للًعل عقوبة في الكرع
 .التعزيرعة إلى القاعي اي الت ديب اللي احنا بنقول عنه وَّ ًَ أو اُ 

 
فاإلسهالم  ؛اسهد والكهرور لرفهراد والمجتمهعههو اها ثهان فيهه اهن افعهرار والمً -أح تهي-وأسا  اعت ار الًعهل جريمهة 
 وعلى حق المجتمع.بيحَر على حق اإلنسان 

 
 ط يعة العقوبات في اإلسالم والقوانين الوععية

مهة ههذا الهدين فهي  َ وثهذلب عَ  -أح تهي فهي اهلل-فهي اإلسهالم طيب هنا نجد إن هنا  حكمة بالرة في شرع العقوبات 
و لهب فيهه اهن  ،علهى الحه ْ اهياًل  ب  هها ينَصهلّ جُ  القهوانين الوعهعية أن العقوبهات أحيانًها نجهد فهيإلن  ،طريقة العقوبات

 ههم ععتههداء اههن عقوبههة الكههخا وعقوبههة أهههل الكههخا، اإلسههالم آ  فيههه أحيانًهها الحهه ْ لكههن فههي حههدود عههيقة، وااال
وفهي  ،بهة االيهةاهن حيهث عقوبهة بدنيهة أو عقو  بتقهع إاها علهى الجهاني نًسهه بنجهدها -عهز وجهل-العقوبات في ديهن اهلل 
 ام المجتمع.وَ على حسب اا يتراءى للقاعي لر   قهَ  التعزيرى إلى الح ْ و حدود عيقة قد تتعدَّ 
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اههن افعههرار والمًاسههد والكههرور لرفههراد والجماعههات وافاههم، ي قههى امهها  وأسهها  اعت ههار الًعههل جريمههة إ ن هههو اهها فيههه
 .لرفراد والجماعات رعرار والمًاسد والكرو ن أن أسا  اعت ار الًعل جريمة هو اا فيه ان افس ق يت يَّ 

 
 أصول العقوبات في اإلسالم

ذ علهى يهد ْخهفافَ ؛ أواًل رحمهًة للع هاد: في اإلسهالم لِحَكهٍم ع يمهة -أح تي-العقوبات  -س حانه وتعالى-وقد شرع اهلل 
وبهذلب  ،المًسهدة عهنهم ودرء ،وتحقيهق المصهلحة لههم ،وثهذلب انت هام لسهير الحيهاة ،الجاني فيه رحمة ع يمة للع هاد

َِ " :-س حانه-له وْ وقد أشار اهلل إلى  لب بقَ  ،يحصل الخير ويندفع الكر وتحصل الحياة والسعادة َوَلُكْم ِفي اْلِقَصها
 .يعني الحياة تستقر بوجود هذا الن ام لرخذ على يد المعتدي وعلى يد ال الم ،"َحَياٌة يَا ُأوِلي اْفَْلَ ابِ 

 
ي عههدل اهلل بههين هههو  ،علههى جلههب المصههالم ودرء المًاسههد فههي الههدنيا وااخههرة ا نيههةسههالاية ثلههها ف حكههام الكههريعة اإل

-حادثههة أو اسهه لة  أيّ  ،، فكههل حادثههة أو اسهه لة خرجههم اههن العههدل إلههى الجههوربههين خلقههه -سهه حانه-ع ههاد  ورحمتههه 
واهههن الرحمهههة إلهههى  ،مأي حادثهههة أو اسههه لة خرجهههم اهههن العهههدل إلهههى الجهههور أْي إلهههى ال لههه -ودي قاعهههدة ثهههد  نحً هههها

ْحَسههاِن " :-سهه حانه-، قههال اهلل واههن المصههلحة إلههى المًسههدة فليسههم اههن اإلسههالم ،القسههوة ِإنَّ اللَّهههَه يَههْ ُاُر بِاْلَعههْدِل َواإْلِ
ًَْحَكاِء َواْلُمنَكهِر َواْل َهرْهيِ  َهىل َعِن اْل َِ " .١ٓالنحهل: "يَِعُ ُكهْم َلَعلَُّكهْم تَهذَثَُّرونَ  ۚ   َوِإيَتاِء ِ ي اْلُقْرَبىل َويَهنهْ َوَلُكهْم ِفهي اْلِقَصها

 ."َحَياٌة يَا ُأوِلي اْفَْلَ ابِ 
 

 :في اإلسالم ا نية على اا يلي -أح تي-أصول العقوبات 
   .الكر عنهم أواًل رحمة الع اد واإلحسان إليكم بك ّ 

 .م وال جوربين الجريمة والعقوبة فال ظلالمساواة 
الكهر عهنهم ي قهى العقوبهات   ّ م بَكههأواًل رحمة الع هاد واإلحسهان إلهي :ي قى العقوبات في اإلسالم أصولها على اا يلي

 .ودا رحمة للع اد ،أوعم بمعنىهتءدي إلى عدم انتكار الجريمة 
ش نواها تكهو  ، ال،ث يهرة أوياها تكهونش الجريمهة بسهيطة والعقوبهة   ،فهال ظلهم وال جهور ،لجريمهة والعقوبهةاالمسهاواة بهين 

 .ال تكاد تُذَثر والعقوبةث يرة   الجريمة
 

ِِ ْجههب ثههل اُ فيعاقَهه المسههاواة بههين النهها ، ًًا أو وعههيًعا ،ا أو فقيههًراغنيًّهه ،سههواء ثههان حاثًمهها أو احكوًاهها ،مِر رجههاًل أو  ،شههري
 .اارأة

ة اهن فَهو  خَ جريمة شديدة تكون العقوبة ااجرة اانعهة اُ فلما تكون الر ع دابر الكَّ طْ لقَ  ؛رجْ ع والزَّ ْد ثًاية العقوبة للرَّ ثذلب  
 .ل بعد  لبعَ ًْ أن تهُ 

 .ااًة للعدلقإ وإ ا ث تم الجريمة وجب على ولي افار تنًيذ العقوبة؛
 ير.ز أو تع وأن تكون العقوبة اكروعة ان اهلل ورسوله بحدٍّ 

http://tanzil.net/#16:90
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  .فهذ  افصول التي تقوم عليها العقوبات
 

 وعأقسام العقوبات ان حيث الن
ة لن هام الجنايهات فهي علكهان ي قهى عنهدنا فكهرة عااَّه ،العقوبات في اإلسالم اهن حيهث النهوع إلهى قسهمين مطيب تنقس

 .ًر  بينه وبين افن مة الوععيةالو  -عز وجل-وع مة هذا الن ام في دين اهلل  ،العقوبات في اإلسالمو  ،اإلسالم
 عندنا العقوبات ان حيث النوع بتنقسم إلى قسمين:

 بة أصليةعقو  -
 ،ل الجههانيْتههاي قهَ  ،ة فههي الكههرع لكههل جريمههةرَ دَّ َقههعقوبههة أصههلية، اللههي هههي احنهها ثنهها بنههتكلم عنههها اللههي هههي العقوبههة المُ  

 ي قى دي اسمها عقوبة أصلية. ،إلى غير  لب ،ع يد السار طْ وقَ 
 

 عقوبة بََدليَّة -
إ ا ااتُنِههَع تط يههق العقوبههة افصههلية لمههانع  لعقوبههة افصههليةاًل عههن ادَ وعقوبههة بََدليَّههة، عقوبههة بدليههة هههي العقوبههة التههي تكههون بَهه

فههذ   ،لكهن فيهه شه هة دّ فهنا عندنا حَ  "ادرؤوا الحدود بالك هات" ،عارفين اي اس لة ايه اياًل  ..يعني االنتقال ،شرعي
ولهذلب  ،دليهة لهذلبفانتقلنها إلهى عقوبهة ب ،والت ديهب التعزيهروننتقل ان الحد إلى حاجة اسمها  ،الك هة بندرأ بها الحد

لكهن لهو  ،قام عليها الحهد فنههم سهيعييون فهي افَر فسهاًدايقام إال على فية اعينة قد أجرام ويجب أن الحدود ال تُ 
 .فيه ش هة بُيْدرَأ الحد بذلب

اها  ولذلب اياًل نجد أن جريمة اي جريمة الزنا لم يُهَقهم فيهها الحهد فهي اإلسهالم إال بهاالعتراف؛ إلن فيهها قهرا ن شهديدة
هكهذا حًاظًها  ،ويكونهوا رأوا الًعلهة بهذاتها اهش يكونهوا رأوا الهييهة ،يصحش إقااة الحد إال بي وتها، شهادة أربهع شههود

اهياًل جهدت شه هة ن لهو وُ إوعلكهان اها يجهيش أي حهد يقهذف أو يتعهدَّى علهى أعهراَ النها ، الكهاهد  ،على افعهراَ
ينًهع االتههام بالزنها   ،بهالمرأة افجن يهة دي فهي بيهم أو فهي شهقةرجل خال باارأة أجن ية، واحد قال لب دا واحد دخل 

فهنها انتقلنها إلهى عقوبهة اسهمها عقوبهة بدليهة اهن الحهد إلهى  ،مرَّ َحهل اُ ْعهل فِ َعهإلنهه فهَ  ؛بلكن ينًهع يته دّ  ،إلن دا قذف ،ال
   .التعزير
 .فدا بالنس ة للعقوبة، أقسااها ان حيث النوع يي قى د

 
 أقسام العقوبات ان حيث المحل الذي تصي ه

إلهى  ،ان حيث المحل أو المكهان الهذي تصهي ه ،طيب عندنا بعد  لب العقوبات تنقسم ان حيث المحل الذي تصي ه
 :أربعة أقسام
 قا مة عليه.قوبات بدنية عد، لْ ثالقتل والقطع والجَ   ؛على جسم الجاني بّ يعني هتنصَ  ،عقوبات بدنيةفيه عندنا 

تصيب اال الجاني اي الديات إنه يدفع الدية لما يكون أخط  وج م عليه الدية في شيء اهن اوج هات  ةت االيّ قوباع
 .الدية ثما سي تي
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 .وهي في أعيق الحدود ثما  ثرت ق ل  لب ،ْ ْ ثالحَ   ؛ة للحريةدَ ي  قَ عقوبات اُ ثذلب 
 .ُتَس  ب له ألًما نًسيًّا ثالتوبيخ ونحو  عقوبات نًسية

 تقسيم العقوبات ان هذ  الوجهة.يث فهذا ان ح
 

 أقسام العقوبات ان حيث تنًيذها
 في اإلسالم إلى ثالث: -تنًيذ العقوبة-تنقسم العقوبة برعو ان حيث تنًيذها  طيب

 .وهي عقوبة ثل جريمة عقوبة أصليةعندنا 
راان القاتهل اهن الميهراث، فهدي عقوبهة  ًعا للحكم عليه بالعقوبة، اي إيه  اي حصيب الجاني تَ وهي التي تُ  ةيَّ عِ  َ عقوبة تهَ 

حراهان القاتهل اهن الميهراث اسهمها  ،ولهه عقوبهة ت عيهة ،رةدَّ َقهاش هي العقوبة افصلية، ههو لهه عقوبهة أصهلية اُ  ، هيت عية
 ت عية.

 
يهق يهد السهار  لثتع  ،رجْ ع وتحقيق الزَّ ْد ل أحيانًا لتحقيق الرَّ عَ ًْ العقوبة التكميلية دي تهُ  عقوبة تكميلية،وفيه حاجة اسمها 

 .لهتْ ب قاطع الطريق بعد قهَ لْ وصَ  ،في رق ته
 

 ،ة علهى الرحمهة واإلحسهانلَ مِ تَ ْكهالمُ  ،رة الم نيهة علهى العهدل واإلنصهافهَّهطَ فما أجمل أحكام ههذ  الكهريعة الع يمهة المُ 
هههمَ تَ المُ  صهههالم الًرديهههة اهههع ق اصهههلحة الًهههرد واصهههلحة المجتمهههع، إلن إ ا تعارعهههم المق هههحَ بمههها يُ  ،ة بالكمهههال والتمهههامزَ يه 

م اصههلحة المجتمههع فمههن هنهها يكههون هنهها  اجههر فههي العقوبههات الًرديههة اههن أجههل الحًههاظ علههى اَ د  اصههلحة المجتمههع قُهه
 إ  يقول: اهللالمصلحة العااة للمجتمع، وصد  

 .٘ٔٔافنعام: "َعِليمُ َوُهَو السَِّميُع الْ  ۚ   َل ِلَكِلَماتِهِ الَّ ُاَ د   ۚ   َب ِصْدقًا َوَعْداًل َوَتمَّْم َثِلَمُم رَب  "
ُرونَ " :-س حانه-وقال   م واهللثهاهلل فهو  .ٓ٘الما هدة: "َقهْوٍم يُوِقنُهونَ ْحَسُن ِاَن اللَّههِه ُحْكًمها ل  َوَاْن أَ  ۚ   َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَه هْ

  ،ٗٔالملهب: "َأاَل يَهْعلَهُم َاهْن َخلَهَق َوُههَو اللَِّطيهُ  اْلَخِ يهرُ " أفرل وال أحسن اما شهرعه اهلل لع هاد  نجد ن ام عقوبات لن
  .اَل في عُ  لَّ س حانه جَ 

 
 لتْ ِان الجنايات: القَ 

 .يات وأحكااها، انها القتل، ندخل سريًعا إلى بعض الجناأح تي في اهلل
 .ل خط تْ د، قهَ مْ ه عَ  ْ ل شِ تْ د، قهَ مْ ل عَ تْ قهَ فيه حاجة اسمها  :بينقسم إلى ثالثة أقساموالقتل 

 
 د مْ ل العَ تْ اا هو قهَ 

ي قهى دا واحهد  اوتهه بهه، ن  لهب علهى ال َّهرْ د وهو أن يقصد الجاني َان يعلمه اعصوًاا فيقتله بما يهَ مْ ل العَ تْ قهَ نتحدث عن 
 .دمْ ل عَ تْ فمن هذا دا اسمه قهَ  ،تهتموّ هلب على ظنه إنها رْ بيرربه بحاجة عارف إن هي يهَ  ،دم  عَ تهَ يعني اُ د مْ عَ 
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 ُصَور قَهْتل الَعْمد

د بالسههي  اههياًل بهههْ، ْمههل العَ ْتههر دي احتاجههة إن احنهها نقولهههها، احنهها فههي  هننهها إن قهَ وَ علكههان الص هه ،ةدَ د  َعههتهَ اُ  روَ لههه ُصهه
 .دمْ ل العَ تْ د للقتل يدخل في القَ م  عَ صورة يحدث فيها تهَ  أيّ  ،روَ ْ، فيه صُ ة بْ، بالمسد  بوَ طْ بالمَ 
 
 ،ين أو ال ندقيههة أو اهها شههابه  لههبكّ الّسهه يّ اَ  ،الصههورة افولههى دي ،ندَ ح الجههاني أحههًدا بمهها لههه نًههو  فههي ال َههرَ ْجههيَ  نْ ل أَ يْههاِ 

 .ل، يعلم انه  لبته، في اكان قاتِ ، عارف إن دي هتموّ فيموت بذلب
أو عصها  ،ث يهر  رٍ َجهبه بحَ رِ ْرهأو يَ  ،ي عليهه حا طًهاِقهلْ أو يهُ  ،سهه بسهيارةهَ دْ د أن يَ ْمهل العَ ْتهر القَ وَ لكهيء اليهاني اهن ُصهطيب ا
 .فيموت بس ب  لب ،غلي ة

، لكهن هنها واحهد عههاوا اهن التًصهيل سهه خطه ، ولنها ثهالم اهع اسه لة حهوادث السهيارات بكهيءٍ هَ دْ يَ  شْ ًدا ِاهاِاهسهه عَ هَ دْ يَ 
 أو يرربه بكيء يقتل في الرالب. .تلهقْ ليهَ  ؛يدهسه بها عمًدا يشارثب العربية وا ،يمّوت واحد

 
ة ه فهي اايَّهفهويحد أو يَقي هد ، ر تَهحْ فيَ  ؛أو نهارٍ  ،ر رْهفيهَ  ؛يهه فهي اهاءٍ قِ لْ يهُ  ثه نْ   ؛ا انههل  خَ ه الهتَّ نُهكِ مْ يه بما ال يُ قِ أن يُهلْ  ،طيب

يسهجنه ويمنهع عنهه الطعهام والكهراب؛ فيمهوت أو  فيحتهر ، ؛نهار ، أو يحدفهه فهيفي هذا المقهام اياًل فعارف إنه هيرر 
وعهارف إنهه لهو اها أخهد  الهدواء  ،د ويمنع عنه الدواءدَّ حَ بس ب  لب، أو يكون عارف إن هو اريض واحتاج لدواء اُ 

 .دمْ ل العَ تْ فهذا أيًرا نوع ان أنواع القَ  ،فإ ا به يح سه ويمنع عنه الدواء إلى أن يموت ،دا هيموت
 

بحًههرة أسههد، حًههرة ثههد  الحًههرة اللههي بيعملوههها ليصههطادوا بههها افسههد علكههان يقههع فيههها،  -العلمههاء يههذثرون-قيههه لْ يهُ أن 
لهه فهي و حدفه ،ش لرسهدته عاالهه سهاندوياي اها بيقول ه هه ثهد  وحاططهولهِشرا ، وقهع فيهها افسهد قهام واخهد واحهد الفّه

له ثلب عقور، يمسكه لكلب عقور، ثلهب اسهعور، علكهان خهاطر المكان اللي هو فيه، أو يمّكن انه َحيَّة أو يُْمِسب 
 ه فيموت بس ب  لب.رّ يعقر  أو يعَ 

 
يههه اههن قِ لْ أن يهُ . ل أو غيههر ْ ههأن يخنقههه أو يكههنقه بحَ . فههي الخًيههة ثههد  فيمههوت، سههمّ  ؛هبُ يه ُسههمًّا ال يعلههم بههه شههارِ قِ ْسههأن يَ 

يقتلهه  .يصهعقه بالكهربهاء .عمارة عالية إلى غير  لبأو  كان ارتًع اي رأ  ج ل أو اا شابه،ق يعني اشاهق، ان شاهِ 
 .ي إلى الوفاةاًل يءدّ عْ أو يكرر فِ  .غالً ا لتُ قْ يهَ  رحْ بسِ 

يعنهي  انهه، اَّ تَ ْقهلنهَ  ؛ل  لهبْعهنا فِ دْ مَّهعَ فيُهْقتَهل، ثهم بعهد  لهب يقهوالن: تهَ  ؛لْتهب القَ ِجهوْ أو أن يكهد رجالن على أحد بما يهُ 
 ؛أو إن هههو ثههذا وثههذا وثههذا، ادة اور إن هههو قَهتَههل أو إن هههو فعههل شههيء اعههينيروحههوا يكهههدوا عليههه فههي المحكمههة شههه

ًَّذ عليه الُحْكم ييجوا يقولوا إيه  ش عمهل، ة فيهه، وههو اهاثنايَ كَ ا بنعمل دا نِ نَّ احنا ثُ دا فُيْحَكم عليه باإلعدام، بعد اا يُهنَه
 انه في  لب. اّ تَ قْ يهُ د والمًتَر مْ عَ  هلُ تِ اقَ  هو اد راللي شهد او هم قَهتَهَلُته، فهوالء 

 د.مْ ل العَ تْ ر لمس لة القَ وَ ثلها صُ   هذ ف
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 اا هي أرثان الَقْتل الَعْمد 

 د إيه بقى  مْ ل العَ تْ أرثان القَ  ن ان هذا أنَّ يَّ  هَ تَ إ ن نهَ 
بكهيء ب الَهطَ م أو اُ ْكهن اهاعليهو  حُ ي هم دَ لِ ْسهإنسهان اُ  اعصوم الدم يعني ههو ،وم الدمصأن يكون القتيل آدايًّا حيًّا اع

   .فدا اسمه اعصوم الدم ،ر داهدِ هْ يهُ 
 .ل الجانيعْ وأن يموت بس ب فِ 

 .ت المجني عليهوْ د الجاني اَ صِ قْ وأن يهَ 
 د مْ ل العَ تْ على قهَ  اا يترتب

سه حانه -ن اهلل ي إلهى عقوبهة ِاهتهءدّ د دا جريمهة خطيهرة ْمهل العَ ْتهد دا  قهَ ْمهل العَ ْتهب علهى قهَ طب إيه هي ااثهار اللهي تترتَّه
 .انَّ ر ان  لب ثما س ق وبيهَّ ذَ حْ فعلى اإلنسان أن يَ  ،في الدنيا وااخرة -وتعالى

 .لًقاطْ أو العًو اُ  ،أو العًو إلى الدية ،دوْ القَ  ،ب لررب اهللجِ وْ بيترتب عليه آثار اإلثم الع يم المُ 
 ،لتَهقْ ل فيهُ تَهإلن ههو قهَ ل، تَ قْ اللي هو القاتل يهُ ، اَصَ د اللي هو القَ وْ القَ تسمع في ثتب الًقه لما علكان  دوْ قَ اللما نقول 

 اَ.صَ د اللي هو القَ وْ قى دا اسمه القَ  ي
هالعَ  يههه واهش هنخلّ  او عًهويقولهوا خهالَ احنهها هن ،هتُ  َ َصههعَ  مَّ اللهي ُهه القتيههل أوليهاء ،يتنهاال أوليههاء الهدم يعنهي ،يههةدو إلهى الًْ
 .ولنا تًصيل فيها ،انه بْ هناخد الدية اّ تَ قْ يهُ 

 .يعًو اطلًقاإنه  ،ًقالَ طْ أو العًو اُ 
 

المسه لة فيهها   أو يعًهوا اطلًقها ،أو يعًهوا إلهى الديهة ،قتهلوا يخلهو  يُ يقتّصه مَّ إن ُهه  فولياء القتيهلطيب هنا اففرل إيه 
 :الوقا عاختالف  بحسبتًصيل 

 فنهه سهيعيث ،القصهاَ ،ختهار انهه القهودفههذا اففرهل أن يُ  ،استسههل اسه لة القتهلعهاتي اإلجهرام و  واحد اجهرم هفًي
 .هذا المقامي ف ،ر لرير جْ ويكون اَ  ،في افَر فساًدا

قيمهون بهه شهءونهم يحتهاجون إلهى اها ي ،تيهاجحلههم ا ،عصه ته فقهراء ،طيب اس لة أخرى اهياًل يكهون أوليهاء القتيهل فقهراء
 .عند ٍذ إ ا أخذوا الدية ليْ عليهم شيءبعد وفاة القتيل، ف

 :قال س حانهفي ثتابه،  -س حانه وتعالى-، وأرشد إليه اهلل إيه الكرع دَ شَ رْ ق أَ لَ طْ إ ا لم يكن هذا وال  ا  فالعًو المُ 
لَهى" َُ ِفهي اْلَقتهْ ًِهيَ  ۚ   َواْلَعْ هُد بِاْلَعْ هِد َواْفُنيَهىل بِهاْفُنَيىل  اْلُحهر  بِهاْلُحر   ۚ   يَا َأيه َها الَِّذيَن آَاُنوا ُثتِهَب َعلَهْيُكُم اْلِقَصها لَهُه  َفَمهْن ُع

ًِيهٌ  ا هن رَّب   ۚ    َهاٌع بِهاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيهِه بِِإْحَسهانٍ ٌء فَاته  ِاْن َأِخيِه َشيْ  لِهَب َتْخ لِهَب فَهلَهُه ۚ   ُكهْم َورَْحَمهةٌ  َل َفَمهِن اْعتَهَدىل بَهْعهَد  َل
 د.مْ ل العَ تْ ى القَ عل بيترتَّ  ااي قى دا باختصار أهم  .٧١ٔال قرة: "َعَذاٌب َألِيمٌ 

 
 ل الريلة تْ اا هو قهَ 

  إيه هو قتل الريلة وإيه هي أحكام قتل الريلة ،ةلَ يهْ ل الرِ تْ طيب فيه حاجة اسمها قهَ 
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د اهن حيهث إن ْمهل العَ ْتهانًا ي قهى شه يه بقَ وَ دْ ًدا وعُهْمهعَ  .اعدَ انًا علهى وجهه الحيلهة والِخهوَ دْ ًدا وعُهْمهل الريلة هو اا ثهان عَ تْ قهَ 
وأخههد  فههي  دا خدعههه لكههن ه،د افساسههي إن قتههل العمههد قتلههه فههي وّشههْمههلكههن الًههر  بينههه وبههين قتههل العَ  ،دْمههتلههه عَ هههو قَ 

 ،إلن الحرابهة فيهها نهوع اهن الحيلهة والخهداع ؛ةابَهرَ هو  بالحِ ولهذلب العلمهاء شه ّ  .ة وقام إيه قتله عمهًداعادَ خَ اكان ثد  اُ 
تهه ب يي ّ يقولّهاللهي ههو ًهوهم ويوقّ  ،طلعهولهم بالسهكاثين وال نهاد  وثهد ل ويوْ هُ  ْ ا المكان الَمهوا النا  لما تخرج برّ نّ يستهَ 
 .يقتلوهم هكذا وأ ناد  وثذا ويعتدوا على افاوال ليق  له با ،يعني

قاعههد  ل،ة القاتِههلَههيهه ان اعههه المقتههول اههن غا ِ  هٍ ْجههثههان عمههًدا وعههدوانًا علههى وجههه الحيلههة والخههداع أو علههى وَ ا  ي قههى إ ن اهه
 .د ثم يقتلهح له للقتل، ثمن يخدع إنسانًا وي خذ  إلى اكان ال يرا  فيه أا  وهو بيرتّ نه وقاعد اعاست اِ 

 اا هو ُحْكم قَهْتل الريلة 
ال اهرية إلهى أنهه الحن لية و والكافعية و فذهب أ متنا ان الحنًية  ،اختل  فيه العلماء -أح تي-ل الريلة هذا تْ م قهَ كْ حُ و 
 .ادًّ اني حَ جل التْ ب قهَ جِ وْ بينما  هب أ متنا ان المالكية إلى أنه يهُ  ،اقً لَ طْ د اُ مْ قتل العَ اي أنواع ال ،اًصاصَ ل قتْ ب القَ جِ وْ يهُ 

 !لتْ ل ودا قهَ تْ اا دا قهَ  إيه الًر  يعني 
إلن أوليههاء القتيههل  ؛تههه إال بههإ ن أوليههاء القتيههلاهها يسههعش السههلطان إنههه يموّ قتههل قصاًصهها ي قههى هنهها لمهها نقههول يُ  :قصههاَ

 .القتيل يعًوا اطلًقا، فعند ٍذ بنستكير أولياء أو ،إلى الدية اوإاا يعًو  ،َامكن يختاروا إاا القصا
 

لهدم اأوليهاء  مَّ ثهان فهي اسه لة أوليهاء القتيهل اللهي ُهه  عصه ته يعنهي إيهه  علهى الهراجم وإنْ  ،أولياء القتيل اللهي ههم عصه ته
وأبنههاء  ،اء العههموثههذلب أبنهه ،وإن نزلههوا وافبنههاء ،او لَههاابههاء وإن عَ  :هههو ثههل العصهه ة إنعلههى الههراجم اههن أقههول العلمههاء 

 ة صههدول اسههمهم عصهه ة القتيههل، الع ،غيههر اإلخههوة افم اإلخههوة افشههقاء واإلخههوة افب ،وافخههوات ،واإلخههوة ،اإلخههوة
 .لقصاَ إلى الدية ي قى وج م الديةاختار العًو عن اانهم بْ  لو واحد بيورثو  مَّ بتوعه دول اللي هُ 

لكهن جعهل  ،ههذا حقهه ،لْتهل القَ حهق القاتِه العًهو، كم ثمان فيه رحمة وفيهه إرشهاد إلهىْ الحُ ًْ نهَ  الكريعة، شوف أحكام
ْ عًهو اهلل ورحمهة واإلنسان إ ا عًا في الدنيا فيتلمَّ  ،إلن العًو دا س يل إلى الرحمة ،إلى أولياء الدم س يل إلى العًو

 .في ااخرة على حسب اا يحتاج إليهوتعالى اهلل س حانه 
أو . لْتهعًها عهن القَ  ،يعًو بإنه ياخهد ديهة ،نًسه اا سمحتش إلى إنه يعًو ،أو إلى غير بدل لدَ يعًو إلى بَ طيب امكن 

 .نا في ثتابه الكريمب  ن رَ يَّ حسان ثما بهَ إى بدَّ ءَ وين ري أن يهُ العًو،  ثالهما نوع ان أنواع  ،إنه يعًو اطلًقا
طههب ثلهههم اختههاروا القصههاَ اهها عههدا واحههد اههن أوليههاء  ،قههام عليههه القصههاَلههو اختههار القتههل أو القصههاَ يُ الكههل طيههب 

 المقام.هذا ي ف إلنه يجب اوافقة الجميع ،ل ان القصاَ إلى الديةقَ تهَ القتيل فعند ٍذ يُهنْ 
 ت.الرواب  ثما  ثر بل روإن عًوا فذلب أف

 .طيب ي قى دا بالنس ة لمس لة قتل الريلة
 

ل ْتهقهَ  افقهوال فهي المسه لة علهى خهالف اعت هر بهين أههل العلهم أنَّ  وأقهرب -أح تي فهي اهلل-والمالكية قاسوا قتل الريلة 
 .قتل قصاًصاا وليْ يُ ل حدًّ تَ قْ ويهُ  ،الحرابة ةل اعاالعااَ ة يُ لالري
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 ا.، هكذا إن السلطان يقتله بدون إ ن أولياء القتيلدًّ ل حَ تَ قْ اعنى يهُ 
َِ َفَسههاًدا َأن ِإنََّمهها َجههَزاُء الَّههذِ " :-سهه حانه-ل اهلل وْ َقههبِ واسههتدلوا علههى  لههب  يَن ُيَحههارِبُوَن اللَّهههَه َوَرُسههوَلُه َوَيْسههَعْوَن ِفههي اْفَْر

 .ااية .ٖٖالما دة: .."يُهَقتهَُّلوا َأْو ُيَصلَُّ وا
، رأ  جاريهة بهين حجهرين َّ قتهل يهوديًّها رَ  -صلى اهلل عليهه وسهلم-وا على  لب بما ث م أن رسول اهلل لّ وثذلب استدَ 

فَهَدلَّ علهى أنهه  ،، ولم يجعل  لب إلى أولياء الجاريهة، فقتله الن ي صلى اهلل عليه وسلمرأسها اّوتها َّ بحجرين ثد  ور 
ََّ رأَسههه بالحجههارةِ أن يهوديًّهه" قتلههه حههدًّا. ََّ رأَ  جاريههة بههين حجههرين... فههَ َاَر بههه الن ههي  صههلى اهلل عليههه وسههلم فههَر  "ا ر

 ال خاري.صحيم 
ولههم يُنقهل أنهه استكههار  ،غيلهةالم فههي صهنعاء ل غُهْتهل جماعهة اشهترثوا فههي قهَ ْتههقَ ر بِ َاهأَ  -رعههي اهلل عنهه-ر َمه هم أن عُ ثواها 

 ،اهن الصهحابة ر عليهه أحهدٌ ِكهنْ ولهم يهُ  ".لو اجتمهع عليهه أههل صهنعاء لقتلهتهم بهه" :وإنما قتله وقال ،أحًدا ان أولياء الدم
 .أعلى وأعلم واهلل تعالى ،فكان إجماًعا

 .وقتل الريلة ،واا يترتب عليه ،ي قى دا بالنس ة لمس لة القتل العمد
 

 أقسام قَهْتل الَعْمد
 :الصههور دي بتنقسههم إلههى قسههمين ،نهها صههور عديههدةرْ ثَ احنهها  َ  ،بينقسههم إلههى قسههمين -أح تههي-د أيًرهها ْمههل العَ ْتههطيههب قهَ 

 .القتل بالس بوحاجة اسمها  ،القتل الم اشرحاجة اسمها 
 .فيها إلن النا  بتقع في أشياء انها دون أن تكعر ل دي اهم إن احنا نًّصلتْ ا اس لة القَ ط عً 

َ واحههد علههى بيحههرّ  ،حههد يقتههل واحههدر وااهه جّ  ،لْتههب فههي القَ    َسههتَ ه واحههد هههو اللههي اُ يههبههْ ف ،آ  فيههه واحههد قتههل ا اشههر
 .وثل واحدة ان دي ليها أحكااها ،  واحد إنه يقتل واحدرِ كْ بيُ  ،دواح
 
 طورة القتلخ

ال يههزاُل المههءاُن فههي " ، وثمهها فههي الحههديث:نًههافن القتههل لههيْ أاههًرا هيهّ  ،فيههها -سهه حانه وتعههالى-م اهلل ْكههالام نعههرف حُ 
 .صحيم ال خاري "فسحٍة ان ديِنه ، اا لم يصْب دًاا حراًاا

واااي  ،رف خطورتهههاويعهه ،يعههرف أحكااهههاواإلنسههان  ،المسهه لةعلكههان خطههورة  -أح تههي-ل ْتههالقَ  اكههكلةارفين انتههوا عهه
 ،ن أصهل القتهل دا فيهه اعتهداء علهى الكهخا نًسههخطورتهه إ ،امَقهبتاعتها يجب إنها تهُ  وافحكام ،وي تعد عنها ،اهايتوقَّ 

سههه حانه -ربنههها  إن افصهههل -أح تهههي فهههي اهلل-طهههب حقههو  الع هههاد  ،-سههه حانه وتعهههالى-الكههخا دا لهههه حهههق أاهههام اهلل 
وإ ا تهاب  ،وا ناهها يعنهي علهى التيسهير -سه حانه وتعهالى-جعلهها إليهه  بهين ربنهافي المعاصي اللي بهين الع هد و  -وتعالى

 ..-س حانه وتعالى-الع د بينه وبين اهلل تاب اهلل عليه 
 ،الع هد دا لهه حههق إلن ،ت ديهة الم لمهة ،ى الم لمهةدّ ءَ تُهه نإن ههو افصهل أ -سه حانه وتعهالى-حقهو  الع هاد ربنها قرهى 

تصههور إن حههد فههي طيههب هههل يُ  ،وإنههه اههات ،ا لمههة ديدا،  ا لههوم خا دا المقتههوللكههافههي إنههه ا لمههة  القتههلاكههكلة 
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فهدي خطورتهه،  ،إلهى غيهر  لهب ،سهنة هكهذا عهاوا حسهناتق فهي حفي ااخرة الواحد بيتعلّ دا   ااخرة إنه امكن يعًو
 ."ال يزاُل المءاُن في فسحٍة ان ديِنه ، اا لم يصْب دًاا حراًاا" لذلب

سههه حانه -فههإن اهلل  ؛واجتهههد فههي هههذ  التوبههة ،ل توبههًة نصههوًحا بينههه وبههين اهللأنههه إ ا تههاب القاتِههنههم إال أن النصههوَ بيَّ 
 .يتوب عليه -وتعالى

 
 ل الم اشرتْ القَ 

ااشي الحهال  قتهل ا اشهر  ،اي الصور اللي  ثرناها ،القتل الم اشر وهو أن ي اشر إاها  الروح بنًسهنعود إلى اس لة 
 ء احدد اي عربه بعصا أو بحجر فيموت.أو قتل برير شي ،ة جارحةلبآ

 القتل بالس ب
علكهان امكهن واحهد يقهع فهي حاجهة اي  ،ولكهن يتسه ب فهي القتهل ،هو أال يكون هو القاتل الم اشرو  والقتل بالس ب

 وهو ينقسم إلى أقسام: .ي بالب بقى هنا فيه حاجة اسمها قتل بالس بخلّ  ،دي ويقول لب أنا اا قتلتش، ف
 

 الس ب:أقسام القتل ب
 س ب حسي

ه لههو اهها قتلتهههو  هقتلههب، وهنهها لهه يقههول ،  واحههد إن هههو يقتههل واحههدرِ ْكههثههاإلثرا  علههى القتههل، واحههد يُ   ،يس ههسهه ب حِ 
لمهها ا  إلن نًسههب اههش أولههى اههن  ،جههوا لههه إنههه يطيعهههال ي ،أبههًدايطيعههه   ،لههو واحههد أثههر  واحههد إنههه يقتههل واحههد ،اسهه لة

انهها االعتهداء علهى  ،فيه أشياء اينًعش فيها اإلثرا  ، آ اا أقولش أنا ُاكَر  ،غير اسا ل اإلثرا  دي فهنا ،نًْ غير 
في  لب يُهْقهَتّا انهمها  وإ ا أطاعه ،ن يطيعه في  لبأ َيِصمّ فعند ٍذ ال  ،إلن نًسب اش أولى ان نًْ غير  ؛النًْ
 .على القتلايل اإلثرا   ،يس  اسمه قتل حِ  ،، الكاهد ي قى دا القتل بالس بان االتنين ،جميًعا

 س ب شرعي
يكهههد اورًا علههى بههريء بالقتههل، ي قههى دا اسههمه أيًرهها نههوع اههن أنههواع السهه ب، َتَحيَّههل بُحْكههم  ثهه نْ   ،اليههاني سهه ب شههرعي

 .لد اور هو القاتِ ف ص م هذا الكاهِ  ؛فُقِتل ؛اور علكان يُقام عليه القتل عليه وشهد ،شرعي
 س ب عرفي

ههريههد أن يقتلههه أو حَ ثتقههديم طعههام اسههموم لمههن ي  ،يسهه ب ُعْرِفهه إلههى غيههر  ،ا اههن أجههل أن يقههع فيهههدً ْمههر بيههر فههي الطريههق عَ ًْ
  لب.

 
 اجتماع الس  ية والم اشرة

ههلَّ كَ اُ  اثانهه  إ اإاهها علههى االثنههين ثمهها  ،وجههب القصههاَ إ ا اجتمعههم السهه  ية والم اشههرة وإاهها علههى  ،نيْ لَ ن عههاقِ يْ رَ ين بههالِ ًَ
   يعني إيه على أحدهما  ،أحدهما
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إلن المجنهون  ،ب بهْ   َسهتَ هنا القصاَ يقع على اين  على المُ  ،ينة وقال له روح اقتل فالنجنون سكّ واحد أعطى لم
 .فيقع عليه في هذا المقام ،فع عنه القلمرُ 

 
 صور اجتماع الس  ية والم اشرة

 :نقولهم سريًعا ،صور ثالثل لها تْ الس  ية والم اشرة في القَ ي قى إ ن 
 ،شهر وقتهل سه باعنهدنا فيهه قتهل ا  ،ق، واحهد راهى واحهد اهن فهو ثما لو ألقا  ان شهاهِ   ،تقديم الم اشرة على الس  ية

جه على برج خليًة اياًل وقام راايه ان فو  علكان ي قى فيهه اسهافة طويلهة، جهه  ،واحد راى واحد ان برج عالي أهو
م الحههد علههى اههين هنهها أو قههايُ  ،تحههم ق ههل اهها يقههع قههام جايههب اسههد  وعههاربه بالنههار وهههو بيقههع فههي الههدور اللههيواحههد 

هي قهى  ،رالنهي دا هيتعهذّ افوّ  ،يل روحهه ق هل التهانجَّهليهه  إلنهه تعَ  ،قام على الذي عهربه بالمسهد القصاَ على اين  يُ 
 .ل على الحقيقةوالتاني دا هو القاتِ  ،عليه ت ديب وسجن وثدا

فيقولهون  ،ثهم رجعهوا عهن الكههادة ،مجِ رُ فه ؛ن بالزنهاَصهحْ ثما لو شهد شههود علهى اُ  ،تقديم الس  ية على الم اشرةطيب 
هههعَ نحهههن تهَ  عليهههه حاجهههة  ال، إلنهههه أقهههام بسههه ب شهههرعي ي قهههى اللهههي قتلهههه دلوقهههم اللهههي أقهههام عليهههه حهههد الهههرجم  ،دنا  لهههبمَّ

 .قتلم هو اللي يُ جَ رْ ب في إنه يهُ    سَ تَ المُ 
 
 ،انهمها جميًعها اّ تَ ْقهفيهُ  ،بقتهل فهالن قتلتُهوقهال إن لهم ت ،ًداَحهأَ  دٌ َحهد أَ ثما لو ههدَّ   ،أن تجتمع الس  ية والم اشرة ثاليال

 .ْ هذا ب ولى ان نًْ هذاًْ إلن ليسم نهَ 
 .واهلل تعالى أعلى وأعلم

 
 الخاتمة

ن الهذين يسهتمعون أن يجعلنهي وإيهاثم ِاه -س حانه وتعهالى-وأس ل اهلل  ،إلى هنا انتهى وقم هذا اللقاء ،أح تي في اهلل
 .هنَ سَ عون أحْ  ِ تَّ ل فيَ وْ القَ 

 .أسترًر  وأتوب إليب ،أشهد أن ال إله إال أنم ،للهم وبحمد س حانب ا
 

 تم بحمد اهلل
 وتًرلوا هنا: انتديات الطريق إلى اهلل في في قسم تًريغ الدرو شاهدوا الدر  للنكر على النم 
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