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 .اإلهداء.
 

 ابلغة إلقّوة وإلهباء.. ,إلعظميةإلشجرة  أ يم إ ىل

 .حىت هذإ إليوم أ برصت  إلنور منذ   ,ظلّلتين بظلّها, وأ طعمتين مثارهاإليت 

 ,باكمل ثقيل أ ستند عليهإذلي إلكتف  أ يب إ ىل

 ّ مان طوإل حيايت..إلصورة إحملسوسة إل  يت عرفهتا لل 

دي, ولك ما ت     .ه يديط  ُأهدي شغفي وُج 
 

 ىـنـلب                                                                   
 ه5/3/1441
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 د ِّمةــــــــــــــــاملق
الذي عّلم اإلنسان بعد أن حار يف غياهب اجلهل, وهداه الطريق بعد أن قطع أمياًلا يف هلل  احلمد

ل هللا الذي أرسله للناس كافّة بشرياا ونذيراا رسو  حممد الضالل, وفّقهه بعد طول غفلة, والصالة والسالم على
 ورمحةا لألولني واآلخرين وعلى آل بيته وأصحابه ومن تبعه إبحساٍن إىل يوم الدين, وبعد:
يف األرض ألمٍر عظيم,  خلق هللا آدم بيده, ونفخ فيه من روحه, وكّرمه على سائر اخللق, وجعله خليفةا 

لبشرية كلها من نسله, وأرسل إليهم الرسل, وأنزل عليهم الكتب, لئال وهو عبادته وحده ًل شريك له, وجعل ا
بشريعٍة شاملٍة كاملة, واضحة دقيقة, صاحلة لكلّ   اإلسالمدين فأتى ون للناس على هللا حجة بعد الرسل, يك

لم كامل , وعىن كثرياا حبفظ الضرورايت اخلمس اليت تضمن للفرد املسوجعلها مصدراا للتشريع األزمنة واألمكنة
 األمن والطمأنينة يف كل الوجوه.

: اجلناية على النفس على شّقني حفظهاوما ينايف  حريّتها,و  سالمتها ومنها حفظ النفس عن كل ما ميسّ 
وًل شّك  وهذا مناط احلديث, , اليت ختتص بكل ما يقع على البدن غري القتل,اابلقتل, واجلناية على ما دوهن
ل قد يعرتي حياة إلسالمية فيه دًللة على دقّتها ومشوليتها حيث نظّمت أدق تفصيأن تنظيم ذلك يف الشريعة ا

دون ظُلم  على قدم املساواة لسلطان إحقاق احلق وإبطال الباطل,, فبهذا يسهل على القاضي وانفس البشريّةال
الغوص يف مثل هذه يف  وانطلق اختيار هذا الشق موضوعاا للبحث نظراا للرغبةوًل تعٍد أو تقصري, , وًل جتاوز

ما له وما  من ذلك أنه عارض قد يعُرض لإلنسان يف أي وقت, فيعلمالدقائق, وشغفاا ابلفقه اجلنائي, كما 
 عليه.

, من ضيق أن يعرتيه حظًّا ليس ابلقليل من املشقة وكلُّ عمٍل يضع اإلنسان فيه ُجهده وشغفه وُحبه ًل بُد  
ملراجع مقارنة بعددها, لكن هللا كان دائماا أقرب وأرحم فيس ر وابرك مع تزاحم املهام, وكذا عشوائية ا الوقت

 وهدى وأعان. فاحلمُد هلل ربّ  العامليـن.
 وقد كانت خطة البحث كالتايل:     

 اإلهداء -
 املقدمة -
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 التمهيد -
 : أنواع اجلناية على ما دون النفس.املبحث األول -
 ما دون النفس.: القصاص يف اجلناية على املبحث الثاين -
 : الدية يف اجلناية على ما دون النفس. املبحث الثالث -
 : أحكام خاصة يف اجلناية على ما دون النفس.املبحث الرابع -

 اخلامتة -
 الفهارس -
 املصادر واملراجع -

ــا, كــل مــا ختــه األحــرب هــو مــن تــدبري الــرمحن وعنايتــه وتوفيقــه,  , فلــه يّســر فهــدى, وتفّضــل فــأعطىختاما
ا يليــق بعظمتــه, ويــ دي شــكر ناحمل ــا فيــه,امــُد كلهــا, أعظمهــا وأأُلهــا وأكملهــا, محــدا مث  عمتــه, كثــرياا طيّـباــا مباركا

أايمــي,  طيلــة اتــاُت علــى دبو دعوا مــأق نياللــذ   "والــد"ِّ"  وفســحة األمــل يف روحــيالــوفري لُقــرّة عيــي الشــكر
كر إلخــوة الــدم, وإخــوة الــروة, ور فقــة الطريــق, مث الشــ. اأن جيعــل علمــي وعملــي يف ميــزان حســنا م فأســأل هللا

يُطيّـب ذكـرهم ويُعلـي شـأهنم أسـأل هللا أن  قاا أو أهدى إيل نصـحاا وإرشـاداا,أو قّوم فيي نُطحرفاا وكّل من علمي 
, الفرصــة مثــل هــذه خــالص الشــكر علــى إ حــة -معهــد الفتيــات- وللمحضــن األّول. وجيــازيهم عــي خــري اجلــزاو

 رشــا البليهــد أ., وأخــص ابلشــكر مشــرفيت حتــت مظّلتــه عنــا كــل مــن يعمــل وجــزى ابخلــري ا شــااااجعلــه هللا عزيــزا 
ـا, للتـدقيق والتوضـي  رغـم , جعـل مـا تواجـه مـن مشـّقة على قلبهـا الكبـري, وصـ ها الطويـل, وأبواملـا املشـّرعة دائما

, صاحبة الروة أ. ميمونة الضالع معلميت فضل  أخرياا وًل أنسى .قدمته رفعةا هلا وثواابا يف ميزان حسنا ا هللا ما
ــر بــال تقــاعس وًل انقطــاع,  وتُعطــي البيضــاو, واليــد احلانيــة, الــيت ًل تفتــأُ تُعلّــم, وتوّجــه, طيّــب هللا هلــا البقــاو, وعم 

  احملسنني. األثر, وجزاها عنا خري ما جيازي به عباده
 وهللا ويل اهلدى والتوفيق, واحلمُد هلل رّب العاملني. 
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 التمهيـــد
 (1).اجلناية: لغةا: مصدر جىن أي: أذن ب. ويقال: جىن على نفسه, وجىن على قومه

 (2).اجلناية شرعاا: التعدي على البدن مبا يوجب قصاصاا أو ماًلا 
ا أ م غري ما دون النفس: كل أذى يقع على اإلنسان من الغري مما ًل يودي حبياته, سواو كانت اجلناية عمدا

 (3)عمد.
ا يعاقب ابلقصاص ": 166املادة نظام اجلزائي: اليف  من ضرب شخصاا أو جرحه أو أحلق جبسمه ضرراا عمدا

 (4)."مبثل ما فعل إن أمكنت املماثلة دون حيف
إذا تعطلت املماثلة أو احتمل احليف أو أدى فعل اجلاين إىل تعطيل حاسة أو طرب أو إحداث ": 167املادة 

 (5)."ر  حسب األحوالجرة ًل ينضبه يعاقب ابلدية واأل
 (6)."من جرة شخصاا خطأ يعاقب ابلدية أو األر  حسب األحوال": 168املادة 

 
*** 
 
 
 

 

                                                        
 141س وآخرون, صاملعجم الوسيه, ابراهيم أني (1)
 211, ص8منحة العالم يف شرة بلوغ املرام, عبدهللا صاحل الفوزان, ج (2)
 30أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن قيم اجلوزية, بكر عبدهللا أبو زيد, ص (3)
 166, موثيقة الدوحة للنظام اجلزائي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية (4)
 167, ماملرجع نفس (5)
 168, منفس املرجع (6)
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 املبحث األول: 
 أنواع اجلناية على ما دون النفس

  :نوعان اجلناية على ما دون النفس    
 قاو أعياهنا.مع ب األطراب : إابنة األطراب وما جيري جمراها, إذهاب معاين, وتشمليف األطراب

 اجلراة.ويف الشجاج و 
 :  يف األطراب:أوًلا

األعضاو, واألجزاو من البدن, مثل اليد, والرجل, والعني, واألنف, واألذن, والسن, والذكر, وما  هيواألطراب 
 (1).في خذ كٌل مبثله أشبه ذلك

 ﴿يبنّي ذلك قوله تعاىل:                                   

                                               

   ﴾ (45, آية )سورة املائدة 

إابنة األطراب وما جيري جمراها: مبعىن قطع الطرب من أصله وما جيري جمراه كقطع األذن أو األنف األصبع 
 (2)وغريها.

إذهاب معاين األطراب مع بقاو أعياهنا: أي تفويت منفعة العضو رغم بقائه, كإذهاب حاسة السمع أو الشم 
 (3)أو الذوق.

 اثنياا: يف اجلراة:
يف البدن مثل رجل جرة يد إنسان, أو ساقه, أو فخذه, أو صدره, أو رأسه, أو ظهره, أو ما  وهي الشقوق
 (1)أشبه ذلك.

                                                        
 71, ص14املمتع على زاد املستقنع, حممد صاحل العثيمني, جالشرة  (1)
 205, ص2التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارًنا ابلقانون الوضعي, عبد القادر عودة, ج انظر: (2)
 206, ص2انظر: عبد القادر عودة, مرجع سابق, ج (3)
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أع شج ة, وهي جرة الرأس والوجه خاصة, ففي اجلبهة والرأس تسمى شجة, ويف الرقبة يسمى  :والشجاج
جرحاا.
(2) 

 .قليالا  اخلارصة: وهي اليت تشق اجللد
 ضع اللحم: أي تشقه.مث الباضعة: وهي اليت تب

 الدامية أو الدامغة: وهي اليت تنزل الدم.
 .وغاصت به مث املتالمحة: وهي اليت أخذت يف اللحم

 مث السمحاق: وهي اليت تبلغ السمحاق وهو: الغشاو الرقيق بني اللحم والعظم, ويقال هلا: امللطاو.
 مث املوضحة: وهي اليت توض  العظم: أي تكشفه.

 اليت  شم العظم وتكسره.مث اهلامشة: وهي 
 مث املنقلة: وهي اليت يطري العظم منها.

 : وهي اليت تصل أم الدماغ.أو اآلمة مث املأمومة
 (3)مث اجلائفة: وهي اليت تصل إىل اجلوب.

 وهذه األمساو ختتص مبا يقع على الوجه والرأس, أما اجلراة فتختص مبا يقع على سائر البدن. 
ا ألنه ًل ميكن اإلتيان مبثلها دون أن ي من من احليف,  املوضحةثناو وكلها ًل قصاص فيها ابست اذا كانت عمدا

 (4)وجيب يف ما دوهنا حكومة عدل وهي: املبلغ من املال الذي تقضي به احملكمة.
وًل يقتص من عضو اجلاين أو جرحه قبل أن ي أ عضو أو جرة اجملي عليه, واملشهور أنه حرام بدليل حديث 

: اي رسول  فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن رجالا طعن رجالا بقرٍن يف ركبت ه , فجاو إىل النبّ  )أبيه عن جده عيب عن عمرو بن ش
, هللا  ! أ قْدين , قال : حىت تـ ْ أُ , مث  جاو إليه فقال : أ ق دين , فأ ْقاد ه مث  جاو إليه فقال : اي رسول  هللا  ! ع رْجُت 

                                                        
 71, ص14مرجع سابق, جحممد صاحل العثيمني,  (1)
 85, ص14حممد صاحل العثيمني, مرجع سابق, ج (2)
 370, ص4بداية اجملتهد وهناية املقتصد, حممد أمحد احلفيد, ج (3)
 562, ص2انظر: فقه السنة, السيد سابق, ج (4)
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ت ي فأبعد ى رسوُل هللا  فقال : قد نـ ه يُتك  فـ ع ص يـْ أْن ي قتْص من ُجرٍة حىت ي أ   ملسو هيلع هللا ىلصك  هللُا وبطل  ع ر ُجك  , مث  هن 
ب ه   (1)(صاح 

يف النظام اجلزائي: حىت نطلق على الفعل وصف اجلرمية أو اجلناية على ما دون النفس, فال بّد أن يتوافر فيها 
 ركنان أساسيان:

م اجملي عليه في ذيه وي ثر على سالمته, بغض النظر عن الذي يقع على جس: وهو الفعل أوًًل: الركن املاد"
 األداة املستخدمة يف ذلك, ويستوي يف ذلك كونه مباشراا أو غري مباشر.

ا, وهو أبن يتحد قصد اثنًيا: الركن املعنو" اإلضرار ابجملي عليه,  إرادةالفعل و : أن يكون الفعل متعمدا
لقتل أو مع نية اإلضرار, فالشريعة تعاقب على كل ما ميّس ويستوي يف ذلك إن كان تعمد الفعل مع نية ا

 (2)سالمة اإلنسان.
ملا ظهر اخلوب من أن يقتص من جاٍن أبقل أو أكثر من جنايته, ُشرعت الدية, فتجّلى إلينا ُشرع القصاص, 

  عدل عدل, وأكمل شريعة, وأعظم دين.أ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 246, ص1196ة, بلوغ املرام من أدلة األحكام, احلافظ بن حجر العسقالين, كتاب اجلناايت, رواه أمحد (1)
 210, ص2ج مرجع سابق, انظر: عبد القادر عودة, (2)
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  املبحث الثاين:
 النفسيف اجلناية على ما دون  القصاص

رّخص هللا هلذه األمة ثالث مراتب يف اجلناايت: القصاص, والدية والعفو, وًل أفضلّية ألحدها على اآلخر      
 (1)املصلحة فينظر لكل حالة على حدة وحيدد األفضل. اقتضتهإًل ما 

: أخذ الق صاص وتتّبعه. قص  القصاص لغةا:   (2)الشيو: تتبع أثره, اقتص 
 (3)يُقتل, وإن قطع طرفاا يُقطع طرفه, وإن جرة جُيرة, وهكذا.. اين مثل ما فعل, إن قتليفعل ابجل شرعاا: أن

ا يعاقب ابلقصاص 166وقد ورد يف النظام: املادة  : من ضرب شخصاا أو جرحه أو أحلق جبسمه ضرراا عمدا
  (4)مبثل ما فعل إن أمكنت املماثلة دون حيف.

 شروط القصاص يف األطراف:
 اية عمداا, وخيرج منها جناية اخلطأ. أن تكون اجلن -
 أن يكون اجملي عليه معصوماا, أي: أن ًل يكون مهدر الدم, وًل يوجد سبب يبي  دمه. -
 , فال يقتص من مسلم لكافر وًل من حر ألسري وًل من رقيق حلر.واحلرية والرق املكافأة, مكافأة الدين -
.أن يكون اجلاين مكلفاا, كامل األهلية, ابلغا  -  (5)ا عاقالا

 شروط استيفاء القصاص يف األطراف:
لزايدة, ألن يف الزايدة جور وظلم, أبن يكون القطع من مفصل أو له حد األمن من احليف, احليف أي: ا -

 ينتهي إليه.
 املماثلة يف اًلسم واملوضع, فاخلنصر ابخلنصر, هذا اسم, واليمني ابليمني, هذا موضع. -

                                                        
 34العثيمني, مرجع سابق, صصاحل انظر: حممد  (1)
 739ابراهيم أنيس وآخرون, مرجع سابق, ص (2)
 34انظر: حممد صاحل العثيمني, مرجع سابق, ص (3)
 168-167-166, معربيةوثيقة الدوحة للنظام اجلزائي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج ال (4)
 939انظر: اتصر الفقه اإلسالمي يف ضوو القرآن والسنة, حممد إبراهيم التوجيري, ص (5)
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اجملي عليه واملقتص منه, يف الصحة والكمال فال ميون طرب اجلاين أكمل من طرب أبًل استواو الطرفني,  -
 (1)ت خذ عني صحيحة بعني عوراو.

 شروط استيفاء القصاص يف اجلروح:
يشرتط لوجوب القصاص يف اجلروة ما يشرتط لوجوبه يف النفس, مع إمكان استيفاو القصاص من غري حيف 

منتهياا إىل عظم كاملوضحة: وهي كل جرة ينتهي إىل عظم يف سائر البدن  وًل زايدة, وذلك أبن يكون اجلرة 
مل ميكن استيفاو القصاص من غري كالرأس والفخذ والساق وحنوها, فال حتتمل فيها الزايدة كما أسلفنا, فإذا 

 (2)حيف وًل زايدة كما يف بقية األنواع عدا املوضحة, سقه القصاص ووجبت الدية.
فاهلل عفٌو كرمي حيّب العفو ويطمع  لقصاص إىل الدية, فمن عفى وأصل  فأجره على هللا,ويستحّب العفو من ا

م ا رُف ع  إ ىل  ر ُسول  اَّلل   فقد ورد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:  املسلم يف ذلك أن يكون قربةا له عند ربه.
ْلع ْفو . ملسو هيلع هللا ىلص  (3)ش ْيٌو ف يه  اْلق ص اُص, إ ًل  أ م ر  ف يه  اب 

 ﴿قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: و            ﴾  سورة التغابن, آية

(14)  

ينتقم كل أو تعّم الفوضى فأتى تشريع القصاص لئال حُتمل الضغائن, ومتتلئ الصدور بني اإلخوة املسلمني, 
هذا ينايف اإلسالم وشريعته الكاملة اليت جاوت حمددة وًل رقيب, ف وًل حسيبٍ متضرر من اآلخر, بال مسوٍّغ 

 وموضحة ودقيقة ومفّصلة لكل ما قد يعرتي حياة الفرد املسلم, ويضمن له كامل الطمأنينة واألمان.  

 
 
 

                                                        
 219, ص7انظر: حاشية الروض املربع شرة زاد املستقنع, عبد الرمحن حممد العاصمي, ج (1)
 940مد ابراهيم التوجيري, مرجع سابق, صانظر: حم (2)
 261ص /2692, ة4ه, كتاب الدايت, ابب العفو يف القصاص, مسنن ابن ماجه, ابن ماج (3)
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 املبحث الثالث: 
 الدية يف اجلناية على ما دون النفس

 (1)أو وليه بسبب جناية على نفٍس أو طرب. هي املال امل دى إىل جمي عليه الدية:    
 (2): أن كل من أتلف إنساًنا أو جزواا منه مبباشرة أو تسبب فعليه دية.والقاعدة العامة يف الدية

غري واسطة, كأن يضرب أبداة تقتل أو تقطع. على اجملي عليه من الفعل  واملباشرة: يقصد ملا حني يقع
 (3)النتيجة, كأن حيفر حفرة يف الطريق فيقع فيها إنسان.والتسبب: أبن يكون سبباا يف حصول 

, واألر  أرشوالدية يقصد منها الدية الكاملة وهي مائة من اإلبل, أما ما كان أقل منها فيطلق عليه لفظ 
 نوعني: 

 : وهو ما كان مقداره حمدداا يف الشرع, كأر  اليد والرجل.أرش مقدِّر
 (4)نص, وكان مرتوكاا لتقدير القاضي, ويسمى "حكومة عدل".: وهو ما مل يرد فيه وأرش غري مقدِّر

وتغلظ أبوصافها أو ما  الدية هي مائة من اإلبل,"يف النظام اجلزائي املوحد:  169نّصت على ذلك املادة 
يعادل كالا منهما, ويعود للقاضي تقدير قيمتها وفقاا للعملة احمللية يف كل دولة, ودية املرأة نصف دية الرجل, 

ألر  نوعان مقدر وغري مقدر, فاألر  املقدر نسبة معينة من الدية تقدر تبعاا لنوع ودرجة اجلرمية املرتكبة وا
 (5)من هذا القانون, وغري املقدر حتدده احملكمة ابًلستعانة أبهل اخل ة" 172طبقاا ملا نصت عليه املادة 

هي اجلماعة الذين يعقلون العقل, وهي الدية, عاقلته, والعاقلة: أن تتحملها على اجلاين أو  جتب الدية إما
 ل: أي قرابته الذكور من جهة أبيهعليه من الدية. والعاقلة هم عصبة الرج فيقال عقلت عن اجلاين أي أديت ما

                                                        
 229, ص7عبد الرمحن حممد العاصمي, مرجع سابق, ج (1)
 275, ص8عبدهللا صاحل الفوزان, مرجع سابق, ج (2)
 275, ص8, جاملرجع نفسهانظر:  (3)
 261, ص2انظر: عبد القادر عودة, مرجع سابق, ج (4)
 169, مئي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيةوثيقة الدوحة للنظام اجلزا (5)
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املوسرون, فال يدخل فيها اإلًنث وًل الصغار وًل اجملانني وًل من خيالفه يف الدين, ألن املرجو منها النصرة 
 (1)أهالا هلا. وه ًلو ليسوا

ا حمضاا, ولو مل جيب به القصاص كاجلائفة واملأمومة, فاجلاين يف هذه احلالة غري معذور وًل  وًل حتمل العاقلة عمدا
 (2)يستحق النصرة, كما ًل تتحمل العاقلة كل ما يتجاوز ثلث الدية التامة.

 أنواع الدايت يف اجلناية على ما دون النفس:
 : دية األعضاءأوًًل 
 (3)ضاو أع عضو, وهو اجلزو املستقل من اإلنسان, مثل: اليد, والرجل, واألصبع, والعني, وما أشبه ذلك.األع

قال ابن العماد, يف اآلدمي مخسة وأربعون عضواا, منها ما يذّكر ومنها ما ي نث, ومنها ما جيوز فيه التذكري 
 (4)والتأنيث.

 ويف األعضاو قاعدتني: 
: أن والثانيةجتب فيه الدية, بل فيه حكومة, إًل عضوين ومها األنف واألذن.  : أن كل عضو أشل ًلاألوىل

من جىن على عضو فتسبب يف شلله )أي ذهاب منفعته( فعليه دية هذا العضو, إًل األنف واألذن, ألن 
 (5)أاهلما ابٍق حىت لو كاًن مشلولني.

ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينني, ويوجد يف جسم اإلنسان ما هو واحد: كاألنف, واللسان, والذكر, 
 (6)واألذنني, واليدين, والرجلني, ويوجد ما هو أكثر من ذلك كاألصابع.

 (7).فما كان واحد, فتجب فيه دية النفس كاملة, وهي مائة من اإلبل إن كان ذكراا, ومخسون إن كانت أنثى

                                                        
 556, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (1)
 300, ص3انظر: الروض املربع شرة زاد املستقنع, عبدهللا عبد العزيز العنقري, ج (2)
 141, ص14ج مرجع سابق, حممد صاحل العثيمني, (3)
 245, ص7ق, جعبد الرمحن حممد العاصمي, مرجع ساب (4)
 141, ص14, جاملرجع نفسهانظر:  (5)
 560, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (6)
 948حممد ابراهيم التوجيري, مرجع سابق, صانظر:  (7)
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ي أحدمها نصف الدية, وفيهما معاا الدية  وأما ما يف اجلسم منه شيئان: كالعينني, واألذنني, والشفتني, فف
ففي العينني مثالا جتب الدية كاملة ولو كان فيهما عّلة كحوٍل أو عمش, أما إذا كانت العينان ًل تراين  كاملة.

ويف األذنني الدية كاملة ولو كان ًل يسمع ملما, ويف اليدين الدية  فليس فيهما دية كاملة, ًلنتفاو املنفعة فيهما, 
من مفصل الكتف, أو وًل فرق يف مكان القطع, سواو كان من مفصل الكف, أو من مفصل املرفق, كاملة 

 ,ستة وستون بعرياا وثلثا بعري, ويف احلاجز بينهما ثلثها خران ثلثا الدية وتعدل, ويف املنفكل هذه تسمى يد
مائة وتعدل فعليه الدية كاملة, وتعدل ثالثة وثالثون بعرياا وثلث بعري, وإن قطع املنخران مع احلاجز بينهما 

 (1)بعري.
وما كان أكثر من اثنني كاألجفان ففي كل جفن ربع الدية, ويف أصابع اليدين والرجلني ُعشر الدية, ويف كل 

, فكل أصبع من األصابع فيه ثالثة أًنمل عدا اإلملام فيه أمنلتان, ويف السن مُخساا من أمنلة ثلث عشر الدية
 (2).بني السن والضرسا فيهاإلبل, وًل فرق 

الذي كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه على جنران وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن شهاب, قال: قرأت كتاب رسول هللا 
 فيه هذا بيان من هللا عز وجل ورسوله: ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب عند أيب بكر بن حزم فكتب رسول هللا      )   

    (    ايت حىت بلغ فكتب اآل(    (   ( ,4-1املائدة)  مث كتب: )هذا كتاب
ائ ةٌ اجلراة,  ب ل   يف  النـ ْفس  م  ائ ة ةج ْدع ى, و يف  اأْل ْنف  إ ذ ا أوعم ن  اإْل  , م  ب ل  و يف   من اإلبل, و يف  اْلع نْي  مخ ُْسون   م ن  اإْل 

ب ل   من اإلبل,الرّ ْجل  مخ ُْسون  , و يف  من اإلبلاْلي د  مخ ُْسون   ْأُموم ة  , و يف  ُكلّ  إ ْصب ٍع مم  ا ُهن ال ك  ع ْشٌر م ن  اإْل  و يف  اْلم 
, و يف  اجلْ ائ ف ة  ثـُُلُث النـ فْ  نقلة  مخس عشرة, ثـُُلُث النـ ْفس  س 

ُ
نّ  من اإلبل و يف  اْلُموض ح ة  مخ ْسٌ , ويف امل , و يف  السّ 

 (3)ل.(من اإلب مخ ْسٌ 
ا  والقول هنا لذات العضو وعينه ًل منفعته, فنقيس على هذا دية كل عضو من األعضاو فما كان منه واحدا

 فكامل الدية وما كان منه اثنني فنصفها وما كان منه أربع فربعها وما كان عشراا فُعشرها, وهكذا. 

 
                                                        

 145, ص14مرجع سابق, ج حممد صاحل العثيمني,انظر:  (1)
 147, ص14, جاملرجع نفسهانظر:  (2)
 7ج, 141ص /16189الدايت فيما دون النفس, ةام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي, كتاب الدايت, ابب رواه البيهقي, السنن الك ى, لإلم (3)
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 اثنًيا: دية منافع األعضاء
ابحلواس,  وتشمل ع منفعة: اسم مصدر, وهو ضد الضر.ا, واملنافع أأي: املنافع التالفة إثر اجلناية عليه

 علم وأيقن, وهي السمع والبصر والشّم والذوق :حس  وأحس  أييُقال:  القوة احلساسة,هي واحلاّسة: 
  (1).والكالم

شباع ففي كل حاّسة من هذه احلواس كامل الدية, ألن كل حاسة هلا منفعة يتم ملا أاله وكمال حياته وإ
, فذهب مسعه, وبصره, ونكاحه, وعقله,  حاجاته, وقد ورد أن عمر رضي هللا عنه قضى يف رجل ضرب رجالا

 (2)أبربع دايت والرجل حّي.
فإن أذهب اجلاين احلاسة متاماا فعليه الدية كاملة, وإن أذهب بصر أحد العينني أو مسع أحد األذنني ففيه 

سليمة أم ًل, وإن أنقص السمع أو أضعف البصر فعليه حكومة, نصف الدية, بغض النظر إن كانت األخرى 
 (3)ألنه ًل ميكن تقدير مدى أتثرها, وكذلك يف الشم والذوق.

وقال بعض العلماو: إن جىن على عضو فأذهب إحساسه فعليه حكومة؛ ألنه هناك فرق بني الشلل واللمس, 
ابلكلّية,  لشلل فال حيركها فيكون فقد نفعهاما االلمس يستطيع حتريك يده وأيخذ ويعطي ملا, لكنه ًل حيس, أ

  (4)فإن أذهب ملسه ابلكلية من أيع بدنه فعليه الدية كاملة وإًل فعليه حكومة.
وكذا يف الكالم, فإن أذهبه ابلكلية فصار أخرس فعليه الدية كاملة, وأما إن أذهب بعض احلروب فعليه قسه 

لة على مثانية وعشرين حرفاا, فإن أذهب حرفاا فعليه قسطه وإن أو جزٌو من الدية, حيث تقسم الدية الكام
فعليه قسطهما وهكذا, وإذا مل يذهب حرافاا بعينه لكنه أصب  يتأتئ فعليه حكومة ألنه يصعب أذهب حرفني 

 (5)تقديره واإلحاطة به.

                                                        
 261, ص7مد العاصمي, مرجع سابق, جعبد الرمحن حمانظر:  (1)
 561, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (2)
 149, ص14مرجع سابق, ج حممد صاحل العثيمني,انظر:  (3)
 150املرجع نفسه, ص انظر: (4)
 560, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (5)
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هو ما يتميز به  وجتب الدية الكاملة إذا جىن إنساٌن على إنسان فأذهب عقله, وهذا أشدُّ شيو ألن العقل
, وكذلك إذا فقد الذاكرة , ويهتدي به إىل مصاحله, ويتقي ما يضره, وهو مناط التكليفاإلنسان عن احليوان

 (1)فعليه كامل الدية, أما إن أنقص من عقله فمثالا كان شديد الذكاو مث خف ذكاؤه ففي ذلك حكومة.
 ويف كل واحد من الشعور كمال الدية, وهي:

 شعر الرأس. -1
 شعر اللحية. -2
 شعر احلاجبني. -3
 أهداب العينني. -4

, سواو كان ذلك ويف احلاجب نصف الدية, ويف اهلدب ربعها, ويف الشارب حكومة ُيرتك تقديرها للقاضي
بشرط أًل ينبت  أو احللق, ألن يف إزالته تفويت للمنفعة والكمال خصوصاا للمرأةبطريق الضرب أو النتف 

 (2).الشعر
على ذلك: تستحق الدية الكاملة يف إزهاق النفس ويف كل عضو منفرد أو زوج  170ويف النظام نّصت املادة 

 (3).أو أكثر من جنس واحد يف اجلسم أو تفويت منفعته أو أاله كامالا 
 (4): تنقص الدية بنسبة ما بقي من األعضاو اليت هي من جنس واحد أو ما بقي من منفعتها.171واملادة 

ًلثنني, يف ا هاصفة العضو الواحد ابلكلية, ونلخص من ذلك القول أن الدية الكاملة جتب يف ذهاب منفعويت
 يف األربع, وإنقاص املنفعة فيها حكومة. هاربعو 

 

 

                                                        
 151, ص14مرجع سابق, ج حممد صاحل العثيمني,انظر:  (1)
 561, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (2)
 170, موثيقة الدوحة للنظام اجلزائي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية (3)
 171م, نظام اجلزائي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيةوثيقة الدوحة لل (4)
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  اثلثًا: دية الشجاج
الشج: القطع, وهي جروة الرأس والوجه خاصة. ومسيت بذلك ألهنا تقطع اجللدة فإن كان يف غريمها مسي: 

  (1)عشر عند العرب, كما سبق توضيحها.ا أو شّجة وهي جرحا 
وهي من األخف إىل األشد: اخلارصة فالباضعة فالدامية فاملتالمحة فالسمحاق فاملوضحة فاهلامشة فاملنقلة 

 فاملأمومة فاجلائفة.
, أما ة الطبيب, وقيل أجر فاخلارصة والباضعة والدامية واملتالمحة والسمحاق ًل دية مقدرة فيها بل فيها حكومة

, وإذا  , وهي مخٌس من اإلبلا ونصف عشر الدية اذا كانت خطأا املوضحة ففيها القصاص اذا كانت عمدا 
وإن كانت يف غري الوجه والرأس توجب  ,من اإلبل كانت يف مواضع متفرقة فيجب يف كل واحدة مخسٌ 

دية ونصف العشر, وهي مخسة عشر , ويف اهلامشة عشر الدية وهي عشر من اإلبل, ويف املنقلة عشر الحكومة
 (2)., ويف اآلمة ثلث الدية ابإلأاع, ويف اجلائفة ثلث الدية ابإلأاعمن اإلبل

(3)قال: )يف املواض  مخٌس, مخٌس, من اإلبل(. ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النب 
 

 

 رابًعا: دية العظام
  ُكسر مث ُج  مستقيماا ففيه بعري.الضلع إذا   -
ويف املستدير حول العنق من النحر إىل الكتف(  العظمالرتقوة: وجيب يف كل واحدة من الرتقوتني بعري )و  -

  الثنتني بعريان.
 كما قال الناظم: (4).ويف كسر الذراع )وهو الساعد اجلامع لعظمي الزند( -
 وعظٌم يلي اإلملام كوع, وما يلي       خلُنُصره الكرسوُع, والرُّسغ ما وسه   

 ببوع, فخذ ابلعلم واحذر من الغله        ٍل ملّقٌب   وعظٌم يلي إملام ر جْ    
                                                        

 270, ص7مد العاصمي, مرجع سابق, جعبد الرمحن حمانظر:  (1)
 562, ص2السيد سابق, مرجع سابق, جانظر:  (2)
 251/ص1212رواه أمحد, بلوغ املرام من أدلة األحكام, ابب الدايت, ة (3)
 592وجيري, مرجع سابق, صانظر: حممد ابراهيم الت ا (4)
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إذا ج  مستقيماا بعريان, وإذا مل جت  العظام السابقة ففيها لساق الذراع أو العضد أو الفخذ أو ا في كسرف
 (1).ص ففيه حكومة, وما عدا ما ذُكر من العظام كالعصعحكومة, والصُّلب إذا ُكسر ومل ينج  ففيه الدية

وبذلك يكون انتهى احلديث عن أهم عناصر اجلناية فيما دون النفس شامالا القصاص والدايت بكافة أنواعها 
ا من النصوص اإلأالية يف القرآن, والنصوص التفصيلية يف السنة, من أك  األعضاو إىل أصغرها , مستمدا

  اململكة. والتنظيمية يف النظام اجلزائي املوحد املعمول به يف
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                        
 592انظر: حممد ابراهيم التوجيري, مرجع سابق, ص (1)
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 املبحث الرابع: 
 يف اجلناية على ما دون النفس خاصة أحكام

 أوًًل: سقوط القصاص
 يسقه القصاص يف ما دون النفس لثالثة أسباب:

: حمل القصاص يف ما دون النفس هو العضو املماثل حملل اجلناية يف اًلسم واملوضع, فوات حمل القصاص. 1
ألي سبب من األسباب, كاملرض أو اآلفة أو نتيجة استيفاو حق أو عقوبة سقه  فإذا فات حمل القصاص

 القصاص ألن حمله انعدم, ووجبت الدية بدًل عنه.
وهو التنازل عن القصاص بال مقابل ويتم إبرادة اجملي عليه املنفردة فال يلزم رضا اجلاين, وميلك حق  العفو:. 2

 مل يكن ابلغا عاقال فإن وليه هو من ميلك حق العفو. العفو اجملي عليه البالغ العاقل, فإن
جيوز للمجي عليه العاقل أو لولية أو وصيه إن كان صغريا أو غري عاقل الصل  على القصاص  الصلح:. 3

مبقابل قد يساوي الدية أو يزيد عنها, وليس هلما الصل  على مقابل أقل من الدية فإن مت ذلك ص  الصل  
(1)ي عليه الرجوع على اجلاين مبا نقص من الدية.وسقه القصاص, وللمج

 

 

 السرايـة : اثنياا
هي أثر اجلرة يف النفس أو يف عضو آخر, فإن مل ي ثر هذا اجلرة فال سراية, وهناك سراية للنفس, وهي ما 

باحا يسمى إفضاوا للموت, وسراية اجلرة لعضو آخر, وقد تكون ًنجتة من فعل مباة أو حمرم, فإذا كان الفعل م
, فإن  ت اليد, أو ضرب زوجته على ذراعها فأتلفها فشلّ فسرى إىل ما دون النفس, كأن قطع أصبعا قصاصا 

كانت النفس مباحة كاملهدر دمه أو مأذوًنا يف إتالفها كاحملكوم عليه ابلقتل قصاصاا فال عقوبة على اجلرة إذا 
س, ابتفاق الفقهاو, أما إذا كان الفعل غري مباة سرى إىل النفس وًل عقوبة عليه من ابب أوىل إذا مل يسر للنف
 وًل مأذوًنا يف فيفرق بني ما إذا كانت السراية ملعىن أو لعضو:

                                                        
 255, ص2انظر: عبدالقادر عوده, مرجع سابق, ج (1)
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إذا كان اًلعتداو على طرب فسرى إىل طرب آخر فأذهب معناه مع بقاو الطرب اآلخر : ملعىنالسراية 
ا اص أم ًل, فإذا كان جيوز فيه القصاص  فاحلكم خيتلف حبسب ما إذا كان فعل اجلاين جيوز فيه القص ,سليما

موضحة فأذهب بصره فُيقتص من الشّجة, فإن ذهب البصر ابلقصاص من الشّجة فقد  كان الشجاجكما لو  
دون جناية. أما إذا كان ذهاب املعىن  بصرعلمياا مبا يزيل ال يذهب فتتم معاجلتهأخذ اجملي عليه حقه, وإن مل 

املعىن دون الفعل ألنه ًل قصاص يف الفعل فإن زال املعىن فقد أخذ اجملي  إبصابة ًل قصاص فيها فُيقتص من
 (1)عليه حقه وإًل أخذ أر  الفعل واملعىن.

خيتلف حسب ما إذا كانت اجلناية مما يقتص فيه أو مما ًل يقتص, فإن كانت مما ًل يُقتص فيه : السراية لعضو
لدية واألر  ابًلتفاق, أما إذا كانت اجلناية مما يقتص فيه فال قصاص يف اجلناية وًل يف سرايتها وجيب فيهما ا

ية إن كانت السراية إىل ما ميكن مباشرته ابإلتالب على وجه فيجب فيها القصاص فيما سرت إليه اجلنا
يف اجلناية  يكون يف هذه احلالة على وجه املماثلة فالقصاص إتالفهاملماثلة, وإن سرت اجلناية إىل ماًل ميكن 

(2)سراية.دون ال
 

 

 : مقدار الدية الواجب يف كل جنساثلثًا
خيتلف مقدار الدية الواجب ابختالب ذكورة املقتول أو أنوثته, فإن كان ذكراا فالواجب بقتله من اإلبل مئة, أما 

ثى فدية املرأة على النصف من دية الرجل وهي مخسون من اإلبل, وللمرأة كذلك نصف الدية إن كان املقتول أن
ناية على األعضاو واألطراب واملنافع واجلراة والعظام ابإلأاع, ألن املرأة يف مرياثها وشهاد ا على يف اجل

(3)النصف ن الرجل.
 

 

 : مقدار دية الكافررابًعا
الكافر سواو كان من أهل الكتاب أو عبدة األواثن أو غريهم فللذكر منهم نصف دية املسلم الذكر, ولألنثى 

  املسلمة, سواو كانت دية النفس أو ما دوهنا من األطراب أو اجلراة, منهم نصف دية األنثى
                                                        

 253, ص2عبد القادر عودة, مرجع سابق, جانظر:  (1)
 255ص, 2ج, نفس املرجعانظر:  (2)
 157انظر: العقوبة يف الفقه اإلسالمي, أمحد فتحي ملنسي, ص (3)
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ا أو خطأ. قال: )عقل الكافر نصف عقل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدهللا بن عمرو أن رسول هللا  (1)وسواو كان القتل عمدا
(2)امل من(.

 

 

 : دية العضو املشلولخامًسا
(3)ل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها.جيب يف اليد الشاّلو, والعني اليت ًل تبصر, والسن السوداو يف ك

 

 

 وقت وجوب الدية ا: سادسً 
جتب الدية حالّة يف العمد, وما حيمله العاقلة من العمد جيب م جال يف ثالث سنوات إذا زاد على ثلث الدية, 
واملعتب يف التأجيل أن الدية الكاملة تكون م جلة يف ثالث سنوات, حبيث ًل يقل القسه الواحد عن ثلث 

وما زاد عن الثلث يدفع يف السنة الثانية, فإن كانت الدية الواجبة أكثر من الثلثني يتم دفع ما زاد عنهما  الدية,
(4)يف السنة الثالثة.

 

 

 : التداخل يف الدايتسابًعا
ًل تتداخل دية طرب يف طرب وإمنا تتداخل دية بعضه يف بعضه اآلخر إن كانت دية : تداخل دايت األطراف

لكل, أو كانت دية الكل شاملة دية البعض, فمثال اليد طرب فيها دية واحدة إذا قطعت البعض هي دية ا
الكف مع األصابع, وإذا قطعت األصابع وحدها ففيها الدية, فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة ألن 

 (5)ديتها دخلت يف دية األصابع, ومثل اليد الرجل وغريها من األطراب.
ًل تتداخل دية معىن يف معىن آخر ولو كان حملهما واحداا, فكل معىن له دية مستقلة يف : تداخل دايت املعاين

فزال املعىن وبقي دية معىن غريه, وإمنا تتداخل دايت املعاين يف حماهّلا من األطراب, فإذا كان الطرب حمال ملعىن 

                                                        
 939انظر: حممد ابراهيم التوجيري, مرجع سابق, ص (1)
 45/ص4807, ة8النسائي, سنن النسائي, كتاب القسامة, ابب كم دية الكافر, م (2)
 949حممد ابراهيم التوجيري, مرجع سابق, ص (3)
 300, ص3انظر: عبدالقادر عوده, مرجع سابق, ج (4)
 288, صنفس املرجعانظر:  (5)
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املعىن يف دية الطرب ووجبت  الطرب صحيحا فتجب الدية يف املعىن, وإذا زال الطرب مع املعىن تداخلت دية
 (1)دية واحدة.

ًل تدخل أرو  اجلراة والشجاج يف بعضها البعض إًل إذا اتصل بعضها  تداخل أروش اجلراح والشجاج:
ببعض قبل ال و بفعل اجلاين أو ابلسراية, فمن أوض  موضحتني أو أجاب جائفتني بينهما حاجز مث ذهب 

حدة أو جائفة واحدة, فإذا ذهب احلاجز بفعل غري اجلاين فعليه أر  احلاجز ابلسراية فعليه أر  موضحه وا
(2)موضحتني وجائفتني.

 

 

 ًل دية إًل بعد الربء: اثمًنا
يف اخلطأ أنه ًل يعقل حىت ي و اجملروة ويص , فإن كسر عظم من اإلنسان يدا أو رجال وغري ذلك من  الراج 

أو نقص فليس فيه عقل, فإن كان فيه نقص ففيه من عقله  اجلسد خطأ ف أ وص  وعاد هليأته األوىل بال تلف
(3)بقدر ما نقص.

 

 

 ما ًل ضمان فيهاتسًعا: 
 إذا كانت اجلناية من ظامل معتدي فهي هدر: أي ًل قصاص فيها وًل دية هلا. ومن أمثلة ذلك:

يته, فال سقوط أسنان العاض: فإذا عض اإلنسان غريه فرتتب على ذلك سقوط أسنانه, أو انفكاك حل. 1
 مس ولية على اجلاين, وًل قصاص, وًل دية, ألنه غري متعد.

. النظر يف بيت غريه بدون إذنه: فمن نظر يف بيت إنسان من ثقب أو شق ابب أو جدار أو حنوه فإن كان 2
ا للنظر فال حرج عليه, فإن تعمد النظر من غري إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ  غري متعمدا

(4)ًل ضمان عليه.عينه و 
 

 

                                                        
 288, ص3عودة, مرجع سابق, ج درعبدالقا ,انظر:  (1)
 288ص ,3, جنفس املرجع: انظر (2)
 567, ص2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (3)
 575, صنفس املرجع انظر: (4)
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 ضمان الطبيب: عاشًرا
إذا عاجل اإلنسان مريضاا ومل تكن له دراية ابلطب, فأصابته عاهة إثر ذلك العالج, فإنه يكون مس وًل عن 
, فيضمن من ماله, أما إذا أخطأ  جنايته, ويضمن بقدر ما أحدث من ضرر, ألنه ملذا الفعل يعت  متعدايا

الفقهاو لزوم الدية, وتكون على عاقلته عند أكثرهم, وقال البعض جتب يف  الطبيب وهو عامل ابلطب, فريى
 (1)ماله.

, واختاذ كامل احليطة ويف إلزام الطبيب ابلضمان حفاظا على األرواة اليت بني يديه, وتنبيها لألطباو إىل واجبهم
 واحلذر يف أعماهلم اليت تتعلق حبياة الناس وكمال سالمتهم.

 
*** 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                        

 580ص, 2انظر: السيد سابق, مرجع سابق, ج (1)
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 امتةــــــــــــــــاخل
ا كثرياا طيّـباا مباركاا فيه, بفضٍل ومنٍة من هللا أمتمُت هذا البحث  احلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات, محدا
ا أينما حّل, وينفع اإلسالم واملسلمني مبا فيه. وقد توصلت للنتائج  املتواضع, الذي أسأل هللا أن جيعله مباركا

 اآلتية: 
  أو  س, التسهيل على ويل األمر من قاضٍ جّوة من هذا العلم, علم اجلناايت فيما دون النفأن الفائدة املر

 يف هذا الشأن, فقد أتت مفّصلة وموضحة توضيحاا دقيقاا.كل ما ينشأ من جرائم احلكم يف  سلطان 
 إعمال النص الشرعي يف القصاص والدايت على قدم املساواة, ًل فرق يف ذلك بني مسلٍم وكافر, وًل 

 ومواطن, فالقاتل يُقتل, واجلارة جُيرة. غي وفقري, وًل أجنب
  ,مرونة وتدرّج العقوبة يف اجلناية على ما دون النفس, من القصاص إىل الدية, ومن الدية إىل العفو

 , وهذا من كمال رمحة املشرّ ع.واحلّث على العفو وتفضيله
 فال يقتص من جاٍن أبكثر أو أقل من الدية, لئال حُيتمل الظلم أبي شكٍل من األشكال تشريع ,

 جنايته, فديننا دين عدٍل وإنصاب, ًل دين ظلٍم وإجحاب.
  أن يف حفظ النفس وترتيب العقوبة على اإلضرار ملا تشريفاا وتكرمياا هلا, وحفظاا ملصاحلها, وردعاا

ي تنفيذ القصاص فالعدوان وإهدار دماو املسلمني, ف للقلوب اخلالية من الرمحة, ولكل من جترّأ على
 ملا يف صدر اجملي عليه, وحتقيقاا لألمن والعدل والرخاو. شفاوصيانة وموازنة للمجتمع, وحقناا للدماو, و 

  النظام املعمول به يف حماكم اململكة العربية السعودية هو املستمّد من الشريعة اإلسالمية, الوارد تنظيمه
 .لدول اخلليج العربية جملس التعاون لدول للنظام اجلزائي املوحد يف وثيقة الدوحة

تها ألهنا تودي مقاو موأهّم ما أوصي به هو عدم التهاون يف حرمة اإلنسان, واتقاو أرة الغضب و 
كما أوصي عموم الناس ابلتفقُّه يف الدين ملا فيه من   وتربية النشو على ذلك, ًل حتمد ُعقباه, ابإلنسان إىل ما

  اوئ األخالق واألهواو.وقاية ومدافعة لشرور النفس ومس
هذا وصلى هللا وسلم على املصطفى, خري ال يّة والورى, فما كان من صواب فمن هللا وحده ُمعلم 

 ن نفسي والشيطان, إنه عدٌو مضلٌّ مبني. موما كان من خطأ ونقٍص فاإلنُس واجلاّن, الثقالن, 
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 فهرس اآليات

 

 

 رقم الصفحة السورة رقمها رأس اآلية

 12 التغابن 14 ( ..فوا وتصفحوا) وإن تع

 8 املائدة 45 ( ..) وكتبنا لهم فيها
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 فهرس األحاديث

 

 

 رقم الصفحة الراوي  الحديث

 10 أحمد (..) أن رجال طعن رجال بقرن في ركبته

 22 النسائي (..) عقل الكافر نصف عقل املؤمن

 18 أحمد (..) في املواضح خمس

 15 البيهقي  (..اح) هذا كتاب الجر 
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 فهرس املراجع واملصادر
 القرآن الكريم. 

  السنة النبويةكتب: 

هـ (, دار الكتب العلمية , 458ت – 3السنن الكبرى , أبي بكر البيهقي , ) ط .1

 بيروت. 

هـ ( , 852ت -7بلوغ املرام من أدلة األحكام , الحافظ بن حجر العسقالني , ) ط .2

 دار الفلق , الرياض.

( , دار املعرفة  ه911ت – 3سنن النسائي , الحافظ جالل الدين السيوطي , ) ط .3

 , بيروت.

 األنظمة والقوانين : 

وثيقة الدوحة للنظام الجزائي املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .4

 هـ .1418الصادرة سنة 

  :معاجم اللغة 

مكتبة الشروق الدولية , ( ,  5املعجم الوسيط , إبراهيم أنيس وآخرون , ) ط .5

 مصر.

 كتب التراث: 

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي , عبد القادر عودة , )  .6

 هـ (, دار الكاتب العربي , بيروت.1374ت

هـ ( , دار املغني 595بداية املجتهد ونهاية املقتصد , محمد بن أحمد الحفيد , ) ت .7

 , الرياض.
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 هـ ( , دار الكتاب العربي , بيروت.1420ت – 3ق , ) طفقه السنة , السيد ساب .8

( , دار الشروق ,  5العقوبة في الفقه اإلسالمي , أحمد فتحي بهنس ي , ) ط .9

 القاهرة.

 حديثةالكتب ال : 

هـ ( , 751ت – 1أحكام الجناية على النفس وما دونها , ابن القيم الجوزية , )ط .10

 مؤسسة الرسالة , بيروت.

هـ 1373, ) تعبد هللا بن عبد العزيز العنقري  ,زاد املستقنعالروض املربع شرح  .11

 ( , مكتبة الرياض الحديثة , الرياض.

هـ 1421ت – 5, محمد بن صالح العثيمين , ) طالشرح املمتع على زاد املستقنع .12

 ( , دار ابن الجوزي , الدمام.

 , عبد الرحمن بن محمد العاصمي, )ة الروض املربع شرح زاد املستقنعحاشي .13

 .هـ ( 1392ت – 12ط 

مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنه , محمد بن إبراهيم التويجري  .14

 ( , دار أصداء املجتمع , بريدة. 11, ) ط

( , دار ابن  5منحة العالم في شرح بلوغ املرام , عبد هللا بن صالح الفوزان , ) ط .15

 الجوزي , الدمام.
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