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 أحكام الجنايات والعقوبات. -1

 أقسام الجنايات، ويشمل ما يلي: -2

 الجناية على النفس، وتشمل: -1 

 قتل العمد. -1  

 القصاص في النفس. •       

 قتل شبه العمد. -2  

 قتل الخطأ. -3  

 ، وتشمل:الجناية على ما دون النفس -2 

 جرح العضو. -3   قطع العضو. -1  

 كسر العظم. -4  ذهاب المنفعة. -2  

 القصاص فيما دون النفس.  •              

 أقسام الديات: وتشمل: -3    

 دية النفس. -1 

 الدية فيما دون النفس، وتشمل: -2 

 دية األعضاء ومنافعها. -1  

 دية الشجاج والجروح. -2  

 ام.دية العظ -3  
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 قال هللا تعالى:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

       (        ۆ ۆ ۈ ۈ

 [179-178/قرةالب]
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 أحكام الجنايات والعقوبات -1

  :جمع جناية.الجنايات  

 : ھي كل فعل محرم شرعاً زجر هللا عنھ بحد أو تعزير.والجناية

وأصل الجناية االعتداء على النفس، أو البدن، أو العرض، أو العقل، أو 

 المال، بما يوجب قصاصاً، أو حداً، أو ماالً.

 لجناية على الجريمة.وتطلق الجريمة على الجناية، وا

  :أسباب الجرائم 

م هللا عز وجل على اإلنسان أن يعتدي على غيره في نفسھ، أو بدنھ، حر  

 أو عرضھ، أو مالھ.

ومن رحمة هللا أْن جعل اإليمان باهلل يمنع اإلنسان من ارتكاب المحرمات 

والكبائر والصغائر، وكلما زاد اإليمان ازدادت قوة االمتناع عن 

 الجريمة.

وال يعتدي اإلنسان على غيره إال إذا ضعف عنده اإليمان الذي يدفعھ 

 لطاعة هللا، ويحجزه عن محارم هللا.

 فيندفع إلى الشر والجريمة:

إما بسبب الشيطان الذي يزين لھ ويغريھ بكل محرم، أو بسبب نفسھ  

ضھ على  الجريمة، أو بسبب األمارة بالسوء، أو بسبب قرين سوء يحر ِّ

لھ سھولة ارتكاب الجريمة، أو بسبب الحسد والحقد  د يھيءمجتمع فاس

الذي يدعوه للتشفي، أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعلھ ال يبالي بمن 
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 أمامھ.

أو بسبب الھموم والغموم التي ال يطيق الصبر عليھا، ونحو ذلك من 

 األسباب التي تبعث على الجريمة، وتستخف بالدين واألخالق.

باده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرھا، ومن رحمة هللا بع

 وتطفئ نارھا، وتغسل آثارھا.

 ومن أفلت من العقاب في الدنيا فلن يفلت في اآلخرة. 

  :أعظم الذنوب 

 أعظم الذنوب ثالثة:

 الشرك.. والقتل.. والزنا.

 فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد هلل نداً.

 ن ولده خشية أن يَْطعم معھ.وأعظم أنواع القتل أن يقتل اإلنسا

 وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره.

 فھذه أمھات الجرائم على الترتيب.

ففي الشرك فساد األديان.. وفي القتل فساد األنفس.. وفي الزنا فساد 

 األنساب.

 فھذه كلھا جنايات محرمة؛ لما فيھا من الفساد والضرر وتعدي الحدود.

 ً فقد جنى على نفسھ العقوبة، وجنى على غيره ومن اقترف منھا شيئا

 الضرر، وتجاوز العدل واإلحسان والرحمة إلى الظلم واإلساءة والقسوة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻڻ )قال هللا تعالى:  -1

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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 .[71-68: الفرقان]  (  ڑڈ ڈ ژ ژ ڑ

يَعْن أوَ  -2 َي هللاُ عَ ْيـرَ ُھرَ  بِـّ ِّ َعنِّ الن   ْنـھُ ةَ َرضِّ ي  ْبَع : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ اْجتَنِّبُوا الس 

؟ قَ ٬وا: يَا َرُسوَل االُ قَ «. ُموبِّقَاتِّ ال ْرُك بِّا: »الَ ، َوَما ُھن  ْحُر، ٬الش ِّ ، َوالس ِّ

يَوقَتُْل الن ْفسِّ ال   َم هللاُ إِّال بِّ  تِـّ ، الَحر  ِّ بَا، َوأْكُل َمالِّ َحق  ييَ الَوأْكُل الر ِّ ، تِـّ مِّ

، َوقَْذُف  ل ِّـيَوالت وَ  ْحفِّ نَاتِّ الَصنَاتِّ الُمـحْ يَْوَم الز  متفق  «.غَافِّالتِّ الُمْؤمِّ

 .(1)عليھ

اوَ  -3 ي  قَاَل: َسأَْلُت الن   ْنـھُ َي هللاُ عَ َرضِّ  ٬َعْن َعْبدِّ ْندَ املسو هيلع هللا ىلص:  بِـّ ؟ ٬أَيُّ الذ ْنبِّ أَْعَظُم عِّ

؟  «َوُھَو َخلَقَكَ  اً نِّد   ٬عََل تَـجْ أَْن » قَاَل: يٌم، قُْلُت: ثُم  أَيُّ قُْلُت: إِّن  ذَلَِّك لَعَظِّ

؟ قَاَل: «اُف أَْن يَْطعََم َمعَكَ تَـخَ َوأَْن تَْقتَُل َولَدََك »قَاَل:  أَْن ». قُْلُت: ثُم  أَيُّ

يَ تَُزا كَ لِّـيحَ  نِـّ  .(2)متفق عليھ .«لَةَ َجارِّ

 لخمس: حفظ الضروريات ا 

اعتنى اإلسالم أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت 

 الشرائع السماوية على حفظھا، وھي:

رض.. والعقل.. والمال.  حفظ الدين.. والنفس.. والعِّ

وجعل اإلسالم التعدي عليھا جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباً، وبحفظ 

 يھ.ھذه الضروريات يسعد المجتمع، ويطمئن كل فرد ف

  :عقاب المعرضين عن اإلسالم 

سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة باتباع شريعة هللا؛ ألن الھدى محصور 

 فيھا، وغير موجود في غيرھا.
                                                 

 . (89ومسلم برقم )واللفظ لھ، (, 2766أخرجھ البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (86ومسلم برقم )واللفظ لھ، (, 4477أخرجھ البخاري برقم ) ،ق عليهمتف( 2)
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 وشقاء اإلنسان في الدنيا واآلخرة باإلعراض عن شريعة هللا عز وجل.

وكل من أعرض عن شريعة هللا من األمم واألفراد عاقبھ هللا في الدنيا 

 عين من العقاب: بنو

 : عقاب يصيب كل من أعرض أو انحرف عن شريعة هللا من العصاة.األول

 ھذا العقاب مختلفة بحسب حجم الجريمة.  شكالأو

فقد يكون بھالك األمة .. أو بتسلط أعدائھا عليھا .. أو تسلط الظلمة 

والطغاة على الناس .. أو إصابة الناس بالشدة والضيق وغالء األسعار .. 

النقص في األموال واألنفس والثمرات ..  أو الخوف وقلة األمن .. أو  أو

 انتشار األمراض.

 وكل ذلك سنة ماضية من هللا في خلقھ.

وھذا النوع من العقوبات إذا نزل باألمة أصاب الطالح والصالح الذي لم 

 ينكر.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )قال هللا تعالى:  -1

 .[40العنكبوت:] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 .[25األنفال: ]  (  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)وقال هللا تعالى:   -2

ي  َعْن َزْينََب بِّْنتِّ َجْحٍش أَن  الن  َوَعْن زينب  -3 ھِّ َوُھَو تَـيْ اسْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ ْن نَْومِّ قََظ مِّ

نْ  لَـھَ الَ إِّ »يَقُوُل:  حَ َب، فُ تَـرَ َشر ٍ قَدِّ اقْ  إِّال  هللاُ، َوْيٌل لِّْلعََربِّ مِّ ْن َرْدمِّ  تِـّ اليَْوَم مِّ

هِّ  ثُْل َھذِّ يَ اُن، ْفـيَ َوَعقَدَ سُ « يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج، مِّ هِّ َعَشَرةً.بِـّ قُْلُت: يَا َرُسوَل  دِّ

يلُِّك وَ نَـھْ ! أَ ٬ا افِـّ  .(1)متفق عليھ .«نَعَْم إِّذَا َكثَُر الَخبَثُ »وَن؟ قَاَل: لِّـحُ نَا الص 

                                                 

 واللفظ لھ. ،(2880ومسلم برقم )، (3346أخرجھ البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)
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قوبات شرعية نصت عليھا الشريعة، وأمرْت بتنفيذھا في حق كل : عالثاني

من ارتكب ما حرَمتْھ، أو ترك ما أوَجبَتْھ كقتل الجاني، وقطع يد 

 السارق، وتعزير الخائن.

وأما العقاب في اآلخرة فھو األصل، ويكون بخلود الكفار في جھنم، 

 وتعذيب عصاة المؤمنين بقدر ذنوبھم ثم إخراجھم منھا.

  (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)ال هللا تعالى: ق -1

 .[72 -71مريم: ]

  (  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[26-24ق: ]

  :أقسام الجنايات 

 تنقسم الجرائم بالنظر إلى نوع عقوبتها إلى ثالثة أقسام: -1

 األول: جرائم القصاص:

 رائم قتل النفس، وجرح البدن، وقطع األطراف.وھي ج

وفي َعْمد ھذه الجرائم القصاص، وھو أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل 

 بالمجني عليھ، فإن اختاروا الدية فلھم ذلك.

 الثاني: جرائم الحدود:

 وھي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوھا.

 نة للمجتمع.والحد: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق هللا تعالى، صيا

 الثالث: جرائم التعزير:

 وھي كل جناية ليس فيھا حد كالخلوة باألجنبية، وأكل الربا ونحو ذلك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



حكام الجنايات أ                                                                قصاص والدياتلكتاب ا

 والعقوبات
12 

والتعزير: ھو تأديب على معاص لم تُشرع فيھا عقوبات مقدرة ابتداء، 

 يقدرھا القاضي. 

 تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين: -2

 : جناية على النفس بالقتل.األول

 : جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.الثاني

  :شروط اعتبار الفعل جريمة 

 يكون الفعل جريمة بثالثة شروط:

 أن يكون الفعل أو الترك مما نھى هللا ورسولھ عنھ. -1

 أن يكون الفعل أو الترك محرماً من هللا ورسولھ. -2

 أن يكون للفعل عقوبة في الشرع: -3

رع: كالقصاص والحدود.. أو مفوضة إلى القاضي: مقدرة في الش

 كالتعزير. 

وأساس اعتبار الفعل جريمة ھو ما فيھ من األضرار والمفاسد والشرور 

 لألفراد والجماعات واألمم. 

  :حكمة مشروعية العقوبات 

 شرع هللا العقوبات في اإلسالم لما يلي:

 عنھم.مصلحة لھم .. ودرء المفسدة رحمة العباد .. وتحقيق ال

وبذلك يحصل لھم كل خير، ويندفع عنھم كل شر، وتحصل الحياة 

 والسعادة في الدنيا واآلخرة.

فأحكام الشريعة اإلسالمية كلھا مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد 
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 في الدنيا واآلخرة، وھي عدل هللا بين عباده، ورحمتھ بين خلقھ.

ر، ومن الرحمة إلى فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجو

 القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من اإلسالم.

 .[90]النحل:(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) قال هللا تعالى:  -1

 .[179]البقرة: (   ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال هللا تعالى:  -2

  :أصول العقوبات الشرعية 

 ل اآلتية:العقوبات في اإلسالم مبنية على األصو

 رحمة العباد واإلحسان إليھم بكف الشر عنھم. -1

 المساواة بين الجريمة والعقوبة فال ظلم وال جور. -2

ً أو محكوماً،  -3 المساواة بين الناس، فيعاقب كل مجرم، سواء كان حاكما

 غنياً أو فقيراً، شريفاً أو وضيعاً، رجالً أو امرأة.

 ع دابر الشر.كفاية العقوبة للردع والزجر لقط -4

 أن العقوبة ال يؤاَخذ بھا إال من ارتكب موجبھا. -5

 إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي األمر تنفيذ عقوبتھا؛ إقامة  للعدل. -6

 أن تكون العقوبة مشروعة من هللا ورسولھ بحد أو تعزير. -7

  :أقسام العقوبات الشرعية 

 تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين: -1

: عقوبة أصلية: وھي العقوبة المقدرة شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني، األول

 وقطع يد السارق.
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: عقوبة بدلية: وھي العقوبة التي تكون بدالً عن العقوبة األصلية إذا الثاني

 امتُنع تطبيقھا لمانع شرعي كالتعزير. 

 تنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين: -2

 جلد في الزنا، والقطع في السرقة ونحوھما. : عقوبات مقدرة كالاألول

: عقوبات غير مقدرة كعقوبات التعزير التي يقدرھا القاضي بحسب الثاني

 الحال.

 تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تصيبه إلى أربعة أقسام: -3

 عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل، والقطع، والجلد. -1

 ي كالديات.عقوبة مالية تصيب مال الجان -2

 عقوبة مقي دة للحرية كالحبس.  -3

 عقوبة نفسية تسبب لھ ألماً نفسياً كالتوبيخ.  -4

 تنقسم العقوبات من حيث نوع الجرائم إلى ثالثة أقسام:  -4

 عقوبات القصاص والديات: -1

وھي العقوبات المفروضة على جرائم االعتداء على النفس أو ما دون 

 النفس.

 :عقوبات الحدود -2

وھي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب 

 .ونحوھا الخمر

 عقوبات التعزير: -3

وھي العقوبات المفروضة على جرائم التعازير، وھي كل ما سوى 
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جرائم القصاص والحدود، مثل جريمة الخلوة باألجنبية، وأكل الربا، 

 والغش، والخيانة ونحو ذلك.

 من حيث تنفيذها إلى ثالث:تنقسم العقوبات  -5

 : عقوبة أصلية: وھي عقوبة كل جريمة.األول

ً للحكم عليھ بالعقوبة الثاني : عقوبة تبعية: وھي التي تصيب الجاني تبعا

 كحرمان القاتل من الميراث.  

: عقوبة تكميلية: لتحقيق قوة الردع، كتعليق يد السارق في رقبتھ، الثالث

 وصلب قاطع الطريق بعد قتلھ.

فما أجمل أحكام ھذه الشريعة المبنية على العدل واإلنصاف، المشتملة 

 على الرحمة واإلحسان، المتميزة بالكمال والتمام.

 .[115األنعام: ]  (ۇھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى:  -1

 .[50المائدة: ]  (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي ) وقال هللا تعالى: -2

 ت الشرعية: حكم إقامة العقوبا 

شرع هللا عز وجل العقوبات لتنفذ إذا وجد موجبھا؛ حفظاً لألمة، وصيانة 

 لھا من الشرور والمفاسد.

فإذا ثبتت الجريمة على أحد وجب على ولي األمر تنفيذ عقوبتھا، وال 

يجوز ألحد أن يشفع لمجرم إلسقاط عقوبة الحد عنھ، وال يجوز لولي 

رم ماالً إلسقاط الحد عنھ، سواء كان األمر أو غيره أن يأخذ من المج

 المال لھ، أو لبيت المال.

وفساد المجتمع، واضطراب األمن،  ،فتعطيل حدود هللا يوجب سخطھ
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 وحصول الخوف، وتوالي النقم.

فيجب على والة أمور المسلمين أن يقيموا حدود هللا في عباده، وال 

ً إليھم،  تأخذھم لومة الئم؛ طاعة هلل ورسولھ، ورحمة بالعباد، وإحسانا

لكف الناس عن المنكرات، وزجرھم عن الفواحش، وتخليصھم من اإلثم 

والخطيئة، وال يجوز أن يكون قصدھم من إقامتھا إشفاء غيظ قلوبھم، 

 وال إرادة العلو والفساد.

 إن ولي األمر بمنزلة الوالد الذي يؤدب ولده رحمة بھ وإصالحاً لھ.

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال هللا تعالى:  -1

 .[49المائدة: ]  (   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۆئ ۈئ ۈئ ېئ

يَ وَ  -2 ً أن  قَُرْيش َعْنـَھا هللاُ  َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ ي ةُ ال  الَمـخْ َمْرأةُ ال تْـُھـمُ َھـم  أ ا يُزومِّ  تِـّ

إِّال أَساَمةُ،  لَـْيـھِّ ُئ عَ ـرِّ تَ يَـجْ ، َوَمْن ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا ل ِّـمُ َسَرقَْت، فَقَالُوا: َمْن يُكَ 

بُّ َرُسولِّ ا مَ ، فَكَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬حِّ يأتَْشفَُع »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا لـ  ْن ُحدُودِّ  فِـّ َحد ٍ مِّ

ھَ يَا أ»ثُم  قَاَم فََخَطَب، قال: . «٬ا ُھـمْ ا الن اُس، إِّن َما َضل  َمْن قَْبلَُكْم، أيُـّ َكانُوا  نـ 

يُف  يُف كُ تَـرَ إِّذَا َسَرَق الش رِّ عِّ ـمْ وهُ، َوإِّذَا َسَرَق الض  يھِّ َحد ، ال لَـْيـھِّ أقَاُموا عَ  فِـّ

َمةَ بِّْنَت ٬ا ْيـمُ َوا متفق  .«دٌ يَدََھاُمـَحـم  ٍد َسَرقَْت لَقََطَع ُمـَحـم  ، لَْو أن  فَاطِّ

  .(1)عليھ

                                                 

 . (1688ومسلم برقم )واللفظ لھ، (, 6788أخرجھ البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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