
 ؛، يتكون من مثانة عناصرالباب األول: مقدمة البحث

  خلفية البحث

احلمد هلل الذي أرسل رسولو ابذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو وكفى ابهلل شهيدا، أشهد 

أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأشهد أف دمحما عبده ورسولو صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو ومن 

 إبحساف إىل يـو القيامة.تبعو 

 أما بعد:

ذلم  -تعاىل-على ىذه األمَّة؛ حيث أكمل  -تعاىل-فإف كماؿ دين اإلسالـ من أكرُب نَِعم هللا 

؛ وذلذا َجَعلو هللاُ -عليهم الصالة والسالـ–ديَنهم؛ فال حيتاجوف إىل ديٍن غريه، وال إىل نبٍّ غرِي نبيِّهم 

ن  وانجنِّ؛ فال حالؿ إالَّ ما أحلَّو، وال حراـ إالَّ ما حرَّمو، وال ديَن إالَّ ما خاََتَ األنبياء، وبَػَعثو إىل اإل

: )َودَتَّْت َكِلَمُت -تعاىل-َشَرعو، وكلُّ شيٍء أخرب بو فهو حقٌّ وصدٌؽ ال َكِذَب فيو وال ُخْلَف؛ كما قاؿ 

 يف األوامر والنواىي، فلمَّا أكمل [؛ أي: صدقًا يف األخبار، وعداًل ٘ٔٔرَبَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل(]األنعاـ: 

: )اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأدَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت -تعاىل-الديَن ذلم دتَّت النعمُة عليهم، قاؿ 

ـَ ِديًنا(]ادلائدة:  ْساَل اؿ: قيل لو: [ قد نظم كل شيء حلياة اإلنساف حىت اخلراءة، عن سلماف، قَٖلُكُم اإْلِ

لقد هناان أف نستقبل القبلة لغائط، أو »قد علمكم نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص كل شيء حىت اخلراءة قاؿ: فقاؿ: أجل 



 ٔ«بوؿ، أو أف نستنجي ابليمني، أو أف نستنجي أبقل من ثالثة أحجار، أو أف نستنجي برجيع أو بعظم

ملسو هيلع هللا ىلص، وما طائر يقلب جناحيو يف اذلواء، إال وىو ومثل ذلك احلديث عن أيب ذر، قاؿ: تركنا رسوؿ هللا 

ما بقي شيء يقرب من انجنة، ويباعد من النار، إال وقد بني »يذكران منو علما، قاؿ: فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .ٕ«لكم

 تعاىل يف كل ما عجعل حياة وىو ملسو هيلع هللا ىلص قد زتل أنوار اذلداية والشريعة الغراء الكاملة ادلبينة دلنهج هللا

اإلنساف تستقيم وفق منهج هللا يف رتيع أمور حياتو. وبعد وفاة النب عليو الصالة والسالـ توىل ورثتو 

العلماء من الصحابة والتابعني واتبع التابعني ومن بعدىم على حفاظ شرائع الدين ويف احلديث عن 

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

أي أهنم قد بذلوا جهدىم يف عناية دين هللا احلنيف وحفظو من الضالؿ  ٖ«حىت أييت أمر هللا وىم كذلك

واالحنراؼ. ومن األئمة الذين بذلوا جهدىم يف حفاظ الشريعة اإلسالمية ىم األئمة ادلذاىب األربعة 

 رزتهم هللا تعاىل.وتالميذىم 

وكذلك جاءت الشريعة اإلسالمية أبحكاـ جالبة للعباد ادلنافع ودارئة عنهم ادلفاسد، وزلققة ذلم  

السعادة يف الدارين، ولتحقيق أىداؼ ومقاصد يؤدي احلفاظ عليها إىل االستقرار يف احلياة الدنيا، واىل 

                                                             
 ٖٕٕ/ ٔمسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب(، ص.  ٔ
 ٘٘ٔ/ ٕىػ(، ص.  ٘ٔٗٔسليماف بن أزتد الطرباين، ادلعجم الكبري للطرباين، )القاىرة، مكتبة ابن تيمية،   ٕ
 ٖٕ٘ٔ/ ٖمسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب(، ص.  ٖ



والعقل والعرض وادلاؿ. ومن ادلقاصد الِت  وجود أمن مرتتب على حفظ الضرورية اخلمسة: الدين والنف 

 جائت الشريعة للحفاظ عليها وشرعت من األحكاـ ما يؤدي إىل حفظها وىي حفظ النف .

ويف عصران احلاضر قد انتشر الفساد على وجو األرض سواء الفساد يف معايش الناس أو الفساد  

َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم يف أخالقهم وىذا أعظمو، قاؿ تعاىل: }َظَهَر اْلَفَساُد يف   اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر ِِ

 : [. وكل ىذه ادلفاسد من أسباهبا وىي أف الناس ال يطابقوف شرائع ٔٗبَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا{ ]الرـو

رلتمعهم وبالدىم، وتركهم أمور دينهم اإلسالـ. مع  اإلسالـ الكامل يف حياهتم يف نفسو ومع أىلو و

وكثري منهم جاىلوف عن أحكاـ اإلسالـ يف العبادات أو ادلعامالت وخاصة يف أحكاـ انجناايت. ويكاد 

أف نسمع كل يـو أخبارًا عن جرمية القتل أو انجرح، حىت الولد الصغري يرتكب ىذا الفعل أي أنو عجين 

فع الباحث ليكتب على غريه سواء كاف يف النف  أو ما دوف النف . وىذا ىو السبب الرئيسي الذي د

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

يقتص جبنايتو ويضمن. واحنصر الكالـ يف ىذا البحث ادلتواضع على مقارنة كالـ فقهاء ادلذاىب األربعة، 

 اىب األربعة"وذلذا أجعل البحث حتت العنواف "جناية الصب عند ادلذ

ال شك أف ادلذاىب األربعة ىي ادلذاىب الِت تتلقى األمة ابلقبوؿ منذ قدمي الزماف، بل قد نقل 

عن بعضهم أنو ال يكاد يوجد الصواب خارج ىذه ادلذاىب، قاؿ اإلماـ الذىب: "ال يكاد يوجد احلق 



حوؿ ىذه ادلذاىب إعتمادا  فيكوف اختياري يف البحث ٔفيما اتفق أئمة االجتهاد األربعة على خالفو"

 على أقواؿ ادلعتمد يف ادلذىب ال رتيع أقواؿ األصحاب فيها.

 

 مشكلة البحث

ىذا البحث أقدمو حتت العنواف " جناايت الصب عند ادلذاىب األربعة دراسة مقارنة "، أود فيو  

 أف أتوصل إىل معرفة حكم جناايت الصب يف الفقو اإلسالمي.

 الرسالة ظهر مسائل، وىي: وبناء على موضوع ىذه

 مىت يكوف ادلرء حيكم على جنايتو؟ -ٔ

 ىل الصب مثل الرجل ادلكلف يف حكم انجناايت؟ -ٕ

 ما أقواؿ األئمة األربعة يف جناايت الصب؟ -ٖ

 

 أهداف البحث

                                                             
 ٚٗ٘/ٙص. ىػ(،  ٕٚٗٔدار احلديث، ، القاىرةالذىب، سري أعالـ النبالء، )دمحم بن أزتد   ٔ



 :وبناء على ما سبق يف مشكلة البحث فتكوف أىداؼ البحث فيما يلي 

 حيكم على فعلو انجناية معرفة حتديد سن التكليف للمرء حىت .ٔ

 معرفة الفرؽ بني الصب والرجل ادلكلف عند فعل انجناايت .ٕ

 معرفة آراء ادلذاىب األربعة يف جناايت الصب ودليلهم .ٖ

 

 فوائد البحث

إف البحث عن دراسة اخلالؼ يف مسألة جناايت الصب عند ادلذاىب األربعة لو فوئد علمية،  

 وىي:

مي يف بياف حقيقة اخلالؼ يف مسألة انجناايت الِت فعلها يسهم ىذا البحث للرتاث اإلسال .ٔ

 الصب.

 معرؼ قدر العلماء أبهنم يبذلوف انجهود يف مرفة احلكم الشرعي. .ٕ

 معرفة طرؽ االستدالؿ عند العلماء. .ٖ

 معرفة الرأي الصواب يف ىذه ادلسألة .ٗ

 



 

 

 الدراسات السابقة

الِت ذلا الشبو والعالقة مع عنواف البحث  بعد أف قرأ واطلع الباحث، فوجد بعص البحوث وادلقاالت

 وكذا يف مباحث الكتب الفقهية، ومنها:

أثر صغر السن يف جناية القتل )دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانوف اإلندونيسي(،  -

لباحث إسالـ احلق ودمحم على رشدء وعبد ستار، اقتصر ىذا البحث يف انجناايت على النف  

الباحث عن أثر الصغر يف القتل مقارنة بني ادلذاىب األربعة والقنوف  وىي القتل ويتكلم

اإلندونيسي خالفا ببحثي أنو يذكر رتيع أنواع انجناايت وىي جناية على النف  وعلى ما دوف 

 النفسر عند ادلذاىب األربعة. واتفق بينهما يف انجاين أنو الصغري أو من دوف البلوغ

نائية يف الفقهي اإلسالمي والقانوف انجزائري، رسالة دكتوراه دلوسى أثر صغر السن يف ادلسؤولية انج -

بن سعيد، تكلم الباحث يف أثر صغر السن على رتيع أو أكثر أنواع انجرمية، أما يف حبثي تكلم 

 فقط يف جرمية النف  أو دوف النف 



وكذا اقتصر  انجناية على ما دوف النف  عمدا يف الفقو اإلسالمي للباحث نبيل حسن الكيالين، -

ىذا البحث يف إحدى أنواع انجناايت وىي فيما دوف النف . واتفقا على حبثو عند ادلذاىب 

 األربعة إال أف حبثي اقتصر يف انجاين الصغري.

احلدث( بني الشريعة اإلسالمية وقانوف الطفل (معيار حتديد سن ادلسئولية انجنائية للطفل  -

الباحث يف حتديد سن ادلسؤولية انجنائية دوف الكالـ يف  ـ، لعبد هللا أبكر. تكلمٕٕٓٓالسوداين 

 مسائل انجناايت، خالؼ ببحثي

انجرمية والعقوبة يف الفقو اإلسالمي حملمد أيب زىرة، كتاب مفيد يتكلم عن انجرمية والعقوبة يساعد  -

 حبثي يف النظر عن العقوبة الِت انذلا انجاين

 سي، يتكلم الباحث رتيع العقوبة يف انجرمية العقوبة يف الفقو اإلسالمي ألزتد فتحي هبن -

أحكاـ شهادة الصغار يف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي لعبد هللا بن مبارؾ بن فهاد آؿ  -

فاراف، اتفق ىذا البحث على أف الفاعل ىو الصغري أو الصب واختالؼ يف مسألة الشهادة 

 وانجناية.

مود رليد بن سعود الكبيسي، تكلم الباحث عن أىلية الصغري بني أىلية الوجوب وأىلية األداء حمل -

 الصغري 



انجناايت يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانوف ادلؤلف: حسن علي  -

الشاذيل، كتاب مفيد يتكلم يف انجناية على النف  أي رتيع أنواع القتل وأما حبثي زاد يف انجناية 

 على ما دوف النف 

انجناية على النف  غري مكتملة )انجنني( يف الفقو اإلسالمي لسامي دمحم أبو عرجة ونبيل أحكاـ  -

حسن الكيالين، تكلم الباحث يف أحد أنواع انجناية وىي على النف  غري مكتملة خالؼ 

 ببحثي أنو يف رتيع أنواع انجناية.

نوف حلسن علي الشاذيل وىو  انجناايت يف الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقا -

كتاب ضخم كثري فائدة يف مسائل انجناية واحلدود والعقوبة ويستفيد حبثي هبذا الكتاب يف 

 مباحثو

فقو انجناايت ليوسف بن عبد هللا الشبيلي، كتاب مفيد يتكلم عن رتيع أنواع انجناايت وعقوبتها  -

 وأما حبثي مقتصر ابنجاين الصب 

ذلا علقة ببحثي وكتب أصحاب ادلذاىب األربعة يف مباحث انجناايت أو ذلك من الكتب الِت  وغري

  انجراح أو الدماء. 

 

 اإلطار  الفكري



 النظرايت الِت استخدمها الباحث يف ىذه الرسالة، ما يلي: 

 مقارنة األدلة بني ادلذاىب األربعة. .ٔ

 مقارنة االستدالؿ بني ادلذاىب األربعة. .ٕ

 العلماء وىي: القرآف والسنة واإلرتاع والقياس على ادلختلف فيها. تقدمي األدلة اجملمع عليها عند .ٖ

 

 منهجية البحث

تتكوف منهجية البحث يف ىذه الرسالة من نوع البحث ومنهجو ومصادر ادلعلومات وطريقة كتابة  

 البحث، وبياهنا كالتايل:

 نوع البحث .ٔ

ادلكتب، حيث قاـ الباحث نوع البحث الذي قاـ عليو الباحث يف كتابة ىذا البحث ىو البحث 

ابالطالع على كتب معتمدة لدى ادلذاىب األربعة يف أحكاـ انجناايت مث االطالع على كتب الفقو 

 وأصولو عموما.

 منهج البحث .ٕ



ادلنهج الذي سلكو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة ىو منهج ادلقارنة، حيث اطلع الباحث على  

باحث ابلنظر يف أقواؿ معتمدة عند أصحاب ادلذاىب مث كتب ادلذاىب األربعة ادلعتمدة، فقاـ ال

وازف الباحث بني أقواذلم ورجح أصح األقواؿ حسب ما تبني للباحث وفق القواعد الِت وضعها 

 الفقهاء.

 مصادر ادلعلومات .ٖ

قاـ الباحث يف كتابة ىذا البحث وحصل على معلوماتو من الكتب الِت يعد أصحاب ادلذاىب 

ادلذاىب يرجعوف إليو عند تقرير ادلذاىب، كبدائع الصنائع عند احلنفية،  األربعة عمدة يف تلك

والشرح الكبري عند ادلالكية، وحتفة احملتاج عند الشافعية، والروض ادلريع عند احلنابلة. وكذلك من 

 الكتب وادلقاالت الِت ذلا العالقة يف انجناايت أو يف أحكاـ الصب.

 

 طريقة كتابة البحث

 سلكها الباحث يف كتابة ىذا البحث: الطريقة الِت

 رتع الكتب ادلعتمدة عند ادلذاىب األربعة. .ٔ

ختصيص البحث يف مسألة حكم جناايت الصب دوف الدخوؿ يف بياف ما يرتتب عليو من ذلك  .ٕ

 احلكم.



 القياـ بتعريف موجز للمذاىب األربعة  .ٖ

 نقل آراء أصحاب ادلذاىب ادلعتمدة  .ٗ

 ادلذاىب األربعة يف مبحث جناايت الصغريدراسة وموازنة بني آراء  .٘

 الرتجيح بني تلك األقواؿ ما يوافق األدلة وقواعد االستدالؿ الِت ظهرت لدى الباحث. .ٙ

 

 

 

 خطة البحث

 :يتكوف ىذا البحث على ستسة أبواب، وىي

 :الباب األوؿ: مقدمة البحث، يتكوف من ذتانة عناصر، وىي

 خلفية البحث

 مشكلة البحث

 أىداؼ البحث



 فوائد البحث

 الدراسات السابقة

 اإلطار الفكري

 منهج البحث

 خطة البحث

 :الباب الثاين: التعرفات ابدلصطلحات، ولو أربعة فصوؿ

 الفصل األوؿ: بياف انجناية وانجرمية وعالقتهما 

 ادلبحث األوؿ: تعريف انجناية  

 ادلبحث الثاين: تعريف انجرمية  

 ية وانجرميةادلبحث الثالث: العالقة بني انجنا  

 ، وفيو مبحثافالفصل الثاين: مفهـو الصب 

 ادلبحث األوؿ: تعريف الصب والفرؽ بينو وبني الصغري والطفل والغالـ  

 ادلطلب األوؿ: تعريف الصب   



 ادلطلب الثاين: تعريف الصغري   

 ادلطلب الثالث: تعريف الطفل   

 ادلطلب الرابع: تعريف الغالـ   

 مرحلة الصب من والدتو إىل بلوغو ادلبحث الثاين:  

 الفصل الثالث: الصب وادلسؤولية انجنائية، وفيو مباحث 

 ادلبحث األوؿ: مسؤولية الصب يف الشريعة اإلسالمية  

 ادلبحث الثاين: مراحل الصب وعالقتها ابدلسؤولية انجنائية  

 مرحلة امتناع ادلسؤولية انجنائيةادلطلب األوؿ:    

 الثاين: مرحلة ادلسؤولية انجنائية ادلخففةادلطلب    

 ادلطلب الثالث: مرحلة ادلسؤولية انجنائية الكاملة   

 :الفصل الرابع: التعريف ابدلذاىب األربعة، ولو أربعة مطالب 

 ادلبحث األوؿ: مذىب احلنفي  

 ادلبحث الثاين: مذىب ادلالكي  



 ادلبحث الثالث: مذىب الشافعي  

 ذىب احلنبليادلبحث الرابع: م  

 ويشتمل على فصلني؛ الباب الثالث: العقوابت،

 الفصل األوؿ: تعريف العقوابت 

 الفصل الثاين: أقساـ العقوابت، ويشتمل على ثالثة مباحث: 

 ادلبحث األوؿ: العقوبة األصلية، وفيو مطالب  

 ادلطلب األوؿ: القصاص   

 ادلطلب الثاين: احلد أو احلدود   

 التعزير ادلطلب الثالث:   

 ادلطلب الرابع: الدية   

 ادلطلب اخلام : الكفارة   

 ادلبحث الثاين: العقوبة التبعية  

 ادلبحث الثالث: العقوبة التكملية  



 :وىو يتكوف من ثالثة فصوؿ، الصبالباب الرابع: آراء ادلذاىب األربعة يف جناابت 

 الفصل األوؿ: انجناايت على النف  

 ادلبحث األوؿ: تعريف انجناية على النف  والدليل على حترميو   

 ادلبحث الثاين: أنواع القتل  

 على النف  عمداً  الصبادلبحث الثالث: آراء ادلذاىب األربعة يف جناية 

 الفصل الثاين: انجناايت على ما دوف النف  

 حترميهاادلبحث األوؿ: تعريف انجناية على ما دوف النف  والدليل على   

 ادلبحث الثاين: أقساـ انجناية على ما دوف النف   

 ادلبحث الثالث: أنواع انجناية على ما دوف النف   

 على ما دوف النف  الصبادلبحث الرابع: آراء ادلذاىب األربعة يف جناية   

 على النف  غري مكتملة )انجنني( الصبالفصل الثالث: آراء الذاىب األربعة يف جناية  

 ادلبحث األوؿ: ادلراد ابلنف  غري مكتملة )انجنني(  

 ادلبحث الثاين: حكم انجناية على النف  غري مكتملة )انجنني(  



 ادلطلب األوؿ: حاؿ سقوط انجنني وانفصالو عن أمو ميتا جبناية اخلطأ   

 ادلطلب الثاين: سقوط انجنني وانفصالو عن أمو حيا جبناية اخلطأ مث مات   

 الثالث: انفصاؿ انجنني حيا مث مات جبناية العمدادلطلب    

 الباب اخلام : اخلادتة، وىي حتتوي على نتائج البحث والتوصية

 


