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نالعفو عن اجلاني 
ْ
 وامليت عليه دي

 عذادإ
 حممذ بن فنخور العبذيل

 
أود أن أنبه على مسألة  وإننً بهذه المناسبة :  رحمه هللاقال الشيخ العثيمين 

فٌهلك  ، وهً أن تقع حادثة من شخص ٌفعلها كثٌر من الناس بقصد اإلحسان
، فٌأتً أولٌاء المقتول فٌسقطون الدٌة عن هذا الجانً الذي  بسببها شخص آخر

ر من حسن الخلق أو فً ذلك تفصٌل؟ ، فهل إسقاطهم محمود وٌعتب الحادث فعل
  : تفصيل في ذلك

هل هو من  البد أن نتأمل ونفكر فً حال هذا الجانً الذي وقع منه الحادث
 ؟ هل هو من الطراز الذي ٌقول أنا ال الناس المعروفٌن بالتهور وعدم المباالة

 ؟ والعٌاذ باهللأبالً أن أصدم شخصاً ألن دٌته فً الدرج 
حصلت منه الجناٌة مع كمال التحفظ وكمال االتزان ولكن هللا تعالى  أم أنه رجل

 ؟  بمقدار قد جعل كل شًء
، ولكن قبل العفو حتى  إن كان من الطراز الثانً فالعفو بحقه أولى : فالجواب

فإنه  ؟ إذا كان علٌه دٌن ٌجب أن نالحظ هل على المٌت دٌن الطراز الثانً فً
وهذه مسألة ربما ٌغفل عنها  ، ال ٌعتبر ولو عفونا فإن عفونا،  ال ٌمكن أن نعفو
لماذا نقول إنه قبل العفو ٌجب أن نالحظ هل على المٌت دٌن ،  كثٌر من الناس

  ؟ ؟ لماذا نقول ذلك أم ال
وال ٌرد  ألن الورثة ٌتلقون االستحقاق لهذه الدٌة من المٌت الذي أصٌب بالحادث

ٌُوِصً  ِمْن َبْعدِ )  إال بعد الدٌن ولهذا لما ذكر هللا المٌراث قالاستحقاقهم  ٍة  ٌَّ َوِص
نٍ  ٌْ  وعلى هذا فنقولالناس  ( هذه مسألة تخفى على كثٌر من11النساء () ِبَها أَْو َد

العفو  إذا حصلت حادثة على شخص ما فمات فإنه قبل أن ٌقدم ورثته على: 
 ؛ ه دٌن ال وفاء له إال من الدٌة فال عفوننظر فً حال المجنً علٌه فإن كان علٌ

، وإن لم ٌكن علٌه دٌن نظرنا فً حال الجانً فإن  ألن الدٌن مقدم على المٌراث
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، وإن لم ٌكن منهم نظرنا فً ورثة  المتهورٌن فترك العفو عنه أولى كان من
 أحد إسقاط حقهم عن المجنً علٌه غٌر مرشدٌن فال ٌملك المجنً علٌه فإن كان

الباب وقال أيضا ،  انتهى الحال أفضل مرشدٌن فالعفو فً هذه كانواوإن ، 
إذا كان المقتول علٌه دٌن وله وصٌة فإنه ال ٌحل للورثة أن ٌتنازلوا  : المفتوح

ِرْد إال  عن شًء من الدٌة إال بعد قضاء الدٌن والوصٌة ٌَ ؛ ألن حق الورثة ال 
نٍ ِمْن بَ  ) ، كما قال تعالى بعد الدٌن والوصٌة ٌْ ٌُوِصً ِبَها أَْو َد ٍة  ٌَّ  النساء(  ْعِد َوِص

ٌُوَصى  )، 11 ٍة  ٌَّ نٍ ِمْن َبْعِد َوِص ٌْ ٍة  )،  12 ( النساء ِبَها أَْو َد ٌَّ ِمْن َبْعِد َوِص
نٍ  ٌْ نٍ  )، 12 ( النساء ُتوُصوَن ِبَها أَْو َد ٌْ ٌُوِصٌَن ِبَها أَْو َد ٍة  ٌَّ  ( النساء ِمْن َبْعِد َوِص

، وإذا كان تنازلهم عند المحكمة ٌجب  تنازلوا فالتنازل غٌر صحٌح، وإذا  12
أن ٌرجعوا إلى المحكمة وٌخبروا القاضً أن المقتول علٌه دٌن وله وصٌة 

: ال بد أن ٌكون  وأٌضاً ،  ، والباقً للورثة ، ثم الوصٌة ثانٌاً  فٌؤخذ الدٌن أوالً 
ر  ، ، حسنً التصرف : بالغٌن عاقلٌن ، أي الورثة راشدٌن فإن كان فٌهم ُقصَّ

ر إال إذا ِضِمَنُه لهم  انتهى  فلٌس ألحٍد من الورثة أن ٌتنازل عن حق هؤالء القُصَّ
وأولٌاء المقتول لهم أن ٌعفو عن الدٌة إذا  : اإلسالم سؤال وجوابوفي موقع ، 

كانوا بالغٌن راشدٌن ، إال أن ٌكون على المقتول دٌن ، فلٌس لهم العفو ، بل 
،  ال ، ثم ٌقسمون الباقً على ورثتهٌة وٌسددون منها دٌن المٌت أوٌأخذون الد

تول أن ٌعفوا والمقتول وقد سئل الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا : هل ألولٌاء المق
ِرد إال  فأجاب : ؟ علٌه دٌن ٌَ لٌس لهم أن ٌعفوا ، وذلك ألن حق أولٌاء المقتول ال 

نٍ  )ث ول هللا تعالى فً آٌة الموارٌبعد الدٌن ؛ لق ٌْ ٌُوَصى ِبَها أَْو َد ٍة  ٌَّ  ِمْن َبْعِد َوِص
، فلٌس لهم حق فً إسقاط الدٌة ؛ ألن الدٌة تضاف إلى التركة ،  12 ( النساء

ألف صار ماله مائة وخمسون فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدٌة مائة 
 0( بتصرف ٌسٌر 123/22توح" )انتهى من "لقاء الباب المف،  ألفاً 

 مجعه
 حممد بن فنخور العبديل

 


