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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

   71ٔاْلِقَصاِص َحَياٌة اَيُأوِل اأْلَْلَباِب لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن{ ]البقرة: }َوَلُكْم يف] 
 
  :الَ َيَِلُّ َدُم اْمِرىٍء ُمْسِلٍم، َيْشَهُد َأْن الَ إَلَو إالّ هللا، »َوَعْن َعْبِدهللا َرِضَي هللاُ َعْنُو َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َماَعةِ َوَأّّن َرُسوُل هللا ََ ، َوالّتاِرُك ِلِديِنِو، املَُفاِرُق لِْل ُِ لنّـْف ِِ  ُُ ِِِحَدى ََاَلٍث: الّـّّيُب الََّّاّن، َوالنّـْف «. ، إالّ 
 متفق عليو

 
 اْلِقَصاَص َحَياًة، َفَكْم ِمْن رَُجٌل يُرِيُد َأن يـَْقُتَل فتمنعو خمافة أن يقتل ُ  َقاَل أَبُو اْلَعالَِيِة: َجَعَل اَّللَّ
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 اإلىداء

   

 لدّي حفظهما هللا الذين بذال يف تربية أوالدمها بًتبية حسنة أىديت إىل وا

 ودعاؤمها اخلالصة ألوالدمها ابلنجاة يف الدنيا واآلخرة

 

 وكذا األخ الوالد عبد احلكيم رمحو هللا تعاىل، أنو يل كمنزلة األب

 الفردوس األعلىاللهم اغفر لو وارمحو وعافو واعف عنو وأدخلو جنة 

 

 وإىل حبيبيت أم أكرم وأوالدي: أكرم عبد الكرمي، ىشام، وكرمية حفظهم هللا تعاىل

 ربنا ىب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعني واجعنا للمتقني إماما

 

 وإىل األستاذ دمحم إحسان واألستاذ ديدي على مساعدهتما 

 مساعديت التشجيعية والدعاء يل ابخلري والنجاة وكذا األخوة الكرام يف مكتيب الذين بذلوا جهمدىم يف

 جزاىم هللا خريا وابرك هللا فيهم يف ماذلم وأىلهم
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرؼ األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم  
 إبحسان إىل يوم الدين، وبعد:

 أشكر هللا تعاىل على فضلو حيث أاتح يل إجناز ىذا العمل بفضلو، فلو احلمد يف األوىل واآلخرة.فإين  

مث أشكر أولئك األخيار الذين مدوا يل يد ادلساعدة خالل ىذه الفًتة، ويف  مقدمتهم والدّي الَذين بذال جهدمها يف 
علم النافع والعمل الصاحل، فأقول: ربنا اغفر يل تربييت تربية حسنة منذ صغري، ودعائهما يل ابلربكة يف حيايت ابل

 ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب.

وكما أشكر أستاذي ادلشرؼ على البحث فضيلة الدكتور دمحم خري الدين مهسني والدكتور عمران رشادي فظهما هللا 
بارك هللا لو أكملت ىذا البحث. فتعاىل على ما قدم يل يف كتابة ىذا البحث من التوجيهات واإلرشادات القيمة حىت 

يف عمرمها وأمورمها، وكذا أشكر إىل ادلناقش الدكتور مطائفني على تنبيهو يف ىذا البحث إىل ما ىو أفضل أحسن 
 جزاه هللا خريا وابرك هللا يف علومو ووقتو.

معايل ادلدير الدكتور سفيان أقدم ابلشكر اجلزيل إىل كافة ادلسؤوليني يف جامعة احملمدية سوراكرات وعلى رأسهم كما 
أنيف ونوائبو األفاضيل مث أشكر كذلك على سعادة عميد الدراسات العليا الربوفسور الدكتور ابمباج سومرجوكو، 

ادلاجستري يف برانمج يف ىيئة التدريس ى ومجيع، ريسكى الشريعة اإلسادلية الدكتور  ورئيس قسم برانمج ماجسًتي
 ىيئوا للطالب بدراسات علوم الدين اإلسالميالشريعة اإلسالمية الذين 

 وصلى هللا وسلم على دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني ومن سار على هنجو إىل يوم الدين.
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 ملخص البحث

عنوان الرسالة جناايت الصيب عند ادلذاىب األربعة دراسة مقارنة، مقدم من الطالب سيف الدين رقم القيد 
O200160015 إبشراؼ فضيلة الدكتور دمحم خري الدين مهسني وفضيلة الدكتور عمران رشادي لنيل درجة ،

 ادلاجستري يف قسم الفقو وأصولو جبامعة احملمدية سوراكرات.

ستهدؼ بدراسة مسائل اجلناايت اليت فعلها الصيب سواء كانت اجلنابة يف النفس أو ما دون ىذه الرسالة ت
الذي يشمل على النظرية من أقوال األئمة من أصحاب   النفس وىو اجلراح أو إتالؼ األعضاء. وىي البحث ادلكتيب

(. مىت يكون الصيب 2األمور: ) وتدور مشكلة البحث على ثالثة واألمثلة منهم يف ىذه ادلسألة. ادلذاىب األربعة
(. ما أقوال أصحاب 3(. ىل الصيب مثل الرجل ادلكلف يف مسألة اجلناية؟ مث )9حيكم على جرميتو أو جنايتو؟ )
 ادلذاىب األربعة يف جناية الصيب؟

نتيجة البحث ىي أن الصيب حيكم على جنايتو عند البلوغ، وختتلف سن البلوغ عند ادلرء وأكثرىم عند عمر 
سة عشر سنة. وختتلف الصيب وادلكلف يف مسألة اجلناية على النفس عمدا أو ما دون النفس. وأصحاب ادلذاىب مخ

األربعة ختتلف يف جناية الصيب على النفس عمدا إىل القولني، األول: أكثرىم يرى أن عمد الصيب تعترب اخلطأ واآلخر: 
ى ال قصاص على الصيب واختلفوا يف الدية ىل يف مال الصيب أن عمده عمد وأما يف اجلناية ما دون النفس اتفقوا عل

 أو عاقلتو؟

 اجلناية، الصيب، ادلذاىب األربعةالكلمات الرئيسية: 
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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. 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 
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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? 

 

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