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 أقسـام القتـل - 2

 :أقسام القتل 

 القتل ثالثة أقسام: 

 قتل العمد.  -1

 قتل شبه العمد.  -2

 قتل الخطأ.  -3

 

 قتل العمد -1

 ص ه قتهاه لماا ي ها  قتل العمد ص َعصاوَا ا ي يعهماه يدَ اا َن : هو أن يقصد الجااي  

 عهى الظ  َوته له. 

  :صور قتل العمد 

 لقتل العمد صور َنها: 

ااا لناانهو يفااول هاا  البادن كسااب   وحرلااو ولندق ااو ويحوهااا ه مااو  أن يجرحاه ل   -1 من

 لسب  للك.

ص هه ظااوا أو يدهسااه لساا ار ا أو  -2 أن يضاارله لملقاال كب اار كحجاار كب اار وعصااا

ص ويحوها ه مو  لسب  للك.   يهق  عه ه حائطا

أن يهق ه لما ال يمبنه التخهص َنها كأن يهق ه ه  َاء ي رقاها أو ياار تحرقاها  -3

 ويمنعه الطعام والشرابا ه مو  لسب  للك.  أو سج 

 أن يخنقه لحبل أو ه رها أو يسد همه ه مو .  -4

ص ه مو . ن ن نلي زو نأن يهق ه ل   -5  و أسد ويحوها أو يونهشه ح وا أو كهبا

ص ال يعهم له شارله ه مو .  -6  أن يسق ه سما
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ص.  -7  أن يقتهه لسحر يقتل هالبا

ج  قتهه ه ونقتلا ثم يقوالن عمديا قتهها أو تبابب أن ينشهد عه ه رجالن لما يو -8

 الب نو ه قاد لبلكا ويحو للك َ  الصور. 

 :ما يجب بقتل العمد 

  .وهو قتل القاتل ايج  لالقتل العمد القصاص

 ولول  الدم أن يقتصا أو يأخب الديوا أو يعفو وهو األهضل. 

 . [237]البقر / (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) قال هللا تعالى: -1

َن ي قوت لن لنانهو قنت  ال  ».. قال:  ×أل  هرير  رض  هللا عنه أن رسول هللا  ع و -2 ون

... ا أنني يونقيتنلن ََّ إ ا أنني يوفيدنىا ون ََّ يي   إ ون ل خن ير  النَّظنرن  .(1)َتفق عه ه«. هنهو

َ  ي »قال:  ×ع  أل  هرير  رض  هللا عنه أن رسول هللا و -3 دنقنو   ا ينقنصنتي صن َن

اا َن ا ون ااال  ااد  َن اا ن أنحن اضن ااا تنون َن ااَزاصا ون ااو  إال ع  ااداص ل عنفي بي ادن هللا عن هنعنااهو هللا ٬ا زن «. إالَّ رن

 .(2)أخرجه َسهم

  :شروط القصاص في النفس 

 يشترط في القصاص في النفس ما يلي:

ص هال قصاص  -1 ص َحصنا ص أو َرتداص أو زاي ا عصمو المقتول: ههو قتل المسهم حرل ا

 زر؛ الهت اته عهى الحاكم. عه ه وال ديوا لب  يع

ص  -2 َتعماداصا هاال قصااص عهاى صا  را وَجناونا  اعااقالص  اأن يبون القاتل لال ا

 وَخطئا وإيما تج  عه هم الديو. 

ص لهقاتل حال الجنايوا وها  أن يسااويه ها  الادي ا هاال  -3 أن يبون المقتول َباهئا

 ا واأليلى لالبكر. يونقتل َسهم لباهرا وعبسه يونقتلا ويونقتل البكر لاأليلى

ص أو َعاهااداص أو  سااواء كااان المسااهم لكااراص أو أيلااىا وسااواء كااان الباااهر لَ ااا
                                                           

 ( والهفظ له.1355(ا وَسهم لرقم )6880ا أخرجه البخاري لرقم )ليهمتفق ع( 1)

 (.2588لرقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ص أو َرتداص. ص أو حرل ا  َستأَنا

اَ   رض  هللا عنه قال: ع   أل  جح فو  ادنكومي  :قوهياتو ل عنه  ني تنااب  هنالي ع   الن  :قناالن ؟ ك 

تنابو  إ الَّ  م   أنوي  ا٬ا ك  ل   أوعيط  نهو  هنهي جو سي  رن ا أنوي  اه م  َو ه   ه   َن اح  فنو   هنب   :قوهياتو  :قناالن  االصَّ

ااا ه   ه اا  هنمن ااب  ااح  فنو   هن االو  قنااالن  ؟الصَّ ااا و  اليعنقي هنبن اا ر   ون نس  الن  ااألي تناالو  ون ااه م   يوقي سي اااه ر   َو  «ل بن

  .(1)َتفق عه ه

 يبااون المقتااول ولااداص لهقاتاالا هااال يواانقتل أحااد األلااوي  وإن عااال لالولااد وإن أاَل  -4

لكاراص كاان أو أيلاىا ويوانقتل الولاد إن قنتنال أحاد ألوياه إال أن يعفاو ولا   اسفل

 الدم.

 وتع نت الديو الم هظو.  اإلا اختل شرط َ  الشروط السالقو سقط القصاص 

  :شروط استيفاء القصاص 

ص  -1 ابا الجااي   الصا هانن كاان صا  راصاعااق اأن يبون ول  الادم لال اا صا حو أو هائباا

قدم ال ائ ا ثام إن شااء اقاتصا أو أخاب الدياوا أو عفاا حتى يبهغ الص  را وي

 وهو األهضل. 

 أَا المجنون هال يونتظرا وال حق له ه  المطالبوا وال يمبنه للك.

اتفاق جم   أول اء الادم عهاى اسات فائها هها ا لبعضاهم اسات فا ه دون لعا ا  -2

 وإلا عفا أحد األول اء سقط القصاص وتع نت الديو َ هظو. 

  ها  االسات فاء التعادي إلاى ه ار القاتالا هانلا وجا  القصااص عهاى َن أن يؤ -3

اد َاا   ج  اَارأ  حاَال لاام يقاتص َنهاا حتااى تضا  ولاادها وتساق ه الهَّباأا هاانن وو

ههت حتى تفطمه.   يرضعه وإال أَو

 .إلا تحققت هبه الشروط جاز است فاء القصاصا هنن لم تتحقق هال قصاص 

 :حكم الصغير أو المجنون إذا قتل 

قتل الص  ر أو المجنون هال قصاص عه هماا وتج  البفار  ه  َالهمااا إلا 
                                                           

 (.1370وَسهم لرقم ) اوالهفظ لها (111ا أخرجه البخاري لرقم )متفق عليه( 1)
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ص لقتل شاخص هنقنتنهاه وجا   والديو عهى عاقهتهماا وَ  أَر ص  راص أو َجنويا

 القصاص عهى اآلَر وحده؛ ألن المأَور يلو لآلَر.

 :حكم االشتراك في القتل 

لممساك هانن عهام أن إلا أَسك إيسان يخر هقتهه ثالث عمداص ه قتل القاتلا أَاا ا

صا وإن لم يعهم أيه س قتهه ه عاقا  الممساك  الجاي  س قتل الممسو  قوتال جم عا

ص له.  لالسج  لما يراه الحاكم تأديبا

 :حكم من أكره على القتل 

ص.  َن ي أكره أحداص عهى قتل َعصوم هقتهه هالقصاص عه هما َعا

 .[179]البقر /  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ) قال هللا تعالى:

 م الجاهلية:حك 

ص ورحماو لاها ولام  ؛كل ر َ  الدول الباهر  جعهت عقولو القاتال الساج  تمادنيا

 .ترحم المقتول البي هقد ح اته

ولم تارحم أههاه وأوالده الابي  هقادوا راعا هم وعمادتهما ولام تارحم البشاريو 

الت  أضحت خائفو عهى دَائها وأعراضها وأَوالها َا  هاؤالء المجارَ  ا 

 ر القتلا وتنوعت الجرائم.هزاد الشرا وكل

 .[50]المائد / ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي   ) قال هللا تعالى:

 :ثبوت القصاص 

 يثبت القصاص بما يلي: 

 اعتراف القاتل لالقتل.  -1

 .-وستأت  إن شاء هللا تعالى-أو شهاد  عدل   عهى القتلا أو القساَو  -2

  :تنفيذ القصاص 

اإلَاام أو يائباه إلا طها  أول ااء القت ال  إقاَو القصااص إلا ثبات واجباو عهاى
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للااك َاا  اإلَاااما وال يوسااتوهى القصاااص إال لحضاار  سااهطان أو يائبااها وال 

يوستوهى إال لآلو َاض و َ  س ف ويحوه يوضرب له عنقها أو يونقتل لملال َاا 

بَّ رأسااه لحجاار هن  رأس الجاااي  لالحجااار  حتااى  برن ن واانقنتناال لااها كااأن يناارو

 يمو . 

تنان  قال:  رض  هللا عنهل  أوس  ع  شداد -1 ا ث ني من توهو ف ظي سوول   عن ي  حن  :قنالن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا رن

سنانن  كنتن ن  هللان  إ نَّ » حي ء   كوَل   عنهنى اإلي  تومي  هنن لنا اشن ي انووا قنتنهي س  تيهناون  هنأنحي ق  إ لنا االي اتومي  ون  لنلنحي

نووا س  دَّ  االبَّليحن  هنأنحي لي وح  دوكومي  ون تنهو  أنحن تنهو  حي هنهي ور   شنفيرن  .(1)َسهمأخرجه . «لنل  حن

يًّا أننَّ  اع  أيا رض  هللا عنه -2 بَّ  ينهوود  أيسن  رن ينو   رن ار  يي    لن ي ن  جن رن جن  َن ي  :ق  لن  احن

اابنا هنعناالن  ن   ؟ل ااك   هن ن   أنهوااالن تَّااى !أنهوااالن ين  سوااَم  ن  حن ااود  ااأن ي  االي نهو َن نوي ا هنأ ااهن أيس  اابن  ال رن وخ   هنأ

ين  ااود  تنرن  الي نهو رن  افن هناااعي َن ن بَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّب اا ن  ل ااه   هنااأ أيسوااهو  هناارو يي    لناا ي ن  رن اارن جن . َتفااق حن

 .(2)عه ه

 :أولياء الدم   

 : ولي الدم الذي له أن يقتص أو يعفو

ص َاا  الرجااال والنساااءا كبااارهم وصاا ارهما هاانن  هاام ورثااو المقتااول جم عااا

ص سااااقط  ص وجاااا  القصاااااصا وإن عفااااوا جم عااااا اختاااااروا القصاااااص جم عااااا

ص ولو لم يعف الباقونالقصاصا   .وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضا

هنن كلر التح ل إلسقاط القصاص وخ ف اختالل األَ  لبلر  العفاو اخاتص 

 العفو لالعصبو َ  الرجال دون النساء. 

 :دية القتل العمد 

إلا عفااا ولاا  الاادم َاا  القصاااص إلااى الديااو وجباات الديااو َ هظااو َاا  َااال 

ص »لقوله عه ه الصاال  والساالم:  الجاي ا وه  َائو َ  اإلللا ناا  َ ؤي َو ا ي قنتنالن  َن

يناون  ابووا الدَ  وا أنخن ااءو إني شن وا قنتنهواواا ون ااءو ا هنانني شن تواول  قي ل  نااء  المن داص دوه ا ن إلناى أنوي تنعنَم  َو

                                                           

 (.1955لرقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1672لرقم ) َسهمها ول هفظال(ا و2413لرقم )بخاري /أخرجه المتفق عليه( 2)
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انه   هن ي وا عن النانحو اا صن َن فناوصا ون ه  لنانعوونن خن أنري اوصا ون بنعن ثنالثواونن جن قَّاوصا ون ه  ن ثنالثواونن ح   ون

يد  العنقيل   د  لنل كن ل تنشي ا ون نمي ون لننهو  .(1)أخرجه الترَبي وال  َاجه«. هنهو

  الديو التا  يأخابها أول ااء القت ال ها  قتال العماد ل سات الدياو الواجباو لالقتالا

وإيما ه  لدل ع  القصاصا ولألول اء أن يصاالحوا عه هااا أو أكلار َنهااا 

 أو أقلا والعفو أهضل. 

 :دية القتل العمد 

المعمول لاه ها  دياو الرجال المساهم ها  لاالد الحارَ   اآلن: )َائاو وعشار  

 .يالف لاير سعودي( ه  ديو قتل العمدا ويصفها لأليلى

 ولألول اء أن يطهبوا أقلا أو أكلرا أو يعفون. 

 :أحكام القتل العمد 

ار لالقتال ه -1 َن  ار توقتل الجماعو لالواحدا وإن سقط القود أندَّوا ديو واحد ا وإن أن

ص يجهال تحريماه هنقنتنال هاالقود أو الدياو عهاى اآلَارا وإن قتال  َبهفا أو َبهفاا

ص لتحريم القتل هالضمان عه ه دون اآلَر.   المأَور المبهف عالما

إلا اشااتر  اثنااان هاا  قتاال ال يجاا  القصاااص عهااى أحاادهما لااو ايفااردا كااأب  -2

ب وأجنب ا أو َسهم وكاهر ها  قتال كااهرا وجا  القصااص عهاى شاريك األ

وعهى الباهرا ويعزر اآلخرانا هنن عدل إلى الديو هعهى شريك األب يصف 

ص.   الديوا وعهى الباهر النصف أيضا

َن ي يرثه سقط حقه َ  الم راث إن كان القتل عمداص.  -3  إلا قتل القاتل 

 أيمان َبرر  ه  دعوى قتل َعصوم. القسامة : 

 :حكم القسامة 

نم له شخص ولم تب  تشرع القساَو ه  القت ل إلا وجد ول م يونعهم قاتهها واتننه 

 ل نوا وقاَت القرائ  عهى صدق المدع .

                                                           

 (.2626(ا وهبا لفظها وأخرجه ال  َاجه لرقم )1387/أخرجه الترَبي لرقم )حسن( 1)
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  :شروط القسامة 

وجااود العااداو ا أو كااون المااتهم َاا  المعااروه   لالقتاالا أو السااب  الباا َ  ا 

كالتفرق ع  قتلا والهَّطخ: وهاو الاتبهم ها  عرضاها وأن يتفاق األول ااء ها  

 الدعوى.

  :صفة القسامة 

صا إلا تااو هر  شااروطها يوباادأ لالماادع   ه حهااف خمسااون رجااالص خمساا   يم نااا

ص هو البي قتهه( ه لبت لاه القصااصا هانن اَتنعاوا عا   توزع عه هم )أن هاليا

ص إن رضواا الحهف أو لم يبمهوا الخمس  ا حهف المدعى عه هم خمس    يم نا

 .هنلا حهفوا لرئ

مدعى عه هما هدى اإلَام وإن اَتن  الورثو ع  األيمان ولم يرضوا لأيمان ال

 القت ل لالديو َ  ل ت المال؛ لئال يض   دم المعصوم هدراص.

   حكم من قتل نفسه متعمدا: 

اا ي قتاال يفسااه َتعمااداص هعقولتااه  َن يحاارم أن يقتاال اإليسااان يفسااه لااأي وساا هوا و

 الخهود ه  النار.

بنال  »قال:  ×ع  أل  هرير  رض  هللا عنه ع  النب   ا ي جن  َ دَّى  هنقنتنالن  َن ي تنرن

ص  سَّى سواَما َن ي تننحن ا أنلنداصا ون هَّداص ه  هن نخن َو ال داص  دَّى ه  ه  خن نَّمن ينتنرن هن ون ه   ينار  جن ينفيسنهوا هنهو

ا َو ال داص  نَّمن خن هن سَّاهو ه   ينار  جن ه  ينتننحن هو ه   يند  ا ي نهنقنتنلن ينفيسنهوا هنسومن َن اا أنلناداصا ون هَّداص ه  هن خن

اداص قنتنلن ينفيسن  ال  انَّمن خن هن ن انه  ه ا  يناار  جن ا ه ا  لنطي و ل انهن أ ه  ينانجن يدنتونهو ه   يند  د  يدن  ا هنحن د  هو ل حن

ا أنلنداص  هَّداص ه  هن نخن  .(1)َتفق عه ه«. َو

  توبة القاتل عمدا  حكم : 

القاتااال عماااداص إلا تااااب تااااب هللا عه اااها ولبااا  ال تعف اااه تولتاااه َااا  عقولاااو 

                                                           

 (.109( والهفظ لها وَسهم لرقم )5778ا أخرجه البخاري لرقم )متفق عليه( 1)
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 ا هالقتل عمداص يتعهق له ثالثو حقوق: القصاص؛ أليه حق لهمخهوق

 وحق لهول . ..وحق لهمقتول ..عز وجل ٬حق 

ص  ص عهى َاا هعالا وخوهاا ص واخت اراص إلى الول ا يادَا هنلا سنهَّنم القاتل يفسه طوعا

صا سقط حق هللا لالتولاوا وساقط حاق الاول  لاالسات فاء  َ  هللاا وتولو يصوحا

  .لأو الصهح أو العفوا ولق  حق المقتو

وشرط التولو َنه استحالله وهو هنا َتعبرا ه بقى تحت َش ئو هللا سبحايها 

 ورحمته وسعت كل ش ء. 

 

 قتل شبه العمد -2

 ص قتل شبه العمد ص َعصوم الدم ا: هو أن يقصد لجنايو ال تقتل هالبا ولم  اإيسايا

 .ه مو  لها المجن  عه ه ايجرحه لها

ص ص    ر ا أو لبزه ويحو للك. كم  ضرله ه  ه ر َقتل لسوطا أو عصا

 هالضرب َقصودا والقتل ه ر َقصودا هسم  شبه عمدا وال قصاص ه ه.

 حكم قتل شبه العمد : 

 َحرم؛ أليه اعتداء عهى يدَ  َعصوم. حبم قتل شبه العمد: 

 :ما يجب بقتل شبه العمد 

تج  الديو ه  قتل شبه العمد والخطأ َ  البفار ا أَا قتل العمد العادوان هاال 

 . اعتهنوش لعظمه وشدته ؛ر  ه ه؛ ألن إثمه ال يرتف  لالبفار كفا

 الديو الم هظو والبفار  كما يه : يجب في قتل شبه العمد : 

: َائو َ  اإلللا أرلعون َنها ه  لطويها أوالدها؛ لقولاه عه اه الدية المغلظة -1

ين .».الصااال  والسااالم:  طن ناان. أنال إنَّ د  بي ناانون الخن ااد  ناانأ  ش  َن ه  العنمي ط  ناانا  ااانن ل السَّااوي ا كن

ائن   َ ا  العنصن َ  ن اإللنون الدوهنانوص  ا أنوي لننعوونن ه   لوطووي نهن ا أنري نينهن  َ  : و نه ألانأخرج«. ل 
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 .(1)هن  َاجنوال داود

  تتحمل العاقهو هبه الديو أو ق متها كما سابقا وتباون هابه الدياو َؤجهاو عهاى

 ثالث سن  . 

 هنن لم يجد صام شهري  َتتالع  .  : وه  عتق رقبو َؤَنواالكفارة -2

 ر تنوع أحكام القتل:س 

لم يج  القصاص ه  شبه العمد؛ ألن الجاي  لم يقصد القتلا ووجبت الديو؛ 

عهت الدياو لضمان ال عهت َ هظو؛ لوجود قصد االعتداءا وجو نفا المتهفوا وجو

عهى العاقهو؛ أليهم أهال الرحماو والنصار ا ولزَات البفاار  الجااي  خاصاو 

ص؛ لمحو اإلثم.  ص أو ص اَا  عتقا

   يستح  ألول اء القت ل العفو ع  الدياوا هانن عفاوا ساقطتا أَاا البفاار  هها

 الزَو لهجاي . 

 سان:حكم تشريح جثة اإلن 

يجوز تشريح الم ت عناد الضارور  لبشاف الجريماوا وَعرهاو ساب  الوهاا  

 لاعتداء؛ ص ايو لحق الم تا وص ايو لحق الجماعو َ  داء االعتداء. 

كما يجوز عند الضرور  تشريح جلث الماوتى َا  البفاار لبشاف الماربا 

 والتعهم والتعه م ه  َجال الط . 

  الغيلة:قتل حكم 

ص عهاى وجاه الح هاو والخاداعا أو عهاى  : هو َااالِغْيلةقتل  كاان عماداص وعادوايا

ص ويأخابه إلاى  وجه يأَن  َعنه المقتنول َن  هائهنو القاتنلا كمن  يخدع إيسايا

َبان ال يراه ه ه أحاد ثام يقتهاها أو يأخاب َالاه قهاراص ثام يقتهاه؛ لائال يطالباه أو 

  .يفضحه ويحو للك

ص كاان أو كااهراص  اه اه القاتاليوانقتل الابيوبا  كباائرَا  ههبا القتل ه هو   اَساهما
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دًّ  صا وال يقبل وال يصح ه ه العفو َ  أحدا وال خ  ر  ه ه ألول اء حن ا ال قصاصا

 الدم. 

 هَّص يفسه َ  يد ظالم له هتهفت يفا الظالم أو ش ء َ  أطراهه لبلك  اَن ي خن

 هال ديو له.

 

 قتل الخطأ -3

 ص  اَاا  صاا داص : هااو أن يفعاال َااا لااه هعهااها َلاال أن يرقتللل الخطللأ أو هرضااا

ص لااام يقصاااده ه قتهاااها ويوهحاااق لاااه: عماااد الصاااب ا  ص َعصاااوَا ه صااا   يدَ اااا

 والمجنونا والقتل لالتسب . 

 :أقسام قتل الخطأ 

 قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين: 

ا وهو قتل المؤَ  خطأ ه  قسم فيه الكفارة على القاتل، والدية على العاقلة -1

قاوم ل نناا ول انهم َ لااقا هتجا  الدياو ه ر صف القتاالا أو كاان القت ال َا  

 المخففو عهى العاقهوا والبفار  عهى الجاي  كما يه : 

: َائو َ  اإلللا لما روى عمرو ل  العاص رض  هللا عنه أن الدية المخففة -1

اا ن اإللاال  ثنالثوااونن ل نيااتن  ×رسااول هللا   َ ائنااو    َ ينتواانهو  ص هند  ااأ طن اا ي قنتناالن خن َن ااى أننَّ  قنضن

اب   اانخن . َن اارن   لنن اا  لنبوااون  لنكاار  عنشي قَّااوصا ون ثنالثوااونن ح  ا ون ثنالثوااونن ل نيااتن لنبوااون  ا ون

 .(1)أخرجه ألو داود وال  َاجه

   تتحمل العاقهو هبه الديو أو ق متها حس  كل عصارا والمعماول لاه اآلن ها

لالد الحرَ   ه  ديو قتل الخطأ )َائو ألف لاير سعودي( ويصافها لأليلاىا 

 الديو َؤجهو عهى ثالث سن  . وتبون هبه 

: وه  عتق رقبو َؤَنوا هنن لم يجد صاام شاهري  َتتاالع  ا وتجا  الكفارة -2
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 البفار  ه  َال الجاي  خاصو؛ لمحو اإلثم البي ارتببه. 

  يستح  ألول اء القت ل العفو ع  الديوا ولهام األجار َا  هللا عاز وجالا هانن

 . عفوا سقطتا أَا البفار  هه  الزَو لهجاي 

ا وهاو المساهم الابي يقتهاه المساهمون لا   البفاار وقسم تجب فيه الكفارة فقط -2

ه  لالدهم يظنويه كااهراصا هاال دياو عهاى قاتهاه لال عه اه البفاار : عتاق رقباو 

 َؤَنوا هنن لم يجد صام شهري  َتتالع  . 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ  ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قال هللا تعالى: 

ڌ ڌ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڤ ٹ ڤ 

 .[92]النساء/  (ک گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 :حكم قضاء الصيام عن الميت 

َ  َا  وعه ه ص ام واج  كرَضان أو صوم شاهري  َتتاالع   كفاار  أو 

 صوم يبر هال يخهو َ  حال  :

 اأو أول ااا ه اه ول ااهإَااا أن يبااون قااادراص عهااى الصاا ام ههاام يصاام ه صااوم عناا -1

حتاى تنتها   اثم اللااي  وهبابا ايصوم األول ايتقاسمون األيام لشرط التتال 

 األيام.

 وإن كان َعبوراص لمرب ويحوه هال يهزم عنه القضاء وال اإلطعام. -2

ا ام  »قاال:  ×ع  عائشو رض  هللا عنها أن رساول هللا  انه  ص  هن ي عن اا ن ون َن ا ي  َن

ل  نن نينهو ون امن عن  .(1)َتفق عه ه«. هو صن

  :عاقلة اإلنسان 

هاا  قتاال شاابه العمااد وقتاال الخطااأ تبااون الديااو عهااى العاقهااوا والبفااار  عهااى 

القاتاالا وعاقهااو اإليسااان هاام: الاابكور َاا  عصاابته كههااما قااريبهم ولع اادهما 
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حاضرهم وهائبهما يبدأ لاألقرب هاألقربا ويدخل ه هم أصول الرجال دون 

 اللهث َ  الديو.  هروعها وتحمل العاقهو َا هوق

 قلة: ال تتحمله العا ام 

ص عه ها وال َاا دون  ص أو َجن ا وال تحمل العاقهنو ديو العمدا وال ديو العبد جاي ا

 ثهث الديو كديو س  ويحوها وال الصهحا وال االعتراف.

وال عقل عهى ه ر َبهفا وال عهى أيلىا وال عهى هق ارا وال عهاى َخاالف 

 لدي  الجاي .
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