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 أقسام الجنايات -2

 الجناية على النفس -1

  :أقسام القتل 

 ينقسم القتل إلى ثالثة أقسام:

 قتل العمد.. قتل شبه العمد.. قتل الخطأ.

 

 قتل العمد -1

: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب قتل العمد

 على الظن موته به.

  :صور قتل العمد 

 ثيرة منها:قتل العمد له صور ك

أن يجرح الجاني أحداً بمالَهُ نفوذ في البدن كسكين، وبندقية، فيموت بسبب  -1

 ذلك.

أن يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً، أو يضربه بحجر كبير، أو عصاً  -2

 غليظة، فيموت بسبب ذلك.

أن يلقيه بما ال يمكنه التخلص منه كأن يلقيه في ماء فيغرق، أو نار  -3

 أو يسجنه ويمنعه الطعام والشراب فيموت بسبب ذلك.فيحترق، 

أن يلقيه بزبية أسد، أو يُنهشه حية، أو يُمسكه لكلب عقور فيموت بسبب  -4

 ذلك. 

 أن يسقيه سماً ال يعلم به شاربه فيموت. -5
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 أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت. -6

 فيموت. أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال -7

 أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك. -8

 أن يقتله بسحر يقتل غالباً، أو يكرر فعالً يؤدي إلى الوفاة. -9

أن يشهد رجالن على أحد بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقوالن عمدنا قتله  -10

 فيُقتص منهما. 

 ونحو ذلك من الصور التي يكون فيها قتل العمد جلياً.

 مد: أركان القتل الع 

 أركان قتل العمد ثالثة: 

 :أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم.األول

 : أن يموت بسبب فعل الجاني.الثاني

 : أن يقصدا لجاني موت المجني عليه.الثالث

  :اآلثار المترتبة على قتل العمد 

 القتل العمد يوجب أموراً ثالثة:

 اإلثم العظيم الموجب لغضب هللا ولعنته. -1

 قود، أو العفو إلى الدية، أو العفو مطلقاً وهو أفضل.ال -2

 الحرمان من الميراث والوصية. -3

النساء: ] (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى:  -1

93]. 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[178البقرة: ] (  ڭڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

  :ًحكم قتل النفس عمدا 

قتل النفس المعصومة عمداً من أكبر الكبائر بعد الشرك باهلل، وجريمة 

 قتل العمد ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا واآلخرة.

النساء: ]  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى:  -1

93]. 

ىٍء يَـح  الَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْنـهُ  عَ َي هللاُ َرض   ٬اَعْن َعْبد  وَ  -2 لُّ دَُم اْمر 

، إالّ ب إ حدَى ثاَلٍَث: الثّيُّب ٬، َوأَنّي َرُسوُل اإالّ هللاُ  لَـهَ أَْن الَ إ َهـدُ ، يَشْ ل ـمٍ ُمسْ 

ا يالزَّ ينـ  د  ُك ل  ، َوالتّار  ه  ، َوالنّْفُس ب النّْفس  ُق ل  ـمُ ال، نـ  متفق  «.اَعة  ْلـَجـمَ فَار 

 .(1)عليه

ّي  َعن  النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض   َعْن أنَس  ْبن  َمال كٍ وَ  -3 : الأْكبَُر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بـ  َكبَائ ر 

ْشَراُك ب ا ، َوُعقُوُق ٬اإل  ، أْو قال: ال، َوقَتُْل النَّْفس  ور  ، َوقَْوُل الزُّ َوال دَْين 

ور    .(2)متفق عليه .«َوَشَهادَةُ الزُّ

 فسه متعمداً: حكم قتل اإلنسان ن 

يحرم على اإلنسان أن يقتل نفسه، وهو ذنب عظيم موجب للخلود في 

 النار.

يَعْن أَ  -1 ّي  َعن  النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرض  ْيـرَ ُهرَ  بـ  ْن َجبٍَل تَـرَ َمْن »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بـ  دَّى م 

يَو فَـهُ فَقَتََل نَْفَسهُ،  يدَّى تَـرَ نَار  َجَهنََّم يَ  فـ  ي اً لَّدُمـخَ  اً ه  َخال دفـ  ، َوَمْن اً َها أَبَدفـ 

                                                 

 .، واللفظ له(1676(, ومسلم برقم )6878أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (88ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6871أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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هُ تَـحَ  يسَّى ُسّماً فَقَتََل نَْفَسهُ، فَُسمُّ ه  يَ  فـ  يسَّاهُ تَـحَ يَد   اً لَّدُمـخَ  اً نَار  َجَهنََّم َخال د فـ 

ي يدَ اً َها أَبَدفـ  يدَةٍ، فََحد  ي تُـهُ ، َوَمْن قَتََل نَْفَسهُ ب َحد  ه   فـ  ُ يَـجَ يَد  هَ أ يا بـ  ه  بَطْ  فـ   نـ 

ي ي اً لَّدُمـخَ  اً نَار  َجَهنََّم َخال د فـ   .(1)متفق عليه  .«اً َها أَبَدفـ 

ا ُجْندَبَوَعْن  -2 يَكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض   ٬بن َعْبد  َمْن فـ 

ه  َكاَن قَْبلَُكْم َرُجٌل  ين بـ  ّك  َع، فَأَخذَ س  ً ُجْرٌح، فََجز  هَ فََحزَّ  ا يَدَهُ، فََما َرقَأ الدَُّم ا بـ 

ىحَ  ي: بَادَرَ لَـىهللاُ تَعَا َماَت، قال تَـّ ْمُت عَ  نـ  ، َحرَّ ه  ي ب نَْفس   .«َجنَّةَ ال لَـْيـه  َعْبد 

 .(2)متفق عليه

  :حكم قتل الِغْيلة 

: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على قتل الغيلة

 ئلة القاتل.وجه يأمن معه المقتول من غا

 كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان ال يراه فيه أحد ثم يقتله.

فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوب، يُقتل فيه القاتل حداً ال قصاصاً، مسلماً 

كان القاتل أو كافراً، وال يصح فيه العفو من أحد، وال خيرة فيه ألولياء 

 الدم.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)قال هللا تعالى:  -1

 .[33المائدة: ] (ںں ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گگ گ گ ڳ

يٍَة يَـهُ أنَّ  ،َعنهُ  َعْن أنٍَس َرضَي هللاُ وَ  -2 ً َرضَّ َرأَْس َجار  يّا ، بَـيْ ود  َن َحَجَرْين 

، أفاُلٌن؟ أفاُلٌن حَ  ىق يَل: َمْن فَعََل َهذَا ب ك  َي  تَـّ ، فَأْوَمأْت اليَـهُ ُسّم  يُّ ود 

ذَ  َها، فَأخ  يُّ فَاعْ اليَـهُ ب َرأْس  ه  َف، فَأَمَر تَـرَ ود  يُّ النَّ  بـ  َن بَـيْ فَُرضَّ َرأُْسهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بـ 

                                                 

 . (109ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5778أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (113ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3463أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه .َحَجَرْين  

  :حكم قتل الصائل 

 : هو من يعتدي على نفس الغير، أو عرضه، أو ماله.الصائل

 ويجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه.

 لدفع الصائل بقتله: ويشترط

أن يعتدي الصائل في وقت ال يجد فيه المصول عليه فرصة إلبالغ  -1

 الجهات األمنية التي تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه.

 أن يدفعه باألسهل، فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله. -2

ونصرة ويجب على اإلنسان أن يدافع عن أخيه أي اعتداء إزالة للمنكر، 

 للمظلوم.

ي ُهَرْيـَرةَ  -1 ، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬إلَـى َرُسول  ا: َجاَء َرُجٌل الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض   َعْن أبـ 

ه  »؟ قال: ل ـييدُ أْخذَ َمايُـر  ! أَرأْيَت إْن َجاَء َرُجٌل ٬َرُسوَل ايَا فاَل تُْعط 

يقال: أَرأْيَت إْن قَاتَلَ «. َمالَكَ  يقال: أَرأْيَت إْن قَتَلَ «. ْلـهُ قَات  »؟ قال: نـ  ؟ نـ 

يدٌ »قال:  يُهَو »؟ قال: تُـهُ قال: أَرأْيَت إْن قَتَلْ «. فَأْنَت َشه  أخرجه  «.النَّار   فـ 

 .(2)مسلم

يدٍ َوَعْن أَبي  -2 ْعُت َرُسوَل ا قَاَل: ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض   َسع  َمْن َرأى »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسم 

ْنُكْم ُمْنَكر رْ غَ ْلـيُ فَ  اً م  يَ  هُ يّـ  ه ، فَإ ْن بـ  ْع فَب ل َسا لَـمْ د  ه  يَْستَط  ْع  لَـمْ ، فَإ ْن نـ  يَْستَط 

ه  فَب قَلْ  يَمان  بـ   .(3)أخرجه مسلم «.، َوذَل َك أْضعَُف اإل 

                                                 

 . (1672ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2413أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (140برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (49برقم )ه مسلم أخرج( 3)
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ً مـاْنُصْر أَخاَك َظال  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن أنٍَس َرض  وَ  -3 أْو  ا

ً َمْظلُوم ً ، َهذَا نَْنُصُرهُ َمْظلُوم٬ُسوَل اقالوا: يَا رَ «. ا ً مـ، فََكْيَف نَْنُصُرهُ َظال  ا ؟ ا

 .(1) أخرجه البخاري .«ْيـه  تَأُْخذُ فَْوَق يَدَ »قال: 

  :كيفية دفع الصائل 

يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ ألن اإلذن 

 رها.له بالدفاع عن نفسه إنما أبيح للضرورة، فيقدَّر بقدْ 

فيدفعه أوالً بالكالم اللين والتخويف باهلل.. ثم باالستغاثة بغيره إن أمكن.. 

ثم إذا لم يندفع َضَربه بيده أو أمسكه.. فإن لم يندفع جرحه في بدنه.. فإن 

 لم يندفع إال بالقتل قتله.. فإن قتله الصائل وهو يدافعه فهو شهيد. 

  :أقسام القتل العمد 

 قسمين: ينقسم القتل العمد إلى

 قتل مباشر.. وقتل بالسبب.

وهو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه كما لو طعنه  القتل المباشر: -1

 بسكين أو مسدس فمات.

 والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين:

 : أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين والسيف ونحوهما.األول

 به بعصاً أو حجر فيموت.: أن يقتله بغير محدد كأن يضرالثاني

وهو أن ال يكون هو القاتل المباشر، ولكن يتسبب في  القتل بالسبب: -2

 القتل.

                                                 

 . (2444برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 والقتل بالسبب ينقسم إلى ثالثة أقسام:

 : سبب حسي: كاإلكراه على القتل.األول

 : سبب شرعي: كأن يشهد زوراً على بريء بالقتل.الثاني

ن يريد قتله، وَحْفر بئر في : سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمالثالث

الطريق ليقع به من يريد قتله، أو يُنهشه حية، أو يجمعه مع أسد في 

قفص، أو ألقاه في نار فاحترق، أو رماه في ماء فغرق، أو أدخله في آلة 

 ففرمته وقطعته ونحو ذلك.

وقد تجتمع السببية والمباشرة، كما لو أكره إنساناً على قتل غيره، وهدده 

 إن لم يقتله.بالقتل 

وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على اإلثنين كما 

 إذا كانا مكلفين بالغين عاقلين.

ً لصغير أو مجنون  وإما على أحدهما دون اآلخر كمن أعطى سالحا

وأمره بقتل آخر، فال يُقتل القاتل؛ ألنه غير مكلف، ويُقتص من اآلمر 

 ل. بالقتل، ألنه ألجأه إلى القت

  :صور السببية والمباشرة 

 السببية والمباشرة في القتل لها ثالث صور:

: تقديم المباشرة على السببية، كما لو ألقاه من شاهق، وقبل وصوله األولى

األرض ضربه آخر بمسدس أو سيف، فالقاتل صاحب السيف أو 

 المسدس ال المردي.

هود على محصن بالزنا : تقديم السببية على المباشرة، كما لو شهد شالثانية
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فرجم، ثم رجع الشهود عن الشهادة، ويقولون نحن تعمدنا قتله، فيقتل 

 الشهود. 

أن تجتمع السببية والمباشرة، كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فالناً  :الثالثة

 قتلتك فقتله، فيُقتص منهما معاً.

ألنه فدى نفسه أما اآلمر فألنه أكره المأمور على القتل، وأما المأمور ف

 بقتل غيره.

  :أحكام اآلمر بالقتل والمباشر له 

 لذلك عدة صور:

: إذا أمر اإلمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتله، ثم تبين أن المقتول األولى

 بريء.

فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قَتْله فَقَتله 

 في معصية الخالق.فالقصاص عليه؛ ألنه ال طاعة لمخلوق 

وإن كان ال يعلم بذلك، ولكن قَتَله تنفيذاً ألمر السلطان فالقصاص على 

اآلمر دون المأمور؛ لوجوب طاعة اإلمام في غير معصية، وألن 

 األصل أن الحاكم ال يأمر إال بالحق.

 : إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله. الثانية

قتله معصوم الدم فالقصاص عليه، فإن كان العبد يعلم أن المأمور ب

 ويؤدَّب سيده.

وإن كان ال يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في 

 غير معصية هللا.
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ً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الثالثة ً أو مجنونا : إذا أمر أحد صبيا

 اآلمر؛ ألن المأمور كاآللة بيد اآلمر، ألنه غير مكلف. 

شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالقصاص على المأمور ال  : إذا أمر أحدالرابعة

 على اآلمر؛ ألنه ال تلزمه طاعته، وال عذر له في الجرأة على قتله.

: إذا أمر أحد غيره ليقتله فقتله، فال قصاص على القاتل لوجود الخامسة

 الشبهة.

ً فقتله اآلخر، فالقصاص على القاتل السادسة : إذا أمسك أحد شخصا

له ليقتله، وإن لم يعلم الممسك أن القاتل يريد أن يقتله فال شيء  والممسك

 عليه.

  :هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.القسامة 

  :حكم القسامة 

د ولم يُعلم قاتله، واتُ  هم به قوم أو شخص ـتشرع القسامة في القتيل إذا ُوج 

 ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

  :شرط القسامة 

 يشترط للقسامة ما يلي:

لسبب ن المعروفين بالقتل .. أو وجود اوجود العداوة .. أو كون المتهم م

البيّ ن كالتفرق عن قتل .. واللطخ وهو التكلم في عرضه .. وأن يتفق 

 األولياء في الدعوى .. وأن يكون المدعى عليه مكلفاً قادراً على القتل.

  :صفة القسامة 

 عين والمدعى عليهم.ضر القاضي المديُـح -1
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ً هو  -2 ً أن فالنا يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجالً خمسين يمينا

 الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص.

لوا الخمسين يميناً، حلف  -3 إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، أو لم يكم 

 المدعى عليهم خمسين يميناً إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.  

اء الدم عن األيمان، ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم، فدى إذا امتنع أولي -4

 اإلمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئال يضيع دم المعصوم هدراً. 

يَعْن َسْهل  ْبن  أَ  ْن ُكبََراء  أَنّهُ أَْخبََرهُ َعْن  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرض  َحثَْمةَ  بـ  َجاٍل م  ر 

ه   ْن جَ  لَـىيَّصةَ َخَرَجا إ  ـحَ مُ ْبَن َسْهٍل وَ  ٬أَّن َعْبدا قَْوم  ، بَـُهـمْ أََصا ْهـدٍ َخْيبََر، م 

 َ َح ُمـحَ  تَـىَ فَأ ييَّصةُ فَأَْخبََر أَّن َعْبدهللا ْبَن َسْهٍل قَْد قُت َل َوُطر  َعْيٍن أَْو  فـ 

 َ اهُ، ثُّم أَْقبََل َما قَتَْلنَ  ٬قَتَْلتُـُموهُ، قَالُوا: َوا ٬َوا تَـَى يَـُهودَ فَقَاَل: أَْنتُـمْ فَق يٍر، فَأ

َم عَ  ، فَذََكَر  لَـىَ َحتَّى قَد  ه  ذَل َك، ثُّم أَْقبََل ُهَو َوأَُخوهُ ُحَويَّصةُ، َوُهَو  لَـُهـمْ قَْوم 

ـيَ يَّصةُ ُمـحَ ن  ْبُن َسْهٍل، فَذََهَب ْحـمَ ، َوَعْبدُالرّ ْنـهُ أَْكبَُر م   ي ل  تََكلَّم، َوُهَو الّذ 

يدُ الّسّن( يُـر  « )َكبّْر، َكبّرْ »يَّصةَ: ُمـحَ ـل  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُل اب َخْيبََر، فَقَاَل رُسو َكانَ 

إّما أَْن يَدُوا ملسو هيلع هللا ىلص: »يَّصةُ، فَقَاَل َرُسوُل هللا ُمـحَ فَتََكلَّم ُحَويَّصةُ، ثُّم تََكلَّم 

نُوا ب َحْربٍ  بَُكْم َوإ ّما أَْن يُْؤذ  ي ذَل َك، إ  ملسو هيلع هللا ىلص فََكتََب َرُسوُل هللا « َصاح  ـْم فـ  لَـْيـه 

يَّصةَ ُمـحَ ُحَويّ َصةَ وَ ـل  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬تَْلنَاهُ، فَقَاَل َرُسوُل اَوهللا َما قَ  وا: إ نّافََكتَبُ 

الرّ  : ْحـمَ َوَعْبد  ب ُكْم؟تَـح  ل فُوَن َوتَسْ تَـحْ أَ »ن  قَالُوا: ال، قَاَل: « قّوَن دََم َصاح 

يَن، فََودَاهُ َرسُ ُسوا ب ُمسْ لَـيْ قَالُوا: « ودُ؟يَـهُ ل ُف لَُكُم تَـحْ فَ » ْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وُل ال ـم  م 

ه ، فَبَعََث إ   ْند  ـمْ ع  لَْت عَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل هللا  لَـْيـه  ائَةَ نَاقٍَة َحتّى أُْدخ  ـمُ م  الدّاَر،  لَـْيـه 

يفَقَاَل َسْهٌل: فَلَقَْد َرَكَضتْ   .(1)متفق عليه .َراءُ َحـمْ ا نَاقَةٌ ْنـهَ م   نـ 

                                                 

 .، واللفظ له(1669(, ومسلم برقم )7192أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :حكم اإلكراه على القتل 

 ً بأن هدده بالقتل إن لم يقتل فالناً فقتله  إذا أكره أحد شخصاً إكراهاً ملجئا

ه، والمباشر  بغير و جه حق فيجب القصاص عليهما، اآلمر الُمْكر 

 الُمْكَره؛ ألنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة.

اآلمر بقصده الكامل للقتل العمد، والمأمور بمباشرته القتل، واستبقاء 

 حياته بقتل غيره.

  :آجال الخلق 

 ً أو قصاصاً كغيره من الموتى، ال يموت أحد قبل أجله، وال  المقتول ظلما

 يتأخر أحد عن أجله.

وال يتأخر  ،بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدرة، فال يتقدم أحد

 عن أجله، وهللا َعل م ذلك وكتبه.

فاهلل وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم، أو الغرق، أو الحرق، ويعلم أن هذا 

بالسم، أو السيف، أو الرصاص، ويعلم أن هذا يموت على يموت مقتوالً 

فراشه .. وهذا يموت بسبب .. وهذا يموت في المرض .. وهذا يموت 

 فجأة.

 فهي آجال مضروبة .. وآثار مكتوبة ..  وأنفاس معدودة.

  .[34األعراف: ]  (   هں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه)قال هللا تعالى:  -1

  .[11المنافقون:](   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ې)وقال هللا تعالى:  -2

  :حكم القتل بالسحر 

 يحرم قتل اآلدمي بغير حق، بأي وسيلة.
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كأن يسحره  ،فإْن قَتَله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره

 سحراً يمنعه من األكل والشرب حتى يموت.

أو يسحره سحراً يمنعه من النوم حتى هلك، أو يسحره سحراً يجعله 

 يعتدي على نفسه فيقتلها ونحو ذلك.

 فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه. 

  :ًحكم توبة القاتل عمدا 

 كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب هللا عليه.

والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب هللا عليه، ولكن ال تعفيه توبته من 

 اص، فالقتل العمد يتعلق به ثالثة حقوق:عقوبة القص

 حق هلل عز وجل.. وحق للمقتول.. وحق لولي الدم.

ً على ما فعل، وتاب توبة  ً إلى الولي، نادما فإذا سلَّم القاتل نفسه طوعا

نصوحاً، سقط حق هللا بالتوبة، وسقط حق الولي بالقصاص، أو الدية، أو 

 العفو.

ه استحالله، وهو هنا متعذر، وبقي حق المقتول ظلماً، وشرط سقوط

 فيبقى تحت مشيئة هللا.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) قال هللا تعالى:  

 .[53الزمر: ]  (ۈ

  :الحكم إذا اشترك في القتل من ال يقتص منه 

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فال قصاص 

 الدية بالسوية.عليهم، وإنما تجب عليهم 
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فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل اآلَخر لينجو من 

 القصاص، فإنه يجب عليه القصاص؛ رداً لقصده السيء.

 ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان.

 

 عقوبات قتل العمد: 

 لقاتل النفس عمداً ثالث عقوبات في الدنيا: 

أصلية وهي القصاص.. وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفا الولي  عقوبة

 عن القصاص.. وعقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. 
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