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 دون النفسجناية على ما ال – 3

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

 فال يودي بحياته. 

 التعدي على األطراف بالجرح أو القطع: 

إن كران عدررداف ففيرره القصراصل وإن لررم ي ررن عدررداف كالمدرف وهرر ه ال دررد ففيرره 

 الدية. 

 كدا سر ،ل  ي الدهف والجهاحل ومن ال فالَمْن أُقيد بفحد في النفس أقيد به ف

فدوجب القصاص في األطهاف والجهاح هو موجرب القصراص فري الرنفس 

 وهو ال دد الدحضل فال قود في المدف وه ه ال ددل بل فيهدا الدية.

   فالقصاص فيما دون النفس نوعان: إذا كانت الجناية عمدا ، 

ذنل والسرررنل والجفرررنل : فتؤخرررل ال رررينل واألنررر ل واألاألول: فيييأل األطيييراف -1

والشفةل واليدل والهجلل واإلص عل وال  ل واللكهل والمصية ونحوهال كل 

 واحد من ذلك بدثله. 

ۆ ۈ ۈ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭڭ ڭ ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے) قال هللا ت الى في بيان ذلك:

 . [45]الدائدة/ ( وئ وئ ۇئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ٴۇ ۋ ۋ

  :شروط القصاص فأل األطراف 

ف أن  ف للجراني فري الردينل فرال  ..ي ون الدجني عليه م صروما وأن ي رون م افارا

ف  ..يقتص من مسلم ل افه والدجنري عليره غيره ولرد  ..وأن ي ون الجراني م لفرا

 .وكانت الجناية عدداف  ..للجاني

 .القصاص إذا توفهت الشهوط اآلتية فإذا تحققت هل  الشهوط وجب استيفاء

 

 راف: شروط استيفاء القصاص فأل األط 
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 األمن من الحي : وذلك بفن ي ون القدع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. -1

الدداثلررة فرري االسررم والدوؤررع: فتؤخررل ال ررين بررال ين مررثالفل وال تؤخررل يدررين  -2

 بيسارل وال خنصه ب نصه وه لا. 

ءل وال  -3 االسررتواء فرري الصررحة وال دررال: فررال تؤخررل يررد أو رجررل صررحيحة بشررال 

 ال ت صهل ويؤخل ع سه وال أرش.  عين صحيحة ب ين

   إذا تحققرررت هرررل  الشرررهوط جررراق اسرررتيفاء القصررراصل وإن لرررم تتحقررر، سرررق

 القصاص وت ينت الدية. 

 : فإذا جهحه عدداف ف ليه القصاص. الثانأل: فأل الجروح -2

  يشررتهط لوجرروب القصرراص فرري الجررهوح مررا يشررتهط لوجرروب القصرراص فرري

حير  وال قيرادةل وذلرك برفن النفسل مرع إم ران اسرتيفاء القصراص مرن غيره 

ف إلى عظم كالدوؤحة: وهي كل جرهح ينتهري إلرى عظرم  ي ون الجهح منتهيا

 في سائه ال دن كالهأسل والفملل والساق ونحوها. 

  إذا لررم يد ررن اسررتيفاء القصرراص مررن غيرره حيرر  وال قيررادة سررق  القصرراص

 وت ينت الدية. 

 ل وأفضرل مرن يستحب ال فرو عرن القصراص فري األطرهاف والجرهوح إلرى الديرة

فل ومن عفا وأصلح ففجه  على هللال ويستحب طل ه مدن يدل ه.   ذلك ال فو مجانا

َهرْيء  فِْيرِِه  ×عن أنس بن مالك رؤي هللا عنه قال: َما ُرفِرَع إلَرى َرُسروِل هللا 

 .(1)الِقَصاُصل إال أََمَِه فِْيِِه بِال َْفِو. أخهجه أبو داود وابن ماجه

  :حكم سراية الجناية 

 .سهاية الجناية مضدونة بقود أو دية في النفس وما دونها -1

ف فتآكلت حترى سرقدت اليرد وجرب القرود فري اليردل وإن سرهت  فلو قدع أص  ا

 الجناية إلى النفس فدات الدجني عليه وجب القصاص. 

                                                           

 (ل وهلا لفظه.2692(ل  وأخهجه ابن ماجه بهقم )4497/أخهجه أبو داود بهقم )صحيح( 1)
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َمْن مرات فري حرد كالجلرد والسرهقة ونحوهدرال أو فري قصراص فري األطرهاف  -2

  والجهاح فديته من بيت الدال.

ال يقتص من طهف أو عضو أو جهح ق ل بهئه؛ الحتدال سهاية الجناية فري  -3

 ال دنل كدا ال يُدلب له دية حتى ي هأ؛ الحتدال السهاية إلى غيه . 

ف عدرردافل ف فرري عنهررا الدجنرري عليررهل ثررم سررهت إلررى ال رر  أو  -4 إذا قدررع إصرر  ا

 النفسل وكان ال فو على غيه هيءل فال قصاص وال دية.

 ال فو على مال فله تدام الدية.  وإن كان

  :حكم العدل فأل الحقوق 

َمررْن ؤررهب غيرره  بيررد ل أو ب صررال أو سرروطل أو لددرره اقررتص منررهل وفُ ررل 

بالجاني عليه كدا فُِ ل بهل فلددة بلددةل وؤهبة بضهبة في محلهرال باآللرة 

 التي لدده بها أو مثلها إال أن ي فو. 

 كمن من تكّشف عورات  الناس: ح 

 ع في دار قوم بغيه إذنهم ففقؤوا عينه فال دية له وال قصاص. من اطل

لَرْو أَن  اْمرَهءاف اط لَرَع : »×عن أبي ههيهة رؤي هللا عنه قال: قال أبرو القاسرم 

متفر، «. َعلَْيَك بِغَْيِه إْذٍن فََملَْفتَِهُ بَِحَصاةٍ فَفَقَرفَت َعْينَرِهُ لَرِْم يَُ رِْن َعلَْيرَك ُجنَراح  

 .(1)عليه

  نقل الدم من إنسان آلخر:حكم 

نقررل الرردم مررن إنسرران إلررى نخرره يجرروق عنررد الضررهورةل وعرردم وجررود بررديل لرره  -1

م احل إذا قام بره ط يرب مراههل وغلرب علرى الظرن نفرع التغليرة برهل ورؤري 

الدفخِوذ منِه مع عدم تضهر ل فتجوق التغلية به بقدر ما ينقل الدهيض مرن 

 الهل ة. 

ف لوجود الدضردهل ومفاجرفة األحروال يجوق جدع الدم في )بنوك ا -2 لدم(ل تحسُّ ا

                                                           

 (.2158( واللفظ لهل ومسلم بهقم )6902ل أخهجه ال ماري بهقم )متفق عليه( 1)
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 كالحوادثل وحاالت الوالدةل وغيه ذلك من حاالت نزي  الدم. 
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