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  واحلدود والتعزيركتاب اجلنا(ت
 ندرج حتتق &جلنا#ت واحلدود والتعازير، وهذا يَّهذا القسم الرابع من أقسام أحكام الفقه، وهو ما يتعل

 .العقو&ت يف الشريعة اإلسالمية
ًر الشارع فيها عقوبةَّعلى معصية قد قدأن تكون على جناية، وإما أن تكون  إما ةوالعقوب ِ أن ا َّ، وإمَ
ًر الشارع فيها عقوبةِّعلى معصية مل يقدتكون  ِ. 
ً&جلنا#ت قبل املعاصي؛ ألOا أغلظ وأعظم ضررا وخطرا -رمحه هللا  -بدأ املؤلف وقد  ً. 

 أنواع اجلناية
 ."ا على النفس، أو على األعضاء، أو على املالَّاجلناية إم":  رمحه هللاولهق

 :هاُّاجلنا#ت موقعها وحمل
 .على النفس &لقتلإما أن تكون  -
 .وإما على األعضاء، وهذه فيما دون النفس؛ كإتالف يد أو عني أو مسع أو ما إىل ذلك -
 . وحنو ذلك،أو على املال &لسرقة -

ِا عمدا، فيوجب القصاصَّإم اجلناية على النفس": قوله رمحه هللا يثبت به القصاص؛ لقول هللا :  أي"ً
ْولكم﴿: تعاىل ُ َ ِاْلقصاص ِيف َ َ ٌحياة ِ َ ِأويل َ( َ ِاألْلباب ُ َ َ َِْمن قتل له قتيل، فـهو خبري «، و]١٧٩: البقرة [﴾ْ ِ ِ َِ ُ َ ٌ َ ُُ َ َ ْ َ

ِالنظرين ْ ََ  .] )٦٨٨٠(، ومسلم )٢٤٣٤(البخاري [ »َّ
 . اجلناية فيما دون النفسإذا كانت: أي "أو دوOا": قوله رمحه هللا
ًس توجب القصاص أصال والدية بدال، ناية على النفاجل "فيوجب الدية" :قوله رمحه هللا ً اجلناية على ما وُ

دون النفس توجب القصاص فيما ميكن فيه القصاص، والدية فيما خيتار فيه ا�ين عليه، وما ال قصاص 
 .احلكومة تقدير القاضي بتعويض عن اجلناية اليت نزلت &�ين عليهو ؛فيه وال دية ففيه احلكومة

 مقدار الدية
هذه هي  "الدية اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من اإلبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة": هللاقوله رمحه 

Oتكون يف هذه األموال، والذي يرتجح أن الدية يف اإلبل أصال، االدية، وقد جرى فيها املؤلف على أ ً
َّوفيما عداها تقوميا، وإال األصل يف الد#ت أOا من اإلبل، هذا الذي دل  .ةدلت عليه األً

 


