
 عند املذاىب األربعة الصيبجناايت 

 
 قدمت ىذه الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية

 التخصص: الفقو وأصولو

 

 إعداد

 الطالب: سيف الدين

O200160015 :رقم القيد 

 

 برانمج ماجستري الشريعة اإلسالمية

 الدراسات العليا جامعة احملمدية سوراكرات

 ىـ 2440م /  0202السنة الدراسية  

 

 



i 
 

Jinayaat Ash-Shabiy ‘Inda Al-Madzahi Al-Arbaah 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 
oleh: 

 

SYAEPUDIN 

O200160015 

 

 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen 

Pembimbing 

 
Muhammad Khaeruddin Hamsin Lc. LLM. Ph.D 

NIDN: 0529126001 



ii 
 

 



iii 
 

 

 



1 
 

 )دراسة مقارنة( جناايت الصيب عند املذاىب األربعة

 ملخص الرسالة

عنواف الرسالة جناايت الصيب عند ادلذاىب األربعة دراسة مقارنة، مقدـ من الطالب سيف الدين رقم  
، إبشراؼ فضيلة الدكتور دمحم خّب الدين مهسْب كفضيلة الدكتور عمراف O200160015القيد 

 ادلاجستّب يف قسم الفقو كأصولو جبامعة احملمدية سوراكرات.رشادم لنيل درجة 

ىذه الرسالة تستهدؼ بدراسة مسائل اجلناايت الٍب فعلها الصيب سواء كانت اجلنابة يف النفس أك ما 
الذم يشمل على النظرية من أقواؿ   دكف النفس كىو اجلراح أك إتالؼ األعضاء. كىي البحث ادلكتيب

كتدكر مشكلة البحث على ثالثة  كاألمثلة منهم يف ىذه ادلسألة. اىب األربعةاألئمة من أصحاب ادلذ
(. ىل الصيب مثل الرجل ادلكلف يف ِ(. مٌب يكوف الصيب حيكم على جرديتو أك جنايتو؟ )ُاألمور: )

 (. ما أقواؿ أصحاب ادلذاىب األربعة يف جناية الصيب؟ّمسألة اجلناية؟ مث )

م على جنايتو عند البلوغ، كختتلف سن البلوغ عند ادلرء كأكثرىم عند نتيجة البحث ىي أف الصيب حيك
عمر مخسة عشر سنة. كختتلف الصيب كادلكلف يف مسألة اجلناية على النفس عمدا أك ما دكف النفس. 
كأصحاب ادلذاىب األربعة ختتلف يف جناية الصيب على النفس عمدا إىل القولْب، األكؿ: أكثرىم يرل أف 

عترب اخلطأ كاآلخر: أف عمده عمد كأما يف اجلناية ما دكف النفس اتفقوا على ال قصاص عمد الصيب ت
 على الصيب كاختلفوا يف الدية ىل يف ماؿ الصيب أك عاقلتو؟

 اجلناية، الصيب، ادلذاىب األربعةالكلمات الرئيسية: 
ABSTRACK  

This thesis entitled: "Jinayatus Shabiy 'Inda Al-Madzahib Al-Arba'ah" proposed by Syaepudin 

with his student number guided by Dr.Muhammad Khairuddin Hamsen, MA and Dr.Imran 

Rasyadi MA to get  master degree on fikih and its ushul in Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

This thesis aims to study the problem of jinayat or crimes committed by a small child, both 

crimes to the soul, namely murder or non-soul, in the form of injuring or damaging other 

people's limbs. This discussion is of a biblical nature which includes a theoretical review of the 

words of the four Islamic jurisprudence experts along with the examples they have mentioned. 
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The formulation of the problem consists of 3 things: (1) when is a child considered to have 

committed or punished legally in a criminal matter? (2) is a child and adult male who convert to 

Islam punished with the same thing in matters of jinayah [killing or injuring]? (3) what did the 

four Madzhab Imams say about crimes committed by young children? 

The result of this thesis is that a child will be punished for an act when he or she has reached the 

age of puberty, and each child is different in age, most of them are aged when they are 11 years 

old. A small child is different from an adult who converts when he commits a crime to the soul 

[kills] or injures the limbs of others. The priests of the four schools of thought differed in the two 

opinions that if a child deliberately kills another person, is the deliberate act of a child being 

punished like an adult, namely diqishah or is his deliberate act considered khata '[accidental] ?. 

Meanwhile, in matters other than the soul of the scholars, it is agreed that small children will not 

be discriminated against when injuring or damaging other people's limbs. They have different 

opinions in whether the diyat / fine is taken from the child's property or from his relative? 

 

Keywords: crime / criminality, small children, the four schools 

ABSTRACK 

 Tesis ini berjudul: “Jinayatus Shabiy „Inda Al-Madzahib Al-Arba‟ah” yang diajukan oleh 

Syaepudin dengan nomor induk O200160015 dibawah bimbingan Dr. Muhammad Khaeruddin 

Hamsen MA  dan Dr. Imran Rasyadi untuk mendapatkan mater dibidang fiqih dan ushulnya di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tesis ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan jinayat atau kejahatan yang dilakukan oleh 

seorang anak kecil baik kejahatan pada jiwa yaitu pembunuhan maupun selain jiwa berupa 

melukai atau merusak anggota badan orang lain. Pembahasan ini bersifat keperpustakaan yang 

mencakup tinjauan teoritis dari perkataan para ahli fiqih madzhab yang empat beserta contohnya 

yang telah mereka sebutkan. Rumusan masalahnya terdiri dari 3 hal: (1) kapankah seorang anak 

itu perbuatannya dianggap atau dihukumi sah  dalam masalah kriminalitas? (2) apakah seorang 

anak kecil dan lelaki dewasa yang mukalaf dihukumi dengan hal yang sama didalam 

permasalahan jinayah [membunuh atau melukai]? (3) apa perkataan para Imam Madzhab yang 

empat tentang perkara kejahatan yang dilakukan anak kecil? 

Hasil dari pembahasan ini yaitu seorang anak akan dihukumi suatu perbuatannya apabila dia 

sudah mencapai usia baligh, dan setiap anak berbeda usia balighnya kebanyakan mereka baligh 

ketika usia 15 tahun. Seorang anak kecil berbeda hukumnya dengan orang dewasa yang mukalaf 

ketika melakukan kejahatan pada jiwa [membunuh] maupun melukai anggota badan orang lain. 

Para imam madzhab yang empat berbeda pendapat kedalam dua pendapat jika seorang anak kecil 

membunuh secara sengaja orang lain, apakah sengajanya anak kecil dalam pembunuhan 

dihukumi seperti orang dewasa yaitu diqishah ataukah sengajanya itu dianggap perbuatan yang 

khata‟ [tidak sengaja]?. Sedangkan didalam permasalahan selain jiwa ulama sepakat tidak 

diqishashnya anak kecil ketika melukai atau merusak anggota badan orang lain. Mereka berbeda 

pendapat didalam diyat / dendanya apakah diambil dari harta anak kecil tersebut ataukah dari 

kerabatnya? 
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Kata kunci: kejahatan/kriminalitas, anak kecil, madzhab yang empat 

 

  خلفية البحث

احلمد هلل الذم أرسل رسولو ابذلدل كدين احلق ليظهره على الدين كلو ككفى ابهلل شهيدا، أشهد 

عبده كرسولو صلى هللا عليو كعلى آلو كأصحابو كمن أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحما 

 تبعو إبحساف إىل يـو القيامة.

 أما بعد:

ذلم  -تعاىل-على ىذه األمَّة؛ حيث أكمل  -تعاىل-فإف كماؿ دين اإلسالـ من أكربي نًعىم هللا 

؛ كذلذا جىعىلو هللاي -عليهم الصالة كالسالـ–دينىهم؛ فال حيتاجوف إىل دينو غّبه، كال إىل نيبٌو غًّب نبيًٌهم 

خاَتىى األنبياء، كبػىعىثو إىل اإلنس كاجلنًٌ؛ فال حالؿ إالَّ ما أحلَّو، كال حراـ إالَّ ما حرَّمو، كال دينى إالَّ ما 

 شىرىعو، ككلُّ شيءو أخرب بو فهو حقٌّ كصدؽه ال كىًذبى فيو كال خيٍلفى 

لغراء الكاملة ادلبينة دلنهج هللا تعاىل يف كل ما جيعل حياة كىو ملسو هيلع هللا ىلص قد محل أنوار اذلداية كالشريعة ا

اإلنساف تستقيم كفق منهج هللا يف مجيع أمور حياتو. كبعد كفاة النيب عليو الصالة كالسالـ توىل كرثتو 

العلماء من الصحابة كالتابعْب كاتبع التابعْب كمن بعدىم على حفاظ شرائع الدين كيف احلديث عن 

ال تزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين على احلق، ال يضرىم من خذذلم، »اؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ثوابف، قاؿ: ق



4 
 

أم أهنم قد بذلوا جهدىم يف عناية دين هللا احلنيف كحفظو من الضالؿ  ُ«حٌب أييت أمر هللا كىم كذلك

ئمة ادلذاىب األربعة كاالضلراؼ. كمن األئمة الذين بذلوا جهدىم يف حفاظ الشريعة اإلسالمية ىم األ

 كتالميذىم رمحهم هللا تعاىل.

ككذلك جاءت الشريعة اإلسالمية أبحكاـ جالبة للعباد ادلنافع كدارئة عنهم ادلفاسد، كزلققة ذلم  

السعادة يف الدارين، كلتحقيق أىداؼ كمقاصد يؤدم احلفاظ عليها إىل االستقرار يف احلياة الدنيا، كاىل 

ظ الضركرية اخلمسة: الدين كالنفس كالعقل كالعرض كادلاؿ. كمن ادلقاصد الٍب كجود أمن مَبتب على حف

 جائت الشريعة للحفاظ عليها كشرعت من األحكاـ ما يؤدم إىل حفظها كىي حفظ النفس.

كيف عصران احلاضر قد انتشر الفساد على كجو األرض سواء الفساد يف معايش الناس أك الفساد  

اؿ تعاىل: }ظىهىرى اٍلفىسىادي يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر ِبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍم يف أخالقهم كىذا أعظمو، ق

 : [. ككل ىذه ادلفاسد من أسباهبا كىي أف الناس ال يطابقوف شرائع ُْبػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا{ ]الرـك

رلتمعهم كبالدىم، كتركهم أمور دينهم اإلسالـ. مع  اإلسالـ الكامل يف حياهتم يف نفسو كمع أىلو ك

ككثّب منهم جاىلوف عن أحكاـ اإلسالـ يف العبادات أك ادلعامالت كخاصة يف أحكاـ اجلناايت. كيكاد 

أف نسمع كل يـو أخباران عن جردية القتل أك اجلرح، حٌب الولد الصغّب يرتكب ىذا الفعل أم أنو جيِب 

ك ما دكف النفس. كىذا ىو السبب الرئيسي الذم دفع الباحث ليكتب على غّبه سواء كاف يف النفس أ

عن ىذا ادلوضوع يف معرفة جناية الصيب، مث فهل حيكم الصيب على جنايتو العمد أـ ال، كمٌب يكوف ادلرء 
                                                             

 ُِّٓ/ ّمسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، )بّبكت، دار إحياء الَباث العريب(، ص.  ُ
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يقتص جبنايتو كيضمن. كاضلصر الكالـ يف ىذا البحث ادلتواضع على مقارنة كالـ فقهاء ادلذاىب األربعة، 

 أجعل البحث حتت العنواف "جناية الصيب عند ادلذاىب األربعة"كذلذا 

 مشكلة البحث

 مٌب يكوف ادلرء حيكم على جنايتو؟ الٍب سوؼ حيلها الباحث ما يلي:ىذا البحث أما مشكالت  

 ما أقواؿ األئمة األربعة يف جناايت الصيب؟ك  ىل الصيب مثل الرجل ادلكلف يف حكم اجلناايت؟ك 

 دهوفوائ أىداف البحث

معرفة حتديد سن  التعرؼ علىتستهدؼ ىذا البحث بياف أمور ذات أمهية كبّبة ترجع إىل  

 معرفة آراء ادلذاىب األربعة يف جناايت الصيب كدليلهمك  التكليف للمرء حٌب حيكم على فعلو اجلناية

 منهجية البحث

ابالطالع على  قاـ عليو الباحث يف كتابة ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب، حيث قاـ الباحث 

كتب معتمدة لدل ادلذاىب األربعة يف أحكاـ اجلناايت مث االطالع على كتب الفقو كأصولو 

سلكو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة ىو منهج ادلقارنة، حيث اطلع الباحث على كتب ك عموما.

 كازف ادلذاىب األربعة ادلعتمدة، فقاـ الباحث ابلنظر يف أقواؿ معتمدة عند أصحاب ادلذاىب مث

  الباحث بْب أقواذلم كرجح أصح األقواؿ حسب ما تبْب للباحث كفق القواعد الٍب كضعها الفقهاء.
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 :ولو ثالثة فصول ،الباب الثاين: التعاريف ابملصطلحات

 ويشتمل على املباحث، الفصل األول: بيان اجلناية واجلرمية وعالقتهما

 املبحث األول: التعريف ابجلناية

ُب من الشر، أم: حيدث كيكسب :ِاجلناايت لغة كىي يف األصل:  .ىي مجع جناية، كىي: ما جيي

 مصدر جُب عليو شرا جناية، كىو عاـ يف كل ما يقبح كيسوء كقد خص ِبا حيـر من الفعل.

تعريف اجلناايت عند ادلذاىب األربعة فاجلناية: اسم لفعل زلـر شرعنا سواء كقع الفعل ىف نفس أك 

عرؼ الفقهاء جرل على إطالؽ اسم اجلناية على األفعاؿ الواقعة على نفس  ماؿ أك غّب ذلك. لكن

  ّاإلنساف أك أطرافو كىى القتل كاجلرح كالضرب

 ْيف ألسنة الفقهاء يراد ابجلناية: القصاص يف النفوس كاألطراؼ. 

 املبحث الثاين: تعريف اجلرمية

، كأصلو م ٓيف اللغة ن اجلـر القطع، كيركل ابخلاء يقاؿ: جتـر ذلك القرف أم انقضى كانصـر

، كىو القطع. كجرمت صوؼ الشاة أم جززتو، كقد جرمت منو إذا أخذت منو مثل  ادلعجمة من اخلـر
                                                             

 َُٖىػ(، ص.  ُِْْقاسم بن عبدهللا القونوم، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ ادلتداكلة بْب الفقهاء، )دار الكتب العلمية،   ِ
رائق شرح كنز الدقائق كمنحة اخلالق كتكملة الطورم، )دار الكتاب اإلسالمي، زين الدين بن إبراىيم ابن صليم ادلصرم، البحر ال  ّ

 ِّٕ/ٖص. 
 َُٖىػ(، ص.  ُِْْقاسم بن عبدهللا القونوم، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ ادلتداكلة بْب الفقهاء، )دار الكتب العلمية،   ْ
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، كىو اجلردية، كقد جـر جيـر جرما كاجَـب  : الذنب، كاجلمع أجراـ كجرـك : التعدم، كاجلـر جلمت. كاجلـر

، فهو رلـر كجرَل. فاجلـر يستعمل ِبعُب الذنب  ٔ، كيستعمل ِبعُب كسب اآلمث.كأجـر

: اجلرائم زلظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبٌد أك ٖكالفراء ٕقاؿ ادلاكردم يف االصطالحأما ك 

 تعزير. 

: اجلردية ىي إتياف فعل زلـر معاقب على فعلو، أك ترؾ فعل زلـر الَبؾ ٗكقاؿ عبد القادر عودة 

 الشريعة على حترديو كالعقاب عليو.معاقب على تركو، أك ىي فعل أك ترؾ نصت 

 املبحث الثالث: العالقة بني اجلناية واجلرمية 

بعد أف ذكران تعريف كل منهما أم اجلناية كاجلردية، كجدان أف اللفظْب يتفقاف يف ادلعُب اللغوم 

كمها الذنب اجلـر كيدؿ على كسب اإلنساف للشر سواء على نفسو أك على غّبه. كيكوف لفظ اجلردية 

 مرادفا للفظ اجلناية، كيقـو أحدمها مقاـ اآلخر يف الداللة على النفس ادلعُب ادلراد يف اللغة.

كيف ادلعُب االصطالحي تتفق اجلناية كاجلردية من جهة ادلعُب العاـ أم أف معُب كالن منهما يدؿ 

ناىا اخلاص للجردية على الفعل القبيح ادلنهي عنو شرعان. كأما يف ادلعُب اخلاص لكل منهما كجدان أف مع
                                                                                                                                                                                                    

 ُٗ/ ُِق(ػ، ص.  ُُْْدمحم بن مكـر ابن منظور، لساف العرب، )بّبكت، دار صادر،  ٓ
 ُِجلناايت يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بْب الفقو اإلسالمي كالقانوف، )دار الكتاب اجلامعي(، ص. احسن علي الشاذيل،   ٔ
 ِِّ .ص، )القاىرة، دار احلديث(، ألحكاـ السلطانية للماكردمعلي بن دمحم ادلاكردم، ا  ٕ
 ِٕٓىػ(، ص.  ُُِْدمحم بن احلسْب أبو يعلى الفراء، األحكاـ السلطانية أليب يعلى الفراء، )بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية،   ٖ
 ٔٔ/ ُ، )بّبكت، دار الكاتب العريب(، ص. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة،   ٗ
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ال خيتلف عن معناىا العاـ، فكل من أتى بفعل زلـر الشرع كأكجب عليو العقوبة فإنو تعترب قد أجـر أم 

أنو قد أحدث جردية سواء كاف معصية أك فاحشة أك كبّبة، كسواء أكاف يف حق هللا أـ كاف يف حق 

 العباد فكل ىذه األفعاؿ تدخل يف مسمى "اجلرائم".

اية أيضا لو معنياف: عاـ كخاص، فأما معُب عاـ كىو ادلرادؼ دلعُب اجلردية كىو ما يدؿ كلفظ اجلن

على كل فعل قبيح هني الشرع عنو. كأما معُب خاص للجناية عند الفقهاء ىو نوع زلدد من أنواع 

 اجلرائم، كىي جرائم القتل كاجلرح كالضرب كىو الفعل احملـر الذم حيل ابلنفس كما دكف النفس. 

 الفصل الثاين: مفهوم الصيب 

 املبحث األول: تعريف الصيب والفرق بينو وبني الصغري والطفل والغالم 

لقد اىػتم الفقهػاء بدراسػة أحكػاـ صػغار السػن، كاسػتعملوا ابأللفاظ الصيب كالصغّب كالطفل 

ىي ادلرحلة الٍب دير هبا  كالغػالـ أكثػر مػن اسػتعماذلم لفػظ احلػدث، علػى اعتبػار أف الصػغر أك الطفولة

 اإلنساف من كالدتو إىل ما قبل االحتالـ

 املطلب األول: تعريف الصيب 

الصيب يف اللغة: صبا: الصبوة: جهلة الفتوة كاللهو من الغزؿ، كمنو التصايب كالصبا. صبا صبوا 

يف صباه أم يف كصبوا كصىب كصباء. كالصبوة: مجع الصيب، كالصبية لغة، كادلصدر الصبا. يقاؿ: رأيتو 
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صغره. كقاؿ غّبه: رأيتو يف صبائو أم يف صغره. كالصيب: من لدف يولد إىل أف يفطم، كاجلمع أصبية 

 َُكصبوة كصبية

كأما الصيب يف اصطالح الفقهاء: جاء يف عوف ادلعبود: قاؿ السبكي الصيب الغالـ كقاؿ غّبه 

ـ إىل سبع مث يصّب ايفعا إىل عشر مث حزكرا الولد يف بطن أمو يسمى جنينا فإذا كلد فصيب فإذا فطم فغال

 ُُإىل مخس عشرة كالذم يقطع بو أنو يسمى صبيا يف ىذه األحواؿ كلها

 ُِكيطلق الفقهاء الصيب على من مل يبلغ

 يتبْب أف الصغّب كالطفل كالغالـ تتفق مع الصيب يف الداللة على ادلولود قبل البلوغ.ك 

 و إىل بلوغواملبحث الثاين: مرحلة الصيب من والدت 

رأل بعض الفقهاءيف الشريعة اإلسالمية أبف للصيب منذ كالدتو إىل بلوغو دير بثالثة أطوار كديكن تفصيل 
 ُّذلك على النحو التايل

 ُْادلرحلة األكىل: قبل سن التمييز

                                                             
 ْْٗ/ ُْق(ػ، ص. ُُْْلساف العرب، )بّبكت، دار صادر، دمحم بن مكـر ابن منظور،   َُ
 ْٖ/ ُِىػ(، ص.  ُُْٓ، )بّبكت، دار الكتب العلمية، عوف ادلعبود كحاشية ابن القيمدمحم أشرؼ بن أمّب العظيم آابدم،   ُُ
 َّٔىػ(، ص.  ُّٕٖ، مطبعة احلليب، القاىرةر، )االشباه كالنظائ زين العابدين بن إبراىيم ابن صليم،  ُِ
 سن ادلسؤكلية اجلنائية للطفل يف النظاـ السعودم دراسة أتصيلية مقارنة ابدلواثيق الدكلية سعد احلارثي،عبد العزيز بن سعود   ُّ

 َٕ ص. ، َُِِ
رسالة ماجستّب غّب منشورة،  ،ادلملكة العربية السعودية، )بْب أىلية الوجوب كأىلية األداء الصغّب، كبيسي زلمود رليد بن سعود  ُْ

 َٕ ـ(، ص. ُٖٔٗجامعة أـ القرل



11 
 

كيبدأ منذ كالدة اإلنساف حٌب بلوغو سبع سنوات كيسمى الطفػل فػي ىػذه ادلرحلة الصيب غّب ادلميز. كيف 
ىذه ادلرحلة يكوف الصيب غّب ادلميز كاجمللنوف فهو معدـك األىلية كتنعدـ فيها ادلسؤكلية اجلنائية لديو. ىذا 

 ُٓكما كرد التفتازاٍل يف شرح التوضيح للتنقيح 

ّب ادلميػػز اليفقػػو معػػاٍل األفعػػاؿ كاليقصػػدىا، لػػذلك فهػػو غػػّب مسػػؤكؿ جنائيػػا عػػن األفعػاؿ فالصػػغّب غػػ
الػٍب يقَبفهػا أيػا كانػت طبيعتهػا كال يتعػرض حػٌب إىل التعزيػر، فهػو يف ىػذه ادلرحلػة دتتنػع مسؤكليتو اجلنائية 

 ُٔمطلقا

 ادلرحلة الثانية: مرحلة التمييز

ن التمييز تبػدأ بسػن السػابعة من عمػر الصػغّب كتنتهػي ببلػوغ الصػغّب سػن الرشد كتكػوف ادلسػؤكلية أف س
اجلنائيػة فيهػا انقصػة، أم الحيد إذا سرؽ كال يقتص منو إذا قتل كلكن يؤدب كيعزر بعقوبة أتديبية 

 ُٕيزالجنائية أما ادلسػؤكلية ادلدنية فإنو اليعفى منها حٌب كلو كاف غّب شل

 ادلرحلة الثالثة: مرحلة البلوغ

كاف التكليف يف الشرع متعلق ابلعقل، فقاؿ رسوؿ اهللا صلى اهللا عليو كسلم:"رفع القلم عن ثالثة؛ عن  
اجملنوف ادلغلوب على عقلو حٌب يفيق، كعن النائم حٌب يستيقظ، كعن الصيب حٌب يكرب" فالعقل شرط 

 ظاىرة، متفاكتة غّب منضبطة، كاف من الصعب معرفة بلوغ يف التكليف، كدلا كانت العقوؿ خفية غّب

                                                             
شرح التلويح على التوضيح دلًب التنقيح، )بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية(، ص.  لتفتازاٍل،سعد الدين مسعود ين عمر ا  ُٓ
ُ/ُٖٔ 

)اجلزائر، جامعة احلاج  ،اجلزائرم رسالة دكتورةأثر صغر السن يف ادلسؤكلية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي كالقانوف بن سعيد، موسى ا  ُٔ
  َُِـ(، ص.  ََِٗحلضر، 

)اجلزائر، جامعة احلاج  ،أثر صغر السن يف ادلسؤكلية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم رسالة دكتورةبن سعيد، موسى ا  ُٕ
 ٕٖـ(، ص.  ََِٗحلضر، 
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الصيب تلك ادلرتبة الٍب ىي مناط التكليف، أك عدـ بلوغو، فكاف ال بد من إقامة كصف ظاىر منضبط، 
 ُٖىو مظنة حصوؿ تلك ادلرتبة كالوصف الذم أقامو الشارع ىو البلوغ، ألنو كقت يستكمل فيو اإلنساف

ف الشػػخص مسػؤكال مسػؤكلية جنائيػة كاملػة عػػن جرائمػو أيػا كػاف نوعهػػا فيحد إذا ففػي ىػذه ادلرحلػة يكػو 
 ُٗسرؽ أك زٌل، كيقتص منو إذا قتل أك جرح كيعزر بكل أنواع التعازير

شلا سبق يتضح أبف مسؤكلية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ترجع إلػى التمييز كاإلختيار، كالتمييز يتدرج 
 ة من العمر الٍب دير هبا اإلنساف منذ كالدتو إىل أف يكتمل دتييزه.تبعان للمرحل

 الفصل الثالث: الصيب واملسؤولية اجلنائية، وفيو مباحث

 املبحث األول: مسؤولية الصيب يف الشريعة اإلسالمية 

كالكبار كقاؿ عبد القادر عودة: " تعترب الشريعة اإلسالمية أكؿ شريعة يف العامل ميزت بْب الصغار  
من حيث ادلسئولية اجلنائية دتييزان كامالن، كأكؿ شريعة كضعت دلسئولية الصغار قواعد مل تتطور كمل تتغّب من 
يـو أف كضعت كلكنها ابلرغم من مضي ثالثة عشر قرانن عليها تعترب أحدث القواعد الٍب تقـو عليها 

 َِمسئولية الصغار يف عصران احلاضر"

                                                             
عبد العزيزبن سعود سعد احلارثي، سن ادلسئولية اجلنائية للطفل يف النظاـ السعودم دراسة أتصيلية مقارنة ابدلواثيق الدكلية،   ُٖ

 ْٖـ(، ص.  َُِِ)
 ُٔٓ/ُـ(، ص.  ََِّ، )القاىرة، مكتبة دار الَباث، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة،   ُٗ
 ٗٗٓ/ ُ، )بّبكت، دار الكاتب العريب(، ص. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة،   21
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اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية على عنصرين أساسيْب، مها اإلدراؾ كقاؿ: " تقـو ادلسئولية 
كاالختيار، كذلذا ختتلف أحكاـ الصغار ابختالؼ األدكار الٍب دير هبا اإلنساف من كقت كالدتو إىل الوقت 

 ُِالذم يستكمل فيو ملكٍب اإلدراؾ كاالختيار

 املبحث الثاين: مراحل الصيب وعالقتها ابملسؤولية اجلنائية 

التقػـو ادلسػػؤكلية اجلنائيػػة للشػػخص إال إذا كػػاف أىػال للمسػػاءلة اجلنائيػػة كذلػػك بػػأف يكػوف مػدركا  

سلتػارا، فػال يسػأؿ مػن اليػدرؾ الفعػل كالصػغّب كاجملنوف أك كػاف غػّب مريػد للفعػل كػػادلكره أك ادلضػػطر، كال 

تػػو، بػػل يولػػد عػػاجزا عػػن اإلدراؾ كالتمييز مث تنمو ىذه ادللكػات يكتسػػب اإلنسػػاف ملكاتػػو منػػذ كالد

شػيئا فشػيئا إىل أف يبػدأ يف إدراؾ بعػض األمػور بصػورة بسػيطة أم أف إدراكو يبقى ضعيفا، كتظل ملكاتو 

 تنمو حٌب يكتمل إدراكو، كذلذا فإف مسؤكلية الصيب اجلنائية تتدرج بنمو التمييز حيث دير بثالث

كمرحلة ادلسؤكلية اجلنائية ادلخففة، مرحلة ادلسؤكلية اجلنائية  ،مرحلة امتناع ادلسؤكلية اجلنائية ِِمراحل:

 الكاملة

 :الفصل الرابع: التعريف ابملذاىب األربعة، ولو أربعة مطالب 

                                                             
 ََٔ/ُادلصدر السابق، ص.   21
22

)اجلزائر، جامعة احلاج  ،أثر صغر السن يف ادلسؤكلية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم رسالة دكتورةبن سعيد، موسى ا  
 ُُْـ(، ص.  ََِٗحلضر، 
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الفارسي ينسب ىذا ادلذىب إىل أيب حنيفة، كىو اإلماـ النعماف بن اثبت، الكويف، : ادلذىب احلنفي

 .ِّىػ، يف بغداد َُٓىػ، كتويف سنة  َٖاألصل، كلد سنة 

ينسب ىذا ادلذىب إىل اإلماـ مالك، كىو مالك ابن أنس بن مالك بن أيب عامر  :ادلذىب ادلالكي

 ىػ. ُِْٕٗىػ، كتويف سنة  ّٗاألصبحي البمِب. كلد سنة 

ىػ يف غزة، كتويف  َُٓكلد سنة نسب ادلذىب إىل اإلماـ دمحم بن إدريس الشافعي،  :ادلذىب الشافعي

 .ِٓىػ يف مصر َِْسنة 

ينسب ادلذىب احلنبلي ألمحد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباٍل. كلد سنة : ادلذىب احلنبلي

 ِٔىػ. ُِْىػ ، كتويف فيها  ُْٔ

 :الباب الثالث: العقوابت، ويشتمل على فصلني

 الفصل األول: تعريف العقوابت

                                                             
 ُْىػ(، ص.  ُّٔٔدمحم أبو زىرة، أبو حنيفة حياتو كعصره كحياتو الفقهية، )دار الفكر العريب،   ِّ
 ِْـ(، ص.  ُِٓٗأبو زىرة، مالك حياتو كعصره كحياتو الفقهية، )دار الفكر العريب،   ِْ
 ُْـ(، ص.  ُٖٕٗأبو زىرة، الشافعي حياتو كعصره كحياتو الفقهية، )دار الفكر العريب،   ِٓ
 ُْـ(، ص.  ُٖٕٗأبو زىرة، ابن حنبل حياتو كعصره كحياتو الفقهية، )دار الفكر العريب،   ِٔ
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اللغة: العْب كالقاؼ كالباء أصالف صحيحاف: أحدمها يدؿ على أتخّب شيء كإتيانو العقوبة يف  

بعد غّبه. كاألصل اآلخر يدؿ على ارتفاع كشدة كصعوبة. كإمنا مسيت عقوبة ألهنا تكوف آخرا كاثٍل 

 ِٕالذنب

لو كردعا ىي: أذل ينالو اجلاٍل العتدائو على ما حظره الشارع زجرا يف االصطالح يكوف تعريف العقوبة 
 آلخلرين لكياؿ يتكرر كقوع اجلردية يف اجملتمع.

 الفصل الثاين: أقسام العقوابت 

: "تقسم العقوبة الٍب توقع على ِٖكجاء يف "العقوبة يف الفقو اإلسالمي" ألمحد فتحي هبنسي

نص الشارع اجملـر يف الفقو اإلسالمي إىل أصلية أك تبعية أك تكملية، فالعقوبة األصلية ىي العقوبة الٍب 

عليها بصفة أصلية جزاء للجردية كىي كاحلد كالتعزير كالقصاص كالدية كالكفارة. كالعقوبة التبعية كىي 

كحبكم الشرع كنتيجة الزمة التكابو اجلـر كىي اتبعة للعقوبة  العقوبة الٍب تلحق احملكـو عليو حتما

ث أك الوصية كعدـ أىلية القاذؼ للشهادة األصلية كال يلـز احلكم هبا، كمثاذلا حرماف القاتل من ادلّبا

أبدان. كأما العقوبة التكملية ىو العقوبة الٍب تلحق احملكـو عليو بشرط أف أيمر هبا القاضي كالتغريب 

 كتعليق يد السارؽ يف عنقو."

 :ثالثة فصول، وىو يتكون من الصيبالباب الرابع: آراء املذاىب األربعة يف جناابت 

                                                             
 ٕٕ/ ْىػ(، ص.  ُّٗٗ)دمشق، دار الفكر  مقاييس اللغة أمحد بن فارس، معجم  ِٕ
 ُِٓىػ(، ص.  َُّْالعقوبة يف الفقو اإلسالمي، )بّبكت، دار الشرؽ، أمحد فتحي هبنيس،   ِٖ
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 اجلناايت على النفسالفصل األول:  

 املبحث األول: تعريف اجلناية على النفس والدليل على حترميو  

جناية على النفس ىي كىي كل فعل يؤدم إىل زىوؽ النفس، كىي القتل. كأمجع ادلسلموف على حترَل 

( ]اإلسراء: القتل بغّب حق؛ لقولو تعاىل: )كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الًٍَّب حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبحلٍى  [ . كحلديث عبد ّّقًٌ

: )ال حيل دـ امرئ مسلم يشهد -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر  -هللا بن مسعود 

أف ال إلو إال هللا كأٍل رسوؿ هللا إال إبحدل ثالث: الثيب الزاٍل، كالنفس ابلنفس، كالتارؾ لدينو ادلفارؽ 

 َّ. فتحرَل القتل بغّب حق اثبت ابلكتاب، كالسنة، كاإلمجاع.ِٗعة(للجما

كقد ذكران أف اجلناايت تنقسم إىل اجلناايت على النفس كىي كل فعل يؤدم إىل زىوؽ النفس كىي 

القتل، كعلى ما دكف النفس كىو قطع األطراؼ أك اجلراح ككذا جناية اجلنْب. سأبْب أكالن عن أنواع القتل 

 أقواؿ األئمة األربعة من جناايت الصغّب على النفس )القتل(قبل بياف 

 املبحث الثاين: أنواع القتل  

أف القتل ينقسم إىل أنواع، فاختلف الفقهاء يف أنواع القتل، فمنهم من يقوؿ أهنا مخسة أنواع، 

 كمنهم من رأل أهنا ثالثة أنواع ككذا من يقوؿ أهنا نوعاف.
                                                             

، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ٓ/ٗق(ػ، ص.  ُِِْدمحم بن إمساعيل البخارم، صحيح البخارم، )دار طوؽ النجاة،   ِٗ
 َُِّ/ّ)بّبكت، دار إحياء الَباث العريب(، ص. 

 ُّْق(ػ، ص. ُِْْة، )رلمع ادللك فهد، اجملموعة، الفقو ادليسر يف ضوء الكتاب كالسن  َّ
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: القتل على مخسة أكجو: عمد، ُّاع ىو احلنفية، قاؿ احلنفيةفالذم يقوؿ أف القتل مخسة أنو 

 كشبو عمد، كخطأ، كما أجرم رلرل اخلطأ، كالقتل بسبب، كجاء بياف كل أنواع يف الفقو اإلسالمي 

 على النفس عمدا  الصيباملبحث الثالث: آراء املذاىب األربعة يف جناية   

 إىل القولْب:ل عمدا أف أصحاب ادلذاىب األربعة خيتلفوف يف نوع القت

كأحد  القوؿ األكؿ: عمد الصغّب جيرم رلرل اخلطأ كىو أكثر قوؿ األئمة من احلنافية كادلالكية كاحلنابلة

 قويل الشافعي يف غّب ادلميز.

 :كاستدلوا على ذلك أبدلة منها

النائم حٌب رفع القلم عن ثالث؛ عن الصيب حٌب يبلغ، كعن »قوؿ رسوؿ اهللا صلى اهللا عليو كسلم: . ُ

 أخرجو أبو داكد، كالَبمذم، كقاؿ: حديث حسن. « . يستيقظ، كعن اجملنوف حٌب يفيق

عن جابر اجلعفي فيو عن احلكم، قاؿ: كتب عمر: اليؤمن أحد بعد النيب صلى هللا كركاخ البيهقي  .ِ

فاجلدكىا احلد، عليو كسلم جالسا، كعمد الصيب، كخطأه سواء، فيو الكفارة، كأديا امرأة تزكجت عبدىا 

 ِّقاؿ البيهقي: منقطع

 ّّأنو قاؿ: ال عمد للصبياف كاجملانْب -هنع هللا يضر  –ركم عن علي . ّ
                                                             

 ِٔ/ُّىػ(، ص.  َُِْدمحم بن أمحد بدر الدين العيُب، البناية شرح اذلداية، )بّبكت، دار الكتب العلمية،   ُّ
 َّٖ/ ْىػ(، ص.  ُُْٖ، )بّبكت، لبناف، مؤسسة الرايف، نصب الراية ألحاديث اذلدايةعبد هللا بن يوسف الزيلعي،   ِّ
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فػال حتمػل العاقلػة عمد الصيب كىو  ّْالقوؿ الثاٍل: عمد الصغّب عمد، كىو القوؿ األظهر عند الشافعية

 يف مالو إف كاف لو ماؿ كإال فدين عليو.

 :لرأم ىيأما استدالذلم يف ىذا ا

قتل الصيب جيرم فيو حكم العمد كإف سقط فيو القود، كألنو دلا كاف عمػده للكػالـ يف الصػالة عمػدا  

كجػب أف يكػوف عمػده للقتػل عمػدا ،ألف صػفة العمػد متميزة، فكاف حكمها شليزا، كألف كل من كقع 

 ّٓت كالبالغ العاقلالفرؽ بْب عمده كخطإه يف العبادات، كقػع الفػرؽ بينهما يف اجلنااي

 الفصل الثاين: اجلناايت على ما دون النفس 

 املبحث األول: تعريف اجلناية على ما دون النفس والدليل على حترميها  

كىي كل أذل يقع على اإلنساف شلا ال  ّٔكجاء يف تعريف اجلناية على ما دكف النفس كالدليل على ثبوتو

يودم حبياتو، من اجلراح كقطع األعضاء كضلو ذلك، كجيب يف ذلك القصاص لثبوت ذلك ابلكتاب 

 كالسنة كاإلمجاع:

                                                                                                                                                                                                    
 ٗٗ/ٕىػ(، ص. ُُّْدمحم بن علي الشوكاٍل، نيل األكطار، )مصر، دار احلديث،   ّّ
 ُّٔ/ٗق(ػ، ص.  ُُِْحيي بن شرؼ النوكم، ركضة الطالبْب كعمدة ادلفتْب، )بّبكت، ادلكتب اإلسالمي،   ّْ
احلاكم ادلاكردم،  لي بن دمحمع،  ِٓ/ٕحيي بن شرؼ النوكم، اجملموع، )ادلملكة العربية السعودية، جدة، مكتبة اإلرشاد(، ص.   ّٓ

 ُّٕ/ُِىػ(، ص.  ُُْٗ، )بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية، الكبّب
 َّٓق(ػ، ص.  ُِْْاجملموعة، الفقو ادليسر يف ضوء الكتاب كالسنة، )رلمع ادللك فهد،   ّٔ
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تػىبٍػنىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفًس كىاٍلعىٍْبى اًبٍلعىٍْبً كىاأٍلىٍنفى ابً  أٍلىٍنًف كىاأٍليذيفى أما الكتاب: فقولو تعاىل: )كىكى

( ]ادلائدة:  نًٌ كىاجٍليريكحى ًقصىاصه نَّ اًبلسًٌ  [ .ْٓاًبأٍليذيًف كىالسًٌ

. ّٕيف قصة كسر الرٌبػىيًٌع ثنية جارية: )كتاب هللا القصاص( -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كأما السنة: فقولو 

 كأمجع العلماء على كجوب القصاص فيما دكف النفس.

 املبحث الثاين: أقسام اجلناية على ما دون النفس  

 كاختلف أصحاب ادلذاىب األربعة يف تقسيم اجلناية على ما دكف النفس 

: أحدىا: إابنة األطراؼ، كما جيرم رلرل األطراؼ ّٖفاجلناية على ما دكف النفس مطلقا أنواع أربعة

 فاجلراح نوعاف: جائفة كغّب جائفة، اجلراح، ك  الشجاج، ك إذىاب معاٍل األطراؼ مع إبقاء أعياهناك 

قسم ادلالكية اجلناية على ما دكف النفس على أربعة أقساـ: كىي إابنة عضو، كإزالة منفعة، كجرح 

 ّٗكالكسر كىو إزالة اتصاؿ العظم.

كأما الشافيعة قسم اجلناية على ما دكف النفس إىل ثالثة أقساـ: جرح )فيو قسماف: الشجاج، كيف سائر 

 َْجائفة كإما غّب جائفة( كإابنة طرؼ كإزالة منفعة اجلسد إما

                                                             
 ِْ/ٔىػ(، ص.  ُِِْدمحم بن إمساعيل البخارم، صحيح البخارم، )دار طوؽ النجاة،   ّٕ
 ِٔٗ/ٕىػ(، ص. َُْٔبكو بن مسعود الكاسِب، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، )دار الكتب العلمية، أبو   ّٖ
 ِّنبيل حسن الكيالٍل، اجلناية على ما دكف النفس، ص.   ّٗ
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كقسم احلنابلة على ما دكف النفس إىل أربعة أقساـ: إابنة عضو، كإزالة منافع األعضاء، كالشجاج، 

 كاجلراح.

 املبحث الثالث: أنواع اجلناية على ما دون النفس  

قد ذكران يف مسألة اجلناية على النفس فيها خالؼ بْب األئمة إىل الثالثة فمنهم من رأل أهنا  

مخسة أنواع )احلنفية( كمنهم رأل أهنا ثالثة أنواع )الشافعية كاحلنابلة( ككذا من رأل أهنا نوعاف )ادلالكية(. 

، القوؿ األكؿ: أهنا نوعاف عمد كقد كقع كذلك اخلالؼ يف أنواع اجلناية على ما دكف النفس إىل القولْب

 كخطأ، كالقوؿ الثاٍل: أهنا ثالثة أنواع، عمد، كشبو عمد، كخطأ. 

 على ما دون النفس الصيباملبحث الرابع: آراء املذاىب األربعة يف جناية   

اجلناية العمدية على ما دكف النفس: إما أف تكوف على األطراؼ بقطعها أك تعطيل منافعها، أكتكوف 

 ث جيرٍح يف غّب الرأس كىي اجلراح، أك يف الرأس كالوجو كىي الشجاج. إبحدا

اجلناية على  سػواء يف اجلنايػة علػى الػنفس أـ يف ُْال قصػاص عليػو الصيبال خالؼ بْب الفقهاء يف أف 

 ِْمن أىل العقوبة الصيبما دكف النفس ألف 

                                                                                                                                                                                                    
 ِٖٖ/ٔق(ػ، ص.  ُُْٕدمحم بن دمحم الطوسي، الوسيط يف ادلذىب، )القاىرة، دار السالـ،   َْ
، ىاٍل السباعي، القصاص ِٓٗ/ٖ ق(ػ، ص.ُّٖٖقدامة ادلقدسي، ادلغِب البن قدامة، )مكتبة القاىرة، عبدهللا بن أمحد ابن   41

 َُٕىػ(، ص.  ُِْٓدراسة يف الفقو اجلنائي ادلقارف، )لندف، مركز ادلقريزم للدراسات التارخيية، 
 ُٖٓ/ِْىػ(، ص.  ُِْٕ-َُْْار الصفوة، ، )مصر، مطابع دادلوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية  42
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العاقلة   خػالؼ بػْب الفقهػاء يف كػوف الديػة علػىأما الدية فينبغي التفرقػة بػْب عمػد الصػغّب كخطػإه ، فػال

 ّْخطأ الصيبإذا كانت جناية 

 : ْْعمدا فقد اختلف العلماء فيها إىل ثالثة أقواؿ الصيبأما إذا كانت جناية 

كادلالكية  فيما دكف النفس خطأ كجتب فيو الدية على العاقلة كىو قوؿ احلنفيػة الصيبالقوؿ األكؿ: عمد 

 ْٓالشافعية كادلشهور عن احلنابلةكأحد قويل 

 .ْٔالدية كالذم حتملو العاقلة ابتفاؽ الفقهاء ما كاف فوؽ ثلث الدية مثل قلع العْب فإنو جيب فيو نصػف

ال  العاقلة فيمػا دكف الػنفس عمػد، كتكػوف الديػة يف مالػو ال علػى العاقلػة ألف الصيبالقػوؿ الثػاٍل: عمػد 

الحتمل  " :ػب فيػو القصػاص، كدلػا ركم عػن ابػن عبػاس رضػي اهللا عنػو أنػو قػاؿمل جي تتحمػل العمػد كلػو

 .إلماـ أمحد عن كألنػو عمػد جيػوز أتديبػو عليػو، كىػو القػوؿ األظهػر للشػافعية كركايػة  ْٕ"العاقلػة عمػد

                                                             
 ِِٕ/ٖ ق(ػ، ص.ُّٖٖعبدهللا بن أمحد ابن قدامة ادلقدسي، ادلغِب البن قدامة، )مكتبة القاىرة،   43
)اجلزائر، جامعة احلاج  ،أثر صغر السن يف ادلسؤكلية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم رسالة دكتورةبن سعيد، موسى ا  44

 َُٓـ(، ص.  ََِٗحلضر، 

 ُِْٖ، )عماف، األردف، ادلكتبة اإلسالمية، ادلوسوعة الفقهية ادليسرة يف فقو الكتاب كالسنة ادلطهرة، حسْب بن عودة العوايشة  45
 ُُٔ/ ٔىػ(، ص. 

ىػ(، ص.  ُُْٔادلدينة النبوة، رلمع ادللك فهد، ، )ادلملكة العربية السعودية، رلموع الفتاكلأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،   46
ّْ/ُٓٗ 

 ُِٖ/ُٗ، ص. حيي بن شرؼ النوكم، اجملموع شرح ادلهذب )دار الفكر(  47
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العمػد كال  ىػدر الديػة فيهػا كال قػود، أم أف عملػو اليعتػد بػو كال يعتػرب مػن الصيبالقػوؿ الثالػث: جنايػة 

يف  ْٖالظاىرية قوؿ مػن اخلطػأ ،ألنػو غػّب سلاطػب كغػّب مكلػف أبحكػاـ الشػريعة فسػقط حكػم عملػو كىػو

  ْٗالصيب، كقوؿ ادلالكية يف الرضيع كضلوه

 مكتملة )اجلنايىة على اجلنني( على النفس غري الصيبالفصل الثالث: جناية  

كقد ذكران يف أقساـ اجلناايت أهنا قسماف: اجلناية على النفس كعلى ما دكف النفس، كبعض الفقهاء 

قسموا إىل ثالثة أقساـ كزاد فيها اجلناية على النفس غّب مكتملة أك عبارة أخرل اجلناية على النفس من 

 كجو كما دكف النفس من كجو كىي اجلنْب. 

 املبحث األول: املراد ابلنفس غري مكتملة )اجلنني(  

: جنن: جن الشيء جينو جنا: سَبه. ككل شيء سَب عنك فقد جن عنك. كجنو الليل َٓيف اللغة
جن عليو الليل أم سَبه، كبو  :جينو جنا كجنوان كجن عليو جين، ابلضم، جنوان كأجنو: سَبه كيف احلديث

 مسي اجلن الستتارىم كاختفائهم عن األبصار، كمنو مسي اجلنْب الستتاره يف بطن أمو.

 كأما يف اصطالح الفقهاء: أف اجلنْب "ما ثبت أنو محل يف بطن أمو كدلا يولد بعد"

 املبحث الثاين: حكم اجلناية على اجلنني  

                                                             
 ّٗ/ُُ .ص ،(دار الكتب العلمية، بّبكت)احمللى، حتقيق عبد الغفار سليماف البندارم،  ،ابن حـزعلي بن أمحد   ْٖ
49

 ِٖٓ/ُِـ(، ص.  ُْٗٗ)بّبكت، دار الغرب اإلسالمي، أمحد بن إدريس القرايف، الذخّبة،   

 ِٗ/ُّق(ػ، ص.  ُُْْدمحم بن مكـر ابن منظور، لساف العرب، )بّبكت، دار صادر،   َٓ
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أمو ميتان، فعقوبة اجلاٍل ىي دية اجلنْب، كدية اجلنْب ذكران : إذا انفصل اجلنْب عن ُٓقاؿ الزحيلي

أك أنثى، عمدان أك خطأ: غرة، عبد أك أمة، قيمتها مخس من اإلبل، أم نصف عشر الدية، أك ما يعادذلا 

كىو مخسوف دينارا أك مخس مئة درىم عند احلنفية أك ست مئة درىم عند اجلمهور،على اخلالؼ يف تقوَل 

 اىم.الدينار ابلدر 

 سقوط اجلنني وانفصالو عن أمو ميتا جبناية اخلطأاملطلب األول: حال 

اتفق أصحاب ادلذاىب األربعة على أف األـ إذا ألقت جبناية اخلطأ جنينا ميتا فإنو جيب فيو الغرة 
 ِٓكىي عشر دية أمو

ياف  يف جنْب امرأة من بِب حلقضى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص»أنو قاؿ: كالدليل على ذلك حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر 
أف احلديث يدؿ على كجوب الغرة يف اجلنْب إذا سقط ميتا لقضاء رسوؿ  «سقط ميتا بغرة، عبد أك أمة

 ّٓهللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلك.

 ٓٓكادلواؽ ْٓكاتفقوا على أف قيمة الغرة ابلذىب مخسوف دينارا من الذىب كما قاؿ ادلوصلي

 ٔٓء على أف الغرة تتعدد بتعدد األجنة، فإذا ألقت جنينْب ففي كل كاحد منهما غرةككذلك اتفق الفقها

                                                             
 (ُٕٕٓ/ ٕالفقو اإلسالمي كأدلتو للزحيلي )  ُٓ
، اإلقناع يف حل ُٖٗ/ْ ص. البن رشد بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، ِّٔ/ٕص.  للكاساٍل بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  52

 َْٖ/ٖ ص. ادلغِب البن قدامة، ُّٓ/ِألفاظ أيب شجاع للشربيِب ص. 

 152/ 8ىػ(، ص.  ُِِْدمحم بن إمساعيل البخارم، صحيح البخارم، )دار طوؽ النجاة،   53

54
 ْْ/ٓ ىػ(، ص. ُّٔٓعبد هللا بن زلمود ادلوصلي، االختيار لتعليل ادلختار، )القاىرة، مطبعة احلليب،   

 ّّّ/ٖ ىػ(، ص. ُُْٔدمحم بن يوسف العبدرم، التاج كاإلكليل دلختصر خليل، )دار الكتب العلمية،   55
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كاتفق على أف ما جيب ابجلناية خطأ على اجلنْب إذا سقط ميتا يقسم مّبااث بْب الورثة على فرائض هللا 
القاتل ال » قاؿ: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل كأنو سقط حيا، كال يرث اجلاٍل منها شيئا كما يف احلديث

 ٕٓ«يرث

 سقوط اجلنني وانفصالو عن أمو حيا جبناية اخلطأ مث ماتاملطلب الثاين: 

ابلنظر إىل أحكاـ اجلنْب إذا سقط جبناية اخلطأ على أمو حيا مث مات، فنجد أف الفقهاء اتفقوا على 
 :ٖٓاألحكاـ ادلتعلقة هبذه اجلناية على النحو اآليت

جنينا حيا مث مات فإف فيو دية النفس كاملة على  األـ إذا ألقت جبناية خطأاتفق الفقهاء على أف 
حسبها ذكرا أك أنثى ألنو دلا خرج حيا مث مات علم أنو كاف حيا كقت الضرب فحصل ابلضرب قتل 

 إنساف حي

قاؿ ادلقدسي: قاؿ ابن ادلنذر: أمجع كل من ضلفظ من أىل العلم على أف يف اجلنْب يسقط حيان من 
 ٗٓب الدية كاملة كألنو مات من جناية بعد كالدتو فكانت فيو دية كاملة كما لو قتلو بعد كضعوالضر 

 كابتفاؽ الفقهاء تكوف دية ىذه اجلناية على عاقلة القاتل، مؤجلة يف ثالث سنْب

                                                                                                                                                                                                    
مغِب احملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ، َْٖ/ُِ، الذخّبة للقرايف ص. ِّٔ/ٕللكاساٍل ص.  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  56

 ِٓ/ٔللبهويت ص.  مًب اإلقناعكشاؼ القناع عن ،  َّٕ/ٓللشربيِب ص.  ادلنهاج
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، قاؿ الكاساٍل: ال خالؼ أف دية اخلطأ جتب مؤجلة على العاقلة يف ثالث سنْب إلمجاع الصحابة مهنع هللا يضر
فإنو ركم أف سيدان عمر هنع هللا يضر قضى بذلك ِبحضر من الصحابة مهنع هللا يضر كمل ينقل أنو خالفو أحد فيكوف 

 َٔإمجاعا

ألنو قاتل، كالدليل حديث النيب صلى هللا عليو  ُٔككذا اتفق الفقهاء على أف اجلاٍل ال يرث منها شيئا
 قاتل ال يرث من دية اجملِب عليوكسلم "القاتل ال يرث" كاحلديث كاضح دؿ على أف ال

كأمجع أىل العلم على أف على  : قاؿ ابن قدامةعلى كجوب الكفارة أيضا على اجلاٍل  ِٔكاتفق الفقهاء
القاتل خطأ كفارة سواء كاف ادلقتوؿ ذكرا أك أنثى، كجتب يف قتل الصغّب كالكبّب، سواء ابشره ابلقتل، أك 

 ّٔتسبب إىل قتلو بسبب يضمن بو النفس

 املطلب الثالث: انفصال اجلنني حيا مث مات جبناية العمد   

 ْٔإذا انفصل اجلنْب حيان مث مات بسبب اجلناية عمدان، فهل جيب القصاص من الضارب؟

قاؿ ادلالكية: الراجح كجوب القصاص إذا أدل الفعل يف الغالب إىل ادلوت كالضرب على البطن أك 

يؤد الفعل غالبان إىل نتيجة كالضرب على اليد أك الرجل؛ ألف الظهر. كجتب الدية فقط ال الغرة إذا مل 

  ٓٔاجلنْب إذا استهل صار من مجلة األحياء، فلم يكن فيو غرة
                                                             

 ِٔٓ/ٕـ(، ص.  ُِٖٗ، )دار الكتب العريب، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساٍل  61
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، أمحد بن غاًل النفراكم، ُّْ/ّعبد الغِب بن طالب ادلقدسي، اللباب يف شرح الكتاب، )بّبكت، لبناف، ادلكتبة العلمية(، ص.   62
 ، إبراىيم بن علي الشّبازم، التنبيو يف الفقوُٗٗ/ِ(، ص. ُُْٓ، )دار الفكر، الفواكو الدكاٍل على رسالة ابن أيب زيد القّبكاٍل

 ُْٓ/ٖ ص. ، ادلغِب البن قدامة ِِٗالشافعي، )عامل الكتب(، ص. 
63
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: إف اجلناية على اجلنْب ال تكوف عمدان، كإمنا ىي شبو ٔٔكقاؿ احلنفية كاحلنابلة كاألصح عند الشافعية

يقصد، فتجب الدية كاملة. كال يرث الضارب  عمد أك خطأ؛ ألنو ال يتحقق كجود اجلنْب كحياتو حٌب

كأكجب احلنفية يف ىذه احلالة الكفارة، كما قاؿ الشافعية كاحلنابلة يف إجياهبا مطلقان، سواء يف  منها شيئان.

 .حالة إلقاء اجلنْب ميتان أك حيان 

خرج اجلنْب بعد فإف ماتت األـ أيضان من الضربة بعد موت اجلنْب، أك أنو ، كتتعدد الدية بتعدد األجنة

موت األـ حيان مث مات، فعلى الضارب ديتاف: دية األـ، كدية اجلنْب لوجود سبب كجوهبما، كىو قتل 

 ٕٔشخصْب.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
، أمحد بن دمحم الصاكم، ِٗٔ/ْ الدسوقي، )دار الفكر(، ص. دمحم بن أمحد الدسوقي، الشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية  65

 ّٕٗ/ْ، )دار ادلعارؼ(، ص. حاشية الصاكم على الشرح الصغّب

66
 َِٓ/ُُىػ(، ص.  ُُِْحيي بن أيب اخلّب العمراٍل، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي، )جدة، دار ادلنهاج،   

  ٕٕٔٓ/ٕص.  كأدلَّتيوي، )دمشق، دار الفكر(، كىبة بن ادلصطفى الزحيلي، الًفٍقوي اإلسالميُّ   67
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خلامتة :اخلامسالباب   

والتوصيات واالقرتاحات نتائج البحث  

 نتائج البحث . أ

البشرم ال بد أف تعَبيو  كقد توصل الباحث إىل النتائج ادلذكورة، كاحلقيقة الثابة ادلقررة أف اجلهد 

النقص كالتقصّب، أسأؿ هللا تعاىل أف أكوف قد كقفت يف خدمة ىذا البحث على الوجو الذم يرضاه هللا 

 تعاىل إنو جواد كرَل.

 والتوصيات واالقرتاحات . ب

، ادلعلومات لدل الباحث قاصر قد يوجد يف ادلسألة ليس فيها معتمدة على قوؿ األئمةنظرا أبف  

 فيما ال يتطرؽ اليو الباحث.   أصح األقواؿ من الفقهاءفحبذا لو كصل بعض الطلبة 
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