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تعتربالصومالدو
مناملف تضأنتكونقواننيالدولةمستمدةمنالشريعةاإلسالمية ،إالأ ّن الواقعجاءعلىخالف
ذلك  ،ومن هنا بدأت مشكلة البحث ،ابإللافة إىلكثرة اجلناايت يف اجملتمع الصومايل ،وحاجة
احملاكم إىل التكييف الفقهي ملسائل القانون املعمول به  وقد دعت الضرورة إىل دراسة املدوانت
ملعرفةعالقةالقانونابلشريعة
القانونيةاملتعلقة ابجلناايت ،وإجراءاملقارنةبينهاوبنيالفقهاإلسالمي  
اإلسالميةموافقةأوخمالفة،ويتفرععناإلشكاليةالتساؤالتاآلتية:مامفهوماجلناية،وماعقوبتها
يفالشريعةاإلسالميةوالقانونالصومايل،وماالعالقةبنيعقوبتهايفالفقهاإلسالميوعقوبتهايف
القانون؟ واهلدفمن الدراسة هوبيانمفهوماجلناية وبيان عقوبتهايفالشريعةاإلسالمية والقانون
قررةيفالفقهاإلسالميوعقوبتها يفالقانون،وذلكبذكر
الصومايل،وبيانالعالقةبني عقوبتهاامل ّ
أوجهالشبهواالختالف.وتبعاملولوعالبحثقداتبعالباحثاملنهجاملقارن،حيثمتّتمنخالله
مقارنة املدوانت القانونية مع الفقه اإلسالمي إلبراز العالقة بينهما ،مستعينا ابملنهج االستقرائي،
حيثقامالباحثابسقراءالنصوصالفقهيةوالقانونيةاملتعلقةابجلناايت،والوصفي،حيثمتّ من
خالله التكييف الفقهي للمواد ،والتحليلي ،حيثمتّ من خالله حتليل النصوص الفقهية والقانونية
الواردةيفهذااملولوع.ومنأهمالنتائجاليتتوصلإليهاالباحث:أ ّنالقانوناجلنائيالصومايلليس
مستم ّدامنالشريعةاإلسالمية،وإّّناأخذمنالقواننيالولعيةاليتتعتمدعلىالتجاربوالعادات
املوروثة،ولذلكمليردفيهلفظالقصاصوالديةوالكفارة،بلوردفيهلفظاإلعداموالسجنوالغرامة
املالية.
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ABSTRACT
Somalia is considered a Muslim country, as well as the Somali people are Muslim people
indeed, so it became assumed that the state laws are derived from Islamic law, but the reality
is the opposite. This is where the research problem began, in addition to the large number of
crimes in Somali society and the needs of courts to be adapted to the doctrinal issues
applicable to the law. Existing Necessity motivated to study blog of the laws and compare
with the Islamic jurisprudence to know the relationship of the Islamic Sharia law compliance
or violation. The study consists of the following problematic questions: The concept of a
crime, and punishment in Islamic law and Somali law, and what is the relationship between
punishments in Islamic law and the punishments by law? The aim of the study is to explain
the concept of a crime and its punishment Islamic Sharia law and Somali law and the
relationship between the punishments prescribed in Islamic jurisprudence and law. This
mentions the similarities and differences depending on the research topic researcher follow
comparative approach where it was compared through legal codes with Islamic jurisprudence
to highlight the relationship between them, using inductive approach where they were through
idiosyncratic material, and analytical, where was through jurisprudence and legal provisions
contained in the analysis of this topic. Among the most important findings of the researcher ;
that The Somali criminal law not derived from Islamic law, but rather taken from the
substantial laws that rely on the experiences , unwritten inherited laws and customs and so
words like retaliation in kind , blood money and atonement did not mentioned but rather
execution , prison and fine are mentioned instead.
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ن

املقدمة
الشرائعمن ظّماألمورال ّدينوال ّدنيا
احلمدهللربالعاملنيالّذيجعلاإلسالمخامتاجلميعاألداينو ّ
دانحممد
ّ

صاحلاإلسعادالبشر
يةيفمجيعاألزمنةواألمكنةوالصالةوالسالمعلىأشرفاملرسلنيسيّ
همصلوسلّموابركعليهوعلىآلهوصحبهومنتبعهمإبحسان
الّذيأرسلههللارمحةللعاملنياللّ
ّ
إىليومالدين،أمابعد :
الشريعة اإلسالمية جاءت كاملة النقص فيها ،شاملة ألمور األفراد واجلماعات ،وهي
فإن ّ
اسودفعالضررعنهم،
ّ

يعةالزمنكلّهإىلأنيرثهللااألرضومنعليها،وغايتهاحتقيقم
صاحلالنّ
شر ّ
النّاس  ،وإشاعة األمن والطمأنينة ،ومنع اجلرمية والقضاء عليها ،وحماربة ال ظّلم
وإقامة العدل بني 
والفساد ،قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز  :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ

( )1

ﲪﱠ

.

ذاقتلكفعنالقتلواجلناية،وآثراحلياةلنفسه،ولوترك
ّ
فالقاتلإذاعرفأنّهسيقتلقصاصاإ
لكن هللا سبحانه وتعاىل شرع لك ّل جناية عقوبة
النّاس فولي التردعهم عن اتّباع اهلوي رادعة ،و ّ

ﲀﲂﲃﲄﲅ
ﲁ
تناسبها ،قالتعاىل:ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲆ

ﲇﱠ(.)2
ﲈ

ويفاآلونةاألخريةانتشرتالفولي،وكثرتاجلناايتيفاجملتمعاتبصفةعامة،ويفاجملتمع
الصومايل بصفةخاصة،بسببانتشاراألسلحةبدوننظام،والسعيوراءاهلوىواملصاحلاخلاصة،
ومثّة مشكلة اثنية وهي حاجة احملاكم إىل التكييفالفقهي ملسائل القانون املعمول به ،وهلذا جاء
مولوعالبحثحتتعنوان":اجلنايةعلىالنفسومادوهنا"،دراسة فقهيةمقارنةابلقانونالصومايل،
وهذا مولوع مهم حيث مل يتطرق أحد من الباحثني يف دراسته دراسة فقهية مقارنة بني االفقه
اإلسالميوالقانونالصوماىل .
)(1سورةالبقرة:اآلية .179
)(2سورةالبقرة:اآلية .178
1

اجلنايةواجلرمية،والعالقة بينهما،وكذلكأقساماجلناية املتمثلة

ويتناولالباحثيف هذهالدراسة معىن
يفاجلنايةعلىالنفس،واجلنايةعلىالنفسمنوجهدونوجه،واجلنايةعلىمادونالنفس،وكذلك
أنواعاجلنايةعلىالنفساملتمثلةيفالقتلالعمد،والقتل شبهالعمد ،والقتلاخلطأ ،وبيانمايتعلق
،ومنمثّبيانأركاناجلنايةعلىالنفساملتمثلةيفالقاتل،واملقتول،واجلناية،مع

هبامنأحكامشرعية
كلركنمنهذهاألركان،وأيضايتناولالباحثيفهذهالدراسةعقوابتاجلنايةاملتمثلة
بيانشروط ّ
اث،كمايتناول فيهاموقفالقانونالصوماىل من
يفالقصاص ،والدية،والكفارة ،واحلرمانمناملري 
جراءاملقارنةبينهاوبنيالشريعةاإلسالمية،إلظهارالعالقةبينهما،
اجلناية،وسرداملواداملتعلقةهبا ،وإ 
وذلكبذكرأوجهالشبه واالختالف،وذكراملواداملخالفةللشريعةاإلسالميةإنوجد،واهلدفمن
الدراسةه وبيانمديعالقةالقانونالصومايلابلفقهاإلسالمي .
إشكالية البحث:
نص على ذلك يف املادة األوىل يف الفقرة الثالثة
تعترب الصومال دولة مسلمة والدستور الصوماىل ّ
(اإلسالمدينالدولة)( ،)1وكذلكالشعبالصومايلشعبمسلمنظامههواإلسالملذلكأصبحمن
املف تضأنتكونقواننيالدولةمستمدةمنالشريعةاالسالميةإالأ ّنالواقعجاءعلىخالفذلك،
ومنهناظهرتمشكلةالبحثابإللافةإىلكثرةاجلناايتيفاجملتمعالصومايل،وحاجةاحملاكمإىل

التكييفالفقهيملسائلالقانوناملعمولبه .وقددعتالضرورةإىلدراسةاملدوانتالقانونيةاملتعلقة
ابجلناية ،وإجراءاملقارنةبينهاوبنيالفقهاإلسالميملعرفةعالقةالقانونالصومايلابلشريعةاإلسالمية
موافقةأوخمالفة،ويتفرععناإلشكاليةالتساؤالتاآلتية :
 .1مامديعالقةالقانوناجلنائيالصومايلابلفقهاإلسالمي؟ 
 .2ماعقوابتاجلنايةيفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايل؟ 
 .3ماالعالقةبنيعقوابتاجلنايةيفالشريعةاإلسالميةوعقوابهتايفالقانونالصومايل؟

))1مجهوريةالصومال،الدستور الصومايل،د.ط،ص .2
2

أهداف البحث:
أقسامها،وأنواعها ،وعقوابهتا،وبيانمدىعالقة

هتدفهذهالدراسةإىل بيانمفهوم اجلناية،وبيان 
املدوانتالقانونيةاملتعلقةابجلنايةمعالفقهاإلسالمي،وذلكبذكرأوجهالشبه واالختالف،وميكن
تلخيصتلكاألهدافيفالنقاطالتالية :
 .1بيانمدىعالقةالقانوناجلنائيالصومايلابلفقهاإلسالمي 
 .2بيانعقوابتاجلنايةيفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايل .
 .3بيانالعالقةبنيعقوابتاجلنايةيفالشريعةاإلسالميةوعقوابهتايفالقانونالصومايل.
أمهية البحث:
تتّضحأمهيّةهذاالبحثيفالنقاطاآلتية :
 .1فيهتسليطالضوءعلىاألحكامالشرعيةاملتتبةعلىارتكاباجلناايت .
يبنيمفهوماجلنايةوأقسامها،والعالقةبينهاوبنياجلرمية 
ّ  .2
 .3حاجةاحملاكمإىلالتكييفالفقهىملسائلالقانوناملعمولبه .
 .4فائدتهومثراتهالعلميةللباحثوللمجتمعالصومايل .
حــدود البـحث:
سوفيتناولالبحثدراسةاجلنايةعلىالنفسومادوهنايفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايل من
خاللالتطرقإىلمفهوماجلنايةوأقسامهاوعقوابهتايفالشريعةاإلسالميةوالقانونالصومايل،ومقارنة
املدوانتالقانونيةمعالفقهاإلسالميموافقةأوخمالفة .

الدراسات السابقة:
خاللالبحثيفجوانبهذهالدراسةفقدعثرالباحثعلىعدةدراساتقريبةيفجمالحبثه 
سيتمعرضتلكالدراساتيفالنقاطالتالية :
ّ
إالأهناتختلفعنهيفاملضمونوبعضاجلزئيات،و ّ
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الدراسة األوىل:رسالةاملاجستريبعنوان(:نطام العقوابت يف الصومال القتل  ،السرقة الزان) .اسم
الباحثة:صفيةحممدحممود،ق ّدمتهذهاألطروحةاستكماالملتطلباتدرجةاملاجسترييفالقضاء
قسمت الباحثة
والسياسة الشرعيةيفجامعةاملدينةالعاملية يفماليزايسنةهـ2013/1434م ،و ّ
فصولوخامتةعلىالنحوالتايل :

دراستهاإىل:مقدمة،وأربعة
الفصل األول :نظرة عامة عن الصومال وبيان مصطلحات البحث وذلك يف مبحثني ،و الفصل
الثاين:القتلوعقوابتهيفالقانونالصومايلوذلكيفمبحثني،والفصلالثالث:السرقةوعقوابهتايف
القانونالصومايلوذلكيفمبحثني،ويفالفصلالرابع:الزان وعقوابهتايفالقانونالصومايل،وذلك
يفمبحثني ،ومنأهمالنتائجاليتتوصلتاليهاالباحثة:أننظامالعقوقاتاجلنائيةمليكنمصدره
قسمالقتل
منالشريعةاإلسالمية،وإّنّاأخذمنالقانونالولعي،وأنّه ّ
مليتعرضلتعريفالقتلولكنّه ّ
مليتعرضلتعريفالسرقةوالزان،
إىلعمدوخطأ،وجعلعقوبةمنارتكبالقتلنظرايهياإلعدام،و ّ
السرقة .
ومليقضإبقامةح ّد ّ
أوجه االتفاق واالختالف:
أوال:أوجهاالتفاق:تتفقالدراسةاحلاليةمعالدراسةالسابقةيفتناولأحكاماجلنايةعلىالنفس
بصفةعامة 
اثنيا:أوجهاالختالف:تتميزالدرسةالراهنةعنالدراسةالسابقةيفالنقاطلتالية :
اإلجهاض،واجلنايةعلى

 .1اقتصرتالدراسةالسابقةعلىاجلنايةعلىالنفسوملتتعرضإىل
كزعلىذلكوتخصصفصلني .
مادونالنفس،بينماالدراسةاحلاليةتر
ّ
صصمبحثا .
 .2الدراسةالسابقةملتذكرمفهوماجلنايةبينماهذهالدر ّ 
اسةتبنيعلىذلكوتخ ّ

 .3الدراسةالسابقةملتتعرضاىلأركانجرميةالقتل،الدراسة الثانية:رسالةمق ّدمةمنالطالب
صاحلسريععليبينماالدراسةاحلاليةتتناولعلىذلك .
 .4تتميزهذهالدراسةعنالدراسةالسابقةأبهنا:تسلكمسلكاجلمهوروهوالتقسيمالثالثي
يفاجلنايةعلىالنفس،بينماالدراسةالسابقةسلكتمسلكاملالكيةوبناءعلىذلكمل
تتعرضإىلالقتلشبهالعمدمنحيثاملقارنة .
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بعنوان(:جرمية القتل شبه العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين(دراسة
 .5ابسردة  
مقارنة ،استكماالًملتطلباتدرجةاملاجسترييفالقانوناجلنائيبكليةاحلقوق جامعةعدن
1427ھـ2006-م،حتتإشرافالدكتور/لؤيعبدالبارىقاسم،يتمنمولوعهذه
الدراسة التطور التارخيي للقتل يف التشريعات املختلفة ،ويف اجلتمعات البدائية ،ويف اليمن
القدمية،وأحكامجرميةالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلسالمية،وأهممامييزهعنالقتلالعمد
قسم الباحث دراسته إىل مقدمة
والقتل اخلطأ وكذلك أركان القتل شبه العمد وعقوبته  ،و ّ
وثالثةفصولعلىالنحوالتاىل:الفصلاالول:حقيقةالقتلشبهالعمدوذلكيفمبحثني،
الفصلالثاين:أركانجرميةالقتلشبهالعمدوذلكيفثالثةمباحث،الفصلالثالث:عقوبة
جرميةالقتلشبهالعمدوذلكيفمبحثني.ومليذكرالباحثالنتائج .
أوجه االتفاق واالختالف:
 .1أوجهاالتفاق:تتفقالدراسةالراهنةمعالدراسةالسابقةيفتناولأحكامالقتلشبهالعمد
بنيالشريعةوالقانونبصفةعامة .
 .2أوجهاالختالف:تختلفهذهالدراسةعنالرسالة،منحيثأنالدراسةالسابقةركزت
على األحكام املتعلقة ابلقتل شبه العمد مقاران ابلقانون اليمّن ،بينما تركز الدراسة احلالية
علىأحكامالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلسالميةوالقانونالصومايل .
الدراسة الثالثة:رسالةاملاجستريبعنوان(:جناية القتل العمد)دراسةفقهيةمقارنة،إعداد/الطالب:
نبيلحسنحممدالكياليناستكماالملتطلباتاحلصولعلىدرجةاملاجستريمنكليةالتبية/قسم
الدراساتاإلسالميةيفجامعةاألزهر-غزةعام1433هـ2011/م ،حتتاشرافالدكتور/سامي
اجلناية،كذلكتعريفالقتلالعمد وأركانه

حممدأبوعرجة،تناولالباحثيفدراستهمعىناجلرميةو
وحكمهوصوره ،وطرقاثباتجنايةالقتلالعمد،ومنأهمالنتائجاليتتوصلإليهاالباحث:أن
ميةثالثة،وهيفعلقبيح،ونصشرعيحيرمذلكالفعل،والعقوبة،ومنهاأيضاأنلفظ
عناصراجلر
ّ
اجلرميةهومرادفللفظاجلنايةيفمعناهاالعام،ولكنهاليدخليفمعناهااخلاص .
أوجه االتفاق واالختالف:
5

 .1أوجهاالتفاق:تتفقهذهالدراسةمعهذهيفتنا ولأحكامالقتلالعمديفالفقهاإلسالمي.
 .2أوجه االختالف :تختلف هذه الدراسة مع الدراسة السابقة يف تناول أحكام القتل العمد
مقارنةابلقانونالصومايل .
الدراسة الرابعة:رسالةاملاجستريبعنوان(:القتل اخلطأ دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون
املاليزي) ،من الطالبة:روس أرنيـزا بنت زكـريـا ،ق ّدمت هذه األطروحة استكماال ملتطلبات احلصول

علىدرجةاملاجسترييفمعارفالوحيوالتاثبكلية معارفالوحيوالعلوماإلنسانيةيفاجلامعة
قسمت الباحثة دراستها إىل مقدمة وثالثة فصول ،وتناولت
اإلسالمية العاملية – ماليزاي2007مّ  ،
الباحثةيفالفصلاالول:القتلاخلطاواملسؤوليةاجلنائيةيفالفقهاإلسالميوالقانوناملاليزي،وذلك
يف أربعة مباحث ،ويف الفصل الثاين :عقوابت القتل اخلطا يف الفقه اإلسالمي والقانون املاليزي،
وذلكيفثالثةمباحث،ويفالفصلالثالث:تطبيقاتأحكامالقتلاخلطأ،وذلكيفمبحثني.ومل
تذكرالباحثةالنتائج.
أوجه االتفاق واالحتالف .
 .1أوجهاالتفاق:تتفقهذهالدراسةمعالدراسةالسابقةيفتناولأحكامالقتلاخلطأ .
 .2أوجهاالختالف:تختلفهذهالدراسةعنهذهيفتناولأحكامالقتلاخلطأيفلوءالشريعة
اإلسالميةمقارنةابلقانونالصومايل .
الدراسة اخلامسة :حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف القانون العام ،بعنوان(:جرمية
اإلجهاض يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي)دراسةمقارنة،ق ّدمهاالطالب :اتجالسرأمحد
اجلزويلإىل جامعةاخلرطوم،كليةالقانون 2010م،حتتإشرافالدكتورة :مهاإبراهيمعمر،تناول
الباحث يف تلك الدراسةتعريف اإلجهاض وصور اإلعتداء على اجلنني ،واألحكام املتعلقة جبرمية
اإلجهاض وانتهت دراسته إىل أن هناك قصور يف التشريع السوداينكعدم وجود نصوص صرحية
خاصـةابلشـروعواملسامهةيفجرميةاإلجهاض،ابإللافةإىلعدمتشديدالعقوبةعلىالعاملني يف
ّ
احلقلالطيبحالارتكاهبمجرميةاإلجهاض .
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أوجه االتفاق واالختالف .
 .1أوجهاالتفاق:تتفقالدراسةاحلاليةمعالدراسةالسابقةيف تناولأحكاماإلجهاضبصفة
عامة 
 .2أوجه االختالف :تختلف الدراسة الراهنة عن الدراسة السابقة يف بيان  األحكام املتعلقة
ابإلجهاضومقارنتهاابلقانونالصومايلملعرفةأوجهالشبهواالختالف .
منهج البحث:
وفقا ملولوع البحث قد اتّبع الباحث املنهج املقارن ،وذلك مبقارنة املدوانت القانونية مع الفقه
اإلسالمي للوصول إىل معرفة أوجه الشبه واالختالف ،مستعينا ابملنهج االستقرائي ،حيث قام
الباحث ابستقراء النصوص الشرعية والقانونية املتعلقة ابجلناية ،والوصفي ،حيث  متّ من خالله
التكييف الفقهي للمدوانت القانونية ،والتحليلي ،حيث  متّ من خالله حتليل النصوص الفقهية
والقانونيةالواردةيفهذااملولوع منأجلابرازالعالقة،ابإللافةإىلعزواآلايتالقرآنية،وتخريج
األحاديثالنّبويةوعزواألقوالإىلمصادرها.
مصطلحات البحث:
سوفأتناوليفالدراسةاملصطلحات الفقهيةاليتترديفالبحثفمنهاعلىسبيلاملثالالاحلصر
اجلناية،واجلرمية،واإلجهاض،والعقوبة،والقصاص،والغرة .





7

الفصل التمهيدي
نبذة موجزة عن الصومال ومصادر التشريع يف قوانينها،وبيان اجلرمية واجلناية،وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األول :نبذة موجزة عن الصومال،ومصادر التشريع يف قوانينها
الصومال هي مجهورية ذات سيادة مستقلة  ،وتعرف رمسيا ابسم مجهورية الصومال ،تقع يف منطقة
القرن اإلفريقي ،وهو املثلث الربي يف مشال شرق افريقيا ،وحيددها من الشمال خليج عدن ،ومن
الشمال الغريب جبويت ،ومن الشرق احمليط اهلندي ،ومن الغرب اثيوبيا ،ومن اجلنوب الغريبكينيا،
وهلاسهولساحليةليّقةيفالشمال

السهولواملرتفعات،

تتسمتضاريسهاابلتنوع بنياهلضباتو
متتد مبحاذات ساحل خليج عدن واحمليط اهلندي ،وتتسع هذه السهول يف اجلنوب ،ويبلغ أقصى
اتّساعهايفاقليمجوابالسفلى،ومناخالصومالصحراويحارعلىمدارالسنة ،ويع ّدمنلمن
املناطقاحلارةيفإفريقياوتشت ّداحلرارةيفاألجزاءالشمالية( .)1

غاتاحليّةيفالقرناإلفريقي،كما

ّ
واللّغةالّرمسيةللدولةهياللّغةالصومالية،
وهيمنأهماللّ
يةيفالصومال

أ ّن اللّغةالعربيةتعترباللّغةالثانية اليتيتخاطبهباالصوماليون،وهياللغةالثانيةالرمس
كما هومكتوبيف الدستور الصومايليف املادة الثانيةيف الفقرة الثانية"اللغة الصومالية هي اللّغة
الوحيدةاليت يتخاطبويتفاهمهباالصوماليون،واللغةالعربيةهيلغةالشعبالصومايلاليتتربطه
ابألمةالعربيةاليتهوجزءمنها،ومهااللغتانالرمسيتانيفمجهوريةالصومالالدميقراطية"( .)2

واللّغة االيطالية واالجنليزيه معروفتان يف الوطن بسبب االحتالل االيطايل واالجنليزي يف
يطاليةصارتشبهمعدومةاآلن،فاليتكلمهباإالاألجدادالذينعاشوا

لكن اللّغةاال
الصومال ،و ّ
يففتةاالستعمار،بينمااللّغةاالجنليزيةصارتمناللّغاتاملنتشرةيفالبالد،حيثيوجدعددمن
املدارساليتيدرسهبااللّغةاالجنليزية .

) )1انظر:ريراش ،كشف السدول عن اتريخ الصومال وممالكها السبعة،د.ط،ص،8اهلندي،جغرافية الصومال ،د.ط،
ص،7الطاهري،قصة الصومال،د.ط .17،

()2مجهوريةالصومال،الدستور الصومايل،د.ط،ص .3
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وتعتربالصومالدولةمسلمةكماهومنصوصيفالدستورالصومايليفاملادةاألوىليفالفقرةالثالثة

"اإلسالمدينالدولة"( .)1

مصادر القانون الصومايل:
القانون الصومايل مستم ّد من الشريعة اإلسالمية ،والقوانني الولعية ،ومجلة من األعراف التقليدية
وتعرفابسماحلري( .)xeer
الشريعةاإلسالميةهيالقاعدةاألساسيةاليتتؤخذعنهاالقوانني ،ومنتلكالقواننيالقانون
الصومايل ،فهومستمدمنالشريعةاإلسالميةكمايؤكدالدستورالصومايليفمادة(")50الشريعة
()2
همليتمالعملهباإاليفاألحوالاملدنيةمثل
ّ
اإلسالميةهياملصدرالرئيسيلقواننيالدولة" ،إالأنّ
الزواج،والطالق ،واملواريث ،ولكنبعداهنياراحلكومةالعسكريةاليتيقودهاحممدسيادبرى()3قد
،حيثمتّأتسيساحملاكمالشرعية،واليتانتشرتيفاملدنوسيطرتالبالد .

تغريالولع
ّ
 ّأما احلري فهو عبارة عن نظام قانوين مستم ّد من األحكام العرفية اليت كان يستخدمها
ليسمدوان،ويستخدمونهيفدفعالدايت،
ّ
الصومالي ونلقرونطويلةوهويشبهنوعاماإىلامليثاق ،و
والغرامات ،واإللتزاما ت العائلية ،وشيخ القبيلة أو جملس العشرية هو الذي حيدد احلكم املناسب
كيفيةتنفيذهيفكلقضية( .)4
ّ
و



()1مجهوريةالصومال،الدستور الصومايل،د.ط،ص .2

()2املرجع نفسه،ص .56
) )3هو الرئيس الثالث للصومال  ،ولد عام 1919م ،توىل الرائسة عقب اغتيال الرئيس الثالث للصومال ،عبد الرشيد على
شرمأركي،وتويفعام1996م .
))4انظر:سيدسامل،الصومال قدميا وحديثا،د.ط،ج،1ص .327
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املبحث الثاين :مفهوم اجلرمية:
اجلرمية لغة:الكسبوالذنب،وهيمصدرجرم،ومجعهاجرائم،واجلارم:اجلاين،جرمنفسهوقومه:
:اإلمثوالتعدي،وقدأييتمبعىناحلملمع

جىنجناية،وأماأجراموجرومفكالمهامجعانللجرم،واجلرم
اشتمالهعلىمعىناإلمث( .)1
ميةيفالقرآنالكرمييفموالعكثريةوبصيغمتعددة،ومنها قولهتعاىل :ﱡﲡ

وقدوردتاجلر
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﱠ(،)2أي الحيملنّكم محال آمثا

()3

 ،وقوله تعاىل :ﱡ ﱰ ﱱ

()4
عمااكتسبنا.)5(.
ﱲﱳﱴﱠ ّ

ومناالحاديثالنّبويةاليتوردتفيهااجلرميةقوله صلىهللاعليهوسلم":إنأعظماملسلمني


مفحرممنأجلمسألته"(.)6
جرمامنسألعنشيءملحير ّ
ّ
اجلرمية

اصطالحا :

عرف الفقهاء-رمحهم هللا -اجلرمية بع ّدة تعريفات :ومن تلك التعاريف تعريف املاوردي-رمحه هللا-
ّ
()7
وعرفها أيضاعبد
حيثعرفاجلرميةأب ّهنا":حمظوراتشرعيةزجرهللاتعاىلعنهاحبدأوتعزير" ّ ،
ّ
()8
فعلأوتركنصتالشريعةاإلسالميةعلىحترميهوالعقابعليه" ،
أبهنا":
القادرعودة-رمحههللاّ  -
ّ
( (1انظر:ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1ج ،12ص ،91الّزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،د.ط ،ج،31

ص،387جمدالدين،القاموس احمليط،ط،8ج،1ص.1087
()2سورةاملائدة:جزءمناآلية .8

()3أبوزهرة،زهرة التفاسري،د.ط،ج،4ص.2058
)(4سورةسبأ:جزءمناآلية.25

) (5القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،ط،2ج،14ص.299

( )6متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإلعتصام ابلكتاب والسنة،ابب مايكره من كثرة السؤال وتكلّف
مااليعنيه،ط،1ج ،9ص ،95رقم( .)7289وأخرجه مسلميف صحيحه،كتاب الرؤاي،ابب توقريهصلى هللا عليه وسلم وترك
إكثارسؤالهعمااللرورةإليه،د.ط،ج،4ص،1831رقم(.)2358
)(7املاوردي،األحكام السلطانية،د.ط،ج،1ص .322

)(8عبدالقادرعودة،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي،د.ط،ج،1ص .75
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إالأ ّن تعريفه
عرفها حممد أبوزهرة-رمحه هللا-أب ّهنا":فعل ما هنىهللا عنه وعصيانماأمر هللا به"(ّ ،)1
و ّ
اإلمثمبعىن واحد،أل ّن ّكلواحدمن
ً
نمثّتكوناجلرميةواخلطيئةو
يفعاميشملكل معصية،وم 
ّ
تعر
ذلكينتهيإىلفعلماهنىهللاعنهوعصيانماأمرهللابه،معأ ّن الفقهاءخيصصوناسماجلرمية
ابملعصية اليت هلا عقوبة ينفذها القالي ،وهلذا يقول املاوردي-رمحه هللا -يف تعريف اجلرمية":إهنا
حمظوراتشرعيةزجرهللاعنهاحبدأوتعزير"( .)2
ني أنالفعلأوال تكاليعتربجرميةإالإذاحت ّققتفيه
ومنخاللتعريفاتالفقهاءيتب ّ 
ثالثةعناصر :
النّهيعنعنخمالفةاألمراملنصوصعليهشرعا،سواءكانعدماتيانالفعلاملامور
العنصر األول :

يدل علىحرمةالفعلأوتركهفلسجبرمية،
،أماإذامليكنهناكنص  ّ
ّ
بهأماتيانالفعلاملنهي عنه
املنعوالنهي"(،)3ومقتضاهقبح
وهذامتمثليفقولاملاوردي-رمحههللا"-زجرهللاعنها"،والزجرمعناه ":
املنهيعنه ،وقالاإلمام السرخسي-رمحههللا":-واعلم أ ّن مقتضي النهي قبحاملنهيعنه ،كما أ ّن
مقتضياألمرحسناملأمور به،أل ّن احلكيمالينهيعنشيءإاللقبحه،كماأنّهالأيمربشيءإال
حلسنه"( .)4
مامتّ حظره من قبل القوانني الولعية
العنصر الثاين :كون احلظر من قبل الشريعة اإلسالمية ،أما 

وال ّدساتريواألعرافواألنظمةفاليعتربجرمية،وبناءعلىذلكفاألفعالاليتينطبقعليهااسماجلرمية
درعودة-رمحههللا"-احملظورات
هياألفعالالّيتوردفيهادليلشرعيعلىحترميها ،وهلذايقولعبدالقا 
هيإماإتيانفعلمنهيعنهأوتركفعلمأموربه،وقدوصفتاحملظوراتأبهناشرعية،إشارةإىل
أنّهجيبيفاجلرميةأنحتظرهاالشريعة"( .)5

))1أبوزهرة،اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي،د.ط،ص .20
))2املاوردي،األحكام السلطانية،د.ط،ج،1ص .322

))3الفارايب،الصحاح اتج اللغة وصحاح اللغة العربية،ط،4ج،2ص .668
)(4السرخسي،أصول السرخسي،د.ط،ج،1ص .903

)(5عبدالقادرعودة،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي،د.ط،ج،1ص .75
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النّهي املنصوص عليه شرعا كما أشار إليه
العنصر الثالث :احلاق العقوبة مبن خالف األمر  أو 

املاورديبقوله":حبدأوتعزير"،فإذاملتكنهناكعقوبةعلىالفعلأوالتكفليسجبرمية ،والعقوبة
إماانتكونحدية،وهي":عقوبةمقدرةشرعايفمعصيةلتمنعمنالوقوعيفمثلها"(،)1مبعىنقدرها
عاحلكيم،وبني أبعادها،ويطلبمنالقاليالتطبيقفقط ،وليسلهأنجيتهدفيها،ويعود
الشار
ّ
نفعهاإىل عموماألمة ،واليستطيعأحدأنيسقطها،أويعتاضعنها،أل ّن هللاسبحانهوتعاىلشرعها
لتحقيق مصاحل األمة  ،وإما أن تكون تعزيرية ،وهي":عقوبة غري مقدرة شرعا"( ،)2مبعىن مل حي ّددها
يبني أبعادها ،فهي متوكة للقالي ،جيتهد يف تقدير واختيارالعقوبة املناسبة للجاين
الشرع ،ومل ّ 
جسامة اجلرمية ومكانة
واجلناية ،وتختلف من شخص إىل شخص ،ومن جناية إىل جناية ،حسب ّ
اجلاين .

))1البهويت،الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع،د.ط،ج،1ص .662
)(2الكلوذاين ،اهلداية على مذهب اإلمام أمحد،ط،1ج،1ص .535
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املبحث الثالث :مفهوم اجلناية:
اجلناية لغة :التعدي،وهيمصدرجىنجيّنجناية"،واجلناية:الذنبواجلرم،ومايفعلهاإلنسانمما

()1
حمرم

فعل


ل
ك
ل
ت،وهياسم
اجلمعجنااي
و
،
يوجبعليهالعقابأوالقصاصيفالدنياواآلخرة"
ّ
ّ
اعلىالنّفسأوعلىغريها( .)2

يتضمنلرر

اجلناية اصطالحا:



عرفوا
عرف الفقهاء-رمحهم هللا-اجلناية بتعريفات ع ّدة :ومن تلك التعاريف تعريف احلنابلة،حيث ّ
ّ
()3
وعرفهااحلنفيةأب ّهنا":إسملفعلحمرم
اجلناية ّ
أبهنا":التعديعلىالبدنمبايوجبقصاصاأوماال" ّ ،
أبهنا":القتلوالقطعواجلرحالذياليزهق
عرفهاالشافعية ّ
شرعاسواءحليفنفسأوطرف"(،)4كما ّ
()5
أبهنا":ما حيدثه الرجل على نفسه أو غريه مما يضر حاال أو
وعرفها املالكيةكذلك  ّ

،
واليبني"
ّ
مآال"( .)6
يتبنيأ ّناجلنايةيفعرفالفقهاءهيالتعدي
وفيماتقدممنتعريفاتالفقهاء–رمحهمهللا ّ -
الفيسمى هنبا،سرقة،إتالفا،
ّ
،وأماماوقععلىاألمو
علىبدناإلنسانسواءكانبنفسأوطرف 
يسمى قذفا( ،)7وقال ابن
يسمى زان ،وما وقع على األعراض ّ
غصبا ،وما وقع على الفروج ّ
لكنّهايفالعرف خمصوصةمباحيصلفيهالتعدي
قدامة":واجلنايةكلفعلعدوانعلىنفسأومال  ،
وسرقةوخيانةواتالفا"( .)8
علىاألبدان،ومسوااجلناايتعلىاألموالغصباوهنبا 
)(1الّزبيدي،اتج العروس من جواهر القاموس،د.ط،ج،37ص .374
)(2اجلرجاين ،التعريفات،ط،1ج،1ص .79

)(3الرحيباين،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىى،ط،2ج،6ص .3
)(4ابنجنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ط،2ج،8ص .327
)(5النووي،روضة الطالبني وعمدة املفتني،ط،3ج،9ص .122

الرعيّن،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل،ط،3ج،6ص .277
)ّ )6

))7انظر:البهويت،املنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد،ط،1ج،2ص،682الرحيباين،مطالب أويل النهى يف شرح
غاية املنتهىى،ط،2ج،6ص 3

)(8ابنقدامة ،املغيند.ط،ج،9ص .319
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العالقة بني اجلرمية واجلناية:
شّر،ولذلك
منهمايدلعلىكسباإلنسانلل ّ
ّ
كالً
اجلنايةواجلرمية يتّفقانيفاملعىناللّغوي،حيثإ ّن ّ
ويقومكل واحد منهما مقاماآلخريفالتعبري،وأمايفاالصطالح
ّ
فلفظاجلنايةمرادفللفظاجلرمية 
علىاملنهي عنهشرعا ،حيث
ّ
منهمايدل 
ّ
كالً 
الشرعي  تتّفقاجلنايةمعاجلرميةيفاملعىنالعام،أل ّن ّ
عرفتاجلنايةأبهنا":ماحيدثهالرجلعلى نفسهأوغريهممايضرحاالأومآال"( ،)1وعرفتاجلرمية
ّ
وبناءً علىذلكميكناطالقاسم
أبهنا":فعلأوتركنصتالشريعةعلىحترميهوالعقابعليه"( ،)2
اجلنايةعلىاجلرمية،واجلرميةعلىاجلناية،ويقومأحدمهامقاماآلخر .
ويفاملعىناخلاصتختلفاجلنايةعناجلرمية،حيثمتثلاجلنايةيفعرفالفقهاءنوعاًخاصاًمن
نسانكالقتلواجلرحواإلجهاض،وعليه:فإ ّناجلنايةيفاملعىن
اجلرائموهياجلرائمالواقعةعلىبدناإل 
اخلاصتختلفعناجلرمية ،وابلتايلتكونالعالقةبينهماعالقةاخلاصمعالعام،أل ّناجلنايةمتثلنوعاً
فسومادونالنّفس وهومولوع

جلنايةمباحل  
ّ
ائم،حيثخصصالفقهاءا
ّ
خاصاًمنأنواعاجلر
ابلنّ
البحث .

الرعيّن،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل،ط،3ج،6ص .277
)ّ (1

)(2عبدالقادرعودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي،د.ط،ج،1ص .75
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الفصل األول
اجلناية على النفس يف الشريعة اإلسالمية والقانون الصومايل ،وحتته توطئة وثالثة مباحث:
توطئة :تقسيمات العلماء للجناية على النفس.
هومتّفقعليهبنيالفقهاء،ومنهاماهوخمتلففيه .
للجنايةعلىالنّفستقسيماتمتعددة،منهاما 

يف
اعاجلنايةعلىالنّفس:القتلاخلطاوالقتلالعمد،وذلكلثبوهتما 

اتّفقالفقهاءعلىأ ّنمنأنو
تنقسماجلنايةعلىالنّفساىلقسمني:عمد

كتابهللا،واختلفوافيماعداذلك،وعنداملالكية( )1
ﱈﱊ
ﱉ
وخطأ،واستدلواعلىهذاالتقسيمبقولهتعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ (،)2وقولهتعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ ( .)3

وجه الداللة :
ذكرهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز القتل على قسمني:عمد وخطأ ،ومل يذكر فيه نوعاً آخر،
ولوكانهناكقسماثلثلذكريفكتابهللا(،)4ولذافاملالكيةاليعتفونابلقتلشبهالعمد إّال يف
جنايةواحدةوهيجنايةالوالدعلى ولده،ويعتربونشبهالعمد نوعاًمنالقتلالعمدمادامالفعل
عمداوبقصدالعدوان،وهذامتمثليفقولاإلماممالك–رمحههللا–"شبهالعمدابطلالأعرفه،واّنا
هوعمدأوخطأ"( ،)5وبناءًعلىذلكتكوناجلرميةعمديةعنداملالكيةمبجردقصداجلايناالعتداء
علىاجملّنعليهبغضالنظرعناآللةاملستخدمة .

)(1البغدادي،التلقني يف الفقه املالكي،ط،1ج،2ص .184


)(2سورةالنساء:جزءمناآلية.92
)(3سورةالنساء:اآلية .93

))4ابنعطية،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ط،1ج،2ص .94
)(5القريواين،التهذيب يف اختصار املدونة،ط،1ج،4ص545
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تنقسماجلنايةعلىالنّفسإىلثالثةأقسام:عمد

فعندمجهورالفقهاء(-)1الشافعيةواحلنفيةواحلنابلة–
يقسمونالقتلاخلطأإىلنوعني:قتلخطأوماجرىجمرىاخلطأ،
وخطأوعمداخلطأ،إالأ ّناحلنفية ّ
وعلىهذاتكونأقسامالقتلعنداألحنافأربعة،وألافبعضاحلنفيةإىلأقسامالقتلاخلطأقسماً
،ومنمثّتكوناألقسامعندهممخسة(.)2

اثلثاًوهوالقتلابلتسبب
استدل به املالكية ،واستدلوا ابلنوع الثالث وهو القتل
ّ
استدل اجلمهور ابلتقسيم الثالثي مبا
و ّ
أاتنمنهذيل،فرمتإحدامهااألخرى

شبهالعمدحبديثأيبهريرةرليهللاعنه،قال":اقتتلتامر
حبجرفقتلتهاومايفبطنها،فاختصمواإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم،فقضىأنديةجنينهاغرة،
(.)3
عبدأووليدة،وقضىأنديةاملرأةعلىعاقلتها"
وجه الداللة :
فاحلديثيدلعلىأ ّنالقتلشبهعمدوليسعمدا،أل ّنالنيب–صلىهللاعليهوسلم–قضىبدية
ّ

املرأةعلىالعاقلة ،والعاقلة الحتمل دية العمد،ومليكن خطأ ،أل ّن القتلعلىهذاالوجهاليكون
( .)4

خطأفيلزممنذلكأنيكونالقتلشبهعمد

)(1الشربيّن،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،د.ط،ج،4ص .249

))2انظر:السرخسي،املبسوط،د.ط،ج،26ص .59

))3متفقعليه،أخرجهالبخارييف صحيحه،يفاببجننياملرأة،وأنالعقلعلىالوالد،وعصبةالوالدالعلىالولد،ط،1ج،1
ص،11رقم(.)6910وأخرجهمسلم،يف صحيحه ،يفاببديةاجلنني،ووجوبالديةيفقتلاخلطأ،وشبهالعمدعلىعاقلة
اجلاين،د.ط،ج،5ص،110رقم(.)4485

)(4انظر:الولّوي،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب،،ط،1ج،36ص .151
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املبحث األول:القتل العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الصومايل
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :القتل العمد يف الشريعة اإلسالمية :مفهومه ،وحكمه ،وأركانه ،وعقوبته.
أوال :مفهوم القتل العمد:
القتللغة :منقتل يقتلقتال ،وهواإلماتة وإزهاقالروح ،يقال:قتلهيقتلهقتال:اذاأماته،أماالعمد
ادةالفعلعلىوجهاجلج ّجد،)1(.اذن :فاملعىناللّغويللقتل العمدهوإزهاق

فهونقيضاخلطأ ،مبعىنار
روحاإلنسانعلىوجهاجلج ّد .

عرفاحلنفيةالقتلالعمدأبنّه":ماتعمدلربهبسالحأوماأجرىجمرىالسالحيف
واصطالحاّ :
وعرفاملالكيةأبنّه":ماقصدفيهإتالفالنفس
تفريقاألجزاء،كاحملددمناخلشبواحلجروالنار"(ّ ،)2
وكانممايقتلغالبامنحمددأومثقل أوإبصابةاملقاتلكعصراألنثينيأوشدهولغطهأويهدم
عليهبنياانأويصرعهوجيربرجلهعلىغرياللعبأويغرقهأوحيرقهأومينعهمنالطعاموالشراب"(،)3

وعندالشافعية هو":أن يقصد إىل لرب الشخص املقصود ابجلناية مبا يقتل غالبا كجارح ومثقل

وسحرويقصدبفعلهقتلهبذلكعدواانمنحيثكونهمزهقاللروح"( .)4

يفاتالفقهاءيتبنيأ ّنالقتلالعمدهوالقتلاحلادثبقصداجلاين وابستعمال
ّ
وابلنظرإىلتعر
اآللة اليت تقتل غالبا مع اختالف الفقهاء يف املعىن املراد ابلعمد ،هل املراد ابلعمد قصد الفعل
والشخصأمقصدالفعلفقط؟،فعندمجهورالفقهاءالقائلنيابلتقسيمالثالثياملرادابلعمدقصد
الفعلوالشخص،وهلذايقولالنووي-رمحههللا"-والقصاصإاليفالعمدوهوقصدالفعلوالشخص
مبايقتلغالباجارحأومثقلفإنفقدقصدأحدمهاأبنوقععليهفمات 
))1انظر:أمحد،معجم اللغة العربية املعاصرة،ط،1ج .1774،3

الشحنة ،لسان احلكام يف معرفة
) (2الفرغاين ،منت بداية املبتدى يف فقه اإلمام أيب حنيفة ،د.ط ،ج ،1ص .239ابن ّ

األحكام،د.ط،ج،1ص .389

)(3القرايف،الذحرية،ط،1ج،12ص .279

)(4البجريمي،حتفة احلبيب على حاشية اخلطيب،د.ط،،ج،4ص .119
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أورمىشجرةفأصابهفخطأ"( .)1
أماالقائلونابلتقسيمالثنائيوهماملالكيةفاليشتطونذلك،بليشتطونفقطقصدالفعل،
وبناءًعلىذلكفلوقصداجلاينقتلشخصفأصابآخريعتربقتلعمد،النّهقتلإنسانمعصوم
غريالذيقصدقتلهفاليغريوصفاجلناية( .)2
ّ
الدم،وكوناجملّنعليهشخصاً
فعندمجهورالفقهاءهي:كلما
ّ
واختلفالفقهاءكذلكيفحتديداآللةاليتجتعلالقتلعمدا،
يؤديإىلاملوتعادًة ويغلبعلىىال ظّ ّن م وتاجملّنعليهبه،سواءكانحمددا ،أممثقال،أموسيلة
ةللقتل

،وأماعنداحلنفيةفهياآللةاملع ّد
أخرىمنالوسائلاليتتؤديإىلوفاةاجملّنعليهغالباً( )3
ّ
كالرمح والسيف والرصاص ،أل ّن قصداجلاينأمرخفييصعبالتعرفعليه،والميكناطالعهإال
بدليليدل عليه وهواستخداماآللةالقاتلة(،)4وأبوحنيفة-رليهللاعنه– يرىأ ّن القتلمبثقلوما
ّ
جيريجمراهليسبعمدأل ّناملثقلغريمع ّدللقتل،وقالالكاساين–رمحههللا"-أليبحنيفة-رمحهاهللا
طريقانخمتلفانعلىحسباختالفالروايتنيعنه ،أحدمهاأ ّن القتلآبلةغريمعدةابلقتلدليلعدمالقصد،ألنحتصيلكلفعلابآللةاملعدةله،فحصولهبغريماأعدلهدليلعدمالقصد"( .)5
اثنيا:حكمه :
القتلالعمدحمرمشرعاوهومنأعظمالذنوبوأكرب الكبائر واألدلةعلىذلككثريةومنها:قوله
ّ
تعاىل:ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ( ،)6



))1النووي،منهاج الطالبني وعمدة املفتني،د.ط،ج،1ص122

)(2انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط،ج،4ص .242

)(3انظر:الشربيّن،مغين احملتاج،د.ط،ج،4ص.3املقدسي،الشرح الكبري على منت املقنع،د.ط،ج،9ص.323املعربي،

فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين،ط،1ج،1ص .560

) )4اانظر :العيّن،البناية شرح اهلداية،ط،1ج،13ص .63ابنعابدين،حاشية رد احملتار على الدر املختار،د.ط،ج،6
ص .529
)(5الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ط،2ج،7ص .234
)(6سورةاألنعام:جزءمناآلية .151
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وقولهتعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ(.)1

وجه الداللة:
ويفاآليةاألوىلهنيعنالتعرضللنفسابلقتلمنغريحق،والنهييفيدالتحرميإذاملتكنهناك
قرينةتصرفهعنالتحرمي(،)2ويفاآليةالثانيةداللةعلىحرمةالنفسومكانتها،وحرمةاالعتداءعليها
ابلقتلدونحق،حيثشبّههللاسبحانهوتعاىلقتلنفسواحدةبغريحقبقتلالنّاسمجيعا"،و

حرمتها فهو مثل من قتل الناس مجيعا ،ومن تركقتل نفس
املعىنمن قتل نفسا واحدة ،وانتهك 
واحدةوصانحرمتهاواستحياهاخوفامنهللافهوكمنأحياالناسمجيعا"( .)3

حمرمشرعامارواهأبوهريرة رليهللا
ّ
اليتتدل علىأ ّن 
ّ
ومناألحاديث النّبوية 
القتلبغريحق  ّ
عنه ،عن النيبصلىهللاعليهوسلم،قال":إجتنبواالسبعاملوبقات قالوا:ايرسولهللا ،وماهن؟قال:
الشركابهلل،والسحر،وقتلالنفساليتحرمهللا إالابحلق،وأكلالراب،وأكلمالاليتيم،والتويليوم
الزحف،وقذفاحملصناتاملؤمناتالغافالت"(،)4ومنهامارواهعبدهللابنمرةعنمسروقعنعبد
الحيلدمامرئ مسلم ،يشهدأنالإلهاالهللوأينرسول

هللاعنالنيبصلىهللاعليهوسلمأنهقال":
هللا،إالابحديثالث:النفسابلنفس،والثيبالزاين،واملارقمنالدينالتاركللجماعة"( .)5
وجه الداللة:
القتلحمرموأنّهمنالكبائرإاليفاحلاالتاليتاليتأابحها
ففياحلديثاألولوالثاينداللةعلىأ ّن
ّ

)(1سورةاملائدة:جزءمناآلية .32

)(2انظر:الشنقيطي،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن،د.ط،ج،5ص .492
)(3القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،ط،2ج،6ص.146

) (4متفقعليه،أخرجهالبخارييف صحيحه،اببرمياحملصنات،ط،1ج،8ص،175رقم (.)6857وأخرجهمسلميف

صحيحه،ابببيانالكبائرواكربها،د.ط،ج،1ص،92رقم( .)89

))5انظر:القسطالين،ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري،ط،7ج،10ص .38
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اإلسالمكالقتلقصاصاأوح ّدا(.)1
اثلثا :أركان جناية القتل العمد :
حىتتكونجنايةالقتلجنايةحتملوصفالعمديشتطأنتتحققفيهاثالثةأركانرئيسية :
الركناألول:القاتلوهواجلاينالذييباشراجلناية،ولكييكونركناًمنأركاناجلنايةواليتتوجب
القصاصيشتطفيهمايلي :
الً،فخرجبذلكالصيبواجملنونألهنماغريمكلّفني وغري
 .1أنيكونمكلّفا :أبنيكونابلغاًعاق 
مؤهلنيللعقوبة،لقولهصلىهللاعليهوسلم":رفعالقلمعنثالثة:عنالنائمحىتيستيقظ،وعن
الصيبحىتحيتلم،وعناجملنونحىتيعقل"( .)2
وجه الداللة:
ويدل هذا احلديث على أ ّن الصيب واجملنون والنائم غري مكلّفني وابلتايل تسقط عنهم التكاليف
ّ
الشرعية"،أل ّناألحكامالعامةحممولةعلىاملكلّفنيابجتماعاألمة"( .)3
حمرمشرعا،ولكناختلفوافيما
ّ
 .2أنيكونخمتارا:وملخيتلفالفقهاءعلىأ ّن
قتلاملسلمبغريحق ّ
إذاحصلالقتلحتتأتثرياإلكراه وكاناإلكراهملجأ،فعندأيبحنيفةفالقصاصعلىاملكره
استدلحبديثابنعباسرليهللاعنه،عنالنيبصلىهللاعليهوسلم،
بلجيبعلىاملك جره،و ّ

) )1أخرجهأبوداود،يف سننه،اببيفاجملنونيسرقأويصيبحدا،د.ط،ج،4ص،141رقم(.)4403وصححهاأللباينيف
سنن أيب داودبرقم( .)4403

))2متفقعليه،أحرجهالبخاري،يفصحيحه،كتابالدايت،اببقولهللاتعاىل(:أنالنفسابلنفس)ط،1ج،9ص،5رقم
( .)6878وأخرجهمسلميفصحيحه،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايت،اببمايباحبهدماملسلم،د.ط،ج،3
ص،1302رقم(.)1676
)(3املالاهلروي،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،ط،1ج،4ص.1276
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قال":إ ّنهللاولععنأميت:اخلطأ،والنسيان،ومااستكرهواعليه"( .)1
وجه الداللة:
ففياحلديثداللةعلىأ ّن هللاسبحانهوتعاىلجتاوزلإلنسانعمافعلهخطأً،أونسيا انً،أوفعله
حتتاإلكراه(،)2وقالالكاساين-رمحههللا":-وعفوالشيءعفوعنموجبهفكانموجباملستكره
عليهمعفواًبظاهراحلديث؛ ألنالقاتلهواملك جرهمنحيثاملعىن،وإّنااملوجودمناملكرهصورة
القتلفأشبهاآللة،إذالقتلمماميكناكتسابهآبلةالغريكإتالفاملال،مثاملتلفهواملك جرهحىتكان
لو
،أالترىأنهإذاأكرهعلىقطعيدنفسه،لهأنيقتص مناملك جرهو 
الضمانعليه،فكذاالقاتل
ّ
اقتص"( ،)3وأما عند مجهور الفقهاء( )4فيجب القصاص على املك جره
كان هو القاطع  حقيقة ملا ّ
املكرهمعاً،وحجتهميفذلكقولهتعاىل :ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ(.)5
و 

وجه الداللة:
ومنمثّ جيب

عتداءعلىالنّفسبغريحقسواءكانذلكابإلكراهأوبغريه ،

ويفاآليةهنيعناال
بيفقتلالشخصمبعىن يفضيإىلاملوتعادًة،وجيبأيضاعلى

القصاصعلىاملك جر
هحيثتسبّ
ً

املكره،ألنّهقتلظلماًوعدوا انًالستبقاءنفسه(،)6وقالالشريازي-رمحههللا"-وإنأكرهرجلعلىقتل
رجلبغريحقفقتلهوجبالقودعلىاملكرهألنهتسببإىلقتلهمبعىن يفضيإىلالقتلغالباًفأشبه
ً
إذارماهبسهمفقتلهوأمااملكرهففيهقوالن:أحدمها:الجيبعليهالقودألنهقتلهللدفععننفسه
فلمجيبعليهالقودكمالوقصدهرجلليقتلهفقتلهللدفععننفسهوالثاين:أنهجيبعليهالقود
) (1أخرجهإبنماجه،يف سننه ،اببطالقاملكرهوالناسي،د.ط،ج،1ص،659رقم(.)2045وصححهاأللباينيفصحيح
ابن ماجةبرقم(.)1664

)(2انظر:العيّن،عمدة القاري شرح صحيح البخاري،د.ط،ج،13ص .87
)(3الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص .180

) (4انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي،د.ط،ج،4ص .246البغدادي،اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،ط،1ج،2

ص.816األسيوطي،جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود،ط،1ج،2ص .206
))5سورةاألنعام:جزءمناآلية .151

))6انظر:النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ط،1ج،4ص.310
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وهوالصحيح"( .)1
 .3أنينفردالقاتلابلقتل :إذاانفرداجلاينجبنايةالقتلالعمدمعتوفرالشروطالالزمةوجب
عليهالقصاصوهذاالنزاعفيه،أمالواشتكشخصانيفجنايةالقتل،وكانأحدمهاممنال
جيب عليه القصاص لو انفرد ابلقتل كاجملنون مع العاقل ،أو األب مع األجنيب ،فعند
،وأماعنداحلنفيةفيمتنعالقصاص
اجلمهورأيخذكلواحدمنهماحكمنفسهلوانفردابلقتل( )2
ّ
لوجود الشبهة ،وقال الكاساين–رمحه هللا"-ولو اشتك اثنان يف قتل رجل أحدمها ممن جيب
القصاصعليهلوانفرد،واآلخرالجيبعليهلوانفردممنذكرانكالصيبمعالبالغ،واجملنونمع
العاقل ،واخلاطئ مع العامد ،واألب مع األجنيب ،واملوىل مع األجنيب ال قصاص عليهما

عندان ...ألنه حيتمل أن يكون الفعل ممن ال جيب عليه القصاص  لوانفرد مستقال يف القتل

فيكونفعلاآلخرفضال"( .)3
موجهة إىل القتل وهذا عند
 .4أن يقصد اجلاين قتل اجملّن عليه:مبعىن أن تكون نية القاتل ّ
اجلمهور( ،)4وأما عند املالكية فال يشتط ذلك ،بل يكون القتل عمداً مبجرد قصد اجلاين
االعتداءعلىاجملّنعليهوإنمليقصدقتله( .)5
الًللمقتول،فلوقتلاألبابنهوإنسفلفالقصاصعليه،وكذلكاألم
 .5أناليكونالقاتلأص 
القتلحمرمابتفاقالفقهاء( .)6
إنقتلتولدهامعأ ّن
ّ

الركنالثاين:اجملّنعليه:ولكييعترباجملّنعليه-وهواملقتول-ركناًمنأركاناجلنايةيشتطفيمايلي :
اءكان
 .1أنيكوناملقت ولآدميامعصومالدم:فالبدأنيكوناجملّنعليهآدميامعصومالدم،سو 
))1الشريازي،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،د.ط،ج،3ص .178

))2انظر:العمراين،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،ط،1ج،11ص .328
)(3الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص .235

)(4انظر:البكرى،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني،ط،1ج،4ص.126الفوزان ،امللخص الفقهي،ط،1ج،2
ص .464

))5انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط،ج،4ص.242
)(6انظر:القزويّن،العزيزشرح الوجيز،ط،1ج.516،6
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كامل األعضاء أم ال ،أما إذاكان اجملّن عليه حيواان فال يكون االعتداء عليه قتال ،بل هو
إتالفحليوان،ويشتطأيضاأناليكوندمهمباحامبقتضيالشرع،كاحلريب والصائلواملرتد
عناإلسالم والزايناحملصن،وأمامنقتلهؤالءفاليقتلبهقصاصا،أل ّن اجملّنعليهيفهذه
يعزراذاقامابلقتلبغرياذناحلاكم( .)1
احلاالتمباحالدمكلية،و 

لكنّه ّ
 .2أن يكون املقتول معينا :يرى مجهور الفقهاء لكي تكون جناية القتل جناية عمدية توجب
جملّنعليهمعيّنا،أمالوقصداجلاينشخصامعينا -عمرا

القصاصإىلأنّهيشتطأنيكونا
تكوناجلنايةخطأ،وابلتايلاليقتصمنه،أل ّنالقاتل
مثال،فأصابشخصاآخر–زيدامثال-
ّ
مليقصدزيدا،وإّّناقصدعمرا،بينماذهباملالكيةإىلأنّهاليشتطأنيكوناملقتولمعينا،
ويقتصمنالقاتل،ألنّهقتلانسان

ومنمثّلوقصداجلاينزيدافأصابعمرايكونالقتلعمدا ّ
غريالذيقصدقتلهفاليغريوصفاجلناية( .)2
ّ
معصومالدم،وكوناجملّنعليهشخصاً
 .3التكافؤ :فالبدأنيكوناجملّنعليهمكافئاًللجاينيفاإلسالمواحلريةحىتيقعالقصاصعلى
اجلاين،فاليقتلمسلمبكافر،والحربعبد،وقالاملاوردي-رمحههللا -مشرياإىلأ ّن التكافؤ
بنيالقاتلواملقتولشرطلوجوبالقصاص":أماتكافؤاألحكامابحلريةواإلسالمفمعتربعندان
فيقتصمناألدىنابألعلىواليقتصمناألعلىابألدىن،وهوأنيقتلالكافرابملسلم،وال
يقتلاملسلمابلكافر ،وسواءكانالكافرذميا،أومعاهدا،أوحربيا،وبهقالمالكوأمحد"(،)3
وأماعنداحلنفيىةالتكافؤليسشرطاًإلقامةالقصاص علىاجلاين وابلتايليقتلاملسلمابلذمي،
واحلر ابلعبد،وقال الكاساين–رمحه هللا"-ال يشتط أن يكون املقتول مثل القاتل يف كمال
الذات،وهوسالمة األعضاء،والأنيكونمثلهيفالشرفوالفضيلة ،فيقتلسليماألطراف
مبقطوعاألطرافواألشل،ويقتل العاملابجلاهل ...والعاقلابجملنون،والبالغابلصيب،والذ كر

) (1انظر:ابناملفلح،املبدع يف شرح املقنع،ط،1ج،7ص .211البهويت،كشف القناع على منت اإلقناع،د.ط،ج،5
ص .522

) (2انظر :السنيكي،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،د.ط،ج،4ص.3الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري،د.ط،ج،4ص .242

)(3املاوردي،احلاوي الكبري،ط،1ج،12ص.11
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ابألنثى،واحلرابلعبد،واملسلمابلذميالذييؤدياجلزيةوجتريعليهأحكاماإلسالم"( .)1
الركنالثالث:اجلنايةنفسها:اختلفالفقهاءيفجنايةالقتلالعمدمنحيثالوسيلةواآللة،فمنهم
منحدداآللةوالوسيلة،ومنهممنأطلقهاوجعلهاتشملكلالوسائلاليت تؤديإىلاملوتعادة،
يرىاجلنفيةإىلأنّهيشتطيفجنايةالقتلالعمدأنتكوناآللةاملستخدمةيفالقتلمع ّدةللقتل
اينأمرخفييصعبالتعرفعليهإالبدليل
حىتتكونمعربةعنالقصدوتقوممقامه،ألنقصداجل
ّ
يدلعليه وهواآللةالقاتلة(،)2بينماذهبمجهورالفقهاءإىلأ ّن اجلنايةتكونعمداًوتوجبالقود
إذاحدثت بفعل يؤدي إىل املوت عادةً،كاحلبس ،واإللقاء من شاهق ،والقتل ابلسحر ،والقتل
ابلسم( .)3
عقوبة القتل العمد:
العقاب :مصدر عاقب ،يعاقب عقااب ،ومعاقبة ،واالسم:العقوبة ،ومجعها عقوابت ،وهي ما يلحق
اإلنسانمناحملنةبعدالذنبيفالدنيا(،)4ويفاالصطالحهيجزاءأوأملولعهالشارعاحلكيمزجرا
عنارتكابماهنىعنه ،وتركماأمربه ،فالعقوابتموانعقبلالفعل،وزواجربعده،مبعىنأ ّن العلم
بشرعيّتهامينعاإلقدامعلىالفعل،وإيقاعهابعدالفعلمينعمنالعودإليه( .)5

علكل جنايةعقوبة تناسبها ،وشرعالقصاصللقتلالعمدلتحقيقالعدل،
فاالشارعاحلكيمشر ّ
أل ّنالقتلهوإزهاقللروحوكذلكالقصاصهوإزهاقللروحيفالطرفاآلخرفكانتاملساواة،كما
أ ّنهناكعقوابتأخرىللقتلالعمد،مثلالديةواحلرمانمناملرياث .

)(1الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص .237

))2منالخسرو،درر احلكام شرح غرر األحكام،د.ط،ج،2ص،88الزيلعي،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،ط،1ج،6
ص .100

) (3اهليتمي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،د.ط ،ج ،8ص ،377ابن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ط  ،1ج،3

ص .257

))4انظر:القيسي،إيضاح شواهد اإليضاح،ط،1ج،1ص .171

))5انظر:ابنعابدين،حاشية رد احملتار على الدر املختار،د.ط،ج،4ص .3
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أوال:القصاص :
مناجلنايةفقصأثرهفيها،ويقال":خرجفالنيف
ّ
القصاصلغة:تتبّعاألثر،فكأ ّناجلاينسلكطريقاً


اذااقتص أثره"(،)1
ّ
أثرفالنقصصاً

وقدوردهذايفالقرآنالكرميأثناءاحلديثعنسيدانموسى

عليهالسالممعغالمه،قالتعاىل :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ
وقالتعاىل :ﱡ ﲝ

(،)3

رجعامتتبّعنيآاثرمها

ﱭﱠ()2أي

()4
،مبعّنتتبّعيأثرهوخربه(.)5

ﲞ ﲟﱠ

اصطالحا":أنيفعلابلفاعلمثلمافعل"( .)6
مشروعية القصاص :
ثبتتمشروعيةالقصاص،ابلكتابوالسنة،قالتعاىل :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﱠ( ،)7وقالتعاىل :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ(،)8وقالتعاىل:
(.)9

ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ

وجه الداللة :
دلّتاآلايتالقرآنيةعلىوجوبالقصاصيفالقتلى،وأ ّناجلاينيفعلمثلمافعلابجملّنعليه( .)10
الزبيدي،اتج العروس من جواهر القاموس،د.ط،ج،18ص.98
)ّ )1
)(2سورةالكهف:جزءمناآلية .64

)(3الطربي،جامع البيان عن أتويل آي القرآن،ط،1ج،15ص .320
)(4سورةالقصص:جزءمناآلية .11

)(5املاوردي ،النكت والعيون،د.ط،ج،4ص .238

)(6مصطفىاخلن/مصطفىالبغا/عليالشرجبي،الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي،ط،4ج،8ص .15
)(7سورةالبقرة،جزءمناآلية.178
)(8سورةالبقرة،اآلية .179
)(9سورةالنحل،جزءمناآلية.126



)(10اجلصاص،أحكام القرآن،د.ط،ج،1ص .176
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وعنابنعباسرليهللاعنهقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم":منقتليفعمياأورميا

تكونبينهمحبجرأوسوط،فعليهعقلخطأ،ومنقتلعمدافقوديده،ومنحالبينهوبينهفعليه

لعنةهللاواملالئكةوالناسأمجعني،اليقبلمنهصرفوالعدل"( .)1
وجه الداللة:

دلاحلديثعلىوج وبالقصاصيفحقمنقتلنفسامتعمدا( .)2
ّ
عنأنسبنمالك رليهللاعنه"،أنيهودايقتلجاريةعلىأولاحهلا،فقتلهاحبجر،قال:
فجيءهباإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم،وهبارمق،فقالهلا«:أقتلكفالن؟»فأشارتبرأسهاأنال،
مثقالهلاالثانية،فأشارتبرأسهاأنال،مثسأهلاالثالثة،فقالت:نعم،وأشارتبرأسها،فقتلهرسول
هللاصلىهللاعليهوسلمبنيحجرين"( .)3
وجه الداللة:
الصفة اليت قتل مما يدل على مشروعية
ففي احلديث داللة على أ ّن من قتل عمدا يقتل على ّ
(.)4
القصاص

شروط القصاص :
شروطالقصاص هيالشروطالسابقذكرهايفأركان جنايةالقتلالعمداملتمثلةيفاجلاين واجملّن
عليهواجلناية،واليتأخلصهاكمايلي :
)(1أخرجهالنسائي،يفالسنن الصغرى،اببمنقتلحبجرأوسوط،ط،2ج،8ص،40رقم(.)4790وأخرجه 

البيهقي،يفالسنن الكربى،ابباجيابالقصاصيفالعمد،ط،3ج،8ص،46رقم(.)15884وصححهاأللباينيفصحيح
اجلامع الصغري وزايدتهبرقم( .)2194

)(2الصنعاين،سبل السالم،د.ط،ج،2ص .350

) )3متفق عليه :أخرجه البخارييف صحيحه ،اببمن أقاد ابحلجر،ط ،1ج ،9ص،5رقم(.)6879وأخرجه مسلم يف
صحيحه،اببثبوتالقصاصيفالقتلابحلجروغريهمناحملدداتواملثقالت،د.ط،ج،3ص،1299رقم(.)1672

))4انظر:النووي،شرح صحيح مسلم،ط،2ج،11ص .157
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القاتلليقتص منه أنيكونمكلفا،أماغرياملكلّففليسأهال
 .1شروط القاتل:يشتطيف
ّ
،وأنيكونخمتاراً،وهذاعنداحلنفية .
للعقوبة،وأنيكوناجلاينقدتعمداجلناية 
 .2شروطاملقتول:الشروطالواجبتوافرهايفاملقتول هي :أنيكوناجملّنعليهمعصومالدم،
،وأنيكوناملقتولكفئاللقاتل.
وناليكوناملقتولجزءالقاتل 
 .3اجلناية:يشتطيفاجلنايةأنتكونعمداحمضاوليسفيهاشبهة .
مسقطات القصاص :
ويسقطالقصاصيفحالموتالقاتلالذيوجبالقصاصيفحقه،وجتب

 .1موتاجلاين :
الديةيفمالهعنداحلنابلةوالشافعيةواملالكيةيفقول،بينماذهباحلنفيةواملالكيةيفاملشهور
إىلعدموجوبالدية،حبجةأ ّنالقصاصهوالواجبعيناًفإذاسقطسقطالواجب( .)1
 .2العفو :فإذا وجب القصاص يف جناية القتل العمد وعفا ويل املقتول عن القاتل سقط
القصاص ،فانكان العفو جماان القصاص وال دية ،وإن كان على مال وجبت الدية على
اجلاين( .)2
 .3ارث القصاص  :ويسقط القصاص اذا ورث اجلاين القصاص أو جزءا منه ،كما لو وجب
فماتمنلهحق القصاص،فورثاجلاينالقصاصيسقطالقصاصال
ّ
القصاصلشخص 
ستحالةاستيفاءالقصاصمنطالبومطلوبيفآنواحد( .)3

اثنيا:الدية :
والديةهي":املالاملؤدىإىلجمّنعليهأووليهبسببجناية"(،)4والديةليستعقوب ةً أصلي ةً يف
) (1انظر:النووي،روضة الطالبني وعمدة املفتني،ط،3ج،9ص .239الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2
ج،7ص .246

)(2انظر:الشريازي،التنبيه يف الفقه الشافعي،د.ط،ص.217

) )3انظر:الغزايل،الوسيط يف املذهب،ط،1ج،6ص .276اجلويّن،هناية املطلب يف دراية املذهب،ط،1ج،16ص.23
التسويل،البهجة يف شرح التحفة،ط،1ج،2ص .617

)(4البهويت،املنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد،ط،1ج،2ص .689
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القتلالعمد،أل ّن األصليفجنايةالقتلالعمدالقصاص،واّّناهيعقوبةبدليةيفحالالعفوعن
القاتل من قبل أولياء القتيل ،إن كان العفو على مال ،أوسقط القصاص عن القاتل لسبب من
األسبابالسابقذكرها،وديةالقتلالعمدتكونحال ةًغريمؤجلة،وجتبيفمالاجلاين،ومناملتفق
عليه:أهناديةمغلظةمعاختالفالفقهاءيفكيفيةتغليظها( .)1
ّ
اثلثا:حرمانالقاتلمناملرياث :
ومناجملمععليهبنيالفقهاءحرمانالقاتلمناملرياث،استدال الًبقولهصلىهللاعليهوسلم":ليس


للقاتلشيء"( ،)2واعما الًللقاعدةالفقهيةمناستعجلشيئاقبلأوانهعوقبحبرمانه،ولك ّنالفقهاء

اختلفوايفحتديدالقتلالذيمينعاملرياث،فذهبالشافعيةإىلأ ّن القتلاملانعمناإلرثهوالقتل
عمداكانالقتلأوخطأأوشبهعمد،حقاًأوبغريحق،لعمومقولهصلىهللاعليهوسلم"ال
مطلقاً 
يرثالقاتلشيئا"(،)3وأشارإىلهذااملعىنالرملي-رمحههللا-حيثقال":واليرثقاتلمنمقتولهوإن
مليضمنكأنقتلهحبقلنحوقودأودفعصائلسواءأكانبسببأمشرطأممباشرة وإنكان
مكرهاأوحاكماأوشاهداأومزكياإذلوورثالستعجلالورثةقتلمورثهمفيؤديإىلخرابالعامل
فاقتضتاملصلحةمنعإرثهمطلقانظراملظنةاالستعجال"( .)4
احلنفيةالقتلاملانعمناإلرثهوالقتلبغريحق،وهوالذييوجبالضمانعلى
ّ
وعنداحلنابلةو
القاتلبقصاصأوديةأوكفارة،وقالالسرخسي–رمحههللا":-اعلمأبنالقاتلبغريحقاليرثمن
()5
أماالقتلحبقكالقتلقصاصاًأوحداً،أوالقتلدفاعاً
ّ
املقتولشيئاعندانسواءقتلهعمداأوخطأ"
قتلابحلق القتلابلتسببفالمينعاملرياث
ّ
عنالنّفسفإنّهالمينعمناملرياث،وألافاحلنفيةإىلال


) (1انظر :املاوردي ،اإلقناع يف الفقه الشافعي ،د.ط،ج ،1ص .166اهلامشي ،اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ،ط ،1ج،1
ص .446

))2أخرجهأبوداوديف سننه،اببدايتاألعضاء،د.ط،ج،4ص،189رقم( .)4563

))3أخرجهالبيهقي،يفالسنن الصغري،اببكفارةالقتلط،1ج،3ص،263برقم( .)3123
)(4الرملي،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،د.ط،ج،6ص .28
)(5السرحسي ،املبسوط،ط،1ج،30ص .86
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()1
ميفرقونبنيحالتني:حالةالعمدوحالةاخلطأ،ففيحالةالعمداليرث
عندهم  ،وأمااملالكيةفإ ّهن ّ
القاتلمنمالمقتولهشيئاً ،المنالديةوالمنالتكة،وأمايفحالةاخلطأفاملخطئيرثمنمال
مورثه،واليرثمنالديةشيئاً( .)2
ّ

املطلب الثاين :القتل العمد يف القانون الصومايل:
أوال:مادة )434(:
نصاملادة":كلمنإرتكبجرميةالقتليعاقبابإلعدام"( .)3
التكييف الفقهي للمادة:
علىكلمنارتكبجنايةالقتلدونتفريقبنيجنايةاخلطأوجناية
ّ
أصدرتهذهاملادةحكماًعاماً
العمد ،وكذلك الظروف واملالبسات اليت من املمكن أن حتدث فيها اجلناية ،ولكن  ابلرجوع إىل
تفسريالقانو نواإلستثناائت يتبنيأ ّن املقصودمناجلرميةهناالقتلالعمد،وهواالعتداءعلىاجملّن
عليهمبايقتلغالباًقاصداًبذلكقتلاجملّنعليه .
اثنيا:مادة :)346(:
نصاملادة":كلمنتسببيفوفاةشخصبرلاهيعاقبابلسجنمدةالتقلعنستسنوات،
والتزيدعلىمخسعشرةسنة"( .)4
التكييف الفقهي للمادة :
هذهاملادةيظهرأهنا تندرجحتتجنايةالقتلالعمد أل ّن اجلايناعتدىعلىاجملّنعليه
وابلنظرإيل
ّ
لكمتّ
اجلاينرلىاجملّنعليه،وبناءًعلىذ 

قاصداًإزهاقروحه،إالأ ّن القتل جاءهنابعدحصول 
)(1انظر:البهويت،كشاف القناع عن منت اإلقناع،د.ط،ج،4ص.492السرحسي ،املبسوط،ط،1ج،30ص .86
)(2انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي،د.ط،ج،4ص.486العدوي ،حاشية العدوي،د.ط،ج،2ص .376

))3مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .151
)(4املرجع نفسه،ص.151
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حتفيضعقوبةالقاتلمناإلعدامإىلالسجنمنستسنواتإىلمخسةعشرسنة .
اثلثا:مادة( .)443
نصاملادة":كلمنفاجأزوجه،أوإحدىبناته،أوأخواتهيفحالةزانفقتليفثورةغضبجاحمة
زوجه،أوإبنته،أوأخته،دفاعاعنشرفهوشرفاألسرةيعاقبابلسجنمدةالتقلعن مخس
سنواتوالتتجاوزعشرسنوات"(.)1
التكييف الفقهي للمادة:
ميةالقتلجب ّدويقني
ج
ىلهذهاملادةيتبنيأ ّننوعالقتلهناالقتلالعمدأل ّناجلاينارتكبجر
ّ
وابلنظرإ
بصرفالنظرعنالباعثالداعيإىلارتكاباجلناية ،سواءجاءتنتيجةالوفاةحا الًأمالحقاً،
والعقوبةالواردةيفاملادةهيالسجنمدةالتقلعنمخسسنواتوالتتجاوزعشرسنوات .
املطلب الثالث :املقارنة:
أوال:املادة،)344(:واليتنصها":كلمنإرتكبجرميةالقتليعاقبابإلعدام"( .)2
أهناجنايةالقتلالعمد،ومعرفةعقوابهتايفالشريعة
وبعدمعرفةالتكييفالفقهيللمادة،و ّ

يتبنيأناملادة
اإلسالميةاملتمثلةيفالقصاصوالدية،ومعرفةعقوبتهايفالقانون،واليتهياإلعدام ّ 
موافقة للشريعة اإلسالمية من حيث األصل ،أل ّن األصل يف القتل العمد القود لقوله تعاىل:
ﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ(،)3ولقولهصلىهللاعليهوسلم":العمدقود،إالأنيعفوويل
الحيلدمامرئ مسلم ،يشهدأنالإلهاالهللوأينرسول

املقتول"(،)4ولقولهصلىهللاعليهوسلم":

))1مجهوريةالصومال،القانوناجلنائي الصومايل،د.ط،ص .154
)(2املرجع نفسه،ص 151

))3سورةاملائدة:جزءمناآلية .45

))4أخرجهالدارقطّن،يف سنن الدارقطين،كتاباحلدودوالدايتوغريه،ط،1ج،3ص،94رقم( .)45
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هللا،إالابحديثالث:النفسابلنفس ،والثيبالزاين،واملارقمنالدينالتاركللجماعة"(‘)1إالأ ّن

املادةملتتعرضإىلدورأولياءالقتيل،وهمالذينيفاملقاماألول،لقولهتعاىل:ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲗﱠ ( ،)2ولقولهصلىهللاعليهوسلم":ومنقتللهقتيل

ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ

()3

فهوخبريالنظرين:إمايودىوإمايقاد"

ثةكمايفقولهتعاىل :ﱡ ﲉ
حق للور 
 ،واإلنتقالإىلالدية ّ

أوالعفوجماانكمايفقوله تعاىل:

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ(،)4

ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ(،)5ومنهنايبدواأ ّن املادةموافقةللشريعةاإلسالميةمن
إالأهناخمالفةللشريعةاإلسالميةيفعدم
حيثاألصل،حيثنصتأ ّنعقوبةالقاتلهياإلعدامّ ،
ّ
إشارهتاإىلإمكانيةحصولالعفومنالورثةوانتقاهلمإجىلالدية .
اثنيا:املادة)346(:واليتنصها":كلمنتسببيفوفاةشخصبرلاهيعاقبابلسجن .)6("...

التكييفالفقهيللمادةعلىأهناجنايةالقتلالعمد ،وعقوبةالقتلالعمديفالشريعة
ّ
لقدمتّ
لكن القتلجاءهنابعد
اإلسالميةالقصاص،أوالديةعنداالنتقالإليها،ويفالقانوناإلعدام،و ّ
لكمتّتخفيضعقوبةالقاتليفالقانونمناإلعدامإىلالسجن،
حصولاجلاينرلىاجملّنعليه،ولذ 
أمايفالشريعةاإلسالميةفقداختلفالعلماءيفعقوبةاجلاينإذاجاءالقتلنتيجةرلىاجملّنعليه،
فمنهممنقال:ابلقصاص،ومنهممنقال:ابلدية،ومنهممنقال:القصاصوالدية،وإليكأقوال
العلماءإبجياز:القولاألول:ليسفيهقصاصابعتباراإلذنشبهة ،وجتبالدية،ألنالشبهةالمتنع
وجوباملالهذارأياحلنفية،وبهقالبعضالشافعية(.)7القولالثاين:جيبالقصاص،ألنّهقتل
))1متفقعليه:أخرجهالبخاري،يفصحيحه،كتابالدايت،اببقولهللاتعاىل(:أنالنفسابلنفس)ط،1ج،9ص،5رقم
(.)6878وأخرجهمسلميفصحيحه،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايت،اببمايباحبهدماملسلم،د.ط،ج،3

ص،1302رقم( .)1676
)(2سورةاإلسراء:جزءمناآلية .33

)(3أخرجهالبخاري،يف صحيحه،اببمنقتللهقتيلفهوخبريالنظرين،ط،1ج،9ص،5رقم( .)6880
)(4سورةالبقرة:جزءمناآلية .178
)(5سورةاملائدة:جزءمناآلية .45

()6مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص151

)(7انظر:ابنجنيم،األشباه والنظائر،ط،1ج،1ص.110النوويروضة الطالني وعمدة املفتني،ط،3ج،1ص .137
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احلق لوارثه ال له ،وهذا رأي
عمد وإذن املقتول ال اعتبارله ،ألنّه أسقط ح ّقاً قبل وجوبه ،وأل ّن  ّ
املالكية( .)1القول الثالث :ال قصاص وال دية ،أل ّن اجملّن عليه أسقط ح ّقه ابختياره ،فله حكم
االنتحار ،وهورأياحلنابلةوالشافعية(،)2إذن:تعتربهذهاملادةخمالفةللشريعةاإلسالمية عنداألخذ
برأي القائلني ابلقصاص وهم املالكية  ،وتكون خمالفة للشريعة اإلسالمية كذلك على رأي القائلني
ابلدية ،وهم احلنفية ،بينما تكون املادة موافقة للفقه اإلسالمي على رأي القائلني بعدم القصاص
والدية،وهماحلنابلةوالشافعية،وتعتربالعقوبةالواردةيفاملادةمناببالتعزير .
اثلثا :املادة ،)434(:واليت نصها":كل من فاجأزوجه ،أو إحدى بناته ،أو أخواته فقتل يف ثورة
غضبجاحمةزوجه،أوإبنته،أوأخته،دفاعاعنشرفهوشرفاألسرةيعاقبابلسجنمدةالتقل
عنمخسسنواتوالتتجاوزعشرسنوات"( .)3
أهنا جنايةالقتلالعمد،ومعرفةعقوبتهاالواردةيفاملادةواليتهي
وبعدمعرفةنوعاجلناية،و ّ

السجنيتبنيأ ّناملادةخمالفةللشريعةاإلسالميةمنانحيتني :
ّ
 .1انحيةالعقوبة،حيثأوجبتاملادةعلىالقاتلعقوبةالسجنمنمخسسنواتإىلعشر
سنوات،وعقوبةالقتلالعمديفالشريعةاإلسالميةالقصاص،أوالدية .
الً للمجّنعليهأوأجنبياً،فإنكان
 .2انحيةالتفريق،ملتفرقاملادةبنيأنيكوناجلاينأص 
الًللمقتولفالقصاصبنياألصولوالفروع،لقولهصلىهللاعليهوسلم":اليقتل
اجلاينأص 
فإنأتىببيّنةفالقصاصعليه،أل ّن املقتول مباحالدمكلي ًة

الوالدابلولد"(،)4وإنكانأجنباً
،أوأتىببيّنةولكنّالزاينغريحمصنفعليهالقصاص .

وإنملأيتببيّنة

يفهذهاحلالة،

)(1انظر:عليش،منح اجليل شرح خمتصر خليل،د.ط،ج،9ص .10

)(2انظر:الغزايل،الوسيط يف املذهب،ط،1ج،6ص.264ااملرداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،ط،2ج،9
ص .455

))3مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .154

) (4أخرجهابنماجهيفسننه،ابباليقتلالوالدبولده،د.ط،ج،2ص،888برقم(.)2662وصححهاأللباينيفصحيح
ابن ماجهبرقم( .)2157
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املبحث الثاين :القتل شبه العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الصومايل
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :القتل شبه العمد يف الشريعة اإلسالمية :مفهومه،وعقوبته.

أوال :مفهوم القتل شبه العمد :
ذكرالفقهاءالقتلشبهالعمدلمنتقسيماتاجلنايةعلىالنفس،إالأ ّناإلماممالك–رمحههللا-
كاناليرىالقتلشبهالعمديفالتقسيم،حيثقال":شبهالعمدابطلالأعرفه،وإّناهوعمدأو
خطأ"(،)1وسبقالكالمعنهذاأثناءاحلديثعنتقسيماتالعلماءللجنايةعلىالنفس .
والقائلونبثبوتالقتلشبهالعمداختلفوايفماهيتهوحتديدمعناه،فعندالشافعيةهو:أنيقصد
اجلايناالعتداءعلىاجملّنمبااليقتلعادةفيموتمنه،كماأشارإليهالنووي-رمحههللا-بقوله":وأما
شبهالعمدفهو:أنيكونعامداًيفالفعل،خمطئاًيفالقصد،مثل:أنيقصدلربهمبااليقتلمثله
غالباً ،فيموت منه"( ،)2وعند احلنفية هو":أن يتعمد الضرب مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى
السالح"( ،)3وعند احلنابلة هو:أن يقصد ا جلاين لرب اجملّن عليه مبا ال يقتل غالبا إما لقصد
العدوان،أولقصد التأديبفيموتمنه،وقالابنقدامة-رمحههللا"-شبهالعمدأحد أقسامالقتل،
انعليه،أولقصدالتأديبله،فيسرففيه،

وهوأنيقصدلربهمبااليقتلغالبا؛إمالقصدالعدو
كالضربابلسوط،والعصا،واحلجرالصغري،والوكزواليد،وسائرمااليقتلغالباإذاقتل،فهوشبه
عمد؛ألنهقصدالضربدونالقتل،ويسمىعمداخلطإوخطأالعمد؛الجتماعالعمدواخلطإفيه،
فإنهعمدالفعل،وأخطأيفالقتل،فهذاالقودفيه"( .)4
اتجمنالفعلاملتعمدالذيمل
ّ
يفاتالفقهاءيتبنيأ ّنالقتلشبهالعمدهوالقتل 
ّ
ومنخاللتعر
النّ
فالفقهاءمتّفقونعلىأ ّن القتلشبه

لكن القتلتولّدعنه.وعليه :
يقصدبهاجلاينقتلاجملّن عليه،و ّ
)(1حممد،شرح ميارة الفاسي،د.ط،ج،2ص .451

))2النووي،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،ط،1ج،11ص .449
))3الفرغاين ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي،د.ط،ج،4ص .443
)(4ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،8ص .271
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لكنّهماختلفوايفحتديدمااليقتل
العمدهو :أنيقصداجلاينلرباجملّنعليهمبااليقتلغالباو 
غالبافعنداحلنفيةهو:ماليسبسالحوالماأجريجمرىالسالح،وعنداجلنابلةوالشافعيةهو:كل
مااليؤديإىلوفاةاجملّنعليهغالباسواءكانحمددا،أمال( .)1
وشبهالعمدعندالقائلنيبهثالثةأنواع :
النوعاألول:أنيقصداجلاينلرباجملّنعليهمباليسفيهاهلالكعادةًكالسوطواللّطمةومليوال
الضرابتوهذامتفقعليه .
النوع الثاين :أن يضرب مبا ال يقتل غالباً ويوايل الضرابت إىل أن ميوت وهذا عمد عند الشافعية
واحلنابلة،وشبهعمدعنداحلنفية( .)2
النوعالثالث:أنيقصداجلاينقتلاجملّنعليهمباليسهوجبارحوالطاعنولكنيغلبفيهاهلالك،
فهذاعمدأيضاعندالشافعيةواحلنابلة،وشبهعمدعنداحلنفية( .)3
حكمه:
حمرم شرعا ألنّه اعتداء ،وظلم قال
القتل شبه العمد ّ

ﳋﱠ(.)4

ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳆ
تعاىل :ﱡ ﳄ



وجه الداللة:نصتاآليةالكرميةعلىحرمةاالعتداء( .)5

))1انظر:املروزي،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،ط،1ج،7ص.3276النووي،اجملموع،د.ط،ج،19
ص.5املنبجي،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب،ط،2ج،2ص.712

) )2انظر:الغمراوي،السراج الوهاج على منت املنهاج،د.ط،ج،1ص .478املقدسي،العدة شرح العمدة،د.ط،ج،1
ص .526

))3انظر:ابنتيمية،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد،ط،2ج،2ص.122
)(4سورةالبقرة:،جزءمناآلية .190

))5الطربي،جامع البيان عن أتويل آي القرآن،ط،1ج،3ص.562
34



اثنيا:عقوبته:
اتفق الفقهاء القائلون ابلقتل شبه العمد على أنّه ال قصاص فيه ،وأ ّن فيه الدية ،كما أ ّن هناك
عقوابتأخرىغريالديةمثلالكفارةواحلرمانمناملرياث .
وتعترب الدية عقوبة أصلية يف القتل شبه العمد ،وليست بد الً عن عقوبة أخرى ،وجتب على
العاقلةمؤجل ةً يفثالثسنني،وفيهاشيءمنالتغليظ،كماهواحلاليفديةالقتلالعمد،أل ّن
اجلاينقصدالفعلمعاختالفالفقهاءيفكيفيةالتغليظيفديةالقتلشبهالعمد،وخففتمنوجه،
حيثجعلتعلىالعاقلة،كماهواحلاليفديةالقتلاخلطأ( .)1
والدليلعلىمشروعيتهامارويعنعبدهللابنعمرو،عنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال":قتيل
اخلطأشبهالعمدقتيلالسوطوالعصا،مائةمناإلبلأربعونمنهاخلفة،يفبطوهناأوالدها"( .)2
وجه الداللة :
،وأمادليلوجوهباعلىالعاقلةفهو
ففياحلديثداللةعلىوجوبالديةيفالقتلشبهالعمد( )3
مارويعنأيبهريرةرليهللاعنهأنهقال":اقتتلتامرأاتنمنهذيل،فرمتإحدامهااألخرىحبجر
فقتلتهاومايفبطنها،فاختصمواإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم ،فقضىأنديةجنينهاغرة،عبدأو

وليدة،وقضىأنديةاملرأةعلىعاقلتها"( .)4


) (1انظر :الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،د.ط ،ج ،3ص .36الشافعي ،األم ،د.ط ،ج ،7ص.348

السمرقندي،حتفة الفقهاء،ط،2ج،3ص .107

) )2أخرجهابنماجهيف سننه،كتابالدايت،اببديةشبهالعمدمغلظة،د.ط،ج،2ص،877رقم(.)2627وصححه
األلباينيفصحيح ابن ماجةبرقم( .)2126

))3الشوكاين،نيل األوطار،ط،1ج،7ص .29

) )4متفقعليه:أخرجهالبخارييف صحيحه ،ابب جننياملرأة،وأنالعقلعلىالوالد،وعصبةالوالدالعلىالولد،ط،1ج،1
ص،11رقم( .)6910وأخرجهمسلم،يف صحيحه،اببديةاجلنني،ووجوبالديةيفقتلاخلطأ،وشبهالعمدعلىعاقلة
اجلاين،د.ط،ج،5ص،110رقم( .)4485
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املطلبالثاين:القتلشبهالعمديفالقانونالصومايل :
املادةاألوىل:مادة( .)439
نصاملادة":كلمنتعدىعلىآخرابلضرب،وملينجمعنهذاالتعديمرضجسماين،أوعقلي،
يعاقب–بناءعلىشكوىاجملّنعليه -ابلسجنمدةأقصاهاستتةشهور،أوبغرامةأقصاهاثالثة
آالفشلنصومايل"( .)1
املادةالثانية:مادة( .)441
نص املادة":كل من تسبب يف وفاة آخر ابرتكابه فعال من األفعال املشار إليها يف املادة()439
يعاقبابلسجنمدةالتقلعنعشرةسنواتوالتتجاوزمخسعشرةسنة"( .)2
التكييف الفقهي :
يتبني أ ّن نوع القتل هنا شبه العمد بدليل املادة األوىل اليت أشارت إىل
وابلنطر إىل املادة الثانية ّ 
الضرب ،والضرب يكون مبا ال يغلب فيه اهلالك كالسوط واللّطمة واحلجر الصغري ،مبعىن مل
يقصداجلاين من اجلناية قتل اجملّن عليه ،ومل يستخدم اآللة القاتلة ،وإّّنا جاء القتل نتيجة اخلطأ،
أكثرهامخسةعشرسنة .

والعقوبةالواردةيفاملادةهيالسجنمدةأقلهاعشرسنوات،و
املطلب الثالث :املقارنة :
بعدمعرفةنوعاجلناية،واليتهيجنايةالقتلشبهالعمد،ومعرفةعقوبتهايفالشريهةاإلسالمية،وهي
ون،وهيالسجنمدةالتقلعنعشرسنوات ،والتزيدعنمخسة

الديةوالكفارة،وعقوبتهايفالقان
نيأناملادةخمالفةللشريعةاإلسالمية،حيثأوجبتعلىالقاتلقتالشبهالعمدعقوبة
عشرسنةيتب ّ 
السجن،معأ ّنعقوبةالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلسالميةهيالديةوالكفارة .

))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .152
))2املرجع نفسه،ص 153
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املبحث الثاين:القتل اخلطأ يف الشريعة اإلسالمية والقانون الصومايل
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :القتل اخلطأ يف الشريعة اإلسالمية :مفهومه ،وحكمه ،وعقوبته.
أوال :مفهومه :
(،)1

وأمااخلطأ:

القتل:منقتل يقتلقتال،وهواإلماتة وإزهاقالروح ،يقال:قتلهيقتله قتال:إذاأماته
فهو لدالصواب،يقال":خطئالشيءخيطأخطاء ج
وخطاءً،إذاأرادهفلميصبه ،واملخطئمنأراد
ً
الصوابفصارإىلغريه"( ،)2قالتعاىل:ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ(،)3أيسهومت
فيه()4وأخطأالطريقمبعىنعدلمنه،وهلذايقالملنأرادشئاًفصارإىلغريهإنّهأخطأ،وأييتمبعىن
الذنب ،قال تعاىل أثناء احلديث عن إخوة يوسف:ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ( )5أي آمثني(،)6

وخالصةالقول:اخلطأهوأنيقصدالشخصشيئاًفيقعيفغريمايقصد،اذن:القتلاخلطأيفاملعىن
اللّغويهوالقتلاحلادثبغريقصداإلنسانوإرادته.
واصطالحا :
عرفالفقهاءالقتلاخلطأبع ّدةتعريفاتوابلنظرإليهايبدواأهناالتختلفعناملعىناللّغويللقتل
ّ
شخصا ظنه
وعرف اجلرجاين القتل اخلطأ أبنّه":ماليس لإلنسان فيه قصد...كما إذا رمى
ً
اخلطأّ  ،
ا،فإذاهومسلم،أوغرلافأصابآدميًا،وماجرىجمراه،كنائممثانقلبعلىرجل
ً
ً
صيداأوحربيً

))1انظر:أمحد،معجم اللغة العربية املعاصرة،ط،1ج .1774،3
))2ابندريد،مجهرة اللغة،ط،1ج،2ص .1054
)(3سورةاألحزاب:جزءمناآلية .5

) (4اجلوزي،تذكرة األريب يف تفسري الغريب،ط،1ج،1ص .297
))5سورةيوسف:جزءمناآلية .97

))6الرازي،مفاتيح الغيب،ط،3ج،20ص .331
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()1
عرفهابنقدامةأبنّه":أنيرميالراميشيئا،فيصيبغريه"( .)2
فقتله" ،بينما ّ
وعرفهأيضااخلطيبالشربيّنأبنّه":أناليقصدأصلالفعلأويقصدهدونالشخص"( .)3
ّ
يفاتالفقهاءيتبني أن القتل اخلطأهو :القتلاحلادثبغريقصداجلاين،مبعىن
ّ
ومنخاللتعر
ظن الفاعل ،مثل أن يرمي
مل يقصد القاتل قتل هذا الشخص ،وإّّنا أخطأ ،سواء كان اخلطأ يف ّ
شخصايظنّهحربيا فاذاهومسلم،أويفالقصد،وهوأنيرميصيدافيصيبآدميا،أومليقصد

القاتلالفعلأصال،مثلأنينقلبانئمعلىطفلجبوارهفيقتله( .)4

اثنيا:حكمه :معفوعنهبدليلقولهتعاىل :ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

عليكمفيمافعلتموهمنذلكخمطئني(.)6

ﲜﱠ( ،)5أيالإمث

اثلثا:عقوبته:
مناملتفقعليهبنيالفقهاءأنّهالقصاصيفالقتلاخلطأ،وإّّنافيهالديةوالكفارة،ابإللافةإىل
احلرمانمناملرياث .
 .1الدية:والديةهياملالالواجببذلهألهلاجملّنعليهيفمقابلةإزهاقروحه،أوللمجّنعليه
يفاجلنايةعلىمادونالنفس

()7

،وجتبالديةعلىالقاتلقتالخطألقولهتعاىل :ﱡ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ( .)8

))1اجلرجاين ،التعريفات،ط،1ج،1ص .99
)(2ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،8ص.272

)(3الشربيّن،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ط ،1ج ،5ص.214

) )4انظر:النووي،منهاج الطالبني وعمدة املفتني،ط،1ج،1ص .289الزركشي،الشرح الكبري على منت املقنع،د.ط،
ج،9ص .332
)(5سورةاألحزاب:جزءمناآلية .5

))6النسفي،مدارك التنزيل وحقائق التأويل،ط،1ج،3ص .17

)(7انظر:احلصّن،كفاية األخياريف حل غاية اإلختصار،ط،1ج،1ص .460
)(8سورةالنساء:جزءمناآلية92
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وجه الداللة:
إن
ففي اآليةوجوبالديةيفالقتلاخلطأ(،)1وجتب علىالعاقلةبالخالفبنيالعماءيفذلك  ،
كانالقتلعلىخطأ،كماأشارإليهابنرشد-رمحههللا-بقوله":وأماعلىمنجتبفالخالفبينهم
أنديةاخلطأجتبعلىالعاقلة"(،)2ونقلهذااإلمجاعأيضاابنقدامة-رمحههللا -حيثقال":وال
نعلمبنيأهلالعلمخالفايفأنديةاخلطأعلىالعاقلة.قالابناملنذر:أمجععلىهذاكلمن
حنفظعنهمنأهلالعلم.وقدثبتتاألخبارعنرسولهللا-صلىهللاعليهوسلم-أنهقضىبدية
اخلطأعلىالعاقلة،وأمجعأهلالعلمعلىالقولبه"( .)3
وكل دية حتملها العاقلة ،واليت منها دية اخلطأ مؤجلة إىل ثالث سنني وقد أشار هذا ابن

قدامة-رمحه هللا-حيث قال":وال خالف بينهم يف أهنا مؤجلة يف ثالث سنني؛ فإن عمر ،وعليا-
رليهللاعنهما-جعالدية اخلطأعلىالعاقلةيفثالثسنني ،والنعرفهلمايفالصحابةخمالفا،
واتبعهمعلىذلكأهلالعلم،وألنهمالجيبعلىسبيلاملواساة،فلمجيبحاالكالزكاة،وكلدية
وتكونخمففةيفكلاألحوالمنوجهةنظراملالكيةواحلنفية،بينما
ّ
حتملهاالعاقلة،جتبمؤجلة"(،)4
تكونمغلظةيفبعضاألحوالعندالشافعيةواحلنابلة،كمالوحدثالقتليفحرممكة،أوحدث
الرحماحملّرم( .)5
يفاألشهراحلرم،أوحدثعلىذي ّ
 .2الكفارة :مناملتفقعليهبنيالفقهاءوجوبالكفارةيفالقتلاخلطأ ،وهيعتقرقبةمؤمنة
فمنملجيدفصيامشهرينمتتابعني،ويدلعلىذلكقولهتعاىل:ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱉ
ﱅﱆﱇ

)(1الصابوين،روائع البيان تفسري آايت االحكام،ط،3ج،1ص .498
)(2ابنرشد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط،ج،4ص .195
)(3ابنقدامة ،املغين،د.ط،ج،8ص .378
)(4ابنقدامة املغين،د.ط،ج،8ص.378

) (5انظر:املاوردي ،احلاوي يف فقه الشافعي،ط،1ج،12ص .217األسيوطي،جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني

والشهود ،ط،1ج،2ص.217
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ﱗﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡ
ﱘ
ﱓ ﱔﱕﱖ
ﱣ ﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭ ﱮﱯ
ﱤ
ﱢ
ﱽ
ﱼ
ﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱳ
ﱰ ﱱ
()1

ﱾ ﱿﲀﲁﱠ

وجه الداللة :
دلّتاآليةالكرميةعلىوجوبالكفارةيفالقتلاخلطأ،كمادلتاآلية علىأ ّن الكفارةيفالقتل
اخلطأهيعتقرقبةمؤمنة،فمنملجيدفصيامشهرينمتتابعني(،)2وبناءً علىذلكفمنقتلنفساً
اءانفردالقاتلابلقتل،أوشاركفيهغريه،وقالابنقدامة":ومنشارك

حمرم ةًوجبتعليهالكفارة،سو
ّ
يفقتليوجبالكفارة،لزمتهكفارة،ويلزمكلواحدمنشركائهكفارة.هذاقولأكثرأهلالعلم"(،)3
وأمااحلرمانمناملرياثفقدسبقالكالمعنهعنداحلديثعنعقوابتالقتلالعمد.
املطلب الثاين :القتل اخلطأ يف القانون الصومايل:
تكلمالقانونالصومايليفالقتلاخلطأيفاملادة( .)445
نصاملادة":كلمنتسببيفموتآخرإبمهالهالناشئعنخطئهيعاقبابحلبسمدةالتقلعن
ستةشهوروالتتجاوزمخسسنوات"(.)4
التكييف الفقهي للمادة:



يتبني أ ّن نوع اجلناية هنا جناية القتل اخلطأ ،على رأي القائلني ابلتقسيم
وابلنظر إىل هذه املادة ّ 
الثالثيوهم اجلمهور،والقائلنيابلتقسيمالثنائيوهماملالكية ،أل ّن القتل حدثبغريقصداجلاين،
)(1سورةالنساء:اآلية .92

))2الصابوين،روائع البيان تفسري آايت االحكام،ط،3ج،1ص .494
)(3ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،8ص .515

()4مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .155
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هتسبّبيف
اجلاينمليقصدقتلاجملّنعليهلكنّ 

أوالقتلابلتسببعندالقائلنيبهوهماحلنفية،أل ّن 
قتله،وعقوبةاجلنايةيفالقانونيفهذهاحلالةهياحلبسمدةالتقلعنستةشهوروالتزيدمخس
سنوات .
املطلب الثالث:املقارنة:
بعدذكرنوعاجلناية،منأهناجنايةالقتلاخلطأ ،وذكرعقوبتهايفالشريعةاإلسالميةاملتمثلةيف
الديةوالكفارة،وعقوبتهايفالقانونواليتهيالسجنمدةأقصاهامخسسنوات،وأدانهاستةأشهر
يتبنيأ ّنالقانونالصومايلخمالفللشريعةاإلسالمية،حيثأوجبعلىالقاتلخطأعقوبةالسجن،
ّ
وعقوبةالقتلاخلطأيفالشريعةاإلسالميةهيالديةوالكفارة .
إذن:تعتربهذهاملادةخمالفةللشريعةاإلسالميةحيثأوجبتعلىاجلاينيفجنايةالقتل
اخلطأعقوبةالسجنمنستةأشهرإىلمخسسنوات،بينماأوجبتالشريعةاإلسالميةعلىاجلاين
يفالقتلاخلطأالديةوالكفارة.
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الفصل الثاين
اإلجهاض يف الشريعة اإلسالميةوالقانون الصومايل ،وحتته ثالثة مباحث
املبحث األول:اإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية ،مفهومه،وحكمه ،وعقوبته.
أوال:مفهوم اإلجهاض واجلنني:
اإلجهاضلغة:منفعلأجهضجيهضإجهالا،وهوإسقاطاجلنني انقصاخللق،واجلهيض:السقط
الذييسقطمنبطناألمقبلمتاماملدة،ذكراكانأوأنثى،سواءكانمناملرأةأوغريها،واإلجهاض
مبعىن واحد أي إلقاء ال ولد قبل متام مدة احلمل دون أن يعيش( ،)1وقال ابن
واإلسقاط ً
منظور":أجهضتالناقةإججهالاًوهيجم جهضألقتولدهالغريمتامواجلمعجم ج
اهيض...وقيلاجل جهيض
ْ ٌ
ْ
ْ
()2
ج
الس ْقطالذيقدمتَّخلقهونفخفيهالروحمنغريأنيعيش" ،واإلجهاضيفاإلصطالحلهتعريفات
ّ
متعددة ومتباينة يف بعض األحيان ،ألنّه مولوع تكلم فيه علماء الفقه ملعرفة احلكم الشرعي فيه،
وعلماء الطب لعالقتهم به يف حل املشاكل الطبية ،وعلماء القانون لتطبيق املدوانتالقانونية عليه،
واختلفت تعريفاهتم ،واملقارنة أواملوازنة بني تلك التعريفات تبدو صعبة ،والتعريف املناسب ملا حنن
أبيوسيلةمن
خروجاجلننيمنالرحمحيا،أوميتايفغريموعدهالطبيعيدونأنيعيش ّ
بصددههو :
الوسائل( .)3
ج
اجلمعأجنّة،مثلدليل
أمااجلننيفهولغة:املستورعنك ،منج ّن الشيءجينّهجنّا:إذاست،و
وأدلّة ،)4(،واصطالحا:هو":الولدماداميفبطناألم"(،)5مسّيبذلكالختفائهواستتارهيفبطناألم.
واجلننيحملاإلجهاض،ألنّهلومليكنهناكجننيابتداءمليكنإجهاض.واطالقلفظاجلننييكون
)(1انظر:سعدي،القاموس الفقهي،ط،2ج،1ص .416
)(2ابنمنظور ،لسان العرب ،ط،1ج،1ص.131

) (3انظر :الشافعي ،األم ،د.ط ،ج ،6ص .143الشربيين ،مغّن احملتاج ،د.ط ،ج ،4ص.39عبد القادر عودة ،التشريع
اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي،د.ط،ج،2ص .292

))4انظر:سعدي،القاموس الفقهي،ط،2ج،1ص .70
)(5الفارايب،معجم ديوان األدب،د.ط،ج،3ص .80
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فيمابعدالنطفة،أماالنطفةفاليتعلقهباحكمإذاملجتتمعيفالرحمكماأشارإليهالقرطيب-رمحه
أةإذاملجتتمعيفالرحم،فهي

هللا-بقوله":النطفةليستبشيءيقينا،واليتعلّقهباحكمإذاألقتهااملر
استقرت واجتمعت
كما لو كانت يف صلب الرجل ،فإذا طرحته علقة فقد حت ّققنا أ ّن النطفة قد ّ
استحالتإىلأولأحواليتح ّققبهأنّهولد"( .)1
ّ
و
حمافظة اإلسالم على اجلنني:
واحملافظةعلىاجلننيوالعنايةبهمقصدمنمقاصدالشريعةاإلسالمية،بلهومنكلياهتا،واليتهي
الدينوالنفسوالعقلوالنسلواملال،واحملافظةعلىاجلننيمستفادةمناحملافظةعلىهذهالكليات،
وهذهاحلمايةللجننييفبطنأمهمنذتكوينهوهلاصوركثريةومتعددة،منها:
 .1إابحةالفطرللحامليفرمضانحمافظةعلىاجلننيوحمافظةعلىاألم،واليتهيأصلاجلنني،
والخالفبنيالفقهاءيفجوازالفطرللحاملواملرلعإذاخافتاعلىأنفسهماألهنمامبنزلة
املريضاخلائفعلىنفسه،وقدأشارإىلهذااملعىنابنقدامة–رمحههللا-حيثقال":واحلامل
إذا خافت على جنينها ،واملرلع على ولدها ،أفطرات...ومجلة ذلك أن احلامل واملرلع ،إذا
خافتا على أنفسهما ،فلهما الفطر ،وعليهما القضاء فحسب .ال نعلم فيه بني أهل العلم
اختالفا؛ ألهنما مبنزلة املريض اخلائف على نفسه .وإن خافتا على ولديهما أفطرات ،وعليهما
()2
القضاءوإطعاممسكنيعنكليوم" ،واستدلالفقهاءعلىهذابقولهتعاىل:
(.)3

ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ

وجه الداللة :
فدلّتاآليةالكرميةعلىرفعاحلرجواملشقةواحلاملتدخليفذلكأل ّناحلاملمبنزلةاملريض،يلحقها
احلرجيفنفسهاأوولدهاواحلرجعذريفالفطر(،)4واستدلواكذلكمبارواهعنأنس بنمالكرجل
)(1القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،ط،2ج،12ص .8

))2ابنقدامة ،املغين،د.ط،ج،3ص.149
))3سورةاحلج:جزءمناآلية .78

))4السرخسي،املبسوط،د.ط،ج،3ص .179
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منبّنعبداألشهلوقالعليبنحممدمنبّنعبدهللابنكعبقال ":أغارتعليناخيلرسول
هللاصلىهللاعليهوسلمفأتيترسولهللاصلىهللاعليهوسلموهويتغدىفقالادنفكلقلت
إينصائمقالاجلسأحدثكعنالصومأوالصيامإنهللاعزوجلولععناملسافرشطرالصالة
وعناملسافرواحلاملواملرلعالصومأوالصياموهللالقدقاهلماالنيبصلىهللاعليهوسلمكلتامهاأو
إحدامهافياهلفنفسيفهالكنتطعمتمنطعامرسولهللاصلىهللاعليهوسلم"( .)1
:فدلاحلديثعلىجوازالفطرللحاملحفاظاعلىاجلننيحىتولوكانتقادرةعلى
وجه الداللة ّ

الصومإذاخافتعلىالولد،فهذادليلعلىلرورةاحملافظةعلىاجلننيحىتاليتعرضللسقوطأو
للنقص( .)2
 .2أتخريالعقوبةالبدنيةعلىاحلامل:منصوراحملافظةعلىاجلننيأتخريالعقوبةالبدنيةعلى
احلامليفاحلالةاليتتكونفيهامذنبة،واتفقالفقهاءعلىأ ّناحلاملإذازنتحمصنةفإ ّهناال
ترجمحىتتضعمحلها،واألدلةعلىذلككثرية،منهاحديثعمرانبنحسني"أنامرأةمن
جهينةأتتنيبهللاصلىهللاعليهوسلموهيحبلىمنالزىنفقالتاينيبهللاأصبتحدا
فأقمهعليفدعانيبهللاصلىهللاعليهوسلموليهافقال(:أحسنإليهافإذاولعتفائتّنهبا)
ففعلفأمرهبانيبهللاصلىهللاعليهوسلمفشكتعليهاثياهبامثأمرهبافرمجت"(.)3ومنها
أيضاقصةالغامديةعندماجاءتإىلالنيب–صلىهللاعليهوسلم–معتفةابلزىنفقالت":اي
رسولهللا،إينقدزنيتفطهرين،وإنهردها،فلماكانالغد،قالت:ايرسولهللا،ملتردين؟
لعلكأنتردينكمارددتماعزا،فوهللاإينحلبلى،قال:إماالفاذهيبحىتتلدي،فلماولدت
أتتهابلصيبيفخرقة،قالت:هذاقدولدته،قال:اذهيبفأرلعيهحىتتفطميه،فلمافطمتهأتته
ابلصيبيفيدهكسرةخبز،فقالت:هذااينيبهللاقدفطمته،وقدأكلالطعام،فدفعالصيب

وجل ولععناملسافرشطرالصالةوعناملسافرواحلاملواملرلعالصوم،
) )1أخرجهابنماجهيف صحيحه،ابب 
ّ
إنهللاعز ّ
د.ط،ج،1ص،279برقم(،)1353وصححهاأللباينيفصحيح ابن ماجةبرقم(.)1353
)(2انظر:البغوي،شرح السنة،ط،1ج،6ص .315

))3أخرجهمسلميف صحيحه،اببمناعتفعلىنفسهابلزىن،د.ط،ج،3ص،1324برقم( .)16969
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إىلرجلمناملسلمني،مثأمرهبافحفرهلاإىلصدرها،وأمرالناسفرمجوها"( .)1
وجه الداللة :ففياحلديثاألولدليلعلىأ ّن احلاملالترجمحىتتضعمحلهاحماظة علىاجلنني،

أخرالنيب–صلىهللاعليهوسلم–إقامةاحل ّد علىاملرأةإىلأنولعتاحلملوأر
ويفاحلديثالثاين ّ
لعتالطفلمثفطنته،معأ ّن إقامتهواجبة،وهذادليلعلىلرورةاحملافظةعلىاجلنني( .)2وأمجع
الفقهاء علىعدماستيفاءالقصاصمناحلامليفجنايةالعمدحىتتضعولدهاكماأشارإليهابن
رشد-محههللا–بقوله":وأمجعوا علىأناحلاملإذاقتلتعمداأنهاليقادمنهاحىتتضعمحلها"(،)3

واستدلواعلىذلكمارواهمعاذبنجبل،وأبوعبيدةبناجلراح،وعبادةبنالصامت،وشدادبنأوس،
أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقال":املرأةإذاقتلتعمداالتقتلحىتتضعمايفبطنهاإنكانت
حامال ،وحىتيكفلولدها،وإنزنتملترجمحىتتضعمايفبطنها،وحىتيكفلولدها"(،)4وأيضا
مارواهسعدبنعبيدةعنأيبعبدالرمحنقالخطبعليفقال":ايأيهاالناسأقيمواعلىأرقائكماحلد
منأحصنمنهمومنملحيصفإنأمةلرسولهللاصلىهللاعليهوسلمزنتفأمرينأنأجلدهافإذا
هيحديثعهدبنفاسفخشيتإنأانجلدهتاأنأقتلهافذكرتذلكللنيبصلىهللاعليهوسلم

فقال(:أحسنت)"(،)5ويتضحمناالدلةالسابقةعنايةاإلسالمابجلننيحىتإنّهأمرابإلحسانإىلأصل
اجلننيوهياألملقولهصلىهللاعليهوسلم"أحسنإليهافإذاولعتفائتّنهبا"(،)6وقدأشارالنووي-
رمحههللا-إىلأسبابهذااإلحسانبقوله":هذااإلحسانلهسببان :أحدمها :اخلوفعليهامنأقارهبا
أنحتملهمالغريةوحلوقالعارهبمأنيؤذوهافأوصىابإلحسانإليهاحتذيراهلممنذلك .والثاين :أمر
بهرمحةهلاإذقداثبتوحرصعلىاإلحسانإليهاملايفنفوسالناسمنالنفرةمنمثلهاوإمساعها

))1أجرجهمسلميف صحيحه،كتاباحلدود،اببمناعتفعلىنفسهابلزىن،د.ط،ج،3ص،1323رقم( .)1695
)(2الولّوي،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب،ط،1ج،19ص .239

))3ابنرشد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط،ج،4ص .187

))4أخرجهابنماجهيف سننه،ابباحلاملجيبعليهاالقود،د.ط،ج،2ص،898برقم(.)2694ولعفهاأللباينيف اجلامع
الصغري وزايدتهبرقم( .)5924

))5أخرجهمسلميف صحيحه،اببأتخرياحلدعنالنفساء،د.ط،ج،3ص،1330برقم( .)1705

))6أخرجهمسلميف صحيحه،اببمناعتفعلىنفسهابلزىن،د.ط،ج،3ص،1324برقم( .)16969
45

الكالماملؤذيوحنوذلكفنهىعنهذاكله"( .)1
إثباتاحلقوقللجنني:مناألموراليتتبني عنايةاإلسالمللجننيواحملافظةعليهأنّهثبتله
.3
ّ
()2
،فتثبتلهاحلقوقواليطالبأبيواجب ،ومنهاعلىسبيلاملثالالاحلصر
أهليةالوجوب
ّ
النفقةوالوصيةواملرياثوالوقفعليه.فالنفقةواجبةللحاملحىتولوكانتمطلقةطالقا ابئنا
لقولهتعاىل :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ(.)3

ميةعلىوجوبالنفقةللحاملاملطلقةثالاثاوأقل منهاحىتتضع
ّ
وجه الداللة :فدلّتاآليةالكر
محلهاوالخالفبنيالعلماءيفذلك( ،.)4

ومنالسنة:ماورديفقصةفاطمةبنتقيس"أنأابعمروبنحفصبناملغرية،خرجمععلي
بنأيبطالبإىلاليمن،فأرسلإىلامرأتهفاطمةبنتقيسبتطليقةكانتبقيتمنطالقها،وأمر
هلااحلارثبنهشام،وعياشبنأيبربيعةبنفقة،فقاالهلا:وهللامالكنفقةإالأنتكوينحامال،
فأتتالنيبصلىهللاعليهوسلم،فذكرتلهقوهلما،فقال«:النفقةلك» )5("...
وجه الداللة :فيه دليل على أ ّن الرجل إذاطلّق امرأته طالقا ابئنا وكانت حامال فلها النفقة ،ال ّن

احلملولده،فتجبعليهنفقته،والميكناإلنفاقعليهإالابإلنفاقعلىأمه( .)6

وأمااإلرثفيثبتللجننيابمجاعالعلماءكماأشارإليهالقرطيب-رمحههللا-بقوله":وأمجعأهل
العلم على أن الرجلإذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذييف بطنها يرث ويورثإذا خرج حيا
))1النووي،شرح صحيح مسلم،ط،2ج،11ص.205
) )2األهلية :لغة :الصالحية للشيء ،واصطالحا :صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعةلهوعليه،وهي قسمان:أهلية
وجوب،وهيصالحيةاإلنسانلكسباحلقوقوااللتزامابلواجبات ،وأهليةأداء،وهيصالحيةالشخصالبرامتصرفاتعلى
وجهيعت ّد هباشرعا،وكلمنهماتنقسمإىل:اتمةوانقصة،واليتتثبتللجننيهيأهليةاجلوبالناقصة .انظر:حممدرواس،
معجم لغة الفقهاء،ط،2ج،1ص .96

)(3سورةالطالق،جزءمناآلية.6

))4القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،ط،2ج،3ص .163

))5أخرجهمسلميف صحيحه،ابباملطلقةثالاثالنفقةهلا،د.ط،ج،2ص .1117
))6آابدي ،عون املعبود،ط،2ج،6ص.274
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جميتامليرث"(،)1والوصيةكذلكتصحللحملابمجاعالعلماءأل ّهنا

واستهل.وقالوامجيعا:إذاخر
جرتجمرياملرياثيفاالنتقالمناملوصيبعدموتهإىلاملوصىلهبغريعوضبلهيأوسعمن
املرياث ألهنا تصح للمخالف يف الدين ،وهذا ما أشار إليه ابن قدامة-رمحه هللا-حيث قال":وأما
الوصيةللحمل،فصحيحةأيضا،ال نعلمفيه خالفا...وذلكألنالوصيةجرتجمرىاملرياث،من
حيثكوهناانتقالاملالمناإلنسانبعدموته،إىلاملوصىله،بغريعوض،كانتقالهإىلوارثه"( .)2
اثنيا :حكم اإلجهاض :
فبل احلديث عن حكم اإلجهاض ينبغي اإلشارة إىل أ ّن اإلجهاض ينقسم إىل قسمني :اإلجهاض
يأوالتلقائي،وهوالذيحيدثبدونأي تدخلخارجي،واليدللمرأة،ويعتربعمليةطبيعية
ّ
الطبيع
يقومهباالرحم،والميكنوصفهاحبلوالحرمة،ألهنامنغريإرادة،واليدألحدفيها(،)3واإلجهاض
ّ
اإلرادي ،وهو:إخراج اجلنني من الرحم يف غري موعده الطبيعي ،لدوافع مرلية ،أو اجتماعية ،أو
أخالقية،أوحنوذلكوهوغريقابلللعيش(،)4واألحكاماليتميكنإيرادهايفالسطورالتاليةتتجهإىل
اإلجهاضاإلرادي .
اتفقالفقهاءعلىحترمياإلجهاضبعداكتمالاجلننيونفخالروحفيه،وذلكبعدبلوغهأربعة
أشهرإاللضرورةتقتضيذلك،لقولهتعاىل:ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ(.)5



حرمهللاسبحانهوتعاىلقتلالنفسبغريحق،واجلننيبعدنفخالروحداخليفذلكفال
وجه الداللةّ :
لكنّهماختلفوايفحكماإلجهاضقبلنفخالروح فيه،حيث
جيوزالتضحيةبهألنّهنفسمعصومة،و 
ترددتآراؤهمبنيالتحرميواإلابحةوالكراهة،وإليكأقوالالفقهاءإبجياز :
مير هبا اجلنني ،وهو املعتمد عند املالكية والشافعية ،وقال
كل املراحل اليت ّ
القول األول :التحرمي يف ّ
))1القرطيب ،اجلامع الحكام القرآن،ط،2ج،5ص .65
)(2ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،6ص .180

))3ابراهيم،أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي،رسالةماجستري،ص .115
))4ابراهيم،أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي،رسالةماجستري،ص .116
)(5سورةاألنعام:جزءمناآلية .151
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الدسوقي–رمحههللا":-والجيوزإخراجاملّناملتكونيفالرحمولوقبلاألربعنييوماوإذانفختفيه
الروح حرم إمجاعا"( ،)1وأشار هذا املعّن أيضا الغزايل–رمحه هللا-حيث قال":وليس
هذا(العزل)كاإلجهاض والوأد أل ّن ذلك جناية على موجود حاصل ...وأول مراتب الوجود أن تقع
النطفةيفالرحموتختلطمباءاملرأةوتستعدلقبولاحلياةوإفسادذلكجنايةفإنصارتمضغةً وعلق ًة
كانتاجلنايةأفحشوإننفخفيهالروحواستوتاخللقة ازدادتاجلنايةتفاحشاًومنتهىالتفاحشيف
اجلنايةبعداالنفصالحيا"(،)2وعلقعلىهذاالرملي–رمحههللا-وقال":ويفاإلحياءيفمبحثالعزل
مايدلعلىحترميه،وهواألوجه؛ألهنابعداالستقرارآيلةإىلالتخلقاملهيألنفخالروح"( .)3
القول الثاين:اإلابحة قبل اربعني يوما ،وهو رأي احلنابلة ،ويؤيد هذا كالم ابن قدامة-رمحه
هللا-حيثقال":فإنأسقطتماليسفيهصورةآدميفالشيءفيه،ألانالنعلمأنهجنني،وإنألقت
مضغة،فشهدثقاتمنالقوابلأ ّن فيهصورةخفية،ففيهغرة،وإنشهدتأنهمبتدأخلقآدميلو
بقيتصور،ففيهوجهان؛أصحهما،الشيءفيه؛ألنهمليتصور،فلمجيبفيه،كالعلقة،وألناألصل
،وأماعنداحلنفيةفيجوزاسقاطاحلملقبلأربعةأشهرولوكانبغري
براءةالذمة،فالنشغلهاابلشك"( )4
إذنالزوج،وهذامتمثليفقولابنعابدين-رمحههللا-حيثقال":يباحاسقاطالولدقبلأربعةأشهر
ولوبالإذنالزوج"(،)5ولكنمحلبعضفقهاءاحلنفيةاابحةاإلسقاطعلىحالةالعذر( .)6
القولالثالث:الكراهةاذامليكنهناكعذر،وهذارأيبعضالشافعية،وبعضاحلنفية( .)7
اثلثا:عقوبةاإلجهاضيفالشريعةاإلسالمية :
وعقوبة اإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية تختلف ابختالف اجلناية ،وابختالف أحوال اجلنني عند
)(1الدسوقي،حاشية الدسوقي،د.ط،ج،2ص .267
)(2الغزاىل ،إحيا علوم الدين،د.ط،ج،2ص.51

)(3الرملي،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،د.ط،ج،6ص .182

))4ابنقدامة ،املغين،د.ط،ج،8ص .406

)(5ابنعابدين،رد احملتار على الدر املختار،ط،2ج،3ص .176
)(6انظر:الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته،ط،4ج،4ص .197
)(7انظر:املرجع نفسه،ص.98
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انفصالهعناألم،سواءكاناإلجهاضمبوافقةاملرأة،أوعدمموافقتها،وهيكمايلي :
 .1القصاص:اتفقالفقهاعلىأ ّن اجلنايةعلىاجلننيالتوجبالقصاصإذاكانتقبلنفخالروح
فيهالنّهملتثبتلهاحلياة،وكذلكإذامليقصدهبااجلنني،أوملتكناجلنايةمبولع
يصلإىلاجلننيغالبا،كمالولرباجلاينيداحلامل،ولكنّهماختلفوايفوجوبالقصاصمن
اجلاينعندماقصداجلنايةابجلنني،وكانتمبحل يصلإىلاجلننيعادة،كالبطنوالظهر،فعند
اجلنني،فهيإماخطأأوشبهعمد

مجهورالفقهاءالقصاص،أل ّن العمديةغريمتصورةيفقتل
كماأشارإليهالنووي -رمحههللا–بقوله":فاجلنايةعلىاجلننيقدتكونخطأحمضا،أبنيقصد
غري احلامل فيصيبها ،وقد تكون شبهعمد؛أبن يقصد لرهبا مبا يؤدي إىل اإلجهاض غالبا،
فتجهض،والتكونعمداحمضا،ألنهاليتحققوجودهوحياتهحىت يقصد،هذاهوالصحيح،
وبهقطعاجلمهور"(،)1بينماذهببعضالفقهاءإىلوجوبالقصاصيفاجلنايةعلىاجلننيإذا
تعمداجلاينلرباحلاملمبولعيصلإىلاجلننيغالباً،وهوالراجحعنداملالكية،وبهقالبعض
ّ
()2
الشافعية  .
 .2الغرة:وهييفاللغة:أولكلشيء،وغرةالرجلانصيته،وغرةالفرسبياضيفجبهته،وغرة
الشهرأوىللياليه  ،وتطلقعلىكلمالنفيس،فالفرسغرةمالالرجل،والعبدغرةماله،أما
ج
الغج
رةابلكسر،فهيالغفلةوعدماليقظة،يقال:أاتهعلىغرة،أيفجأةوهويفغفلة( ،)3ويف
يابذلكألهنمامنأنفساألموال( )4وقالالكاساين-رمحههللا-
ّ
االصطالحهيعبدأوأمة،مسّ
"فصارتالغرةيفعرفالشرعامسالعبدأوأمةيعدلمخسمائةأوخبمسمائة"(.)5

))1النووي،روضة الطالبني وعمدة املفتني،ط،3ج،9ص .377

) (2انظر:الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،د.ط،ج،4ص .269النووي،روضة الطالبني وعمدة املفتني،

ط،3ج،9ص .377

))3انظر:الثعاليب،فقه اللغة وسر العربية،ط،1ج،1ص.28ابنمنظور،لسان العرب ،ط،1ج،5ص .11
))4البهويت،كشاف القناع على منت اإلقناع،د.ط،ج،6ص.23

)(5الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص.325
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الذيتبني فيهخلقاإلنسانولوخفياًكماأشارإليهالشافعي-رمحههللا-
وجتبالغرةيفقتلاجلنني 
ّ
بقوله":وأقلمايكونبهالسقطجنينافيهغرةأنيتبنيمنخلقهشيءيفارقاملضغةأوالعلقةأصبع
أوظفرأوعنيأوماابنمنخلقابنآدمسوىهذاكلهففيهغرةكاملة"(،)1وإذامليظهرفيهخلق

آدميالشيءفيه،وقالابنقدامة-رمحههللا"-فإنأسقطتماليسفيهصورةآدميفالشيءفيه،
ألانالنعلمأنهجنني،وإنألقتمضغة،فشهدثقاتمنالقوابلأنفيهصورةخفية،ففيهغرة،وإن
شهدتأنهمبتدأخلقآدميلوبقيتصور،ففيهوجهان؛أصحهما،الشيءفيه؛ألنهمليتصور،
فلمجيبفيه،كالعلقة،وأل ّناألصلبراءةالذمة،فالنشغلهاابلشك"( .)2
واألصل يف مشروعية الغرة حديث أيب هريرة،رلي هللا عنه قال":اقتتلت امرأاتن من هذيل،
فرمتإحدامهااألخرىحبجر،فقتلتهاومايفبطنها،فاختصمواإىلرسوالهللصلىهللاعليهوسلم،
فقضى رسول هللا صلىهللا عليه وسلم أن دية جنينهاغرة عبد أو وليدة ،وقضى بدية املرأة على
عاقلتها،وورثهاولدهاومنمعهم،فقالمحلبنالنابغةاهلذيل:ايرسولهللا،كيفأغرممنالشرب
والأكل،والنطقوالاستهل،فمثلذلكيطل،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم«:إّناهذامن
إخوانالكهان»،منأجلسجعهالذيسجع"( .)3
وجه الداللة:فيهدليلعلى إثبات دية اجلنني ،وأ ّن الواجبفيهغرة،عبدأوأمة ،إذاماتبسبب

اجلناية(.)4وتختلفديةاجلننيابحتالفأحوالاجلننيعندانفصالهعناألم :

:سقوطاجلننيعنأمهميّتا:وجيبعلىاجلاينيفاجلنايةاليتتتتبعليهاسقوطاجلنني

احلالة األوىل

اءكانتاجلنايةعمدا،أمخطأ،
ميّتاغرة،وهيعبد،أووليدة،سواءكاناجلننيذكرا،أمأنثى،وسو 
))1الشافعي،األم،د.ط،ج،6ص.115

)(2ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،6ص .406

) (3متفقعليه:أخرجهالبخارييف صحيحه ،اببجننياملرأة،وأنالعقلعلىالوالد،وعصبةالوالدالعلىالولد،ط،1ج،1

ص ،11رقم( .)6910وأخرجه مسلم ،يف صحيحه ،ابب دية اجلنني ،ووجوب الدية يفقتل اخلطأ ،وشبه العمد على عاقلة
اجلاين،د.ط،ج،3ص،1309رقم( .)1681

))4ابندقيقالعيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،د.ط،ص .229
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ولومناملرأةنفسها،وقالابنقدامة-رمحههللا"-وإذاشربتاحلاملدواء،فألقتبهجنينا،فعليهاغرة،
الترثمنهاشيئا،وتعتقرقبةليسيفهذهاجلملةاختالفبنيأهلالعلمنعلمه،إالماكانمنقول
منمليوجبعتقالرقبة،علىماقدمنا،وذلكألهناأسقطتاجلننيبفعلهاوجنايتها،فلزمهالمانه
ابلغرة،كمالوجىنعليهغريها،والترثمنالغرةشيئا؛ألنالقاتلاليرثاملقتول،وتكونالغرةلسائر
ففيكلواحدمنهماغرة،والتختلفبذكورة
ّ
أةجنيننيميّتني

ورثته،وعليهاعتقرقبة"(،)1وانألقتاملر
اجلننيوأنوثته،وجتبعلىاجلاينعنداملالكيةواحلنابلة ،بينمايرىالشافعيةواحلنفيةإىلأهناجتبعلى
العاقلة( .)2
احلالة الثانية:انفصالبعضاجلنني،وذلكأبنيظهربعضهبعداجلنايةعليهوالينفصلابقيه،ففي
هذهاحلالةجتبالغرةعندالشافعيةواجلنابلة،كماأشارإليهالشافعي-رمحههللابقوله":لوخرجمنها
شيءيبنيفيهخلقإنسانمنرأسأويدأورجلأوغريهمثماتتأماجلننيوملتخرجبقيةاجلنني
لمن األمواجلنني ...والفرقبنيخروجبعضهوكله"(،)3وابنقدمةأيضاحيثقال":فأماإنظهر
جابقيه،ففيهالغرة"(،)4بينماذهباملالكيةواحلنفيةإىلعدموجوبالغرة

بعضهمنبطنأمه،وملخير
حىتينفصلانفصاالكامال( .)5
يناحيامثماتفتجبفيهالديةكاملة،ألنّه

احلالة الثالثة:سقوطاجلننيعنأمهحيا:إذاألقتاألمجن
إذاخرجمثماتفاملعلومأنّهكانحياوقتاجلناية،فحصليفاجلنايةقتلالنفس ،وقالالنووي-رمحه
هللا "-أماإذاانفصلحيامثماتفيجبفيهكمالديةالكبريفإنكانذكراوجبمائةبعريوإنكان
أنثىفخمسونوهذاجممععليهوسواءيفهذاكلهالعمدواخلطأ"(،)6وانألقتاألمحينيفمااتفيجب
ديةالنفس،ويفامليّت

تاففياحلي
ّ

يفكلمنهماديةالنفس،وانألقتأحدمهاحيامثمات،وا
ّ
آلخرميّ
))1ابنقدامة،املغني،د.ط،ج،9ص .558

))2انظر:الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص.325الشافعي،األم،د.ط،ج،7ص .269
ابنقدامة،املغين،د.طج،8ص .409

))3الشافعي ،األم،د.ط،ج،6ص .118

))4ابنقدامة،املغين،د.ط،ج،8ص.406

))5انظر:املرغيناين،اهلداية يف شرح بداية املبتدي،د.ط،ج،4ص.471الباجي،املنتقى شرح املوطأ،ط،1ج،7ص .81
))6النووي ،شرح صحيح مسلم،ط،3ج،11ص.176
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غرة،وانماتتاحلاملمناجلناية،وخرجاجلنني حيا،مثماتفعلىاجلاينديتان:ديةيفاجلننيوديةيف
احدمنهماغرة،وإن

تنيففيكل و
ّ

األم ،وقالالكاساين-رمحههللا"-
أماإذاألقتجنيننيفإنكاانميّ
وجوبكل واحدمنهماوهواإلتالف...
ّ
كل واحدمنهماديةلوجودسبب 
كاانحينيمثمااتففي ّ

فإنألقتأحدمهاميّتاواآلخرحيامثماتفعليهيفامليتالغرةويفاحليالديةلوجودسببوجوب

الغرةيفاجلننيامليتوالديةيفاجلننياحليفيستويفيهاجلمعيفاإلتالفواإلفرادفيهفإنماتتاألم
منالضربةوخرجاجلننيبعدذلكحيامثماتفعليهديتان :ديةيفاألموديةيفاجلننيلوجودسبب
وجوهبماوهوقتلشخصني،فإنخرجبعدموهتاميتافعليهديةاألم،والشيءعليهيفاجلنني"( .)1
امثّماتبسبب
جاجلننيحيّ 

 .3الكفارة:أمجعالفقهاءعلىوجوبالكفارةيفاإلجهاضإذاخر
اجلناية،ولكنّهماختلفوايفوجوهبايف حالةانفصالاجلننيميّتا،فعندالشافعيةواحلنابلةجتب
الكفارةفيه،وقالالشافعي-رمحههللا"-وإذاقضيتبديةيفجننيخرجحيامثماتأوخرجميتا
فعلىاجلاينعليهعتقرقبةمؤمنة"(،)2وأشارابنقدامة-رمحههللا-إىلأ ّنهذاقولأكثرأهلالعلم
حيثقال":وعلىكلمنلربممنذكرت،عتقرقبةمؤمنة،سواءكاناجلننيحياأوميتاهذا
قولأكثرأهلالعلم"(،)3وأماعنداحلنفيةواملالكيةالجتب( ،)4وسبباخلالفيفاملسألةهو

تردد القتل بني العمد واخلطأ كما ذكر ابن رشد-رمحه هللا-حيث قال":ومن الواجب الذي
اختلفوا فيه يف اجلنني مع وجوب الغرة وجوب الكفارة ،فذهب الشافعي إىل أن فيه الكفارة
واجبة،وذهبأبوحنيفةإىلأنهليسفيهكفارة،واستحسنهامالكومليوجبها،فأماالشافعي
فإنهأوجبها؛ألنالكفارةعندهواجبةيفالعمدواخلطأ.وأماأبوحنيفةفإنهغلبعليهحكم
العمد،والكفارةالجتبعندهيفالعمد.وأمامالكفلماكانتالكفارةالجتبعندهيفالعمد،
وجتبيفاخلطأ،وكانهذامتدداعندهبنيالعمدواخلطأاستحسنفيهالكفارة،ومليوجبها"( .)5

)(1الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص .326
)(2الشافعي،األم،د.ط،ج،6ص .119

))3ابنقدامة،املغين،د.طج،8ص .417

))4انظر:ابنعابدين،حاشية رد احملتار على الدر املختار،د.ط،ج،6ص.590مالك،املدنة،ط،1ج،4ص .631
))5ابنرشد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط،ج،4ص.199
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املبحث الثاين :اإلجهاض يف القانون الصومايل
أوال:مادة .)418(:
نص املادة":كلمنتسببيفإجهاضحبلىدونرلاهايعاقبابلسجنمدةالتقلعنثالث
سنواتوالتتجاوزسبعسنوات .
توقع نفس العقوبة على كل شخص تسبب يف إجهاض حبلى بغري رلاها ،أو تكون موافقتها قد
انتزعتمنهاقسرا،أوابلتهديد،أوحتتالتأثري،أوعنطريقاإلحتيالزورا"( .)1
التكييف الفقهي للمادة :
تشري هذه املادة إىل اإلجهاض اإلجباري وهو الذي يتم بدون رلا املرأة وإراهتا ،مبعىن استحدام
الوسائلاملؤديةإىلاإلجهاضلداملرأةاليتملتوافقعلىاسقاطجنينهاأبيوسيلةكان،قديكون
تكابأعمالالعنف،واليتمنشاهناأنتسبباإلجهاض،أوابلتهديدأبذىخطري

عنطريقالقوةوار
يلحقهباإنملتقبلابإلجهاض،وقديكونعنطريقالغشواخلداعواخليانةمثل:إعطاءدواءهلا
ابدعاء أنهعالجألملتشكومنه،واإلجهاضيفهذهاحلالةجرميةعمدية،حيثتتجهإرادةاجلاين
إىل حتقيق نتيجة معينة وهي طرد اجلنني من الرحم ،وذلك ابرتكابه فعال من األفعال املؤدية إىل
اإلسقاطمععلمهحبملاملرأة،وقدنصتاملادةعقوبةهذهاجلرميةيفالفقرةاألوىلوهيالسجنمدة
التقلعنثالثسنواتوالتزيدعنسبعسنوات.
اثنيا:مادة .)419(:
نصاملادة":كلمنتسببيفإجهاضحبلىبرلاهايعاقبابلسجنمدةالتقلعنسنةوال
تتجاوزمخسسنوات .
تطبقنفسالعقوبةعلىاملرأةاليتتوافقعلىاإلجهاض،أواليتتتسببهيفيهبوسيلةما"( .)2
))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .146
)(2املرجع نفسه،ص .146
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التكييف الفقهي للمادة :
تتحدثهذهاملادةعناإلجهاضاإلختياري،وهوالذييتمبرلااملرأةاحلاملولهصوراتن :

الصورة األوىل:كونه بواسطة احلبلى نفسها ،وذالك ابستخدامها وسيلة من الوسائل املؤدية إىل
اإلجهاض،والأمهيةلنوعالوسيلةاليتتستخدمهااملرأةيفإجهاضنفسها،بليكفيأنتكونالوسيلة
وسيلةمنالوسائلاليتتصلحإلحداثاجلرمية،والفرقبنيأنتقوماملرأةابإلجهاضمنتلقاءنفسها
دونحتريض ،وبنيأنتستعملابلوسائلاملؤديةإىلاإلسقاطبناءعلىداللةالغري،وتعترباملرأةيفهذه
الصورةفاعلةأصليةجلرميةاإلجهاضويعترباجلننيجمنياعليه.
الصورة الثانية:كونهبواسطةالغري:قدتلجأاملرأةإىلشخصآخرإلجراءعمليةاإلجهاضبكامل
وعيها وإدراكها ،سواء جاءت فكرة اإلسقاط من قبلها ،أو من قبل شخص آخر ،واإلجهاض يف
الصورتنيجرميةعمدية ،ألناملرأةأجهضتنفسهاإبرادهتا،وابستعماهلاوسيلةمنالوسائلاجملهضة
للتخلصمناجلنني مهماكانتنوعيةالوسيلة،سواءأقامتابإلجهاضبنفسهادونإرشادشخص،
أوبناءعلىداللةالغريومسامهته،ويعاقبعليهايفالصورتنيابلسجنمدةالتقلعنسنةوالتتجاوز
مخسسنوات،أماابلنسبةللشخصالذيم ّكنتهمنإسقاطها،وقامبعمليةإجراءاإلجهاضبرلااملرأة

وموافقتها فيعاقب عليه بنفس العقوبة ابعتباره شريكا ،ورلااملرأة احلامل ابإلجهاض ال يؤثر صفة
اجلرمية،وإناقتصرعلىإرشاداملرأةوداللتهاعلىاملواداجملهضةهبدفإسقاطاجلننيفيسألابعتباره
حمرلا .
ّ
اثلثا:مادة .)421(:
نصاملادة":إذانشأعنالفعلاملشاراليهيفاملادة()418موتاملرأةفيعاقبالفاعلابلسجنمدةال
تقلعنعشرسنواتوالتتجاوزمخسعشرةسنة،فإذاجنمعنهلررماعوقبابلسجنمدةال
تقلعنثالثسنواتمثاينسنوات .
إذاجنمعنالفعلاملشاراليهيفالفقرةألوىلمناملادة()419موتاملرأةفيعاقبالفاعلابلسجنمدة
التقلعنأربعسنواتوالتتجاوزمثاينسنوات،فإذانشأعنهلررماعوقبابلسجنمدةالتقلعن
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سنتنيوالتتجاوزعلىستسنوات"( .)1
التكييف الفقهي للمادة:
مناملمكنأنالتتوقفاجلنايةعندإخراجااجلنني،وتتعدىإىلاملرأةاحلامل،فإذاأفضىفعلاجلاين
إىلموتاملرأةاليتسقطجنينها،سواءكانالفعلبرلااملرأةاحلاملوموافقتها،أوبعدمرلاها،نكون
بصدد جرميتني :اجلرمية األوىل:جرمية إسقاط اجلنني ،واجلرمية الثانية:جرمية إزهاق روح املرأة ،والقانون
مليتعرضإىلتفصيلاجلرميتني:
الصومايل،مليضعنصاخاصالإلجهاضاملفضيإىلموتاحلاملو ّ
ّ
)يتبني أ ّن
جرميةإسقاط احلمل،وجرميةإزهاقروحاحلبلى،ولكناب 
لرجوعاىلاملادتني(ّ 418،419
اجلاين اذاارتكبجرميةاإلجهاض،مثأدىذلكإىلموتاحلاملأنهيعاقبعليهبعقوبةاحلبسمن
عشر سنوات إىل مخسة عشر سنة يف حالة اإلجهاض اإلجباري  ،وابلسجن مدة ال تقل عن أربع
سنواتوالتزيدعنمثاينسنواتيفحالةاإلجهاضالرلائي .
رابعا:مادة .)422(:
نص املادة":إذارتكب أحد األفعال املشار إليها يف املواد 421-420-419-418بقصد احلفاظ
على شرف اجملّن عليهانفسها ،أو على شرفقريبمباشر هلافتخفض العقوبة املنصوصعليها
بواقعمابنيالنصفوالثلثني"( .)2

التكييف الفقهيللمادة :
وتعتربهذهاألفعالجرميةلتوافرالقصدوالعلم،فإرادةاجلاينتتجهإىلاستعمالالوسائلاليتمنشاهناأن
تسبّب اإلجهاض ،والعربة للباعث الداعي إىل ارتكاب هذهاجلرمية ،سواءكان بقصد احلاظعلى

شرفاملرأةوشرفاألسرة،أمبدوافعأخرىكاالنتقامواحلمايةاإلجتماعيةوحنوذلك .

))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .147
))2املرجع نفسه،ص .147
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خامسا:مادة .)435(:
نص املادة":كل من تسبب يف وفاة طفل بعدوالدته مباشرة ،أو جنني أثناء والدته دفاعا عن شرفه
الشخصي،أوشرفأحدأصولهأوفروعهيعاقبابلسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتتجاوز
مخسعشرةسنة"( .)1
التكييف الفقهي للمادة :
تشريهذهاملادةإىلاجلنايةعلىاجلنني سواءكانتاجلنايةبعدوالدتهأوقبلوالدته وسواءكانت
اجلنايةمنأحدأصولاجلننيأومناألجنيبألناملادةصدرتبلفظ"كل"وهومنألفاظالعموم
وابلتايلتشملالعقوبةالواردةيفاملادةعلىكلمنتسبّبيفوفاة اجلننيأجنبياكانأووالدا،
يتبني أناملقصودمناجلاينهناأحدالوالدين ،وعقوبةاجلاينيف
ولكنابلرجوع إىلاملادة( ّ  )2()442
القانونيفهذهاحلالةالسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتزيدعلىمخسةعشرسنة .








))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .151
) )2اذاماارتكبأحدالوالدينإحدىاجلرائماملشارإليهايفاملواد...،436،434،فتعدلالعقوبةاملنصوصعليهايفاملادة
السابقةكاآليت :
أ/تخفضعقوبةاإلعدامإىلالسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتزيدعلىمخسعشرةسنة .
ب/العقابعلىالوالداذارتكبالفعلاملشارإليهيفاملادة.439مجهوريةالصومال،القانوناجلنائيالصومايل،د.ط،ص .154
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املبحث الثالث :املقارنة
أوال :مادة،)418(:واليتنصها":كلمنتسببيفإجهاضحبلىدونرلاهايعاقبابلسجنمدة
التقلعنثالثسنواتوالتتجاوزسبعسنوات .،)1("...
 وبعد معرفة عق وبة اإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية أما يف الشريعة اإلسالمية فإذا تعدى
اجلاينعلىاحلبلى،وترتبعلىذلكاالعتداءسقوطاجلنني،وخروجهمناحلاملمتأثرابذلكاالعتداء
الذيوقععليهفإنهيعتربذلكجنايةعمدية،وعقوبةاجلاينيفالقانونابلسجنمدةالتقلعنثالث
سنواتوالتتجاوزسبعسنوات ،وأمايفالشريعةاإلسالميةجيبعلىاجلاين دفعديةاجلنني ،ودية
اجلننيغرة،وتتعدداجلننيبتعدداألجنة،فلوألقتاحلاملمثاليفحالةاالعتداءعليهاجنيننيميّتني
مجهورالفقهاء
فالواجبغراتن،وإذاخرجاجلننيحياً،مثماتبعدذلكبسببجنايةاجلاين،فقدذهب 
الديةالكاملةكالكبري،سواءكانتاجلنايةخطأأمعمدا( .)2

إىلوجوب
جاجلننيحيّا فماتبسببآخرالبسبباجلنايةفتكونالعقوبةعقوبةتعزيرية،ألن

أمالوخر

موتاجلننيحدثأبمرآخرالبفعلاجلاين،وعلى هذايتبنيأنالقانونالصومايلعلى خالفاتم
اإلجهاضاإلجباري،حيثنص أنعقوبةاجلاينيفحالةاإلسقاط
معالشريعةاإلسالميةيفصورة 
ّ
هيالسجنمدةالتقلعنثالثسنواتوالتتجاوزسبعسنوات،وعقوبةاإلجهاضيفالشريعة
اإلسالمية غرة ،واليت تساوي نصف عشر دية الشخص العادي ،وكذلك خالف القانون الشريعة
اإلسالميةيفعدمإشارتهإىلحاالتاجلنني،ألنعقوبةاجلاينتختلفابختالفأحوال اجلننيعند
خروجهمنبطنأمه،وتتعدبتعدداألجنة .
اثنيا:مادة(،)419واليتنصها":كلمنتسببيفإجهاضحبلىبرلاهايعاقبابلسجنمدةالتقل
عنسنةوالتتجاوزمخسسنوات"( .)3
تشريهذهاملادةكماسبقإىلاإلجهاضالرلائي،وهوالذييتمبرلااحلبلى،وعقوبتهيف
))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .146

))2انظر:الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص .326
)(3مجهوريةالصومال،املرجع السابق،ص 146
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الشريعةاالسالميةالدية،وتسمىغرة،والعقوبةالواردة يفالقانونالصومايل احلبسمنسنةإىلمخس
سنوات،إذن:تختلفعقوبةاإلجهاضيفالقانونعنعقوبةاإلجهاض يفالشريعةاإلسالميةأل ّن
عقوبةاإلسقاطيفالشريعةاإلسالميةالدية،سواءكانتاجلنايةخطأأمعمداولومناحلاملتفسها،
وتعترباملرأةاحلاملاليتتقومإبجهاضنفسهاعمدا فاعلةأصليةهلذهاجلرمية،وبناء علىذلكتعاقب
ابلعقوبةاملقررةيفالفقهاإلسالمي،وهينصفعشرديةالشخصالعادي،واليتتساويمخسامن
ّ
اإلبل،وإذاساهميفحتقيقاجلرميةشخصآخرمبوافقةاملرأفيعاقبعليهبنفسالعقوبةابعتبارهشريكا
مباشراللجرمية،ورلااملرأةاحلاملاليعتربسبباإلابحةاإلسقاط،واليؤثرصفةاجلناية أل ّن االعتداء
يتعلقحبقاجلنني .
اثلثا:مادة( ،)421واليت نصها":اذا نشأعن الفعل املشار اليه يف املادة( )418موت املرأة
فيعاقبالفاعلابلسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتتجاوزمخسعشرةسنة .)1("...
إذاتعمد اجلاين إسقاط املرأة احلامل وترتب على ذلك وفاهتا ففي هذه احلالة إرتكب اجلاين
جرميتني:جرميةاإلجهاض،وجرميةإزهاقروحاملرأة،والعقوبةالواردةيفالقانونالسجنمدةالتقلعن
مخسسنواتوالتتجاوزمخسةعشرسنةإذاكاناإلجهاضبغريموافقةاملرأة،أوانتزعتاملوافقةمنها
املرأة
متّ مبوافقة 
قسرا ،أو عن طريق االحتيال ،أو حصل حتت أتثري اإلكراه ،وإذاكان اإلجهاض قد 
فتخفض العقوبة من أربع سنوات إىل مثاين سنوات ،أما يف الشريعة اإلسالمية إذا ترتب على فعل
اإلسقاط إيذاءاألم،أوجرحها فيعاقباجلاينهبذهاألفعالابإللافةإىلعقوبةاإلجهاض،وعقوبة
اإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية غرة ،وهي عبد ،أو وليدة ،وال فرق يف الشريعة اإلسالمية بني
أة،وبنياإلجهاضالذييتمبعدمموافقتها،ألناإلجهاضجنايةواقعة
ّ
اإلجهاضالذييتممبوافقةاملر
ّ
على اجلنني ،كماالفرق بني اإلجهاض الذي يؤدي إىلموت األم ،واإلجهاض الذياليؤدي إىل
موهتا،فعقوبةجرميةاإلجهاضمستقلةمتاماعنعقوبةاألم ،وعقوبةإزهاقروحاألمفهيالقصاص،أو
الدية حسب حال اجلناية ،وإذا كان اإلسقاط انجتاً من موت احلبلى فهذا ما اختلف فيه الفقهاء،
فذهباحلنابلةوالشافعيةإىلأنّهجتبفيهالغرة،ألنّهتلفبسبباجلناية وعلمموتهخبروجه فوجب
لمانه،وذهباملالكيةواحلنفيةإىلأنّهالشيءفيه،أل ّن اجلننيجيريجمرىأعضاءاألم ومبوهتاسقط
))1مجهوريةالصومال القانون اجلنائي الصومايل ،د.ط، ،ص .147
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حكمأعضائها(،)1وبعداملقارنةميكنالقول:القانونالصومايلخمالفللشريعةاإلسالميةمتامايفصورة
،حيثنصأ ّنعقوبةاجلاينيفهذهاحلالةهيالسجن .
اإلجهاضاملفضيإىلموتاملرأة
ّ
رابعا:املادة( )422اليت نصها":إذارتكب أحد األفعال املشار إليها يف املواد-419-418
421-420بقصداحلفاظعلىشرفاجملّنعليهانفسها،)2("...،فاذارتكباجلاينجرميةاإلجهاض
بقصد احلفاظ على شرف املرأة فتخفض العقوبة املنصوص عليها يف القانون بواقع ما بني النصف
والثلثني ،وأما يف الشريعة اإلسالمية فعوبة اإلجهاض اثبتة ،وهي الغرة ،سواء كانت اجلناية بقصد
احلفاظ على شرف املرأة احلامل ،أم بدوافع أخرى،وعلىهذا  فاملادة خمالفةللشريعةاإلسالمية يف
إشارهناإىلتخفيضعقوبةاجلاينإذاكانتاجلنايةبقصداحلفاظعلىشرفاملرأة .
خامسا:مادة،)435(:واليتنصها":كلمنتسببيفوفاةطفلبعدوالتهمباشرة .)3()...
كماسبقتاإلشارةصدرتهذهاملادةبلفظ"كل"وملتفرقبنيكوناجلاينأجنبياأووالدامما
يتبنيأن
وغريه،ولكنابلرجوعإىلاملادة( ّ )4()442
يدلعلىأ ّنالعقوبةالواردةيفاملادةتشملالوالد 
املقصودمناجلاينهناأحدالوالدين ،وعقوبةاجلاينيفالقانونيفهذهاحلالةالسجنمدةالتقل عن
عشرسنواتوالتزيد علىمخسةعشرسنة،وهذايتفقمعالفقهاالسالميبصفةعامةألنّهالقصاص
الواردة يف القانون من ابب التعزيرس ّدا النتشارهذه الظاهرة ومنع
بني الوالد وولده ،وتعترب العق وبة 
احهمألسباباتفهة،إال أ ّن القانونخيتلفعنالفقهاإلسالمييف
ّ
االعتداء علىاألجنّةابزهاقأرو
عدمإشارتهإىلالديةومنعاملرياث .

))1انظر:الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط،2ج،7ص.326احلصكفي،الدر املختار شرح تنوير األبصار
وجامع البحار،ط،1ص،715ابنقدامة ،املغين،د.ط،ج،8ص .406

))2مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .147

))3املرجع نفسه،ص.151
))4اذاماارتكبأحدالوالدينإحدىاجلرائماملشارإليهايفاملواد...،436،434،فتعدلالعقوبةاملنصوصعليهايفاملادة
السابقةكاآليت :
أ/تخفضعقوبةاإلعدامإىلالسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتزيدعلىمخسعشرةسنة .
ب/العقابعلىالوالداذارتكبالفعلاملشارإليهيفاملادة.439مجهوريةالصومال،القانوناجلنائيالصومايل،د.ط،ص .154
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الفصل الثالث
اجلناية على ما دون النفس يف الشريعة اإلسالمية والقانوالصومال ،وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األول:اجلناية على ما دون النفس يف الشريعة اإلسالمية،أقسامها،وأنواعها،وعقوبتها.
واملقصودمناجلنايةعلىمادونالنفسهواالعتداءعلىبدناإلنسانمباالي ؤديإىلموتهمثلقطع
األعضاء،وماجيريجمراها،وإزالةمنافعاألعضاءمعيقاءصورها،واجلراحوالشجاج( .)1
أوال :أقسام اجلناية على ما دون النفس:
وقعاخلالفبنيالفقهاءيفأقساماجلنايةعلى النفس،وسبقالكالمعنهذا،فكذلكاجلنايةعلى
مادونالنفساختلفوافيها،فمنهممنذهباىلأهناقسمان:عمد،وخطأ،ومنهممنذهبإىلأهنا
ثالثةأقسام:عمد،وخطأ،وشبهالعمد،وإليكأقوالالفقهاءابجياز :
الق ول األول :قول احلنفية واملالكية :تنقسم اجلناية على ما دون النفس عند احلنفية إىل
قسمني:عمدوخطأ،وقالاملرغيناين-رمحههللا"-وليسفيمادونالنفس شبهعمد ،إّناهوعمدأو
خطأ،ألنشبهالعمديعودإىلاآللة،والقتلهوالذيخيتلفابختالفهادونمادونالنفس ،ألنهال
خيتلفإتالفهابختالفاآللةفلميبقإالالعمدواخلطأ"(،)2واستدلاحلنفيةعلىذلكحبديثأنس
بنمالكرليا هللعنه"أنالربيععمتهكسرتثنيةجارية،فطلبواإليهاالعفوفأبوا،فعرلوااألرش
فأبوا،فأتوارس ولهللاصلىهللاعليهوسلموأبوا إالالقصاصفأمررسولهللاصلىهللاعليهوسلم
ابلقصاص،فقالأنسبنالنضر:ايرسولهللاأتكسرثنيةالربيع؟الوالذيبعثكابحلقالتكسر
ثنيتها،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم :ايأنس،كتابهللاالقصاص.فرليالقومفعفوا،فقال
رسولهللاصلىهللاعليهوسلم:إنمنعبادهللامنلوأقسمعلىهللاألبره"( .)3

))1انظر:عبدالقادرعودة،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي،د.ط،ج،1ص .463
)(2املرغيناين ،اهلدايةشرح بداية املبتدي،د.ط،ج،4ص .449

))3أخرجهالبخارييف صحيحه،اببايأيهاالذينآمنواكتبعليكمالقصاصيفالقتلى،ط،1ج،6ص،24رقم( .)4500
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وجه الداللة:
ودلاحلديثعلىأ ّناللّطمةتوجبالقصاصيفاجلنايةعلىمادونالنفس(،)1ولوأتتاللّطمةيف
ّ
اجلنايةعلىالنفسالتوجبالقصاص،وهذادليلعلىأنّهالواسطةبنيالعمدواخلطأفيمادون
فس،فماكانشبهعمديفاجلنايةعلىالنّفسفهوعمدفيماسواها،وقالابنجنيم-رمحههللا-


النّ
" وشبهالعمديفالنفسعمدفيماسواهاألنإتالفمادونالنفسالخيتصآبلةدونآلةفاليتصور
فيه شبه العمد خبالف النفس"( ،.)2أما فقهاء املالكية فإهنم ال يقولون بشبه العمد كماسبق ال يف
النّفسوالفيمادوهنا،وقالابنرشد-رمحههللا"-فعمدةمننفىشبهالعمدأنهالواسطةبنياخلطأ

والعمدأعّنبنيأنيقصدالقتلأواليقصده،وعمدةمنأثبتالوسطأنالنياتاليطلععليهاإال
هللاتباركوتعاىلوإّنااحلكممباظهر"( .)3
النّفس عند الشافعية
القول الثاين :قول الشافعية واحلنابلة :تنقسم اجلناية على ما د ون 
مادونالنفسهوجزءمنالنّفس،واستدلواعلى

واحلنابلةإىلثالثةأقسامقياساعلىالنفس،أل ّن 
هذاابألدلّةاليتاستدلوهاعلىإثباتشبهالعمديفاجلنايةعلىالنفس .
اثنيا :أنواع اجلناية على مادون النفس:
تتنوعاجلنايةعلىمادونالنفسحبسبحملهاإىلثالثةأنواع :
النوع األول :اجلناية على األطراف :وتكون ابتالف الطرف مثل :قطع اليدين ،والرجلني،
والشفتني،واألنثيني،واللسان،والذكر،واألذنني،وغريذلكمناألعضاء .
النوع الثاين :اجلناية على منافعاألعضاءمع بقاء صورها ،كإزالة منفعة الكالم ،أوالسمع،
أوالبصر،أواجلماع،أوالبطش،أوالذوق،أواملشي،أوحنوذلك .
النوعالثالث:الشجاج:واملرادهبااجلراحيفالرأسأوالوجهوهيكاآليت :
))1النووي ،شرح صحيح مسلم،ط،3ج،11ص .163
))2ابنجنيم،البحر الرائق،د.ط،ج،8ص .338

)(3ابنرشد،بداية اجملتهد وهناية واملقتصد،د.ط،ج،2ص .397
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 احلارصة:وهياجلرحاخلفيفيفالرأسأوالوجه،حبيثتخرصاجللدوالخيرجمنهاالدم .
 الدامعة:واملرادهبااجلرحالذييظهرمنهالدم،واليسيل .
 الدامية:وهياليتيسيلمنهاالدمنتيجةالعدوان .
 البالعة:وهياليتتقطعاجللد،فاذانقطعسنصلإىلماهوقريبمنالعظم .
 املتالمحة:وهياليتتقطعاجللدأيضا،إالأهناتقطعاللحموأتخذه .
 السمحاق:وهواجلرحالذييصلاىلالغشاءاجللديالرقيقبنيالعظمواللحم .
 املولحة:وهياليتتولحالعظم .
مالعظموتكسرهدونانتقالالعظممنمكانه .
اهلامشة:وهياليتهتش

ّ
ّ
املنقلة:وهياليتتكسرالعظموتنقلهمنمولعإىلمولعآخر .

ّ

 اآلمة:وهياليتتصلإىلخريطةالدماغ،وهياجللدةالرقيقةاليتحتتالعظموفوقالدماغ .
 الدامغة:وهياليتتصلإىلاملخبعدأنتخرقاجللدةالرقيقةاليتفوقالدماغ( .)1

النوعالرابع:اجلراح:وهيجروحسائرالبدنغريالوجهوالرأس،وتنقسمإىلقسمني:جائفة،وغري
جائفة،فاجلائفةهياجلناية،أواجلراحةاليتتصلإىلالباطنعنأيطريق،فإذاوصلتاجلراحةإىل
داخلصدره،أومثانته،أوخاصرته،أوبطنه،تسمىجائفة،أماغرياجلايفةفهيكلاجلراحاتاليت
التصلإىلاجلوف،وقالالشريازي-رمحههللا"-وأمااجلروحفيماسوىالرأسوالوجهفضرابن:جائفة
وغريجائفة.فأماغرياجلائفةفهياجلراحاتاليتالتصلإىلجوفالواجبفيهااحلكومة"( .)2
اثلثا :عقوبة اجلناية على مادون النفس:
تختلفعقوبة اجلناية على ما دون النفس ابختالف نوع اجلناية،قد تكونابلقصاص ،وقد تكون
ابلدية،أواألرش .
أوال:القصاص .
)(1انظر:كمالالدين،النجم الوهاج يف شرح املنهاج،ط،1ج،2ص.550ابنالرفعة،كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،ط،1

ج،16ص.108الغمراوي،السراج الوهاج على منت املنهاج،د.ط،ج،1ص .486
)(2الشريازي،املهذب،د.ط،ج،3ص .217
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وإذاكانتاجلنايةعلىمادونالنفسعمداففيهاالقصاص،لقولهتعاىل :ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲭﱠ

()1

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

،وقوله تعاىل :ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ(،)2

وقوله

تعاىل:ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ(.)3
وجه الداللة :
دلتاآلايتالكرميةعلىوجوبالقصاصيفالنفسومادونالنفس .
ومنالسنة:عنأنس رليهللا عنه"،أنالربيععمتهكسرتثنيةجارية،فطلبواإليهاالعفو
فأبوا،فعرلوااألرشفأبوا،فأتوارسولهللاصلىهللاعليهوسلموأبوا،إالالقصاصفأمررسولهللا
صلىهللاعليهوسلمابلقصاص،فقالأنسبنالنضر:ايرسولهللاأتكسرثنيةالربيع؟الوالذي
بعثكابحلقال تكسرثنيتها،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم :ايأنس،كتابهللاالقصاص.
فرليالقومفعفوا،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:إنمنعبادهللامنلوأقسمعلىهللاألبره

"( .)4

وجه الداللة :ففياحلديثداللةوالحةعلىأ ّنالقصاصجيبفيمادونالنفس(.)5
شروط القصاص يف اجلناية على مادون النفس.
ويشتط لوجوب القصاص يف اجلناية على مادون النفس الشروط السابق ذكرها يف اجلناية على
النفس،ألنالقصاصفيمادونالنفسكالقصاصيفالنفسمنحيثاملساواة،فاليفعلابجلاينإال
بقدرمافعلهابجملّنعليه،وقالالنووي -رمحههللا"-ومناليقادبغريهيفالنفساليقادبهفيمادون
))1سورةاملائدة،جزءمناآلية .45
)(2سورةالبقرة،جزءمناآلية .194
)(3سورةالنحل،جزءمناآلية .126

)(4أخرجهالبخارييف صحيحه،اببأييهاالذينأمنواكتبعليكمالقصاصيفالقتلى،ط،1ج،6ص،24رقم( .)4500

))5النووي ،شرح صحيح مسلم،ط،3ج،11ص .163
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النفس،ومناقتيدبغريهيفالنفساقتيدبهفيمادونالنفسألنهملاكانمادونالنفسكالنفسيف
وجوبالقصاصكانكالنفسفيماذكرانه"(،)1إالأ ّنهناكبعضالشروطالزائدةاليتجيبتوافرهايف
القصاصابلنسبةللجنايةعلىمادونالنفس،ويؤديعدمهاإىلعدمالقصاص،وهيكاآليت :
 .1اإلشتاكيفاالسماخلاص.
فأعضاء اجلسم خمتلفة الوظائف ،وخمتلفة املنافع ،فال بد ابملماثلة بني املأخوذ ابلقصاص
مثّ فال تقطع ميىن بيسرى ،وال ميىن بيسرى ،والأنف بعني ،والسن
واملأخوذ ابجلناية ،ومن 
بعني ،وال ماهو أعلى أبسفل ،بل تقطع اليمىن ابليمىن ،واليسرى ابليسرى ،والسفلى
ابلسفلى،والعلياابلعليا،وهكذا ،وقالاملاوردي-رمحههللا":-واملماثلةيفالقصاصمعتربةيف
اجلنسوالنوع،فاجلنسأنتؤخذاليدابليد،والتؤخذيدبرجل،والنوعأنتؤخذميىنبيمىن،
والتؤخذميىنبيسرى،فإذاقطعيدهاليمىنوكانللقاطعيدميىنأخذانهاقودا،وإنمليكن
لهميىنسقطالقصاصإىلالديةومليؤخذهبااليسرىلعدماملماثلةوهوقولاجلمهور"( .)2
 .2إمكانيةاإلستيفاءمنغريزايدة،أونقص ،ألناجلاينمعصومالدمفالجيوزإجراءالقصاص
عليهإالبقدرجنايته،وقال النووي-رمحههللاتعاىل-مشرياإىلأنإمكاناستيفاءاملثلشرط
إلقامةالقصاصعلىاجلاين":فأمااجلروحفينظرفيهافانكانتالتنتهىإىلعظمكاجلائفة
ومادوناملولحةمنالشجاج،أوكانتاجلنايةعلىعظمككسرالساعدوالعضدواهلامشة
واملنقلة،ملجيبفيهاالقصاص،النهالمتكناملماثلةفيهواليؤمنأنيستوىفأكثرمناحلق
فسقط"( .)3
 .3مراعاة الصحة والسالمة :فال تقطع يد كاملة األعضاء بناقصتها ،وال يؤخذ عضو صحيح
أبشل،وقالاملزين-رمحههللا"-وإنكاناملقطوعأشلمليكنلهالقودفيأخذأكثرولهحكومة
يدشالء"( .)4

)(1النووي ،اجملموع،د.ط،ج،18ص .398

))2املاوردي،احلاوي الكبري،ط،1ج،12ص .182
)(3النووي ،اجملموع،د.ط،ج،18ص .400

)(4املزين،خمتصر املزين،د.ط،ج،8ص .348
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اثنيا:الدية:
اختلفالفقهاءيفتعريفالدية،فمنهممنأطلقهاعلىمايؤحذيفمقابلةالنفس مثلاملالكية،
ومنهممنعرفهاأبهنا":مال
ّ
حيثعرفواالديةأبهنا":مالجيببقتلآدميحرعولاعندمه"(،)1
ّ
مودىيفمقابلةمتلفليسمبالوهوالنفس"(،)2ومنهممنأطلقهاعلى املالالواجببذلهألهل
اجملّنعليهيفمقابلةإزهاقروحه،أوللمجّنعليهيفاجلنايةعلىمادونالنفسوهمالشافعية،حيث
عرفواالديةأبهنا":املالالواجبابجلنايةعلىاحلرسواءكانتيفنفسأوطرف"( .)3
ّ
علىكلحالفالفقهاءمتفقونعلىاطالق اسم الديةعلىاملالالذيهويف مقابلةالنفس،
لكنّهماختلفوايفاطالق الديةعلىمادونالنفس،فبعضهمأطلقعليهااسمالدية وهماحلنابلة
و 
والشافعية،بينماأطلقالبعضاآلخرعليهاأرشاوهماملالكيةواحلنفية .
وجتبالديةيفاجلنايةعلىمادونالنفسإذاكانتاجلنايةخطأ،أوسقطالقصاصلوجود
مانع من موانع القصاص ،أو لعدم توافر الشروط املطلوبة إلقامة القصاص على اجلاين ،أو سقط
القصاص بسببعفو اجملّن عليه ،وجتبكاملة إذاكان االعتداء بتفويت منفعة العضو تفويتااتما
وذلكعندماكانالعضوواحدايفاجلسمكاللسانوالذكر،أوتعددالعضوولكنذهبتمنافعه
كلها ابجلناية ،واملتعدد يف اجلسم كالرجلني واليدين واألذنني ،ففي هذه األحوال إذاذهبت منافع
العضواملتعدد،أوكانالعضوواحدايفاجلسموذهبتمنفعتهجتبالديةكاملة .




)(1التسويل،البهجة يف شرح التحفة،ط،1ج .620،2
)(2السرخسي،املبسوط،د.ط،ج،26ص .59

))3احلصّن،كفاية األخياريف حل غاية اإلختصار،ط،1ج،1ص .460
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املبحث الثاين:اجلناية على ما دون النفس يف القانون الصومايل
تكلمالقانونالصومايلاجلنايةعلىمادونالنفسيفاملادة(.)440
نصاملادة":كلمنأصابآخر،إصابةنشأتعنهامرضجسماين،أوعقلييعاقبابلسجنمدة
التقلعنثالثةشهور،والتتجاوزثالثسنوات .
تعداإلصابةجسيمة،وتوقععقوبةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات :
أ /إذا نشأعن الفعل مرض يهدد حياة اجملّن عليه .ب/إذا اقتضى الفعل إىل لعف مستدمي يف
حاسة،أوعضو"( .)1
التكييق الفقهي للمادة:
وابلنظر إىل الفقرة األوىل من املادة ،واليت نصها:كل من أصاب آخر إصابة نشأت عنها مرض
أهناجنايةعلىمادونالنفس،خصوصااجلنايةعلىاملنافع،
جسماين،أوعقلييعاقبابلسجنيتبني ّ
ّ
أل ّن اإلصابةملتؤدإىلوفاةاجملّنعليه،بلأدتإىلتفويتمنفعةالعقل،أوذهابمنفعةعضو
آخر،مثل:ذهابمنفعةالسمع،أومنفعةالكالم،أومنفعةالبصر،أومنفعةالعضوالتناسلي،أو
حنوذلك،والعقوبةالواردةيفالفقرةاألوىلالسجنمدةالتقلعنثالثةشهور،والتتجاوزثالث
سنوات .
أماالفقرةالثانية،واليتنصها:تعداإلصابةجسيمة...فهياجلنايةعلىمادونالنفسكذلك،
خصوصااجلنايةعلىاألطراف،أواجلنايةعلىاملعاين،أل ّن اجلاينمليقتلاجملّنعليه،ولكنههدد
حياته،حيثترتبعلىذلكالفعلمرضيهددحياةاجملّنعليهأولعفمستدميوالضعف
املستدميقديكونيففقدانحاسةمناحلواسأوفقدانعضومناألعضاء،وقد يكونيفاملنافع،
والعقوبةالواردةيفالفقرةالثانيةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات .

))1مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط،ص .153
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املبحث الثالث :املقارنة:
لقد تقدم آنفا أن نوع اجلنايةيف هذه املادةيف الفقرة األوىلهي اجلنايةعلىمادون النفس ،ألن
اجلنايةأدتإىلمرضجسماينمستدمييهددحياةاجملّنعليهواملرضاجلسماينقديكونيفاحلواس
وقديكونيفاألطرافواألعضاءوقديكونيفاملنافعواملعاين ،والعقوبةالواردةيفالبنداألول هي
السجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات ،والفقرة الثانية كذلك فهي اجلناية على مادون النفس
خصوصااجلنايةعلىاألطراف،أواجلنايةعلىاملعاين،أل ّن اجلاينمليقتلاجملّنعليه،ولكنههدد
حياته ،حيث ترتب على ذلك الفعل مرض ،أو لعف مستدمي يهدد حياة اجملّن عليه ،والعقوبة
الواردةيفالفقرةالثانيةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات .
وأمايفالشريعةاإلسالميةفعقوبةاجلنايةعلىمادونالنفستختلفابختالفنوعاجلناية،قد
إذا
تكونابلقصاص،وقدتكونابلدية،أواألرش،وجيب القصاصيف اجلنايةعلىمادونالنفس  
كانتاجلنايةعمداووجدتالشروطاألساسيةاملطلوبةإلقامةالقصاصعلىاجلاين،أمااذاكانت
اجلنايةخطأ،أوسقطالقصاصلوجودمانعمنموانعالقصاص،أولعدمتوفرالشروطالالزمةإلقامة
القصاصعلىاجلاين،أوسقطالقصاصبسببعفواجملّنعليهفتجبفيهاالدية.وخالصةالقول:
ميكن القول هذه املادة خمالفة للشريعة اإلسالمية متامايف عدم إشارهتا إىل القصاصيفاألطراف،
وعدمإشارهتاإىلالديةيفاحلواسواملعاين.
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اخلامتة:
بعدهذهالرحلةالعلميةمعاجلنايةعلىالنفسومادوهناتوصلالباحثإىلعدةنتائجأمهها :
 .1رغم أ ّن الصومال تعترب دولة مسلمة إال أ ّن القانون اجلنائي الصومايل ليس مستم ّدا من
الشريعة اإلسالمية وإّّنا أخذ من القوانني الولعية اليت تعتمد على التجارب والعادات
املوروثة.
الدية،والكفارة .

 .2خالالقانوناجلنائيالصومايلعنذكرسلطانويلالدم،والقصاص،و
اداليتمتّ تناوهلاابلدراسةيفاجلنايةعلىالنفسأبنواعهااملختلفة ستمواد،

 .3بلغعدداملو
وافقالقانوناجلنائيالصومايلفيهاالفقهاإلسالمييفثالثموادوخالفهيفالبقيةوهي
أربعمواد .
 .4بلغعدداملواداليتمتّتناوهلايفالبحثيفاإلجهاضويفاجلنايةعلىمادونالنفس ست
مواد،خالفالقانوناجلنائيالصومايلفيهاالفقهاإلسالمييفمخسمواد،ووافقهيفالبقية،
وهيمادةواحدة .
 .5ويفاجلملةيرىالباحثبعدهذهاجلولةالعلميةأ ّناملصادراليتيستندإليهاالقانوناجلنائي
الصومايل هي مصادر ولعية تعتمد على نتاج الفكر البشري ،ولذلك مل يرد فيه لفظ
القصاص،والدية،والكفارة،وإّّناوردفيهلفظاإلعداموالسجنوالغرامةاملالية .

التوصيات:

يوصيالباحثمباأييت :
 .1االهتمامبدراسةاملواديفالقانونالصومايلواجراءاملقارنةبينهاوبنيالشريعةاإلسالميةملعرفة
موالعاخللليفالقانون .
 .2إعادةالنظريفاملدوانتالقانونيةخصوصافيمايتعلقابجلناايت .
 .3أتسيساحملاكمالشرعيةوإلغاءاحملاكمالقانوننيةاليتالحتكمحتتقواعدالشريعةاإلسالمية 
 .4تدريباألبناءاملتخرجنيمنكلياتالشريعة.
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املصادر واملراجع
أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة لعربية املعاصرة ،ط( ،1د.م :عامل الكتب1429 ،
ه2008/م) .

األسيوطي ،حممد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق،جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني

والشهود،حتقيق:مسعدعبداحلميدحممد،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1417،هـ1996/م) ،
إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد ،أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراة ،جامعة
اإلمامحممدبنسعوداإلسالمية(،اململكةالعريةالسعودية:مركزالبخاري2002،م) .

آابدي،أبوالطيبحممدمشساحلق،عون املعبود،ط(،2بريوت:دارالكتبالعلمية1415،ه) .

ليدسليمانبنخلفبنسعد،املنتقىشرحاملوطإ،ط(،1د.م،مطبعةالسعادة،

الباجي،أبوالو
1332هـ) .

البجريمي،سليمانبنحممدبنعمر،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب،د.ط(،د.م،دارالفكر،
1415هـ1995/م) .

البخاري،حممدبنإمساعيلصحيح البخاري،حتقيق:حممدزهريبنانصرالناصر،ط(،1د.م،دار
طوقالنجاة1422،هـ) .

البغدادي،أبوحممدعبدالوهاببنعليبننصرالتلقني يف الفقة املالكي،حتقيق:أبوأويسحممد
بوخبزةاحلسّن،ط(،1د.م،دارالكتبالعلمية1425،هـ2004/م) .

البغدادي،القاليأبوحممدعبدالوهاببنعليبننصرالبغدادياإلشراف على نكت مسائل

اخلالف،حتقيق:احلبيببنطاهر،ط(،1د.م،دارابنحزم1420،هـ1999/م) .
البغوي ،احلسني بن مسعود ،شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط( ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1403،هـ1983/م).

البكري،عثمانبنحممدشطا،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني،ط(،1د.م،دارالفكر

للطباعةوالنشر1418،هـ1997/م) .

البهويت،منصوربنيونسبنإدريس،املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع ،حتقيق:سعيد

حممداللحام،د.ط(،بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشر،د.ت) .
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الشافِيات بِ َشر ِح م ْف َ ِ
البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن ،املِنَ ُح َّ
اإلم ِام
ردات َ
ْ ُ
أمحَد،ط(،1اململكةالعربيةالسعودية:داركنوزإشبيلياللنشروالتوزيع1427هـ2006/م) .
ْ

البهويت،منصوربنيونسبنصالحالدينابنحسن،كشاف القناع عن منت اإلقناع،د.ط(،د.م،
دارالكتبالعلمية،د.ت) .

البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،السنن الكربى ،حممد عبد القادر عطا ،ط،3

(بريوت:دارالكتبالعلمية1424،هـ2003/م) .

التسويل ،أبواحلسنعليبنعبدالسالم ،البهجة يف شرح التحفة ،حتقيق:حممدعبدالقادرشاه،
ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1418،هـ1998/م) .

ابنتيمية،عبدالسالمبنعبدهللابناخلضربنحممد،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد،

ط(،3الرايض:مكتبةاملعارف1404 ،هـ1984/م) .
الثعاليب،أبومنصورعبدامللكبنحممدبنإمساعيل،فقه اللغة وسر العربية،حتقيق:عبدالرزاق
املهدي،ط(،1د.م،إحياءالتاثالعريب1422،هـ2002/م).

اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ،التعريفات ،حتقيق :مجاعة من العلماء إبشراف الناشر،

ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1403،هـ1983/م) .

اجلصاص،أمحدبنعليأبوبكرالرازي،أحكام القرآن،حتقيق:حممدصادقالقمحاوي ،د.ط،

(بريوت:دارإحياءالتاثالعريب1405،ه) .

مجهوريةالصومال،القانون اجلنائي الصومايل،د.ط(،القاهرة:مؤسسةاحلليب،د.ت).
اجلوزي،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممد،تذكرة األريب يف تفسري الغريب،

حتقيق:طارقفتحيالسيد،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1425،هـ2004/م) .

اجلويّن،أبواملعايلعبدامللكبنعبدهللابنيوسفبنحممد،هناية املطلب يف دراية املذهب،

ط(،1د.م،داراملنهاج1428،هـ2007/م) .
ج
صّن ،الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،
احلصكفي ،حممد بن علي بن حممد احل ْ
حتقيق:عبداملنعمخليلإبراهيم،ط(،1د.م،دارالكتبالعلمية1423،هـ2002/م) .
احلصّن،أبوبكربنحممدبنعبداملؤمنبنحريزبنمعلى،كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار،

حتقيق:عليعبداحلميدبلطجيوحممدوهيب،ط(،1دمشق:داراخلري1994،م) .
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محديالطاهري،قصة الصومال،د.ط(،القاهرة:دارالشعب1977،م) .
الدارقطّن،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهدي،سنن الدارقطين،حتقيق:شعيباالرنؤوط
،ط(،1بريوت:مؤسسةالرسالة1424،هـ2004/م) .

أب وداود،سليمانبناألشعثبنإسحاقبنبشري،سنن أيب داود،حتقيق:حممدحمييالدينعبد
احلميد،د.ط(،بريوت:املكتبةالعصرية،د.ت) .

ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،ط،1
(بريوت:دارالعلمللماليني1987،م) .

الدسوقي ،حممد بن أمحد بنعرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حتقيق :حممد عليش،

د.ط(،بريوت:دارالفكر،د.ت) .

ابن دقيق العيد ،تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب ،إحكام األحكام شرح عمدة
األحكام،حتقيق:مصطفىشيخ،ط(،1د.م،مؤسسةالرسالة1426،هـ2005/م).
الد جَّمريي،أبوالبقاءحممدبنموسىبنعيسىبنعلي،النجم الوهاج يف شرح املنهاج،حتقيق:
جلنةعلمية،ط(،1جدة:داراملنهاج1425،هـ2004/م) .

الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،د.ط( ،بريوت:
مكتبةلبنان1415،ه1995/م) .،

الرازي،أبوعبدهللاحممدبنعمربناحلسنبناحلسنيالتيمي،مفاتيح الغيب،ط(،3بريوت:دار

إحياءالتاثالعريب1420،هـ) .

الرحيباين،مصطفىبنسعدبنعبدهالسيوطي،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى،ط،2
ّ

(دمشق:املكتباإلسالمي1415،هـ1994/م) .

ابنرشد،أبوالوليد حممدبنأمحدبنحممد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،د.ط(،القاهرة :دار
احلديث1425،هـ2004/م) .

الرعيّن ،أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر
ُّ
خليل،ط(،3د.م،دارالفكر1412،هـ1992/م) .

ابنالرفعة،أبوالعباسأمحدبنحممدبنعلياألنصاري،كفاية النبيه يف شرح التنبيه،حتيقيق:جمدي
حممدسرور،ط(،1د.م،دارالكتبالعلمية2009م) .
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الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،د.ط،
(بريوت:دارالفكر1404،هـ1984/م) .

ريراش،أمحدعبدهللا،كشف السدول عن اتريخ الصومال وممالكها السبعة،د.ط(،مقديشو:

د.ن1971،م).

دبنعبدالرزاقاحلسيّن،اتج العروس من جواهر القاموس،
دبنحمم
بيدي،أبوالفيضحمم
الز
َّ
ّ
ّ
ّ

حتقيق:جمموعةمناحملققني،د.ط(،د.م،داراهلداية،د.ت) .،
الزحيلي،وهبةبنمصطفي ِ ،
اإلسالمي وأدلَّتُهُ ،ط(،4دمشق:دارالفكر،د،ت) .
ُّ
الف ْقهُ

الزركشي،مشسالدينأبوعبدهللاحممدبنعبدهللا،شرح الزركشي على حمتصر اخلرقي،حتقيق:
عبداملنعمخليلإبراهيم،د.ط(،بريوت:دارالكتبالعلمية1423،هـ2002/م) .،

أبوزهرة،حممدبنأمحدبنمصطفىبنأمحد،اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي،د.ط(،القاهرة:
دارالفكرالعريب1998،م) .

أبوزهرة ،حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ،زهرة التفاسري ،د.ط( ،د.م ،دار الفكر العريب،
د.ت) .

الزيلعي ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،ط( ،1القاهرة:

املطبعةالكربىاألمريية1313،هـ) .

السرخسي،حممدبنأمحدبنأيبسهل،أصول السرخسي،د.ط(،بريوت:داراملعرفة،د.ت) .
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة،

1414هـ1993/م) .

سعديأبوجيب،القاموس الفقهي،ط(،2دمشق:دارالفكر1988،م).
السمرقندي ،حممد بن أمحد بن أيب أمحد ،حتفة الفقهاء،ط( ،2بريوت :دار الكتب العلمية،
1414هـ1994/م) .

السنيكي،زكرايبنحممدبنزكراياألنصاري،أسىن املطالب يف شرح روض

الطالب،د.ط،

(د.م،دارالكتاباإلسالمي،د.ت) .
سيدساملالصومال قدميا وحديثا،د.ط(،الصومال:وزارةاالستعالماتجلمهوريةالصومال،د.ت) .
الشافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بنعثمان ،األم ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة،
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1410هـ1990/م) .

الشحنة ،أمحد بن حممد بن حممد ،لسان احلكام يف معرفة األحكام ،د.ط( ،القاهرة :البايب
ابن  ّ

احلليب1393،ه1973/م) .

الشربيّن،حممدبنأمحد،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،حتقيق :مكتبالبحوثوالدراسات،

د.ط(،بريوت:دارالفكر،د.ت) .

الشربيّن،حممدبنأمحد،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،د.ط(،بريوت :دارالفكر،

د.ت) .

الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكّن ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن،
د.ط(،بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشر1415،هـ1995/م) .

شهابالدين،أبوزيدعبدالرمحنبنحممدبنعسكر،إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه

اإلمام املالك،ط(،3مصر:شركةمكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،د.ت) .
الشوكاين،حممدبنعليبنحممدبنعبدهللا،نيل األوطار،حتقيق :عصامالدينالصبابطي،ط،1
(مصر:داراحلديث1413،هـ1993/م).
الشريازي،أبواسحاقإبراهيمبنعلىبنيوسف،التنبيه يف الفقه الشافعي،د.ط(،دمشق :دار
ابنكثري،د.ت) .

الشريازي،أبواسحاقإبراهيمبنعليبنيوسف،املهذب يف فقة اإلمام الشافعي،د.ط(،د.م،

دارالكتبالعلمية،د.ت) .

الصابوين،حممدعلي،روائع البيان تفسري آايت األحكام،ط(،3بريوت:مكتبةالغزايل1400،هـ/
1980م) .

الصنعاين،حممدبنإمساعيلبنصالحبنحممداحلسّن،سبل السالم،د.ط(،د.م،داراحلديث،

د.ت) .

الطربي،حممدبنجريربنيزيدبنكثريبنغايل،جامع البيان عن أتويل آي القرآن،ط(،1د.م،

دارهجرللطباعةوالنشروالتوزيع1422،هـ2001/م).

ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،حاشية رد احملتار على الدر املختار ،حتقيق:
الدكتورعبدهللابنعبداحملسن،د.ط(،بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشر1421،هـ2000/م).
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ابنعابدين،حممدأمنيبنعمربنعبدالعزيز،رد احملتار على الدر املختار ،ط(،2بريوت :دار
الفكر1412،هـ1992/م) .

أب وعبدهللاحممدبنأمحدبنحممد،شرح ميارة الفاسي،حتقيقعبداللطيفحسنعبدالرمحن،
د.ط(،بريوت:دارالكتبالعلمية1420،هـ2000/م) .

العدوي،أبواحلسن،عليبنأمحدبنمكرم،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين،
حتقيق:يوسفالشيخحممدالبقاعي،د.ط(،بريوت:دارالفكر1414،هـ1994/م) .

ابنعطية ،أبوحممدعبداحلقبنغالببنعبدالرمحن،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
حتقيق:عبدالسالمعبدالشايفحممد،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1422،ه) .

عليش،أبوعبدهللاحممدبنأمحدبنحممد،منح اجلليل شرح خمتصر خليل،د.ط(،بريوت:دار

الفكر1409،هـ1989/م) .

العمراين،أبواحلسنيحيىيبنأيباخلريبنسامل،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،حتقيق:قاسم

حممدالنوري،ط(،1جدة:داراملنهاج1421،هـ2000/م) .

العيّن،أبوحممدحممودبنأمحدبنموسىبنأمحد،عمدة القاري شرح صحيح البخاري،د.ط،

(بريوت:دارإحياءال تاثالعريبد.ت) .
العيّن ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،البناية شرح اهلداية ،ط( ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1420،هـ2000/م) .
الغزايل،أبوحامدحممدبنحممد،إحياء علوم الدين،ط(،بريوت:داراملعرفة،د.ت) .
الغزايل،أبوحامدحممدبنحممد،الوسيط يف املذهب،حتقيق:أمحد حممودإبراهيم،حممدحممد
اتمر،ط(،1القاهرة:دارالسالم1417،ه) .
الغمراوي ،حممد الزهري ،السراج الوهاج على منت املنهاج ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة للطباعة
والنشر،د.ت) .

الفارايب،أبوإبراهيمإسحاقبنإبراهيمبناحلسني،معجم ديوان األدب،حتقيق:دكتورأمحدخمتار

عمر ،وحممدرواس،د.ط(،القاهرة:دارالشعبللصحافةوالطباعة1424،هـ2003/م).

الفارايب،أبونصرإمساعيلبنمحادالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،حتقيق:أمحدعبدالغفور

عطار،ط(،4بريوت:دارالعلمللماليني1407،هـ1987/م) .
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الفرغاين،أبواحلسنعليبنأيببكربنعبداجلليل،منت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة،
د.ط(،القاهرة:مكتبةومطبعةحممدعليصبح،د.ت) .

الفرغاين،أبواحلسنعليبنأيببكربنعبداجلليل،اهلداية يف شرح بداية املبتدي،حتقيق:طالل

يوسف،د.ط(،بريوت:داراحياءالتاثالعريب،د.ت) .

الفوزان،صاحلبنفوزانبنعبدهللا،امللخص الفقهي،ط(،1الرايض:دارالعاصمة1423،ه) .

الفريوزآابدي،حممدبنيعقوب،القاموس احمليط،د.ط(،د.م،د.ن،د.ت) .
ابنقدامة،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ط،1
(د.م،دارالكتبالعلمية1414،هـ1994/م) .

ابنقدامة،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممد،املغين،د.ط(،مصر :مكتبةالقاهرة،
1388هـ1968/م) .

القرايف،أبوالعباسأمحدبنادريسبنعبدالرمحن ،الذخرية،ط(،1بريوت :دارالغرباإلسالمي،

1994م) .

القرطيب،أبوعبدهللا حممدبنأمحدبنأيببكربنفرحاألنصاري،اجلامع ألحكام القرآن،حتقيق:

أمحدالربدوينوإبراهيمأطفيش،ط(،2القاهرة:دارالكتباملصرية1384،هـ1964/م) .

القزويّن،أبوالقاسمعبدالكرميبنحممدبنعبدالكرمي ،العزيزشرح الوجيز،عليحممدعوض،

عادلأمحدعبداملوجود،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1417،هـ1997/م) .

القسطالين،أمحدبنحممدبنأىببكربنعبدامللك،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،

ط(،7مصر:املطبعةالكربىاألمريية1323،هـ) .

الدكتورحممد
القريواين،خلفبنأيبالقاسمحممداألزدي،التهذيب يف اختصار املدونة،حتقيق :

األمنيولد حممدساملبنالشيخ،ط(،1ديب :دارالبحوثللدراساتاإلسالميةوإحياءالتاث،
1423هـ2002/م) .
القيسي ،أبو علي احلسن بن عبد هللا ،إيضاح شواهد اإليضاح ،حتقيق :الدكتور حممد بن محود

الدعجاين،ط(،1بريوت:دارالعرباإلسالمي1408،هـ1987/م).

ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،التبيان يف أقسام القرآن ،د.ط( ،بريوت :دار
املعرفة،د.ت) .
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الكاساين،أبوبكربنمسعودبنأمحد،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،ط(،2د.م،دارالكتب
العلمية1406،هـ1986/م).
الكلوذاين،حمفوظبنأمحدبناحلسن،اهلداية على مذهب اإلمام أمحد،حتقيق:عبداللطيفمهيم،
اسللنشروالتوزيع1425،هـ2004/م) .

ماهرايسنيالفحل،ط(،1د.م،مؤسسةغر

ابن ماجة ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويّن ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
د.ط(،د.م،دارإحياءالكتبالعربية،د.ت) .،

مالكبنأنسبنمالكبنعامراألصبحي،املدونة الكربى،حتقيق:زكرايعمريات،ط(،1بريوت:
دارالكتبالعلمية1415،هـ1994/م) .

املاوردي،أبواحلسنعلىبنحممدبنحممدبنحبيب،األحكام السلطانية د.ط(،بريوت :دار

الكتبالعلمية،د.ت) .

املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحممدبنحبيب،النكت والعيون،حتقيق:السيدابنعبد

املقصود،د.ط(،بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ت) .

املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحممدبنحبيب،اإلقناع يف الفقه الشافعي ،ط(،1د.م،

دارإحسانللنشروالتوزيع1420،ه2000/م) .

املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحممدبنحبيب،احلاوي الكبري يف فقه الشافعي،حتقيق:

الشيخعليحممدمعوض،والشيخعادل،ط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1419،هـ1999/م) .
غا،عليالش ْرجبي،الفقه املنهجي
جمموعةمناملؤلفني،الدكتورمصطفىاخلج ْن،الدكتورمصطفىالب
ّ
على مذهب اإلمام الشافعي،حتقيق:عبدهللابنحممداملطلق ،ط(،4دمشق :دارالقلمللطباعة
والنشروالتوزيع1413،هـ1992/م) .

حممدرواس ،معجم لغة الفقهاء،ط(،2د.م،دارالنفائس1408،هـ1988/م) .
املرداوي،أبواحلسنعليبنسليمان،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،ط(،2د.م،دار
احياءالتاثالعريب،د.ت) .

املروزي،إسحاقبنمنصوربنهبرام،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،ط،1

(اململكةالعربيةالسعودية:عمادةالبحثالعلمي1425،هـ2002/م) .

املزين ،أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،خمتصر املزين ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة،
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1410هـ1990/م) .

مسلمبناحلجاج،صحيح مسلم،حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي،د.ط(،بريوت:دارإحياءالتاث
العريب،د.ت) .

املعربي،أمحدبنعبدالعزيزبنزينالدينبنعليبنأمحد،فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات

الدين،ط(،1د.م،دارابنحزم،د.ت) .
ابن مفلح ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ،املبدع يف شرح املقنع ،ط،1
(بريوت:دارالكتبالعلمية1418،هـ1997/م) .

املقدسي ،أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ،العدة شرح العمدة ،د.ط( ،القاهرة :دار

احلديث1424،هـ2003/م) .

املقدسي ،عبد الرمحن بنحممد بن أمحد ،الشرح الكبري على منت املقنع ،د.ط(،د.م ،دار دار

الفكرالعريبللنشروالتوزيع،د.ت) .

املالهروي،أبواحلسنعليبنحممد،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،ط(،1بريوت :دار

الفكر1422،هـ2002/م) .

املنبجي،حممدعليبنأيبحيىيزكرايبنمسعوداألنصاري،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب،

حتقيق:حممدفضلعبدالعزيزاملراد،ط(،2دمشق:دارالقلم1414،هـ1994/م) .

منظور،حممدبنمكرمبنمنظور،لسان العرب،ط(،1بريوت:دارصادر،د.ت) .
منالخسرو،حممدبنفرامرزبنعلي،درر احلكام شرح غرر األحكام ،د.ط(،د.م،دارإحياء
الكتبالعربية،د.ت) .

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،األشباه والنظائر ،ط(،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1419ه1999/م) .
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،د.ط( ،بريوت :دار
املعرفة،د.ت) .
النسائي،أبوعبدالرمحنأمحدبنشعيببنعلياخلراساين،السنن الصغرى،حتقيق:عبدالفتاح

أبوغدة،ط(،2حلب:مكتباملطبوعاتاإلسالمية1406،ه1986/م).

النسفي،أبوالربكاتعبدهللابنأمحدبنحممود،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حتقيق:يوسف
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عليبديوي،ط(،1بريوت:دارالكلمالطيب1419،هـ1998/م) .

النووي،أبوزكرايحمييالدينحيىيبنشرف،روضة الطالبني وعمدة املفتني،حتقيق:زهريالشاويش،

ط(،3بريوت:املكتباإلسالمي1412،ه1991/م) .،

النووي،أبوزكرايحمييالدينحيىيبنشرف،شرح صحيح مسلم،ط(،2بريوت:دارإحياءالتاث

العريب1392،ه) .

النووي،أبوزكرايحمييالدينحيىيبنشرف،منهاج الطالبني وعمدة املفتني،حتقيق:عوضقاسم

أمحدعوض،ط(،1د.م،دارالفكر1425،هـ2005/م) .

النووي،أبوزكرايحيىيبنشرف،اجملموع شرح املهذب،د.ط(،د.م،دارالفكر،د.ت) .
النيسابوري،نظامالديناحلسنبنحممدبنحسنيالقمي،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،حتقيق:

،رط(،1بريوت:دارالكتبالعلمية1416،هـ) .
الشيخزكرايعمريات 

اهلامشي،أبوعليحممدبنأمحدبنأيبموسى،اإلرشاد إىل سبيل الرشاد،حتقيق:عبدهللابنعبد

احملسن،ط(،1د.م،مؤسسةالرسالة1419،هـ1998/م) .

اهلندي،حممدعبدالفتاح،جغرافية الصومال،د.ط(،مصر:داراملعارف1962م) .
اهليتمي،أمحدبنحممدبنعليبنحجر،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،د.ط(،مصر :املكتبة

التجاريةالكربى1357،هـ1983/م) .

الولّوي،حممد بن علي بن آدم بن موسى،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب،ط(،1د.م،داراملعراج
الدوليةللنشر1424،هـ2003/م) .
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