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 .بو وسلم تسليًما كثيًراحْ على رسول اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصَ  والسالم والصالة ،والحمد هلل ،بسم اهلل
 :ثم أما بعد ،م الوكيلعْ نا ونِ وىو حسبُ  ،اه نستكفيوإي   ،بعون اهلل نبتدئ

 
وانتهااى بنااا  ،اًل عااب أنااواع القتاالِصاات  ومااازال الحاادي  مُ  ،مااا الحاادي  عااب أبااواب الجنايااات -تااي فااي اهللأحبّ -فمازلنااا 
يرة أو غا صاَصاعَ بِ  تالقْ وىاو أن يرارب أحاٌد شاًصاا فاي  يار مَ  ،دْماو العَ بْ ِشا تالقعند الحدي  عب ال -أحبتي-الحدي  

ىااو يقصاد أن يفعاال  ،مناو الجناياة مووااودٌ  دَ ْصااقَ  ألن   ؛دْماو العَ بْ ل ِشاْتااي قاَ م  فهااو ُسا ،ه بيااده فا با بااو يماوتزَ َكاط أو لَ وْ َسابِ 
ألن  ؛شابو العماد يَ م  فلالل  ُسا ،د أن يرربو لكب لام يقصاد أن يقتلاوصَ فهو قَ  ،لكنو مات ،يء فيو يرربو أو ما شابوش

 لكنو ال يريد أن يقتلو. ،د مووودصْ قَ فيو ال
 

 أموٌر يشترك فيها القتل العمد وشبو العمد
 -:، يشتركان فيفي أمورياتلفان و  يشتركان في أمورٍ  دمْ العَ  وبْ د وشِ مْ ل العَ تْ القَ  نإب
 .منهما واحدٍ  ل  د الجناية مب كُ صْ قَ 

 .وتغليظ الدية على الفاعل في ىلا المقام
 .دمْ ل العَ تْ ثنا في القَ كما سبق وتحدّ   ،وكلل  يجوز فيهما العفو

 
 د وشبو العمدمْ الفروق الجوىرية بيب القتل العَ 

 -:ياتلفان فيما يلي
 

 العمد فيو قصاص وشبو العمد ليس فيو قصاص -
يُفعاال  يْ أ ،لنااال زي مااا قُ تَاال يُاقْ تَااب قاَ اللااي ىااو َماا ،دوْ الَقاااللااي ىااو يعنااي أول حاوااة فيااو القصاااص  ،د فيااو القصاااصْمااالعَ 

 .بالمجني عليو لَ عَ بالجاني كما فاَ 
 .القتل دُ صِ قْ ىو ال ياَ  إلنّ  ؛ىو بدايتو مب أول الدية ،د ليس فيو قصاصمْ و العَ بْ أما شِ 
 

 و العمد على العاقلةدية العمد على القاتل ودية شب -
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 .دية قتل العمد بتكون على القاتل .د على القاتلمْ دية العَ 
 .على العاقلة يفهأما دية القتل شبو العمد 

 
سابق وقلناا إن فيهاا  ،العاقلة اللي ُىام  العصابة المحيطايب باو ،و المحيطيب بوتبَ صَ قول أنو على العاقلة يعني على عَ نا م  ولَ 

  ،نزلااوا واألبناااء أْي الالكور وإنْ  ،َعلَاوا أْي اآلباااء وإنْ  :فااي مسا لة العصاابة المحيطايب باإلنساانروا  مااا يُقاال أو  ،خاال 
 .وأبناء العم ،كلل  األعمام  ،وأبناء اإلخوة ألب ،وأبناء اإلخوة األشقاء ،ألب واإلخوة ،كلل  اإلخوة األِشق اء

 
 ،يدفعااو نمعااو عااب مساا لة المبلااس الاالي يسااتطيا أ يااروح لكاال واحااد فاايهم يبحاا  ،ع المساا لةعلااى العاقلااة بيبتاادي تتااوزّ 

ة فاي رَ ْصاكاانوا معااه فاي مسا لة الن    م  ليو؟ زي ما ُىا .اًل شبو العمد على بل تْ ل قاَ تَ ون اللي قاَ نُ ياْ عِ واألثرياء يُ  ،يُترك الفقراء
ب ُكااوىااو لاام يَ  ،ىب بمالااو كلااو  ممكااب الديااة تاالطَااخَ  لُ ْتاامنااو قاَ  ثَ دَ ا َحاام ااو كاالل  لَ نَااوْ ثاُ رِ يَ  مْ وكاالل  إبا مااات ُىاا ،الاادنيا
 و على بل .نُ ياْ عِ فعندئٍل العاقلة تُ د، مْ ل شبو عَ تْ أو قاَ  ،لتْ للقَ  ادً صِ اْ قَ 

وإال فيكاون األمار علاى  ،، عندئاٍل إبا كاان ىاو يساتطيا يادفاأو ماش قاادرة تادفا ،قدرتش تدفااطيب افرض العاقلة م
 .بيت مال المسلميب

 
دياة العمااد  ،شاابو العماد لايس فياو قصااص ،قصااصال، يبقاى القتال العماد فياو لكاب احناا بناتكلم علاى الفاروق الجوىريااة

 .ودية شبو العمد على العاقلة ،على القاتل
 

 العمد ليس فيو كفارة وشبو العمد فيو كفارة -
 .والعمد ليس فيو كفارة

 .مو أنو مب كبائر اللنوبكْ وىو طبًعا حُ  ،ففيو كفارة أما شبو العمد
 

 دما يجب في قتل شبو العم
 -:د ما يليمْ و العَ بْ ل شِ تْ يجب في قاَ  ،العمد فيو الدية شبو القتل
  الدية -

وتكاون ىاله الدياة،  وتتحمل العاقلة كماا بكارتْ  ،وىي مئة مب اإلبل أربعون منها في بطون أوالدىا ،الُمَغل ظَةأواًل الدية 
 .ة على ثالث سنواتلَ و  ؤَ مُ 
 

وا وقاالوا خاالص ماش ىنقتلاو َفالاو أوليااء القتيال عَ  ،ل العماد فياو القصااصالقتعلى القتل العمد، يبقى الدية لما بتكون 
وتكاون ماب ماال  ،ب تغليظ الدية فاي القتال العماد إنهاا تكاون كااشمْ ب ضِ مِ  ،ةظَ ل  غَ فبتبقى الدية مُ ولكب ىن خل منو الدية 

 .القاتل نفسو
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، بتوعاو اتبَصاالعَ  ،اللاي ىاي العاقلاة ،يب باوِطايْ حِ المُ و تِاابَ رَ ل شابو عماد فبتكاون الدياة علاى قاَ ل قتْ أما اإلنسان اللي ىو قتَ 
 .ىي اإلبل واألصل فيها كما بكرتْ  ،لى ثالث سنواتل إوكلل  بتؤو  

 
أن رسوَل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم خَطَب يوَم الفتِ  بمكَة، فَكبا َر ثالثًا، ثام قاال: ال إلاَو إال اهللُ "عب عبد اهلل بب عمرو 
، لياِة تُاْلَكُر وتُاْدَعى ِماب َدمٍ ونَصاَر عباَده، وىازَم األحازاَب وحاَده، أال إن كال  َماْ ثُاَرٍة كانات فاي الجاى وحَده، صَدَق وعَده،

 ،دا محال الشاااىد أو الاادليل .."أو مااٍل، تحااَت قاادمي ، إال ماا كااان ِمااب ِساقايَِة الحاااج ، وِسااَدانَِة البياِت. ثاام قااال: أال إن
ِديََة الاطِ  شبِو الَعْمِد ما كان بالس ْوِط والعصا؛ مائاٌة ِماب اإلباِل: منهاا أربعاون فاي  أال إن" :-صلى اهلل عليو وسلم-قال 

فهالا  ،وبتكون أ لاى ماب  يرىاا ،ة مب اإلبل منها أربعيب ناقة تكون أنثى حامليّ يعني مِ  حسنو األلباني. "بطونِها أوالُدىا
 .بالنسبة لهله المس لة

 .في ىلا المقام الُمَغل ظَةمس لة الدية  فيوبيبقى أول حاوة  ،ة لويبقى إبن دا على سبيل المواسا ،طيب
 

لكاب احناا ىناا  ،ماب بلا  طبًعا في أبواب الديات احنا بنالكر الدياة ىناا َعَرًضاا لكاب أباواب الاديات فيهاا مساائل أوساا
 .في دورة مكثفة بنلكر أىم المهمات

 
 .وا وانتقلوا إلى الدية أو في قتل شبو العمد أو الاط فَ با عَ ل العمد إتْ قاَ  في األصل إن الدية بتكون مب اإلبل سواء

ألا  ديناار  ،ل إلاى الالىبقَ تاَ نْ أن ياُ     صِ مال في ىلا المقام فعندئٍل يَ طيب إبا كان الناس مش أىل إبل أو مش أىل وِ 
االقتصاادية ضااعيفة زي  حالتهااالمعمااول علياو فاي باالد لماا تكاون وعموًماا  ،ألا  درىام ماب الفراة ٕٔماب الالىب أو 
بنشاو  ساعر الجارام كاام  ،وارام ماب الفراة ٦ٓٓألا  درىام بماا يعاادل تالتاة كيلاو و ٕٔبالفرة  لخَ ؤْ مصر يعني فبياُ 

 .، دا بيكون السعرورام ستمائةال  و آ ثالثةفي ونرربو 
ا دىب بتكاون المسا لة أعلاى بكتيار واد  لاو حسابناىا علاى الا ،أقل شيء فاي الدياة اد ،بالدية ليست باألمر الهيّ  للل 
 .با كيلو دىبمب أربعة ورُ  أكتربتكون 
 

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

 .واهلل تعالى أعلى وأعلم
 

 الكفارة  -
عبياد علاى وواو  اآلن يشفام د،ْبا، رقباة يعناي عَ طبًعا اآلن مفيش رقبة ،مؤمنة ةٍ بَ قاَ رَ  قُ تْ كلل  بيكون عليو الكفارة وىي عِ 

َوَمااااا َكاااااَن ِلُمااااْؤِمٍب َأن يَاْقتُااااَل ُمْؤِمنًااااا ِإال  " :إب اهلل ساااابحانو وتعااااالى قااااال ،عيبد صااااام شااااهريب متتااااابِجاااافاااا ن لاااام يَ  ،األرض
ُكاْم ل   ِماب قَااْوٍم َعاُدو   فَاِ ن َكاانَ  ۚ   َوَمب قَاَتَل ُمْؤِمًنا َخطًَ  فَاَتْحرِيُر رَقَاَبٍة م ْؤِمَنٍة َوِديٌَة م َسل َمٌة ِإَلٰى َأْىِلِو ِإال  َأن َيص اد ُقوا ۚ   َخطَ ً 
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ااانَاُهم م  َوِإن َكااااَن ِماااب قَاااا ۚ   َوُىاااَو ُماااْؤِمٌب فَاَتْحرِياااُر رَقَابَاااٍة م ْؤِمنَاااةٍ  اااَنُكْم َوبَاياْ يثَااااٌق َفِديَاااٌة م َسااال َمٌة ِإلَاااٰى َأْىِلاااِو َوَتْحرِياااُر رَقَابَاااٍة ْوٍم بَاياْ
 ..مش القي تحرير رقبة "َفَمب ل ْم َيِجدْ  ۚ   م ْؤِمَنةٍ 
 .٢ٕ:النساء "وََكاَن الل اُو َعِليًما َحِكيًماۚ   َب الل اوِ ِب ُمَتَتابَِعْيِب تَاْوبًَة م  َشْهَريْ َفَمب ل ْم َيِجْد َفِصَياُم "

 .ة وىي صيام شهريب متتابعيبارَ ف  ي الكَ د  ؤَ وياُ  ،ي الديةد  ؤَ يبقى ما التوبة ياُ 
 

لااو أن يفطاار فيهمااا، لااو صااام تسااعة وخمساايب يااوم وفطاار اليااوم السااتيب  ل  ِحااال يَ  يعناايلمااا نقااول صاايام شااهريب متتااابعيب 
م صايام أول رُ ْحاوالعياد يَ  ،ي تي مثاًل أثناء صايام الشاهريب عياد ر ك نْ لْ أما لو فطر بعُ  ،ٍل يعيد مب البدايةئر فعندلْ بدون عُ 

ن صايام رمراان فريراة فماش ىيادخل فاي إل ؛وطبًعا دا مش ىيكون في صيام الشاهريب المتتاابعيب ،يوم مب عيد الفطر
فعندئااٍل  ،صاايام الشااهريب المتتااابعيب، يبقااى ممكااب يصااوم مااب شااوال لااو ابتاادأ صاايامو بعااد بلاا  مااب بي القعاادة مااثاًل 

م رُ ْحااالثالثااة يَ  األضااحى يااوم النحاار وأيااام التشااريقوأيااام عيااد  ،ىياادخل عليااو شااهر بي الحجااة ففيااو أيااام عيااد األضااحى
 .لكب ىنا فطر ر ًما عنو فعندئٍل يقدر يكمل ،بعة أيامر أر طفهيف الصيام فيهما

رًا لقاى نفساو عناده قاوة وقاادر دَ كاب لاو صاام قَال ،دش يبدأىا علشاان يفطاربس العلماء بكروا ىنا في التفاصيل ما يتعمّ 
 ،رفطار إلن ىاو واواب علياو إن ىاو يفطافبادأ الصايام فعندئاٍل دخال علياو العياد لاو أن يُ  يصوم مب أول شهر بي القعدة

 .ىيكمل بعد كده مش ىيعيد مب األول
 .درش يصوم نتيجة المرض فعندئٍل لو إن ىو يُكملقماي ،رطِ فْ وعلو ياُ  اشديدً  اضً رَ مَ  ضَ رِ أو مَ 

 .دا معنى صيام شهريب متتابعيب .م شيًئاصُ ر ىيعيد مب األول ك نو لم يَ لكب إبا أفطر بدون ُعلْ 
 
ولالل  بياان  ،ب أباًدالايس بااألمر الهاي   -تيأحب  -س فْ ل النا  تْ قاَ  ،-سبحانو وتعالى-إلى اهلل  ب أن ىلا الصوم توبةً ي  باَ  واهللُ 

ماااات رُ ومعرفاااة حُ  ،وأىمياااة مراعااااة األشااااص ،نااارْ كَ ق وبَ بَ س كماااا َسااافْ ىااله األحكاااام يعطيناااا أىميااة المحافظاااة علاااى الاانا  
 .وأنها ليست باألمر الهّيب عند اهلل ،الدماء

إلاى  توباةً  ؛فعناده ماا الدياة صايام شاهريب متتاابعيبنش قصاده يقتال اماكاو  زي داخطا   يعني إبا كان اللي وقا في شايء
ًدا علاااى ْمااافماااا بالناااا بالجاااائر الظاااالم الااالي يساااتبي  لنفساااو أن يعتااادي عَ  ،نًااااس لااايس أماااًرا ىيا  فْ االعتاااداء علاااى الااانا   ،اهلل

أحبتاي فااي  ،ا خطااورة ىالان اوقاد سابق وبيا   ،ماب دينااو عظايمٍ  فهالا فاي الحقيقاة علااى خطارٍ  ،ًداْماااًل عَ تْ األشاااص ويقتال قَاا
 .اهلل
 

 استحباب العفو ألىل القتيل ووزيل ثوابو
شاوفوا سابحان اهلل أحبتاي يعناي  ،تطَ قَ وا عاب الدياة َساَفافا ن عَ  ،طبًعا ألولياء القتيل العفاو عاب الدياة بّ حَ تَ سْ طيب ىنا يُ 

-د أيًرااا ِشاالكااب يُارْ  ،م أو وقااا فااي الاطاا رَ ْوااأَ  لااليااإلنسااان  قّ م الاالي ىااو َحااْكاايعطااي الحُ  -وتعااالى وساابحان-اهلل 
كتيار ماب النااس لاو قادر علااى   واحناا دائًماا المشاكلة اللاي بنقاا فيهاا كثياًرا إنّ  .العبااد إلاى مقاام أعلاى -سابحانو وتعاالى
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األصاال إبا كااان اإلنسااان فااي مقااام َمْقاادرة واختااار  ،ال ،ق واحااد يقاادر علااى واحااديعنااي مااا بيصاادّ  ،مااا بيرحمهااوش وأخياا
 .-سبحانو وتعالى-ه عند اهلل ولو أورُ  ،، وىلا أمٌر عظيم ود ا-سبحانو وتعالى-األور عند اهلل  وُ العفو فلَ 

، صااعب إن ات مااش سااهلالعفااو فاي مساا لة القتاال بالالّ  ،بودا عنااد الحقيقااة أمار لاايس بااالهيّ  ،يعناي أنااا يحراارني موقا 
 .٢ٖٕالبقاارة: "َوَأن تَاْعُفااوا َأقْاااَرُب لِلتا ْقااَو ٰ " :لكااب ربنااا قااال ،ىااو يعفااو عااب قاتاال ألحااد أقاربااو نّ باا د وْ ُجاانفسااو تَ  اإلنسااان

يكاون حاري   ينظار إلياو اإلنساان -سابحانو وتعاالى-لماا يكاون ماا عناد اهلل  ،وإلى رضا اهلل ،إلى تقو  اهلل فهلا أقربُ 
 .-سبحانو وتعالى-بو مب اهلل فعندئٍل سيفعل ما يُقرّ  ،ب الدنيا وما فيهاويعلم أن ىلا أفرل لو م ،إلى ما عند اهلل

 
رت وىالا ماب المواقا  الحقيقاة التاي أث ا ،لل بالاو موقا  شابيو  حادثيعني أحد مشاايانا الشايا المنجاد اهلل يحفظاو 

فالشااىد وقا  موقًفاا  ،قُتال فاي أثنااء ِعاراك وماا شاابو -وىاو طبًعاا ماب علمااء الحجااز-أنو كاان ولاده  ،في نفسي ود ا
رت فاي الحقيقاة أث ا لاةً وْ قُ قاال مَ  ،وىلا أمر ليس بالهيب على الانفس ،نو للناسوىلا اللي يبيّ  ،سوطب ق فيو ىلا اللي يُدرّ 

 :قال ،افي نفسي ود  
-نااد اهلل مااا ىااو أنفااا لااي عإلااى  تُ رْ ظَاانَ و  ،بفْ ة الااد  عَ رْ ُساا فوواادتُ  ،إلااى مااا ىااو أنفااا لولاادي بعااد ىااله الحادثااة تُ رْ ظَاانَ "

 ."وفُ عْ أَ  أنْ  فوودتُ  -سبحانو وتعالى
 .إلى  ير بل  ،و كاماًل ق  ة واالستطاعة على أن ي خل حَ رَ دْ قُ فعفا ما ال
 بّ حَ تَ ْسافهالا أمار مُ  ،-سابحانو وتعاالى-األوار ماب اهلل  إن اإلنسان إبا عفا يكون لو كبيار -أحبتي-ي لِ مَ فهلا مثال عَ 

 .-ىسبحانو وتعال-وأقرب إلى تقو  اهلل 
 .الدم سقطت الدية ف با عفا أولياءُ 

 
 ؟أولياء القتيل دون البعض اآلخر ا بعضُ فَ مابا إن عَ 

قتال الزم  قاام القصااص والقاتال يُ يجاب علشاان يُ أوليااء القتيال د ْمال العَ ْتالنا لو تفتكروا في القَ احنا قُ  ..وإن عفا بعرهم
مش عايز القصاص عاوز الدية ساق  القصااص هم بس قال لو واحد في ،ة أبيهم يقولوا عاوزيب القصاصرَ كْ كلهم عب بَ 
س اإلنسااان ْفااب المحافظااة علااى ناَ ي  بَاااودا ياُ  ،لتَااالزم كلهاام باإلوماااع كااده يقولااوا قصاااص علشااان يُاقْ  ،إلااى الديااة وينتقلااوا
الديااة  فلااو واحاد فقاا  قاال عااايز ،س أماار عظايمفْ المحافظااة علااى الانا   ،لعلااو يتاوب ويروااا إلاى اهلل ،انٍ كااان َوا  حتاى وإنْ 

 .خالص إوباري ىكلا ،خالص انتقلوا إلى الدية
 

 ،وا نحاب نرياد الدياةأو مب أولياء الادم قاالثة رَ واحد مثاًل أو مجموعة مب الوَ  ،طيب ىنا بقى مفيش قصاص ىنا دية بس
د األوار ماب و وآخافافقاال أناا ىع هاار معاني العفاو التاي بكرتُ استشعَ  ،قالوا نحب عفونا ابتغاء مرضاة اهلل ومجموعة تانية

 و؟فعندئٍل نعمل اي ،اهلل سبحانو وتعالى

http://tanzil.net/#2:237
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والباااقي  ،وياخااد نصاايبو ،واختااار الديااة كااان ىيبقااى نصاايبو قااد ايااو مااب الديااة  ُ ْعااىااو لاام ياَ  اللاايٍل بنحسااب نصاايب ئااعند
عفااوا  أمااا الااليب ،للااليب لاام يعفااوا ،مقاادار الديااة للااليب وقعااوا فيهااا فقاا  طاا ً  خاًل تْ ل قَاااتَااا الاالي قاَ ناادفّ و  ،يبقااى ايااو عفااو

 .أعلى وأعلم واهلل تعالى .فيسق  مب عليو بحسبهم
 .الميراث تقديروبل  كلو على حسب 

و يجاب علياو إناو ىافاي كلتاا الحاالتيب  ،عفاوا عاب الدياةأو ي الزمة للجاني على كل حال ساواء دفاا دياة هأما الكفارة ف
 .أن يفعل بل  ا يجب عليوعفو  فا الدية أو مادفعهاش أولياء الدميبقى سواء د ،يصوم شهريب متتابعيب

 
لاو  إبا وقاا فاي قتال خطا  يبحا  ماا ل احنا بنتكلم اآلن في شابو العماد وكال ،خط  أو شبو عمد إبن َمب وقا في قتل

فماب ىناا  ،ل أثر ىلا الاط  الكبير اللي وقا فيو واللي زىقات بانفس روحيوإيو اللي يعملو علشان خاطر يز  ،عند اهلل
 .-تعالى سبحانو- توبًة إلى اهلل ؛ثم صيام شهريب متتابعيب ،و الديةينبغي عليو أن يعلم أن علي

 
 سبب تَانَاوّع أحكام القتل

و بْ ل ِشااْتااوالقَ  ،د لااو أحكااامْماال العَ ْتااليااو أحكااام القتاال كلهااا ماتلفااة مااا باايب القَ  ،أحكااام القتاال عِ و  نَاااتاَ  ر  ِساا ،أحبتااي فااي اهلل
 .  لو أحكامطَ ل الاَ تْ والقَ  ،د لو أحكاممْ العَ 
 
 .بغيره لَ عَ ما فاَ كبو   لَ عَ فْ ياُ  فعندئٍل األصل أنْ  ،لتْ د القَ صَ ألن الجاني قَ  ؛دمْ ب القصاص في القتل العَ وَ وَ 

 .لتْ القَ  دِ صِ قْ ألن الجاني لم ياَ  ؛في شبو العمد بْ جِ ولم يَ 
َلَفاة  .ةفَ لَ تاْ س المُ فْ لرمان النا   ؛وووبت فيو الدية س اللاي فْ الانا   الماضاية إنّ  احناا اتكلمناا المارة ،دي لهاا حاقالنا ْفس الُمتاْ
عرفنااش مايب اللاي قتلاو اولاو م ،فا لاو الدياةدْ أن تُا ينبغايقلناا اللاي ماات دا  القساامة، منا فاي مسا لةلّ ماتت دي لما اتك

لكاب  ،ش عارفلهاا دياة وتالىب ىبااءً س كاده تماوت ومحادّ فْ ماتبقااش الانا   ،مب بيت مال المسلميب ديتوا فَ دْ المفروض تُ 
د ِوابكرناا الحادي  قبال بلا  فاي حادي  محيصاب لماا وُ لماا  -صالى ااهلل علياو وسالم-ت ىله النباي فَ لِ تْ النفس التي أُ 

طبًعااا النبااي صاالى اهلل عليااو وساالم أولااى  ،ا الديااةفااود ،اه صاالى اهلل عليااو وساالمدَ ى قاتلااو النبااي وَ لااالقتياال ولاام يهتاادوا إ
إلاى يات ماال المسالمب إبا لام يُعار  التا َوص ال واساتفاد العلمااء ماب بلا  أن يكاون ىالا علاى ب ،بالمؤمنيب مب أنفساهم

 .ا مثل ىله األموالفْ وكان في استطاعة بيت المال دَ  ،القاتل
 

لنا القتال العماد فياو دياة مغلظاة إبا مش احنا قُ  ،العمدلقتل لد االعتداء بالنسبة صْ لووود قَ  ؛ةظَ ل  غَ الدية مُ  تْ لَ ُوعِ عموًما 
 .ةفَ ف  اَ د الدية مُ مْ و العَ بْ ل شِ تْ قاَ انتقلوا إلى الدية، 

 
 ة؟فَ ف  اَ ة ومُ ظَ ل  غَ يعني إيو مُ 
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وتكااون مااب مااال  ،وتكااون كاااش ،ا فااي ىاالافَ دْ تُااىكاالا  ،ماالاقااة منهااا أربعاايب ناقااة حايااة نمِ  :ةدَ د  َشاااللااي ىااي المُ األوالنيااة 
 .يددِ شْ دا ووو الت   ،القاتل
 ،ر االساتطاعةدْ قرايبو بيساعدوه فيها بَقا ،اقلة مش عليوبتكون على الع ،قرايبو ابتكون بيساعده فيهإنها ي  فِ اْ ووو الت  

ر ْباوإعاناًة لاو علاى وَ  ،وبل  رحمة بهالا الالي وقاا فاي ىالا الاطا  ،ة على ثالث سنوات مية ناقةلَ و  ؤَ وكلل  بتكون مُ 
 قُتل لهم القتيل. بىؤالء اللي

م بهااا فهااي عبااادة يُلاازَ  ،هلل تعااالى ق  ألن الكفااارة َحاا ،و اإلثاام عنااوْحاامَ لِ  ؛ًقااا أو صااياًماتاْ عِ  ارة للجاااني خاصااةً فاات الكَماازِ ولَ 
 .فووبت في حقو ،القاتل ال  يره

 
ت ىاله الحقاوق يَاعِ وْ لاو رُ  ثام واهللِ  وواهللِ  ،حقاو وعلاى إعطااء كال بي حاق   ،على العدل ااىنَ باْ فنجد أن أحكام اإلسالم مَ 

ساواء االعتاداء علاى الانفس أو  ،ن النااس يتسااىلون فاي الجارائمأل ؛اواد ا واد ا واد  كبيارة   بٍ َسات بنِ ف اخَ  الجارائم انَ ياْ أَ رَ لَ 
ل مشاهور يقاول لا  ثَاحتاى فياو مَ  ،بسبب إنو شاي  إن مفيش إشكالية ؛على ما دون النفس مب الجراحات أو ما شابو

هلل اناات دفعاات الديااة بااس ىتاا ثم عنااد ا ،ىاالا ال يجااوز "،تااو اقتلااواللااي تعاار  ديّ " :يقااول لاا  -ل وااائرثَااودا طبًعااا مَ -
ىاالا المقااام بيبقااى فيااو اعتااداء مااب أصااحاب ي فمااا بالاا  بقااى باااللي عااار  إنااو ملهااوش ديااة أصاااًل فاا ،ساابحانو وتعااالى

 .وتطبيق الحدود خاصة ،-سبحانو وتعالى-فعلى الناس أن يعلموا أىمية تطبيق شرع اهلل  ،الجنايات بسبب ىلا
 

 عقوبات القتل شبو العمد
دايًمااا بنقولااو دا التفصاايل احنااا  ،لنااامااا قُ  يّ ت قتاال شاابو العمااد اآلن ثالثااة أنااواع زَ نسااتفيد مااب ىاالا أن عقوبااا يبقااى إبن
 ة.ي  لِ دَ ، والعقوبة البَ ة إبا كانت مووودةي  عِ بَ ب العقوبة األصلية والعقوبة الت  علشان نبيّ 
 .عمد الدية والكفارةيبقى شبو ال ،اللي ىي الدية والكفارة ،دي عقوبة أصلية ،ارةف  والك ة وىي الديةعقوبة أصلي  

يبقاااى إبا  ،ق الرقبااةْتااارة إبا عجااز عااب عِ ف ااالكَ فااي م وْ والص اا ،ماااا ير إبا سااقطت الديااة بسااببٍ ز عقوبااة بدليااة تكااون بااالتع
ياار مااب ز فينتقاال إلااى التع ؛إلااى  ياار بلاا أو مااا  ،مفاايش مااال ،كلهاام فقااراء  ،مااا مااش قااادر ياادفا سااقطت الديااة بسااببٍ 

 ل.دَ ، فدا بَ ق الرقبةتْ م في الكفارة إبا عجز عب عِ وْ والص   ،اتكلمنا عنواحنا  ،ىو الت ديب الليالسلطان 
كمااا قااال  صااححو األلباااني. "القاتِااُل ال يااِرثُ "، ثرِ ألن القاتاال ال يَاا ؛ةاث والوصااي  ر ة وىااي الحرمااان مااب الميااعقوبااة تبعي اا
   .-صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل 

 
 ؟ل الاط تْ قاَ ما ىو 

 ،زئيعنااي شاايء وااا :مااا لااو فعلااو .."يصاايب آدمي ااافلااو عْ أن يفعاال اإلنسااان مااا لااو فِ " :ل الاطاا  وىااوْتااقاَ  -أحبتااي-لنااا  يَ ِقاابَ 
فيصايب آدمي اا معصاوم "..  ،يصاطاد حياوان باري ماثاًل أو ماا شاابو ،واحد بيصطاد واالصطياد وائز مفيش منو إشاكالية

د ِصاقْ ىاو لام ياَ  ،ل خطا ْتايناه قاَ يبقى دا سمّ  ،يقتلوفا نسانً فًا فيصيب إدَ ًدا أو ىَ يْ مثل أن يرمي صَ  ".ده فيقتلوصِ قْ لم ياَ  الدم
 .ل الاط تْ يبقى دا اسمو القَ  ،تانية وضرب إنسان آخر ةة وات في حت  بيرمي في حت   ،لتْ بو القَ 
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 قتل الاط  أقسام
 ل الاط  عبارة عب نوعيب لو عاوزيب نفّصل فيو أوي نوعيب:تْ القَ 
 .لنا فيصيب إنسانبيرمي صيد زي ما قُ  ،المقتول فيصيبواًل ال يريد بو إصابة عْ عل فِ فأن ي

 .ملِ سْ بي ا ف با يبدو لو أنو على خال  بل  أو أنو مُ رْ ا أو حَ د  تَ رْ و مُ ن  ظُ ب يَ تل مَ قْ أو أن ياَ 
 ًئا.ل شيًئا خاطِ عَ ل شيء صحي  وىو فاَ فاكر إنو بيعم ،الفاعل بّ والثاني خط  في ظَ  ،فاألول خط  في النفس

 .كما سي تي  ةٌ فَ ف  اَ مُ  والدية في القتل الاط  ديةٌ  و،يففيو الدية والكفارة كشبو العمد وال قصاص  بُ جِ   تَ طَ ل الاَ تْ القَ 
 

 ل الاط تْ ق بقَ ما يُاْلحَ 
كا ن ينقلاب الناائم   ،ةرَ اَشاوىاو ماا كاان عاب طرياق المب، وْواوَ  ل  ُكا  بْ ل الاطا  ماا ىاو فاي معناى الاطا  ِماْتاق بالقَ حَ لْ ياَ طيب 

دا فاي معناى فعندئاٍل  ،ىالا قتال خطا  ،ماات ؛نازل علياو ،ماات ؛ا علاى واحادقاب و احد مليان شاويّة اتقلّاعلى إنسان، و 
 .لب في ىلا القتْ وإبا بو تسب   ،ل أصاًل عْ صد الفِ قىو لم ي ،قتل الاط 

 
فساق   ؛كماا لاو حفار حفارة فاي طرياق عاام  ،بوىو ما كان عب طريق التساب   ،ما ىو في معنى الاط  مب ووو دون ووو

ألي شاايء علشااان بقااى إىمااال ناااس بتحفاار للمجاااري بتحفاار للغاااز بتحفاار لكاالا بتحفاار  سااابها، فمااات ؛فيهااا إنسااان
   .مب ووو ، ىلا قتل خط ا فيها مات، ىنا نوع مب قتل الاط قساب الحفرة فسابها واحد و  يصّلحو وقام إىمال

 ريب.اآلخ للل  ينبغي إن اإلنسان يحرص إنو مايفعلش شيء قد يتسبب في أب 
 
فعلطااول  ، ل ااكَ بااس ىااو مااش مُ  ،ضاارب ويقتاال ،يعنااي واحااد مجنااون أو صاابي قاصااد يقتاال ،والمجنااون د الصاابيّ ْمااعَ 

فبننتقاال إلااى  ،وال قصاااص علااى المجنااون ،إلن مفاايش قصاااص علااى الصاابي ؛ل الاطاا ْتاالااو دا نااوع مااب قاَ تْ قاَ  بنحسااب إنّ 
 .وعليو في ىلا ،مس لة الدية مب مالو

 
عتبار فهالا أيًراا فا با شارب وحادث مناو القتال بيُ  ،ركَ ْساد الجناياة قبال أن يَ َصاألناو قَ  ؛لتُاقْ لياَ  السكران إبا شرب الامر

   .ل الاط تْ القَ  أنواع نوع مب
 

 -:ل الاط تْ قَ ب ةقَ ل  عَ تاَ أحكام مُ 
 متى تجب الدية والكفارة مًعا؟

 بقاى الدياة علاى الشاا  نفساو وال  لناا علاى مايب؟ احناا قُ  والدياة الماففاة .بتجب فياو الكفاارة علاى القاتالقتل الاط  
أماا  ،د ىو دا اللاي بتبقاى ماب ماال الشاا مْ ل العَ تْ د، القَ مْ ل العَ تْ الدية ماتبقاش على الشا  إال في القَ  ؟على العاقلة

ل َخاؤْ ات بعراهم فقيار وبعراهم  ناي بياُ بَ َصاطياب إبا كاان العَ  ،اتبَ َصاالعَ  م  القتل الاط  الدية بتبقى على العاقلة اللي ُىا
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قال إلاى ماال الجااني، الجااني نفساو ماش قاادر يادفا تعندئٍل نن وايدفع يبش قادر مكلهم   ،ر الطاقةدْ مب األ نياء على قَ 
 فهكلا. ،دفا منوثنا وتُ ننتقل إلى بيت مال المسلميب، كما سبق وتحدّ 

 
ى: أن َمااب قُتِااَل خطاا ً أن رسااوَل اهلِل صاالى اهلل عليااو وساالم قراا" الاادليل علااى ىاالا عااب عبااد اهلل بااب عماارو رضااي اهلل عنااو

 .حسنو األلباني "فديَاُتو مائٌة ِمب اإلبِل: ثالثون بنَت َمااٍض، وثالثون بنَت لَُبوٍن، وثالثون ِحق ًة، وعشرُة بني لَُبوٍن بكرٍ 
 ،سانيب ثاالث بّ وِسا ،تيبنَ َسا بّ ِساِساّب َساَنة، و ماشاي الحاال؟ فيكاون  ،الجماال بّ دي ِسا ،لباون يوبنا ،ودي بنت مااض

 .كون دي التقسيمة في ىلا المقامفعندئٍل بت ،أربا سنوات بّ وسِ 
 .ا مس لة الديةفبينّ  ،والدية الماففة ،ارة يبقى أول حاوة تجب الكفارة على القاتلف  تجب فيو الكَ 

 
 متى تجب الكفارة فق ؟
فاار فاي بالدىام يظنوناو  ن بايب الكلاو المسالمو تُ قْ م الالي ياَ لِ ْساب فياو الكفاارة فقا  وىاو المُ ِجاكلل  الكفارة فيو نوع بتَ 

قاال  ،لام يجاد صاام شاهريب متتاابعيب فا نْ  ،ق رقباة مؤمناةْتاعِ  ،وإنما علايهم الكفاارة فقا  ،لوفهلا ال دية على قاتِ  ،كافًرا
د يصاااوم شاااهريب ِجااب لااام يَ َماا ب أن  ي  ثاام بَاااا .٢ٕالنسااااء: "ل ُكاااْم َوُىااَو ُماااْؤِمٌب فَاَتْحرِياااُر رَقَابَااةٍ  فَااِ ن َكااااَن ِمااب قَااااْوٍم َعااُدو  " :اهلل

 .متتابعيب
 

 -نوعيب: ل الاط تْ قاَ  نيبقى إب
 .والكفارة اللي ىي صيام شهريب متتابعيب ،نارْ كَ ا كما بَ فَ الدية تُدْ  نوع بتجب فيو الكفارة والدية،
بيقتلااو المساالمون باايب الكفااار فااي بااالد وىااو المساالم اللااي  ،كفااارة فقاا  ولاايس فيااو ديااةالوفيااو نااوع منااو بتبقااى عليااو 

أرض  ،وساا  الكفااار الحااربييب فاادي أرض معركااة ؟الكفااار، يعنااي مساالميب بيحاااربوا كفااار وفيااو مساالم واقاا  وساا  ماايب
وىاي إنماا علايهم الكفاارة ىاله الحالاة،  يفاعليو دياة مقام ليس الىلا في ٍل ئفعند ،وه منهم فقتلوهنّ بيحاربوه فظَ  ،حرب

 .عيبصيام شهريب متتاب
 واهلل تعالى أعلى وأعلم.

 
 ؟وَمب يُعفى منهامتى تتحمل العاقلة الدية؟ 

وشابو العماد  الاطا لنا إن الدياة فاي القتال وقُ  ،ا الكفارةمالقتل شبو العمد فيهما الدية وفيهو القتل الاط  اآلن ىو إبن 
أسااس العاقلاة تااني علشاان  ،قاريبهم وبعيادىم ونو،ثُ رِ بتكون على العاقلة، العاقلة اللي ُىم  أقارب الميت اللكور الليب يَ 

ويدخل فيهاا علاى الاراو  ماب أقاوال العلمااء  ،الحاضر والغائب ،تو القريب والبعيدبَ صَ ىم اللكور مب عَ  :نبقى عارفينها
 ،وأبناااء اإلخااوة ،ألبأم يعنااي اإلخااوة األشااقاء واإلخااوة اإلخااوة لغياار  ،واألبناااء الاالكور ،يعنااي اآلباااء ،األصااول والفااروع

 اللي ىو حالو فيو يسار يعني. ،ر فالميسرس  يَ وبالمُ  ،قرب فاألقربويُبدأ باأل ،وأبناء األعمام ،واألعمام
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اللاي بُيعفاى ماب  ؟ل علياو ماب األقااربْقال فقراء، ىنا ىنقول ميب اللي ال عَ طيب إبا كان أقارب الميت أو أقارب القاتِ 
ليش عالقاة بياو أناا ماالي ىاو اعلى األقارب، ما يجيش يقول ل  أماا ما ا واوب على فكرةفْ الد  إلن  ؟ا ديفْ مس لة الد  
 .بتواسيو في مثل ىلا ،لتَ اللي قاَ 
  لااديب ب ماااالِ وال ِماا ،  كالصااغير والمجنااونل ااكَ وال مااب  ياار مُ  ،وال مااب أنثااى ،الديااة مااب فقياار مااب العاقلااة لْ َخااؤْ ال تاُ 

ر علاى المواسااة دِ قْ ياَ  والفقير ال ،ة والمواساةرَ صْ ل الدية للن  ألن تحم   ،وال رقيق ،واحد قريبو بس على  ير دينو ،الجاني
 .فللل  ىؤالء ليس عليهم عاقلة ه،والرقيق مالو لسيد ،ليس مب أىل النصرة لمو ير المس ،ب يواسيوبل يحتاج إلى مَ 

 متى ال تتحمل العاقلة الدية؟
 ادً مْ ال تحمل العاقلة عَ   -

 .دمْ لون أبًدا في مس لة العَ لكب ال يتحمّ  ،د والاط مْ و العَ بْ لوا في شِ إيو؟ يتحمّ طيب العاقلة المقتدريب بيتحملوا في 
 

 ال تحمل العاقلة ُصْلًحا -
  عاب دعاو  تصاالَ  ىاو ،علياو، دي برضاو ماا تعملهااش ىعَ ل أنكاره الماد  ْتاًحا عاب دعاو  قاَ لْ أيًراا ُصاوال تحمل العاقلة 

إلن واو ماش عاب  ،فعندئٍل ال تتحملها العاقلة في ىلا المقام ،لاىك ،لها وقرايبي يدفعوىاوقال خالص أنا ىتحمّ  ،قتل
 . لْ طريق اإلثبات إنما عب طريق الص  

 
 ال تحمل العاقلة اعترافًا -

ماحصالش مناو ىاله  ،كالاب  ىاو ،قاالوا ال م  ىُ لكب ، يعني ىو بيقول قو بود  لم ُتصَ وال تحمل العاقلة اعترافًا مب الجاني 
 إلى  ير بل . ي قرايبي يدفعوا مثاًل مى عب واحد يقول لو ىالّ ايتحممكب واحد عاوز  ،المس لة

 
 ال تحمل العاقلة ما دون ثل  الدية التامة -

ماا احناا عنادنا فاي أحكاام  ،ماا دون ثلا  الدياة التاماة -مااتتحملش العاقلاة-وال تحمال العاقلاة  :فيو مس لة مهمة واد ا
وأشاياء تجاب  ،وأشياء تجاب فيهاا ثلا  دياة ،تجب فيها نص  دية وأشياء ،فيها دية كاملة بْ جِ الجراح أشياء ممكب تَ 

لناا فاي الجراحاات واالعتاداء علاى الانفس بتتحمال فاي الاطا  وشابو العماد ماا  فيها أقال ماب ثلا  الدياة، العاقلاة احناا قُ 
 لاويتحمّ  دا ماال يساير ىاو يقادر ،إلناو يساير ،أقل مب ثل  الدية بيتحملو ىو في مالاو ،  الدية وانت طالالُ كان مب ثاُ 

ا يكااون حاوااة مااب تلاات الديااة فلم اا ،واحنااا بنواساايو إلن ىااو أصاالو ىااو الفاعاال ،بيااو لااو ىااو دفعااو مايبقاااش فيااو إوحااا 
فعندئاٍل ال  ،حاد الكثارة فاي األماوال ماب الثلا  ،لا  عموًمااة فاي األماوال ماب الث  رَ ثاْ الكَ  إلن حدّ  ،وانت طالا فدي كتير
 .مةل  الدية التاتتحمل العاقلة ما دون ثُ 

 
اإلنساان دا لاو كاام عايب؟ لاو اتنايب  ،واحاد دلوقات فقاا عايب واحاد أقاول لاو: تااني؟يعني اياو ثلا  دياة  :واحد يقول لي

بيهاا وأتلا  الحاساة نفساها  األن  مثاًل لو واحد كسرىا لواحاد ومنعاو إناو يشامّ  يّ العرو اللي ىو ليس لو بديل زَ  ،بس
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ياديب أو نايب أو اإليم إلاى وازئيب زي العِساقَ ناْ مُ  العرو اللاي ىاو لاو اتنايبطيب  ،بيبقى فيها دية كاملة في العرو الواحد
يبقاى الصاابا  اصاواب ةر َشالناا عَ و قُ تعاالوا نشاو  بقاى لا   الدياة.الروليب فلو أتل  لو واحدة وساب التانية بيبقاى نصا

 .وىكلا ،ر الديةُعشْ  ؟فيو ايو
فالعاقلااة تتحماال معاااه إبا  ،كثاار مااب ثلاا  الديااة الكاملااةأو أ ،ل أقاال مااب تلاات الديااةالواحااد ممكااب يتحّماا نّ إمعنااى  اد

 ،ساواء كاان اعتاداء علاى الانفس أو علاى ماا دون الانفس ،تحمل ثل  الدية فصاعًدا في شايء فعلاو خطا  أو شابو عماد
ملهااا العاقلااة يكااون داخاال فيهااا ايااو ىااي األشااياء التااي ال تتح يعنااي لااو وينااا نساا ل ،أمااا مااا دون بلاا  ال تتحملااو العاقلااة

 ا.ىل
 قتل أحكام متعلقة بقيادة السيارة وما يترتب عليها مب حوادث

 ،م قيادة السيارة ابتداًء أحبتاي فاي اهلل ودي مسا لة أيًراا مهماة وأىام األحكاام المتعلقاة بهااكْ طيب ندخل سريًعا في حُ 
الساايارة ليااو ىنااا؟  احنااا بنااتكلم عااب ،َمااب يجيااد قيااادة الساايارة ينقساام الناااس فااي اسااتادام الساايارات إلااى ثالثااة أقسااام:

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

 ينقسم الناس في استادام السيارات إلى ثالثة أقسام
فااىم  ،ألناو أىال لالل  ؛رةفهالا يجاوز لاو قياادة السايا ،ريْ ويفهام أنظماة الس ا ،تهااويعر  واوب ،د قيادة السيارةيْ جِ َمب يُ 

لكاب  ،وال حفاظ كتااب اإلشاارات وال فهماو ،ا الرخصة وىو مش فاىم اإلشارات ماشية ازايمارحش طل   ،يمشي إزاي
 .ىم السواقةاوففاىم أنظمة السير 

ال  كاينفساو و  هلا لئال يُ  ؛ال يجوز لو أن يقود السيارة ،طر  فَ ىلا مُ  ،روال يعر  أنظمة السي ،ادة السيارةيد قيجَمب ال ي
 .يرهبغ رّ رُ يَ 
فهالا وااٍن علاى نفساو وعلاى  ياره فيماا  ،د الماالفاةم اعَ تاَ وياَ  ،هااقُ با  طَ لكناو ال يُ و  ،ويعر  أنظماة الساير ،د القيادةب يجيمَ 

 .لو في مثل ىلا كل شيءإلن التفري  بقى بنحمّ  ،خال  فيو
 

 في حوادث السير اتاإلصاب
 :قسميب اإلصابة في حوادث السيارات بتنقسم إلى

 أن تكون اإلصابة في أحد ركاب السيارةأواًل:  -
 .دا القسم األول ،أن تكون اإلصابة في أحد ركاب السيارة
أو  ،أو ساايبو مفتاوح ،فاي عادم َ ْلاق بااب السايارة أن يكون السائق ُمَفر ط :ابك  ىنا احتماالت الووود بقى في أحد الر  

 .السيارةعدم تفقد العجالت بتاعة  ،ونحو بل  تالعجالد وعدم تفق   ،سايبو بايظ ما بيتفتحش
 .ة زائدةعَ رْ ع سُ رِ سْ يُ  ك نْ   ،ايً د  عَ تاَ أو أن يكون السائق مُ 

 -:ي إبا مات معو أحدد  عَ تاَ ط والمُ ر  فَ فهلا المُ 
 .د صام شهريب متتابعيبجِ ف با لم يَ  ،ق رقبةتْ وىي عِ  ،ل الاط تْ على السائق كفارة قاَ  بَ وَ وَ 
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 .ب أموال سواء لغيره أو لنفسو إلن ىو ُمَفر طمِ   بسبب الحادث لَ وضمان كل ما تاَ 
 حنا الدية وأقسامها منل قليل.لة على ثالث سنيب زي ما شر و  ؤَ مُ  عاقلة السائق وكلل  وووب الدية على

 
و فااي با يالعجال ويهاو  ينفجارأو  ،ر براع الساايارةِساكَ نْ ياَ  كا نْ   ،الناوع التالات أن يكاون الحاادث بسابب مااب  يار الساائق

 .شيء خارج عب إرادة السائق في ىلا المقام ،وسر أو ما شابو
ة فعااااوز يفاديهاااا فينحااار  فتنقلاااب عَ رِ ْساااتااا تي سااايارة مُ  كااا نْ   ،فًا يرياااد باااو النجااااة والساااالمةر  َصااا  الساااائق تَ أو أن يتصااار  
 .السيارة

مفايش  فاال شايء علاى الساائق، ؛يجاب علياوقاائم بماا فهلا السائق في الحالتيب دول لم يَاتَاَعد  ولم يُاَفر ط بل ىو أميب  
 عليو حاوة في ىله المس لة.

 
 اب السيارةك  اإلصابة في  ير ُر أن تكون ثانًيا:  -

ب فااي ب  َسااتَ أن يكااون المُ ىنااا برضااو  ،همطْ بَ فااي الناااس اللااي ىااو َخاا ،اب الساايارةك ااطيااب أن تكااون اإلصااابة فااي  ياار ُر 
واحااد وااو رمااى نفسااو وىااو  ،يرمااي نفسااو أمااام الساايارة وىااو ُمْساارِعكاا ن يفاوئااو إنسااان ف ،اب نفسااوَصااالحااادث ىااو المُ 

 ل.عْ في الفِ  بَ ب  سَ اب ىو اللي تَ صَ ألن المُ  ؛فهلا ال يرمنو سائق السيارة ،الاطر ىمكب أن يتالفوال يُ  ،ماشي
 .مش كل حادثة فيها دية أو كفارة هم مب كده إنّ فيبقى ن

م واادارًا أو شااجرة وينحاار  دِ ْصاايَ  أو ،س إنسااانًا يسااير أمامااوىَ دْ يَاا كاا نْ   ،الثانيااة أن يكااون الحااادث بساابب مااب السااائق
 والدية على العاقلة. ،وضمان ما أتلفو مب األموال ،فهلا يجب عليو كفارة القتل الاط فُيصيب إنسانًا، 

 
 َيِصّ  حساب نسبة الاط  في حوادث السيارات

 -لها اآلن أشياء كثيارة واد السير األن حوادث -اصريب كلل  فريق كبير مب أىل العلم المع  -تي في اهللأحبّ -عموًما 
وىناا فياو نسابة  ،يعناي ماثاًل حادثت حادثاة وواحاد ماات فيهاا .وا على أن كالل  يصاّ  مسا لة حسااب نسابة الاطا اتفق
مااعليهوش حاواة لاو ىاو الماطائ ىاو  ئماا احناا لاو عاارفيب الاطا  علاى مايب خاالص لاو الساائق ماش ماطا ،بوتناسُ 

 ،و خطا ً اللاي ىاو الساائقلَاتاَ على المقتول ونسبة خط  على اللي قاَ دية كما بكرنا، طيب ىنا فيو نسبة خط  اللي عليو ال
يعناي لاو نسابة الاطا  مناو خمسايب فاي  ،ر نسابة الاطا دْ َقافعندئٍل فريق كبيار ماب أىال العلام ارتا   أن يادفا ماب الدياة بِ 

 .أقل أكثر يدفا نفس النسبة ،الدية يبتلتخمسة وسبعيب في المية ىيدفا  ،الدية  ّ نُ  ىيدفا المية
لكاب فااي الدياة ياادفا  ،أز  َجااال تُ  ةألن الكفاار  ؛ىيصاوم شااهريب متتاابعيب ىيصااوم شاهريب متتااابعيب ،لكاب الكفاارة ال تتجاازأ
 .واهلل تعالى أعلى وأعلم .نسبة الاط  فق 

 
 الااتمة
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وأن  ،أن يتقباال منااي وماانكم صااال  األعمااال -الىساابحانو وتعاا-أساا ل اهلل  ،تااي انتهااى وقاات ىااله الحلقااةب  حِ ا أَ نَااإلااى ىُ 
 .ونَ سَ حْ ون أَ عُ بِ ت  ل فيَ وْ ن القَ وْ عُ مِ تَ سْ ب الليب يَ يجعلني وإياكم مِ 

 .تو في ىلا البابيّ ألىمّ  ؛لنا فيوص  فو  ،لتْ وىو أحكام القَ  ،ب أحكام الجناياتمِ  ءٍ زْ ات في وُ م  هِ المُ  م  ىلا أىَ 
   .ا العلم والعملأن يرزقن -سبحانو وتعالى-أس ل اهلل 

 أستغفرك وأتوب إليو. ،أشهد أن ال إلو إال أنت ،سبحان  اللهم وبحمدك
 تم بحمد اهلل

 وتفرلوا ىنا: منتديات الطريق إلى اهلل في في قسم تفريس الدروسشاىدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 


