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 :الجنايات - 

انِجُاٌح كًا عثك يعُا جًعٓا جُاٌاخ، ًْٔ نغح :تًعُى انزَة أ انجشو أ انرعذي عهى تذٌ   :تعريف الِجناية -

أٔ يال أٔ عشع، ٔذعذدخ ذعشٌفاخ انفمٓاء نهجُاٌح يُٓا :   ) ًْ كم فعم عذٔاٌ عهى َفظ أ يال ( ، ) فعم 

نرَّعذي عهى انثذٌ، ٔكراب يذشو دم تانُفٕط ٔاالطشاف (ٔغٍشْا .ٔلذ جعم انفمٓاء كراب انجُاٌاخ خاطاً تا

انذذٔد خاطاً تانرعذي عهى انًال ٔانعشع.ٔانجُاٌح ششعاً )ًْ انرعذِّي عهى انثذٌ تًا ٌٕجة لظاطاً، أٔ ياالً، 

 أٔ كفاسج(.

 . فعم يذشو دم تانُفٕط ٔاألطشاف تأَٓافعرفها ابي الهوام هي الحنفية : 

 انذٍاج ، ٔانثاًَ ٌغًى لطعا ٔجشدا .ٔاألٔل ٌغًى لرال ْٕٔ فعم يٍ انعثاد ذضٔل تّ قال : 

: انجُاٌح : اعى نفعم يذشو دم تًال أٔ َفظ ، ٔخض انفمٓاء انغظة ٔانغشلح تًا دم تًال  وقال ابي عابديي

 ٔانجُاٌح تًا دم تُفظ ٔأطشاف .

، كًا  ٌٔشد عهى ْزا انرعشٌف أَّ غٍش جايع ٔال ياَع ، فانجُاٌح عهى انًُافع ٔانجشاح غٍش داخهح فً انرعشٌف

 أٌ االعرذاء عهى انذٍٕاٌ ٌذخم فً انرعشٌف انغاتك يع أَّ ال ٌغًى جُاٌح تانًعُى انخاص عُذ انفمٓاء.

 تأَٓا فعم ْٕ تذٍس ٌٕجة عمٕتح فاعهّ تذذ أٔ لرم أٔ لطع أٔ َفً . وعرفها الرصاع هي الوالكية :

ُذ انًانكٍح أَٓى ٌفظهٌٕ انذذٔد عٍ ٌٔشد عهٍّ أٌ ْزا انرعشٌف إًَا ْٕ نهذذٔد ال نهجُاٌاخ ، ٔانًعشٔف ع

 انجُاٌاخ ، ٌٔعٌُٕ نهجُاٌاخ ب" كراب انذياء ٔانمظاص " .

 تأَٓا انجشاح انٕالعح عهى تذٌ اإلَغاٌ . وعرفها الشافعية :

 ٔنٓزا فئٌ انًشٕٓس عُذ انشافعٍح انرثٌٕة نٓزا انثاب ب " تاب انجشاح "

ٌٕ تانجشح فمذ ٌكٌٕ انرفٌٕد تغٍش انًذذد أٌضا كانًثمم ، ٌٔشد عهى ْزا انرعشٌف أٌ انجُاٌح أعى يٍ أٌ ذك

 ٔانرجٌٕع ، ٔانغذش َٔذٕ رنك .

 انرعذي عهى تذٌ اإلَغاٌ تًا ٌٕجة لظاطاً أٔ ياالً .والوشهىر عند الحنابلة أى الجناية هي: 



 ْٔزا انرعشٌف يٍ أدق انرعشٌف فٕٓ جايع ياَع .

 وأهن الفروق بيي عقىبة الجنايات والحدود :

 األغهة فً انذذٔد ْٕ دك هللا ، تًٍُا األغهة فً انمظاص ٔانذٌاخ ْٕ دك اَديً -1

 ال ذظخ انشفاعح فً انذذٔد تعذ تهٕغٓا اإلياو ، تًٍُا انمظاص ٔانذٌح ذجٕص فًٍٓا انشفاعح يطهماً . -2

 انذذٔد ال ذمثم انعفٕ ألَٓا دك هلل ، تًٍُا ٌششع انعفٕ عٍ انمظاص ٔانذٌح. -3

 انًظانذح عٍ انذذٔد ، تًٍُا ذظخ انًظانذح عٍ انمظاص ٔانذٌح.ال ذظخ  -4

 انذذٔد ال ذٕسز ألَٓا دك هلل ، ٔدك انمظاص ٔانذٌح ٌٕسز ألَّ دك آديً . -5

فً انذذٔد إرا ذاب انفاعم لثم انمذسج عهٍّ فهّ أٌ ٌغرش عهى َفغّ ٔالٌُفز عهٍّ انذذ ، ٌٔجة عهٍّ فمظ أٌ  -6

 اَديٍٍٍ ، ايا فً انجُاٌاخ فال ذثشأ ريرّ درى ٌغهى َفغّ نهذاكى درى ٌمرض يُّ .ٌؤدي يا يعّ يٍ دمٕق 

ٌششع نهذاكى فً انذذٔد أٌ ٌعشع عهى انًزَة انشجٕع عٍ إلشاسِ إرا عهى َفغّ نهذاكى اخرٍاساً ٔظٓشخ  -7

 يُّ تٕادس انرٕتّ ، ٔال ٌششع يثم رنك فً انمظاص .


