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 الجناية على ما دون النفس  -2

  الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم اإلنسان من غيره

 من دون أن يودي بحياته. 

 أقسام الجناية : 

 تنقسم الجناية إلى قسمين: 

 .ونحوهما : جناية على البهائم والجمادات بالغصب واإلتالفاألول

 :: جناية على اإلنسان، وهي نوعانالثاني

 جناية على النفس بالقتل كما تقدم. -1

 ْرح ونحو ذلك.ـجناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الج   -2

 وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها اإلثم والعقوبة. 

  :أقسام الجناية فيما دون النفس 

 الجناية فيما دون النفس لها أربع حاالت:

لطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، : أن تكون الجناية بإتالف ااألولى

 وقطع األذن أو اللسان أو اليد أو األصبع ونحو ذلك.

: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد األعضاء، كإذهاب حاسة السمع، الثانية

 أو البصر، أو العقل، أو الكالم ونحو ذلك.

رأس أو سائر ْرح البدن، سواء كان الجرح في الـ: أن تكون الجناية بج  الثالثة

 البدن.

: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، الرابعة
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 أو الصدر، أو الرقبة أو سائر عظام البدن.

 قسم من هذه الحاالت أحكام في القصاص والديات.  ولكل

  :حكم التعدي على ما دون النفس 

م التعدي على يحرم التعدي على األطراف بالجرح أو القطع كما يحر

 النفس، فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمداً ففيه القصاص.

 وإن كان التعدي خطأ أو شبه عمد فال قصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.

ومن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن ال فال كما 

 سبق.

 .[190البقرة: ]    (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)قال هللا تعالى:  -1

ْنـهُ  ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ  و   -2 ِضي  هللاُ ع  ُسوُل ا ر  : ق ال  ر  اس دُوا، ـال  ت  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ق ال  ح 

ال   ال  ي بِْع ب ْعُضُكْم ع   و  ال  ت د اب ُروا، و  ال  ت ب اغ ُضوا، و  ُشوا، و  ىت ن اج  يْ  لـ  عِ بـ 

ُكونُوا ِعب اد  ا اناً،  ٬ب ْعٍض، و  ال  ِلـمُ ، ال  ي ظْ ِلـمِ ُمسْ الأ ُخو  ِلـمُ سْ مُ الإِْخو  هُ، و 

خْ  ال  ي  لُـهُ ذُ يـ  ى ه اُهن اـ، و  يُِشيُر إِ «. ْحِقُرهُ، التَّْقو  ىو  اٍت  لـ  رَّ ْدِرِه ث ال ث  م  ص 

ْسِب اْمِرٍئ ِمن  الشَّر ِ أ ْن ي  » اهُ ـبِح  ىع   ِلـمِ ُمسْ ال، ُكلُّ ِلـم  ُمسْ الْحِقر  أ خ   ِلـمِ ُمسْ ال لـ 

ر   اح  م  ِعْرُضهُ  لُـهُ اٌم، د ُمهُ و   .(1) أخرجه مسلم  .«و 

  :طرق إثبات الجناية 

 تثبت الجناية بإحدى الطرق اآلتية:

 اإلقرار.. الشهادة.. القرائن.. النكول عن اليمين.. القسامة.

 : هو اإلخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. إلقرارا -1

                                                 

 (.2564برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 ى غيره. وهو حجة قاصرة على المقر ال يتعدى أثره إل

 ويصح من كل بالغ عاقل مختار غير متهم في إقراره.

 وال يجوز الرجوع عن اإلقرار إال في الحدود؛ ألنها تُدرأ بالشبهة.

 : وهي إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.الشهادة -2

 وعدد الشهود اثنان إال في الزنا فال يُقبل فيه إال أربعة شهود.

الجنايات والقصاص والحدود، بل هادة النساء مع الرجال في وال تقبل ش

فيها من شهادة رجلين عدلين؛ لخطورتها، وضرورة التأكد من  بد  ال

 ثبوتها. 

 : وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه.القرينة -3

حكم بالقرائن في الحدود؛ ألنها تُدرأ بالشبهات، وال في القصاص ـوال يُ 

 لالحتياط في أمر الدماء. واللَّْوث؛ القسامة إال في

: هو االمتناع عن اليمين الموجهة إلى المدعى عليه من اليمين عن النكول -4

 جهة القاضي. 

 ألن الحدود تُدرأ بالشبهات. وال يُقضى بالنكول في الحدود؛

 أو يحلف. حبس الجاني حتى يقر  ـوال يقضى به في القصاص، لكن يُ 

ي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة، وهي : وهالقسامة -5

 خمسون يميناً.

وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمد، والدية في حال 

الخطأ وشبه العمد، وإذا حلفها أولياء القاتل برئ القاتل، فإن لم يكن 

 للقاتل أولياء حلف الخمسين يميناً وبرئ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 65 الجناية على ما دون النفس                                                           صاص والديات   كتاب الق

 

  :فضل العفو عن القصاص 

ستحب العفو عن القصاص في األطراف والجروح إلى الدية، وأفضل ي

من ذلك العفو مجاناً، ويستحب طلبه ممن يملكه، ومن عفا وأصلح فأجره 

 على هللا.

اِلٍك  ْنـهُ ع ْن أ ن ِس ْبِن م  ِضي  هللاُ ع  ا ُرفِع  إِ  :ق ال  ر  ىم  ُسوِل ا لـ  ش ْيٌء  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر 

ر  الِه فِـي اُص إِالَّ أ م   .(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه .ع ْفوِ الِه بيفِـِقص 

  :ما ال ضمان فيه 

كل جناية بسبب من الظالم المعتدي فهي هدر ال قصاص فيها وال دية، 

 ومن ذلك:

 من اطلع في دار أحد بغير إذنهم ففقؤوا عينه فال دية له وال قصاص. -1

ِضي  هللاُ ع  ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ ءاً »: ملسو هيلع هللا ىلصبُو الق اِسِم أ : قال  ال  ق   ْنـهُ ر  ل ْو أنَّ اْمر 

يْ اطَّل ع  ع   ذ فْ  ْيـرِ ك  بِغ  لـ  هُ إِْذٍن ف خ  اةٍ ف ف ق أْت  ع يْ ح  بِ  تـ  هُ ص  مْ ، نـ  يْ ي ُكْن ع   لـ  ك  لـ 

 .(2)متفق عليه .«ُجن احٌ 

من عض غيره بأسنانه، فنزع يده فسقطت أسنان العاض فال قصاص  -2

 عليه وال دية؛ ألنه غير معتد.

ْينٍ ع   ان  ْبِن ُحص  ِضي  هللاُ ع   ْن ِعْمر  ع   ْنـهُ ر  ُجٍل، ف ن ز  ُجالً ع ضَّ ي د  ر  أنَّ ر 

ق ع ْت ث  يِـهِ ي د هُ ِمْن ف ُموا إِ نِـيَّ ، ف و  ىت اهُ، ف اْخت ص  ِ النَّ  لـ  ي ع ضُّ » فقال: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

                                                 

 ، وهذا لفظه. (2692برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 4497برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)

 . (2158ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6902أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ا ي ع ضُّ  اهُ ك م  دُُكْم أخ   .(1)متفق عليه .«ف ْحُل؟ ال ِدي ة  ل ك  الأح 

من قتل شخصاً أو حيواناً دفاعاً عن نفسه، أو عن نفس غيره، أو عرضه  -3

 أو ماله أو مال غيره، إذا لم يندفع إال بالقتل فال قصاص عليه وال دية.

ِضي  هللاُ ع   ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ ُجٌل قال   ْنـهُ ر  اء  ر  ُسوِل ا: ج  ى ر  : ملسو هيلع هللا ىلص ٬إلـ  ، ف ق ال 

ُسول  اي ا أْيت  إْن ٬ر  ُجٌل ! أر  اء  ر  ايُـرِ ج  ف ال تُْعِطِه »؟ قال: ِلـييدُ أْخذ  م 

ال ك   أْيت  إْن ق ات ل  «. م  أْيت  إْن ق ت ل  «. ْلـهُ ق اتِ »؟ قال: نِـيقال: أر  ؟ نِـيقال: أر 

أْيت  إْن ق ت لْ «. ف أْنت  ش ِهيدٌ »قال:  أخرجه  .«النَّارِ  فِـيُهو  »؟ قال: تُـهُ قال: أر 

 .(2)مسلم

  دون النفس: القصاص فيما 

 إذا كانت الجناية عمداً فالقصاص فيما دون النفس نوعان:

 األول: القصاص في األطراف:

فتؤخذ العين، واألنف، واألذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، 

، والذكر، والخصية ونحوها، يؤخذ كل واحد من ذلك واإلصبع، والكف

 بمثله.

 الثاني: القصاص في الجروح:

جرح أحد غيره عمداً فعليه القصاص، سواء انتهى الجرح بعظم فإذا 

 كالذراع والساق ونحوهما، أو لم ينته بعظم كجرح البطن.

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )قال هللا تعالى:  -1

 .[45المائدة: ]  (   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

                                                 

 . (1673ومسلم برقم )واللفظ له، , (6892أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (140برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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ع ْن  -2 ِضي  هللاُ ع   أن ٍس و  ي ِع   أنَّ  ْنـهُ ر  بـ  ِهي  اْبن ةُ - الرُّ ْت ث   -النَّْضرِ  و  ة  نِـيَّ ك س ر 

ل بُوا  ط  ل بُوا األ ْرش  و  اِري ٍة، ف ط  ر  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ع ْفو  ف أب ْوا، ف أت ُوا النَّ الج   ُهـمْ ف أم 

اِص، ف قال أن ُس ْبُن النَّْضِر: أتُْكس ُر ث  البِ  ي ِ ةُ الرُّ نِـيَّ ِقص  ُسول  ابـ  ؟ ال ٬عِ ي ا ر 

ِ ال تُْكس ُر ث  الالَِّذي ب ع ث ك  بِ و   ق   ٬ي ا أن ُس، ِكت اُب ا»ا، ف قال: تُـه  نِـيَّ ح 

ِضي  «. ِقص اصُ ال ع ف ْوا، ف قال النَّ الف ر  ْن ٬إِنَّ ِمْن ِعب اِد املسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ق ْوُم و  ، م 

ىل ْو أْقس م  ع   هُ  ٬ا لـ   .(1)متفق عليه .«أل ب رَّ

   :شروط القصاص في األطراف والجراح 

 يشترط لثبوت القصاص في األطراف والجراح ما يلي:

ً عاقالً.. المكافأة في الدين، جني عليهعصمة الم .. أن يكون الجاني بالغا

 ، أن تكون الجناية عمداً. أو يقتص منه فال يُقتل مسلم بكافر

  :شروط استيفاء القصاص في األطراف والجراح 

 القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط اآلتية:إذا ثبت 

 األمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.  -1

المماثلة في االسم: فتؤخذ العين بالعين مثالً، وال تؤخذ يمين بشمال، وال  -2

 خنصر ببنصر وهكذا... 

ء، وال االستواء في الصحة والكمال فال تؤخذ يد أو رج -3 ل صحيحة بشال 

 عين صحيحة بعين ال تبصر، ويؤخذ عكسه وال أرش.

 فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص.

 وإن لم تتحقق سقط القصاص، وتعينت الدية.

                                                 

 . (1675ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2703أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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إذا كان القصاص في الجروح، فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف  -4

 وال زيادة، فإن لم يمكن سقط القصاص، وتعينت الدية. 

  :حكم سراية الجناية 

سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس فما دونها، فلو قطع الجاني  -1

أصبعاً فتآكلت حتى سقطت اليد، وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية 

 إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.

ية ال يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ الحتمال سراية الجنا -2

 في البدن، وال يطلب له دية حتى يبرأ؛ الحتمال السراية إلى غيره.

ً عمداً فعفا عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو  -3 إذا قطع أصبعا

النفس، وكان العفو على غير شيء فال قصاص وال دية، وإن كان العفو 

 على شيء فعليه دية ما تلف.

ا، أو في قصاص في األطراف من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهم -4

والجراح فال قصاص، ولكن تجب ديته في بيت مال المسلمين؛ ألن 

 سراية القصاص والحدود مهدرة. 

  :حكم اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح 

 إذا اتفق جماعة فقتلوا نفساً معصومة فعليهم جميعاً القصاص. 

ً كيد أو رجل، أو جرحوا جر ً يوجب القود، وإذا اتفقوا فقطعوا طرفا حا

ً القصاص في الطرف أو الجرح، فكما نقتل خمسة تعمدوا  فعليهم جميعا

 قتل واحد، كذلك نقطع أو نجرح خمسة تعمدوا قطع أو جرح واحد. 

  :حكم العدل في القصاص 
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العدل في القصاص واجب بحسب اإلمكان، فمن ضرب غيره بيده، أو 

سبه اقتُص منه، وفُعل بالجاني بعصاً، أو بسوط، أو ل ك زه، أو ل ط مه، أو 

 كما ف عل به.

فضربة بضربة، ولطمة بلطمة، في محلها باآللة التي لطمه بها أو مثلها 

 إال أن يعفو.

ويشترط في السب خاصة أال يكون محرم الجنس، فليس له أن يكف ِر من 

كفَّره، أو يكذب على من كذب عليه، أو يلعن أب من لعن أباه؛ ألن ذلك 

 محرم.

أتلف ماالً، أو أفسد شيئاً ضمن مثله، متعمداً أو مخطئاً، فإن عدم  ومن

 المثل ضمن قيمته.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

 .[194البقرة: ](  ڱ ڱ ڱ ں ں

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وقال هللا تعالى:  -2

 . [41-40الشورى: ] (   ۉ ې ې ې ې

  :حكم من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس 

من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على 

 القتل؛ ألجل إمكان االستيفاء.

فإذا قلع الجاني عيناً، أو قطع يداً أو رجالً، ثم قتل نفساً، فإنه يقتص لكل 

عضو منه وجب فيه القصاص، ثم يقتل، سواء تقدم قتل النفس على 

ناية على األطراف أم تأخر، وسواء كانت الجناية على شخص أو الج

 أشخاص. 
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  :وقت القصاص فيما دون النفس 

وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس بعد بُرء المجني عليه؛ الحتمال 

 سراية القطع أو الجرح إلى النفس.

وإذا استوفى المجني عليه القصاص دون انتظار، ثم مات بسبب 

 صاص؛ ألنه استوفى حقه من قبل.السراية، فال ق

  :حكم الجناية على الجنين 

 إذا ضرب أحد امرأة حامالً فأجهضت وألقت ما في بطنها:

ة عبد أو أمة،  فإن ألقت الجنين ميتاً، فعقوبة الجاني هي دية الجنين ُغرَّ

 قيمتها خمس من اإلبل، وهي نصف عشر الدية.

الجاني، وإن كانت الجناية  فإن كانت الجناية عمداً وجبت حالَّة في مال

خطأ أو شبه عمد وجبت الدية على العاقلة، وتتعدد الغرة بتعدد األجنة، 

ً ثم مات بسبب  وال يرث الضارب منها شيئاً، وإن انفصل الجنين حيا

الجناية فتجب الدية كاملة، فإن ماتت األم من الضرب بعد موت الجنين 

 منها شيئاً. فعلى الضارب ديتان لألم والجنين، وال يرث

ً أو  وتجب الكفارة في اإلجهاض على الضارب، سواء ألقت الجنين حيا

 ميتاً؛ ألنه نفس معصومة مضمونة.

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

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

 .[92النساء: ]  (  گڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ع نْ  -2 ِض ة  ْيـر  ُهر   يأب و  ْت ال  ق   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ر  م  أت اِن ِمْن ُهذ ْيٍل، ف ر  : اْقت ت ل ِت اْمر 
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ٍر ف ق ت ل  ُهـم  إِْحد ا ج  ى بِح  ا تْـه  ا األُْخر  م  ُموا إِ نِـه  ب طْ  فِـيا و  ىا، ف اْخت ص  ِ النَّ  لـ   بِـي 

ةٌ، ع ْبدٌ أْو و  ـه  نِـينِ ، ف ق ض ى أنَّ ِدي ة  ج  ملسو هيلع هللا ىلص ق ض ى أنَّ ِدي ة  ِلـيا ُغرَّ ْرأةِ الد ةٌ، و  م 

ىع     .(1)متفق عليه .اتِـه  ع اقِل   لـ 

  :ًعقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ 

عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأً هي الدية أو األرش، فإن كان القطع 

ا في اإلنسان منه شيء واحد كاللسان والذَّك ر  ونحوهما ففيه  الدية ِلـم 

 كاملة مائة من اإلبل. 

ا في اإلنسان منه اثنان كالعين أو األذن فأرشه نصف  وإن كان القطع ِلـم 

 الدية وهكذا..

 وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر.

  :حكم نقل الدم من إنسان آلخر 

ن آلخر، إذا قام به طبيب ماهر، يجوز عند الضرورة نقل الدم من إنسا -1

ولم يوجد بديل مباح عنه، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي 

 المأخوذ منه مع عدم تضرره، وق بِل ذلك المضطر إليه.

 فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.

فال يجوز، بخالف الدم فإنه حي آلخر حي أما نقل األعضاء من إنسان 

 مكن تعويض بدله بالتغذية.متجدد ي

يجوز جمع الدم في )بنوك الدم( تحسباً لوجود المضطر، ومفاجأة األحوال  -2

 من حوادث، وحاالت والدة، وحاالت نزيف الدم ونحو ذلك.

                                                 

 . (1686ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6910أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 ال يجوز بيع الدم وال شراؤه إال لمضطر لم يجد من يبذله له. -3

چ چ چ چ ڇ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قال هللا تعالى: 

  [.29النساء: ](   ڇ ڇ ڇ ڍ
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