 ‐ 39502اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﭼﭗ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرد وی دو ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺳﻮال
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دو ﺑﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾ
اﺗﻮﺑﻮس از از ﻻﯾﻦ ﮐﻨﺎری ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﭗ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ رخ داد
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﭘ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﺮده راﻧﻨﺪهی اﺻﻠ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘ ﮔﻮاﻫﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﮐﻔﺎره و دادن دﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
اﺗﻮﺑﻮس از ﻻﯾﻦ دﯾﺮ و ﭼﭗ ﮐﺮدن آن ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﯾﻪ و
ﮐﻔﺎره ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪی و اﺷﺘﺒﺎﻫ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﭗ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﺶ ،ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮده
ﻓﻮت ﮐﺮده ،و آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺎره دﻫﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدهروی ]و ﺗﺠﺎوز[ راﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ و ﮐﻔﺎره
ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﻞ از ﻃﺮف وی ﻧﺒﻮده ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﺷﻮد )ﻓﺘﺎوی اﺳﻼﻣﯿﺔ.(۳۵۷ /۳ :
از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرهی ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
اﮔﺮ راﻧﻨﺪه در راﻧﻨﺪﮔ ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،ﯾﺎ ﭼﺮت زدن و ﯾﺎ ﺑﺗﻮﺟﻬ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی ﻓﻨ ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﯾﻤﻨ آن و ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ]ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ[ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ آزاد ﮐﺮدن ﯾ
ﺑﺮدهی ﻣﻮﻣﻦ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﺎن ،روزهی دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
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ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﺮدن او ﻧﯿﺴﺖ« )ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﯿﺔ.(۳۵۶ /۲ :
در رای ﺻﺎدره از ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دورهای ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۱۴ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۹۳ﻣﯿﻼدی،
درﺑﺎرهی ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راﻧﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:
 ‐۱اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾ ﻧﯿﺮوی ﻗﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾ دﻓﻊ ﯾﺎ دوری از آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ]از ﻗﻮهی
ﻗﻬﺮﯾﻪ[ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺗﺪﺧﻞ ]و اراده و ﻗﺪرت[ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۲اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ زﯾﺎن دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻗﻮی در اﺣﺪاث ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬ:۸ 
.(۳۷۲ /۲
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻮال ﺷﻤﺎﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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