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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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 قدمةامل

نياينوالدّماألمورالدّرائعمنظّسالمخامتاجلميعاألداينوالشّاّلذيجعلاإلاحلمدهللربالعاملني
داألمكنةوالصالةوالسالمعلىأشرفاملرسلنيسّيدانحممّسعادالبشريةيفمجيعاألزمنةوصاحلاإل

حسانومنتبعهمإباّلذيأرسلههللارمحةللعاملنيالّلهمصّلوسّلموابركعليهوعلىآلهوصحبه
أمابعد:،ىليومالدينإ

الشّإف اإلن وهيريعة واجلماعات، األفراد ألمور شاملة فيها، النقص كاملة جاءت سالمية
ررعنهم،اسودفعالضّصاحلالنّ،وغايتهاحتقيقمىلأنيرثهللااألرضومنعليهاإهمنكلّشريعةالزّ

النّإو بني العدل ،وقامة والطمأنينةإاس األمن عليهاشاعة والقضاء اجلرمية ومنع ، الظّ، لموحماربة
،والفساد العزيز: كتابه يف تعاىل هللا  جح مج حج  مث هت مت خت ُّ قال

َّمح
(1). 

ولوتركعنالقتلواجلناية،وآثراحلياةلنفسه،ذاقتلكفّإهسيقتلقصاصاذاعرفأنّإالقاتلف
فولالنّ اتّاس عن التردعهم رادعةي اهلوي ولكنّباع لك، شرع وتعاىل سبحانه عقوبةلّهللا جناية

 مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّ قالتعاىل:،تناسبها

َّاميل  ىل
(2). 

انتشرتالفوليويفاآلونةاألخ ،ويفاجملتمعاجلناايتيفاجملتمعاتبصفةعامةوكثرت،رية
،وراءاهلوىواملصاحلاخلاصة،والسعيبصفةخاصة،بسببانتشاراألسلحةبدوننظامالصومايل

وهي اثنية مشكلة إومثّة احملاكم حاجة به، املعمول القانون ملسائل جاءذاوهلىلالتكييفالفقهي
فقهيةمقارنةابلقانونالصومايل،دراسة"،اجلنايةعلىالنفسومادوهنا":حثحتتعنوانمولوعالب

ي مل حيث مهم مولوع دراستهوهذا يف الباحثني من أحد تطرق دراسة االفقهفقهية بني مقارنة
.سالميوالقانونالصوماىلاإل

                                 
.179سورةالبقرة:اآلية(1)
.178سورةالبقرة:اآلية(2)
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املتمثلةبينهما،وكذلكأقساماجلنايةة،والعالقاجلرميةاجلنايةومعىنهذهالدراسةتناولالباحثيفيو
وكذلك،واجلنايةعلىمادونالنفس،منوجهدونوجهعلىالنفسواجلناية،يفاجلنايةعلىالنفس

يانمايتعلقوب،والقتلاخلطأ،شبهالعمدوالقتل،أنواعاجلنايةعلىالنفساملتمثلةيفالقتلالعمد
معواجلناية،انأركاناجلنايةعلىالنفساملتمثلةيفالقاتل،واملقتول،بي،ومنمثّهبامنأحكامشرعية

املتمثلةاجلنايةعقوابتيفهذهالدراسةالباحثيتناولركنمنهذهاألركان،وأيضاكلّشروطبيان
يتناولكماواحلرمانمناملرياث،،والكفارة،ةوالدي،يفالقصاص منموقفالقانونالصوماىلفيها

،همابينالعالقةإلظهار،ةسالميالشريعةاإلهاوبنياءاملقارنةبينجرإو،ناية،وسرداملواداملتعلقةهبااجل
واهلدفمن،نوجدإسالميةواداملخالفةللشريعةاإل،وذكراملختالفواالوذلكبذكرأوجهالشبه

ابلفقهاإلسالمي.قةالقانونالصومايلبيانمديعالهوالدراسة

 :ية البحثإشكال 

 تعترب مسلمة دولة والدستالصومال يف ذلك على نّص الصوماىل اوىلاألاملادةور الفقرة لثالثةيف
منأصبحلذلكالشعبالصومايلشعبمسلمنظامههواإلسالمكذلكو،(1)(سالمدينالدولةاإل)

الواقعجاءعلىخالفذلك،نّإالأتمدةمنالشريعةاالسالميةمسالدولةنتكونقواننيأضتاملف
ىلحاجةاحملاكمإو،كثرةاجلناايتيفاجملتمعالصومايلومنهناظهرتمشكلةالبحثابإللافةإىل

ةلقاملتعيةتالقانونىلدراسةاملدوانإدعتالضرورةقدو.مولبهالتكييفالفقهيملسائلالقانوناملع
ملعرفةعالقةالقانونالصومايلابلشريعةاإلسالميةاإلسالميهاوبنيالفقهنةبينرجراءاملقاإوابجلناية،

:اآلتيةالتساؤالتإلشكاليةويتفرععنا،موافقةأوخمالفة

؟ديعالقةالقانوناجلنائيالصومايلابلفقهاإلسالميمام .1
؟عقوابتاجلنايةيفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايلما .2
 ؟يفالقانونالصومايلهتاوعقوابةاإلسالميةيفالشريعاجلنايةتعقوابماالعالقةبني .3

 

                                 
.2،ص،د.طالدستور الصومايلمجهوريةالصومال،((1
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 لبحث:ا أهداف

مدىعالقةوعقوابهتا،وبيان،أنواعهاأقسامها،ووبيان،اجلنايةبيانمفهومىلإهتدفهذهالدراسة
،وميكنختالفالواشبهأوجهال،وذلكبذكراملدوانتالقانونيةاملتعلقةابجلنايةمعالفقهاإلسالمي

يفالنقاطالتالية:خيصتلكاألهدافتل

مدىعالقةالقانوناجلنائيالصومايلابلفقهاإلسالميبيان .1
.عقوابتاجلنايةيفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايلبيان .2
 هتايفالقانونالصومايل.وعقوابسالميةيفالشريعةاإلاجلنايةتبيانالعالقةبنيعقواب .3

 :البحث أمهية

هذاالبحثيفالنقاطاآلتية:ة يّأمهتّتضح

.فيهتسليطالضوءعلىاألحكامالشرعيةاملتتبةعلىارتكاباجلناايت .1
يبنّيمفهوماجلنايةوأقسامها،والعالقةبينهاوبنياجلرمية .2
ه.الفقهىملسائلالقانوناملعمولبىلالتكييفإحاجةاحملاكم .3
معالصومايل.ومثراتهالعلميةللباحثوللمجتفائدته .4

 : حــدود البـحث

منومادوهنايفالفقهاإلسالميوالقانونالصومايلاجلنايةعلىالنفسسوفيتناولالبحثدراسة
ومقارنةيةوالقانونالصومايل،هتايفالشريعةاإلسالمخاللالتطرقإىلمفهوماجلنايةوأقسامهاوعقواب

افقةأوخمالفة.املدوانتالقانونيةمعالفقهاإلسالميمو

 الدراسات السابقة:

خاللالبحثيفجوانبهذهالدراسةفقدعثرالباحثعلىعدةدراساتقريبةيفجمالحبثه

يفالنقاطالتالية:الدراساتسيتّمعرضتلكضمونوبعضاجلزئيات،واتختلفعنهيفاملإالأهنّ
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اسم(.قوابت يف الصومال  القتل ، السرقة الزاننطام العبعنوان:)رسالةاملاجستري:الدراسة األوىل
تكماالملتطلباتدرجةاملاجسترييفالقضاءقّدمتهذهاألطروحةاس،:صفيةحممدحممودالباحثة

والسياسة العامليةالشرعية املدينة يفجامعة هـ 1434يفماليزايسنة وم2013/ الباحثةقّسمت،
ةعلىالنحوالتايل:خامتفصولو،وأربعةقدمةمىل:إدراستها

األول مالفصل وبيان الصومال عن عامة نظرة مبحثني: يف وذلك البحث صطلحات و الفصل،
:السرقةوعقوابهتايفالفصلالثالث،وانونالصومايلوذلكيفمبحثني:القتلوعقوابتهيفالقالثاين

ك،وذلقوابهتايفالقانونالصومايلوع:الزانالفصلالرابع،ويفانونالصومايلوذلكيفمبحثنيالق
ومنأهمالنتائجاليتتوصلتاليهاالباحثة:أننظامالعقوقاتاجلنائيةمليكنمصدره،يفمبحثني

قّسمالقتلتعريفالقتلولكّنهلضمليتعرّوأنّهي،منالشريعةاإلسالمية،وإّنّاأخذمنالقانونالولع
،ضلتعريفالسرقةوالزانكبالقتلنظرايهياإلعدام،ومليتعرّإىلعمدوخطأ،وجعلعقوبةمنارت

.رقةالسّمليقضإبقامةحدّو

 :أوجه االتفاق واالختالف

السابقةيفتناولأحكاماجلنايةعلىالنفس احلاليةمعالدراسة االتفاق:تتفقالدراسة أوجه أوال:
بصفةعامة

نةعنالدراسةالسابقةيفالنقاطلتالية:اثنيا:أوجهاالختالف:تتميزالدرسةالراه

اجلنايةعلىاإلجهاض،وىلإلىاجلنايةعلىالنفسوملتتعرضاقتصرتالدراسةالسابقةع .1
.اليةتركزعلىذلكوتخّصصفصلني،بينماالدراسةاحلمادونالنفس

ّصصمبحثا.علىذلكوتخالدراسةالسابقةملتذكرمفهوماجلنايةبينماهذهالدراسةتبنّي .2
مةمنالطالبرسالةمقدّة:نيالدراسة الثا،ملتتعرضاىلأركانجرميةالقتلالدراسةالسابقة .3

.بينماالدراسةاحلاليةتتناولعلىذلكصاحلسريععلي
تتميزهذهالدراسةعنالدراسةالسابقةأبهنا:تسلكمسلكاجلمهوروهوالتقسيمالثالثي .4

علىالنفس علىذلكمليفاجلناية وبناء سلكتمسلكاملالكية السابقة الدراسة بينما ،
تتعرضإىلالقتلشبهالعمدمنحيثاملقارنة.
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5.  دراسة)لشريعة اإلسالمية والقانون اليمينجرمية القتل شبه العمد يف ا)ان:بعنوابسردة
جامعةعدنستكمااًلملتطلباتدرجةاملاجسترييفالقانوناجلنائيبكليةاحلقوقارنة،مقا

يتمنمولوعهذه،البارىقاسمم،حتتإشرافالدكتور/لؤيعبد2006-ـھ1427
املختلفة التشريعات يف للقتل التارخيي التطور اليمنالدراسة ويف البدائية، اجلتمعات ويف ،

عمد،وأحكامجرميةالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلسالمية،وأهممامييزهعنالقتلالالقدمية
و وعقوبته، العمد شبه القتل أركان وكذلك اخلطأ قسّوالقتل دراسته الباحث مقدمإم ةىل

،قتلشبهالعمدوذلكيفمبحثنيحقيقةال:الفصلاالول:وثالثةفصولعلىالنحوالتاىل
:عقوبةثالفصلالثال،ثةمباحثوذلكيفثالالفصلالثاين:أركانجرميةالقتلشبهالعمد

ومليذكرالباحثالنتائج..وذلكيفمبحثنيلقتلشبهالعمدجرميةا

 أوجه االتفاق واالختالف:

العمدأوجهاال .1 القتلشبه السابقةيفتناولأحكام الراهنةمعالدراسة تتفقالدراسة تفاق:
.بنيالشريعةوالقانونبصفةعامة

اال .2 منحيثأنالختالفأوجه ، عنالرسالة الدراسة تختلفهذه ركزت: السابقة دراسة
احلالية الدراسة تركز بينما اليمّن، ابلقانون مقاران العمد شبه ابلقتل املتعلقة األحكام على

سالميةوالقانونالصومايل.مالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلعلىأحكا

:داد/الطالبإع،دراسةفقهيةمقارنة(جناية القتل العمد:):رسالةاملاجستريبعنوانةثالثالدراسة ال
نبيلحسنحممدالكياليناستكماالملتطلباتاحلصولعلىدرجةاملاجستريمنكليةالتبية/قسم

األزهر عام-الدراساتاإلسالميةيفجامعة الدكتور/سامي ،م2011هـ/1433غزة حتتاشراف
وأركانهلعمدالقتلاتعريفكذلكمعىناجلرميةواجلناية،تناولالباحثيفدراسته،حممدأبوعرجة

الباحث:أن،ومنأهمالنتائجاليتتوصلإدطرقاثباتجنايةالقتلالعمو،مهوصورهكحو ليها
والعقوبة،ومنهاأيضاأنلفظعناصراجلرميةثالثة،وهيفعلقبيح،ونصشرعيحيّرمذلكالفعل،

يفمعناهااخلاص.اجلرميةهومرادفللفظاجلنايةيفمعناهاالعام،ولكنهاليدخل

  :تفاق واالختالفأوجه اال
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 .سالميلأحكامالقتلالعمديفالفقهاإل:تتفقهذهالدراسةمعهذهيفتناوتفاقأوجهاال .1
اال .2 ختالفأوجه تختلف : السابقة الدراسة مع الدراسة العمدهذه القتل أحكام تناول يف

مقارنةابلقانونالصومايل.

رابعةالدراسة ال دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  القتل اخلطأاملاجستريبعنوان:):رسالة
الطالب،(املاليزي زكـريـا:ةمن بنت أرنيـزا روس احلصول، ملتطلبات استكماال األطروحة هذه قّدمت

املاجسترييفمعارفالوحيوالتاثبكلية علىدرجة اإلنسانية يفاجلامعةمعارفالوحيوالعلوم
اإلسال العاملية إادراستهةالباحثتقّسم،م2007ماليزاي–مية مقدمة فصولىل وتناولتوثالثة ،

املاليزي،وذلك:القتلاخلطاواملسؤوليةاجلنائيةيفالفقهاإلسالميوالقانونالفصلاالولالباحثةيف
مباحث أربعة و،يف الثاينيف ال:الفصل يف اخلطا القتل والعقوابت اإلسالمي املاليزيفقه ،قانون

.وملامالقتلاخلطأ،وذلكيفمبحثني:تطبيقاتأحكالفصلالثالثيف،وةمباحثوذلكيفثالث
 تذكرالباحثةالنتائج.

.حتالفتفاق واالأوجه اال

تتفقهذهالدراسةمعالدراسةالسابقةيفتناولأحكامالقتلاخلطأ.:تفاقأوجهاال .1
لشريعةسةعنهذهيفتناولأحكامالقتلاخلطأيفلوءاتختلفهذهالدراالختالف:اأوجه .2

سالميةمقارنةابلقانونالصومايل.اإل

:امسةالدراسة اخل درجة لنيل مقدم تكميلي العاماملحبث القانون يف اجستري جرمية بعنوان:)،
ي القانون الوضعي والفقه اإلسالماإلجهاض يف مقارنة( دراسة الطالب، أ :قّدمها محداتجالسر

تناول،مهاإبراهيمعمر :،حتتإشرافالدكتورةم2010،كليةالقانونجامعةاخلرطومإىلاجلزويل
جبرمية املتعلقة واألحكام اجلنني، على اإلعتداء وصور اإلجهاض الدراسةتعريف تلك يف الباحث

أن إىل دراسته وانتهت اإلجهاض السوداين التشريع يف قصور صكهناك نصوص وجود رحيةعدم
يفلافةإىلعدمتشديدالعقوبةعلىالعاملنيابإلواملسامهةيفجرميةاإلجهاض،ـةابلشـروعخاصّ

.جهاضاإلجرميةاحلقلالطيبحالارتكاهبم
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.ختالفتفاق واالأوجه اال

تناولأحكاماإلجهاضبصفة:تتفقالدراسةاحلاليةمعالدراسةالسابقةيفأوجهاالتفاق .1
عامة

اال .2 املتعلقةأوجه األحكام  بيان يف السابقة الدراسة عن الراهنة الدراسة تختلف ختالف:
جهاضومقارنتهاابلقانونالصومايلملعرفةأوجهالشبهواالختالف.ابإل

 :منهج البحث

 البحث ملولوع وفقا املقارنتّاقد املنهج الباحث مبقارنةبع وذلك الفقهاملدوان، مع القانونية ت
واالختالف،للاإلسالمي الشبه أوجه معرفة إىل قاممستعوصول حيث االستقرائي، ابملنهج ينا

ابست الباحث والقانونية الشرعية النصوص قراء ابجلناية، ،والوصفياملتعلقة خاللهمتّحيث من
للمد الفقهي التكييف حيث والتحليلي، القانونية، الفقهيةمتّوانت النصوص حتليل خالله من

املولوعوالقانونيةا منأجلابرازالعالقة،ابإللافةإىلعزواآلايتالقرآنية،وتخريجلواردةيفهذا
 وعزواألقوالإىلمصادرها.الّنبويةاألحاديث

 :البحثمصطلحات 

الفقهيةاليتترديفالبحثفمنهاعلىسبيلاملثالالاحلصرصطلحاتاملالدراسةسوفأتناوليف
والقصاص،والغرة.جهاض،والعقوبة،رمية،واإلية،واجلاجلنا
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 الفصل التمهيدي
 وحتته ثالثة مباحث:اية،وبيان اجلرمية واجلنمال ومصادر التشريع يف قوانينها،الصو نبذة موجزة عن 

 ومصادر التشريع يف قوانينهامال،نبذة موجزة عن الصو : املبحث األول

مستقلةالصومال سيادة ذات مجهورية رمسياو،هي منطقةتعرف يف تقع الصومال، مجهورية ابسم
فريقياإلالقرن مشال يف الربي املثلث وهو ومن، عدن، خليج الشمال من وحيددها افريقيا، شرق

ال ومن اهلندي، احمليط الشرق ومن جبويت، الغريب الشمال الغريب اجلنوب ومن اثيوبيا، ،كينياغرب
قةيفالشمالوهلاسهولساحليةليّ،املرتفعاتبنياهلضباتوالسهولوتتسمتضاريسهاابلتنوع

اهلندي واحمليط عدن خليج ساحل مبحاذات اجلنوبوتتسع،متتد يف السهول أقهذه ويبلغ صى،
منلمنيعدّو،،ومناخالصومالصحراويحارعلىمدارالسنةساعهايفاقليمجوابالسفلىاتّ

.(1)يفاألجزاءالشماليةاحلرارةفريقياوتشتدّإاملناطقاحلارةيف

،كمافريقيةيفالقرناإلغاتاحليّاللّوهيمنأهمّ،غةالصوماليةمسيةللدولةهياللّرّغةالواللّ
يةيفالصومال،وهياللغةالثانيةالرمساليتيتخاطبهباالصوماليونغةالثانيةغةالعربيةتعترباللّاللّأنّ

مكتوبيف هو الصومكما املالدستور الثانيةايليف الفقرة يف الثانية اللّ"ادة هي الصومالية غةاللغة
اليت الصوماليونالوحيدة الشعبالصومايلاليتتربطهيتخاطبويتفاهمهبا العربيةهيلغة واللغة ،

.(2)"يفمجهوريةالصومالالدميقراطية،ومهااللغتانالرمسيتانابألمةالعربيةاليتهوجزءمنها

االاللّو الوطنجنليزيهوااليطاليةغة يف االمعروفتان االبسبب واالحتالل يفجنليزييطايل
الاألجدادالذينعاشواإ،فاليتكلمهباشبهمعدومةاآلنتيطاليةصارغةاالاللّولكنّ،الصومال

ثيوجدعددمنحي،غاتاملنتشرةيفالبالدجنليزيةصارتمناللّغةاالاللّبينما،ستعمارااليففتة
.جنليزيةغةاالاملدارساليتيدرسهبااللّ

                                 
ريراش،((1 د.ط،صكشف السدول عن اتريخ الصومال وممالكها السبعةانظر: ،8 اهلندي، د.ط،،جغرافية الصومال،
.17،د.ط،قصة الصومال،الطاهري،7ص

.3،د.ط،صالدستور الصومايلمجهوريةالصومال،(2)
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الدستورالصومايليفاملادةاألوىليفالفقرةالثالثةكماهومنصوصيفدولةمسلمةالصومالتعتربو
.(1)"مدينالدولةسالاإل"

 :مصادر القانون الصومايل

مستمدّالقان الصومايل اإلون الشريعة سالميةمن ، ،الولعيةوالقوانني من التقليديةومجلة األعراف
(.xeerتعرفابسماحلري)و

ومنتلكالقواننيالقانون،عنهاالقواننيسالميةهيالقاعدةاألساسيةاليتتؤخذإلالشريعةا
الشريعة"(50)ستورالصومايليفمادةسالميةكمايؤكدالدفهومستمدمنالشريعةاإل،لصومايلا

اليفاألحوالاملدنيةمثلإالعملهباهمليتمّالأنّ،إ(2)"الرئيسيلقواننيالدولةاملصدرسالميةهياإل
3)حممدسيادبرىومةالعسكريةاليتيقودهاولكنبعداهنياراحلك،واملواريث،والطالق،الزواج قد(

.انتشرتيفاملدنوسيطرتالبالد،واليتأتسيساحملاكمالشرعية،حيثمتّالولعتغرّي

مستمدّأمّ قانوين نظام عن عبارة فهو احلري ا اليت العرفية األحكام يمن ستخدمهاكان
ويستخدمونهيفدفعالدايت،ان،وليسمدوّىلامليثاق،إنلقرونطويلةوهويشبهنوعاماالصوماليو

واإللتزاما والغرامات، العائلية، ات احلكم حيدد الذي هو العشرية جملس أو القبيلة ملناسبوشيخ
.(4)قضيةوكيفيةتنفيذهيفكلّ







                                 
.2،د.ط،صالدستور الصومايلمجهوريةالصومال،(1)
.56،صنفسه املرجع(2)

و((3 للصومال، الثالث الرئيس هو عام 1919لد عقب الرائسة توىل ام، الثالث الرئيس علىللصومال،غتيال الرشيد عبد
م.1996شرمأركي،وتويفعام

.327،ص1،د.ط،جلصومال قدميا وحديثاانظر:سيدسامل،ا((4
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 اجلرمية: مفهوم املبحث الثاين:

وهيمصدرجرماجلرمية لغة الكسبوالذنب، ومجعهاجرائم: واجلارم، وقومه:، نفسه جرم :اجلاين،
وقدأييتمبعىناحلملمعالتعدي،:اإلمثو،واجلرمفكالمهامجعانللجرموأماأجراموجرومجىنجناية،

.(1)مثلهعلىمعىناإلاشتما

 جت ُّ  قولهتعاىل:يفموالعكثريةوبصيغمتعددة،ومنهاميوقدوردتاجلرميةيفالقرآنالكر

َّحج مث  هت مت خت حت
(2) آمثا،أي محال (3)الحيملّنكم تعاىل:،  زت  رتُّ  وقوله

َّ ىت نت مت
 .(5).عّمااكتسبنا(4)

نأعظماملسلمنيإ":هللاعليهوسلمصلىةقولهبويةاليتوردتفيهااجلرميومناالحاديثالنّ
 .(6)جرمامنسألعنشيءملحيّرمفحّرممنأجلمسألته"

:اجلرمية اصطالحا

الفقهاء هللا-عّرف بعدّ-رمحهم تعريفاجلرمية التعاريف تلك ومن تعريفات: هللا-املاوردية -رمحه
عبدأيضاوعرّفها،(7)"ردأوتعزيزجرهللاتعاىلعنهاحب"حمظوراتشرعيةا:هنّأباجلرميةحيثعّرف
،(8)سالميةعلىحترميهوالعقابعليه"فعلأوتركنّصتالشريعةاإل"ا:أبهنّ-رمحههللا-القادرعودة

                                 
ا1)) منظور، لسان العربنظر:ابن 1ط، ص12ج، ،91 زّبيديال، جاتج العروس من جواهر القاموس، د.ط، ،31،

 .1087،ص1،ج8،طالقاموس احمليط،جمدالدين،387ص
.8اآليةجزءمن:ائدةسورةامل(2)
 .2058،ص4،د.ط،جزهرة التفاسريزهرة،وأب(3)

 .25اآليةجزءمن:سورةسبأ(4)
 .299،ص14،ج2،طاجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(5) 

عليه(6) متفق : البخاري والسنة،يف صحيحه،أخرجه ابلكتاب اإلعتصام وتكّلفكتاب السؤال كثرة من مايكره ابب
رقم)95ص،9ج،1طعنيه،ماالي ،7289). مسلم صيف صحيحه،وأخرجه توقريه ابب الرؤاي، وترككتاب وسلم عليه هللا لى

 (.2358،رقم)1831ص،4جد.ط،،ةإليهروسؤالهعمااللرراثإك
.322،ص1،د.ط،جاألحكام السلطانيةاملاوردي،(7)
.75،ص1،د.ط،جابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران عبدالقادرعودة،(8)
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هللا-أبوزهرةحممداعرّفهو هنا:"هنّأب-رمحه به"فعلما هللا وعصيانماأمر إاّل(1)ىهللاعنه تعريفهأنّ،
لواحدمنكّواحد،ألنّتكوناجلرميةواخلطيئةواإلمثمبعىنًنمثّمعصية،ومتعريفعاميشملكلّ

معأنّذلكينتهيإ أمرهللابه، وعصيانما الفقهاءخيصصوناسماجلرميةىلفعلماهنىهللاعنه
املاوردي يقول وهلذا القالي، ينفذها عقوبة هلا اليت هللا-ابملعصية اجلرمية:"إهنا-رمحه تعريف يف

.(2)شرعيةزجرهللاعنهاحبدأوتعزير"حمظورات

حتقّإالإكاليعتربجرميةأنالفعلأوالتنّيومنخاللتعريفاتالفقهاءيتب قتفيهذا
:ثالثةعناصر

سواءكانعدماتيانالفعلاملامورهيعنعنخمالفةاألمراملنصوصعليهشرعا،النّ:العنصر األول
اتيانالفعلاملنهي أم إذامليكنهناكنصّعنهبه أما الفعلأوتركهفلسجبرمية،يدلّ، علىحرمة

قبح،ومقتضاه(3)"النهياملنعووالزجرمعناه:"،زجرهللاعنها""-رمحههللا-ثليفقولاملاورديوهذامتم
السرخسيوقالاإل،املنهيعنه أنّ":-رمحههللا-مام واعلم أنّقبحاملنهيعنهمقتضيالنهي كما ،

الهالأيمربشيءإاحلكيمالينهيعنشيءإاللقبحه،كماأنّبه،ألنّمقتضياألمرحسناملأمور
.(4)"حلسنه

كونالعنصر الثاين اإل: الشريعة قبل من مامتّ،سالميةاحلظر الولعيةأما القوانني قبل من حظره
لاليتينطبقعليهااسماجلرميةفعافاألعلىذلكبناءواألنظمةفاليعتربجرمية،وساتريواألعرافوالدّ

احملظورات"-رمحههللا-عودةدرعبدالقاهلذايقولعلىحترميها،ويتوردفيهادليلشرعيهياألفعالالّ
ىلإشارةإوقدوصفتاحملظوراتأبهناشرعية،،علمنهيعنهأوتركفعلمأموربهتيانفإماإهي

.(5)"هجيبيفاجلرميةأنحتظرهاالشريعةأنّ

                                 
.20،د.ط،صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميأبوزهرة،((1
.322،ص1،د.ط،جاألحكام السلطانيةاملاوردي،((2
.668،ص2،ج4،طالصحاح اتج اللغة وصحاح اللغة العربية،الفارايب((3

.903،ص1،د.ط،جأصول السرخسيالسرخسي،(4)
.75،ص1،د.ط،جي مقاران ابلقانون الوضعيسالماإل التشريع اجلنائيدالقادرعودة،عب(5)
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العنصر الثالث األمر خالف مبن العقوبة احلاق النّأو: شرعا عليه املنصوص إليههي أشار كما
والعقوبة،علىالفعلأوالتكفليسجبرميةذاملتكنهناكعقوبةإ،فحبدأوتعزير"املاورديبقوله:"

مبعىنقدرها،(1)مثلها"معصيةلتمنعمنالوقوعيفيفعقوبةمقدرةشرعا:"ماانتكونحدية،وهيإ
 أبعادها، وبنّي أنجيتهدفيها،ويطلبمنالقاليالتطبيقفقطالشارعاحلكيم، ويعودوليسله ،

هللاسبحانهوتعاىلشرعها،أويعتاضعنها،ألنّواليستطيعأحدأنيسقطهاعموماألمة،ىلإنفعها
 األمة، مصاحل تعزيريةإولتحقيق تكون أن غري:"وهي،ما شرعاعقوبة حيدّ،(2)"مقدرة مل دهامبعىن

يبنّيالشرع ومل تقديرفهي،دهاأبعا، يف جيتهد للقالي، للجاينواختيارامتوكة املناسبة لعقوبة
واجلناية ، شخص من شخصإوتختلف جىل ومن ، جنايةإناية ومكانةىل اجلرمية جّسامة حسب ،
اجلاين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
.662،ص1جد.ط،،يف اختصار املقنع عنقالروض املربع شرح زاد املستالبهويت،((1

.535،ص1،ج1،طمام أمحد، اهلداية على مذهب اإلالكلوذاين(2)
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 اجلناية: مفهوم املبحث الثالث:

ومايفعلهاإلنسانمما،:الذنبواجلرمواجلناية"مصدرجىنجيّنجناية،التعدي،وهي:ناية لغةاجل
حمّرمفعللّكلت،وهياسمواجلمعجنااي،(1)"يوجبعليهالعقابأوالقصاصيفالدنياواآلخرة

.(2)غريهاعلىفسأويتضمنلرراعلىالنّ

:اجلناية اصطالحا

الفقها هللارمح-ءعّرف -هم بتعريفات عّدة:اجلناية تعريف تلكالتعاريف عرّفوااحلنابلةومن حيث ،
سملفعلحمرمإ":افهااحلنفيةأبهنّوعرّ،(3)وماال"ألتعديعلىالبدنمبايوجبقصاصاا:"اأبهنّاجلناية

يزهقذيال"القتلوالقطعواجلرحال:اأبهنّالشافعيةفهاعرّ،كما(4)شرعاسواءحليفنفسأوطرف"
(5)"واليبني ، املالكية وعرّفها علىا:"أبهنّكذلك الرجل حيدثه أوما حاال يضر مما غريه أو نفسه

.(6)"الآم

هيالتعدييفعرفالفقهاءاجلنايةنّأيتبنّي-رمحهمهللا–تعريفاتالفقهاءمنفيماتقدمو
،تالفا،إسرقة،هنباىاألموالفيسمّماماوقععلىأ،ووطرفأنسانسواءكانبنفسدناإلعلىب
يسمّ،غصبا الفروج على وقع يسمّزان،ىوما األعراض على وقع (7)قذفاىوما ابن، وقال
التعديفيهمباحيصلخمصوصةيفالعرفهالكنّفعلعدوانعلىنفسأومال،"واجلنايةكل:قدامة

.(8)"واتالفاقةوخيانةوسرعلىاألبدان،ومسوااجلناايتعلىاألموالغصباوهنبا

                                 
.374،ص37،د.ط،جساتج العروس من جواهر القامو ،زّبيديال(1)
.79،ص1،ج1،طالتعريفات اجلرجاين،(2)
.3،ص6،ج2،طمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىى،رحيباينال(3)
.327،ص8،ج2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقبنجنيم،ا(4)
.122،ص9،ج3طروضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي،(5)
.277،ص6،ج3،طاجلليل لشرح خمتصر اخلليلمواهب الّرعيّن،((6
مطالب أويل النهى يف شرح ،رحيباين،ال682،ص2،ج1،طاملنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحدالبهويت،انظر:((7

3،ص6،ج2،طغاية املنتهىى
.319،ص9د.ط،جاملغين ابنقدامة،(8)
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 :العالقة بني اجلرمية واجلناية

ولذلك،رّشّنسانللعلىكسباإلمنهمايدلّكاّلًنّإغوي،حيثفقانيفاملعىناللّيتّاجلنايةواجلرمية
وأمايفاالصطالح،بريآلخريفالتعمقامامنهماواحدويقومكلّلفظاجلنايةمرادفللفظاجلرميةف

حيث،عنهشرعاعلىاملنهيّمنهمايدلّكاّلً،ألنّةيفاملعىنالعامقاجلنايةمعاجلرميفتتّالشرعي
الرجلعلى:"فتاجلنايةأبهناعرّ حيدثه يضرحاالأومما مما أوغريه وعرفتاجلرمية،(1)"الآنفسه

ناطالقاسمعلىذلكميكوبناءً،(2)أبهنا:"فعلأوتركنصتالشريعةعلىحترميهوالعقابعليه"
،ويقومأحدمهامقاماآلخر.واجلرميةعلىاجلناية،اجلنايةعلىاجلرمية

منخاصاً،حيثمتثلاجلنايةيفعرفالفقهاءنوعاًاخلاصتختلفاجلنايةعناجلرميةويفاملعىن
ةيفاملعىناجلناينّإف:وعليه،جهاضكالقتلواجلرحواإلنسانعلىبدناإلاجلرائموهياجلرائمالواقعة

اجلنايةمتثلنوعاً،ألنّاخلاصمعالعامبينهماعالقة ابلتايلتكونالعالقة ،وةاخلاصتختلفعناجلرمي
وهومولوعفسفسومادونالنّابلنّجلنايةمباحلّاصالفقهاءمنأنواعاجلرائم،حيثخصّخاصاً

البحث.

 

 

 

 

 

 

                                 
.277،ص6،ج3ط،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليلعيّن،الرّ(1)
.75،ص1،د.ط،جعودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعيعبدالقادر(2)
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 الفصل األول

 وحتته توطئة وثالثة مباحث:، ة اإلسالمية والقانون الصومايلاجلناية على النفس يف الشريع

 : تقسيمات العلماء للجناية على النفس.توطئة 

.هوخمتلففيهومنهاما،بنيالفقهاءفقعليههومتّفستقسيماتمتعددة،منهاماللجنايةعلىالنّ

يفماوذلكلثبوهت،مدلقتلالع:القتلاخلطاوافسمنأنواعاجلنايةعلىالنّفقالفقهاءعلىأنّتّا
ذلككتابهللا فيماعدا :عمدفساىلقسمنيتنقسماجلنايةعلىالنّ(1)وعنداملالكية،،واختلفوا

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :التقسيمبقولهتعاىللواعلىهذاواستد،وخطأ

 مم ام يل ىل  مل يك ىك  ُّ :وقولهتعاىل،(2)   َّ خن حن  جن

 َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
(3).

:داللةوجه ال

العزيزذكرهللا كتابه يف وتعاىل قسمنيالسبحانه على وخطأ:قتل يذكر،عمد نوعاًومل ،آخرفيه
العمد(4)ولوكانهناكقسماثلثلذكريفكتابهللا فاملالكيةاليعتفونابلقتلشبه ولذا يفاّلإ،

الوالد منالقتلالعمدمادامالفعلنوعاًلده،ويعتربونشبهالعمدعلىوجنايةواحدةوهيجناية
واّناالأعرفه،شبهالعمدابطل"–رمحههللا–ماممالكوبقصدالعدوان،وهذامتمثليفقولاإلعمدا

اجلايناالعتداءعنداملالكيةمبجردقصدتكوناجلرميةعمديةبناًءعلىذلكو،(5)"هوعمدأوخطأ
.ملستخدمةالنظرعناآللةابغضعلىاجملّنعليه

                                 
.184،ص2،ج1،طلتلقني يف الفقه املالكي،االبغدادي(1)
.92اآليةجزءمن:سورةالنساء(2)
.93سورةالنساء:اآلية(3)
.94،ص2،ج1،طتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكابنعطية،((4

545،ص4،ج1،طالتهذيب يف اختصار املدونة،القريواين(5)
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أقسام:عمدىلثالثةإفستنقسماجلنايةعلىالنّ–نابلةالشافعيةواحلنفيةواحل-(1)فعندمجهورالفقهاء
،وماجرىجمرىاخلطأ:قتلخطأمونالقتلاخلطأإىلنوعنييقسّاحلنفيةوخطأوعمداخلطأ،إالأنّ

قسماًالقتلاخلطأإىلأقسامنفيةوألافبعضاحلأقسامالقتلعنداألحنافأربعة،ونوعلىهذاتك
 .(2)األقسامعندهممخسةتكون،ومنمثّاثلثاًوهوالقتلابلتسبب

استدلّواستدلّ مبا الثالثي ابلتقسيم القتلاجلمهور وهو الثالث ابلنوع واستدلوا املالكية، به
متإحدامهااألخرىاقتتلتامرأاتنمنهذيل،فر"،قال:مدحبديثأيبهريرةرليهللاعنهشبهالع

إىلالنيبصلىهللاعليهوسلم، فاختصموا يفبطنها، وما ،فقضىأنديةجنينهاغرةحبجرفقتلتها
 .(3)"عبدأووليدة،وقضىأنديةاملرأةعلىعاقلتها

:وجه الداللة

ةقضىبدي–لمصلىهللاعليهوس–النيبألنّ،القتلشبهعمدوليسعمداعلىأنّفاحلديثيدلّ
القتلعلىهذاالوجهاليكونألنّ،خطأ،ومليكنعمدالديةالحتملوالعاقلة،ةعاقلالاملرأةعلى

.(4)خطأفيلزممنذلكأنيكونالقتلشبهعمد

 

 

 

 

                                 
.249،ص4،د.ط،جاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعالشربيّن،(1)
.59،ص26،د.ط،جاملبسوطانظر:السرخسي،((2
،1،ج1الولد،طالد،وعصبةالوالدالعلىيفاببجننياملرأة،وأنالعقلعلىالويف صحيحه،متفقعليه،أخرجهالبخاري((3
،يفاببديةاجلنني،ووجوبالديةيفقتلاخلطأ،وشبهالعمدعلىعاقلةيف صحيحهوأخرجهمسلم،.(6910،رقم)11ص

 (.4485)رقم،110،ص5اجلاين،د.ط،ج
.151،ص36،ج1،،طذخرية العقىب يف شرح اجملتىبانظر:الوّلوي،(4)
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 القتل العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الصومايلاملبحث األول:
 حتته ثالثة مطالب:و 

 عقوبته.، و أركانه، و حكمهو  ،مفهومه :شريعة اإلسالميةال: القتل العمد يف ولاملطلب األ

 مفهوم القتل العمد:أوال: 

ماالعمد،أاذاأماته:يقال:قتلهيقتلهقتال،زهاقالروحإماتةووهواإليقتلقتال،منقتل:القتللغة
العمدهوإزهاقغويللقتلفاملعىناللّ:،اذن(1).دّجمبعىنارادةالفعلعلىوجهاجلج،فهونقيضاخلطأ

.دّروحاإلنسانعلىوجهاجلج

يفحأوماأجرىجمرىالسالحسالب:"ماتعمدلربههأبنّالقتلالعمداحلنفيةفعرّ:اصطالحاو
ه:"ماقصدفيهإتالفالنفسفاملالكيةأبنّوعرّ،(2)مناخلشبواحلجروالنار"كاحملددتفريقاألجزاء،

أوإبصابةاملقاتلكعصراألنثينيأوشدهولغطهأويهدم قلوكانممايقتلغالبامنحمددأومث
،(3)"عليهبنياانأويصرعهوجيربرجلهعلىغرياللعبأويغرقهأوحيرقهأومينعهمنالطعاموالشراب

 لربأن:"هووعندالشافعية إىل ومثقليقصد كجارح غالبا يقتل مبا ابجلناية املقصود الشخص
.(4)"بذلكعدواانمنحيثكونهمزهقاللروحوسحرويقصدبفعلهقتله

ستعمالابالقتلالعمدهوالقتلاحلادثبقصداجلاينوأنّىلتعريفاتالفقهاءيتبنّيوابلنظرإ
الفعل قصد ابلعمد املراد هل ابلعمد، املراد املعىن يف الفقهاء اختالف مع غالبا تقتل اليت اآللة

فعندمج الثالثياملرادابلعمدقصدوالشخصأمقصدالفعلفقط؟، القائلنيابلتقسيم هورالفقهاء
وهوقصدالفعلوالشخص"والقصاصإاليفالعمد-رمحههللا-ص،وهلذايقولالنوويالفعلوالشخ

مبايقتلغالباجارحأومثقلفإنفقدقصدأحدمهاأبنوقععليهفمات

                                 
.3،1774،ج1،طمعجم اللغة العربية املعاصرة،د:أمح(انظر(1

لفرغاينا(2) جمنت بداية املبتدى يف فقه اإلمام أيب حنيفة،، ص1د.ط، الّشحنة.239، ، لسان احلكام يف معرفة ابن
.389،ص1،جد.ط،األحكام

.279،ص12،ج1،طالذحريةالقرايف،(3)
.119،ص4د.ط،،ج،حتفة احلبيب على حاشية اخلطيبالبجريمي،(4)
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.(1)"أورمىشجرةفأصابهفخطأ

،فقطقصدالفعلبليشتطونيمالثنائيوهماملالكيةفاليشتطونذلك،أماالقائلونابلتقس
هقتلإنسانمعصومفلوقصداجلاينقتلشخصفأصابآخريعتربقتلعمد،النّوبناًءعلىذلك

.(2)وصفاجلنايةغريالذيقصدقتلهفاليغرّيشخصاًالدم،وكوناجملّنعليه

مافعندمجهورالفقهاءهي:كلّ،آللةاليتجتعلالقتلعمداواختلفالفقهاءكذلكيفحتديدا
أممثقال،أموسيلة،تاجملّنعليهبه،سواءكانحمددامونّويغلبعلىىالظّيؤديإىلاملوتعادةً

ةللقتلأماعنداحلنفيةفهياآللةاملعدّ،و(3)ىلوفاةاجملّنعليهغالباًيإأخرىمنالوسائلاليتتؤدّ
طالعهإالخفييصعبالتعرفعليه،والميكناقصداجلاينأمرألنّوالرصاص،والسيفكالرمح

القتلمبثقلومايرىأنّ–رليهللاعنه-وأبوحنيفة،(4)وهواستخداماآللةالقاتلةعليهبدليليدلّ
رمحهاهللا-فةأليبحني"-رمحههللا–للقتل،وقالالكاسايناملثقلغريمعدّجيريجمراهليسبعمدألنّ

القتلآبلةغريمعدةابلقتلدليلأحدمهاأنّ،الروايتنيعنهطريقانخمتلفانعلىحسباختالف-
.(5)د"لعدمالقصعدمالقصد،ألنحتصيلكلفعلابآللةاملعدةله،فحصولهبغريماأعدلهدلي

:حكمهاثنيا:

 وهو الذنوبوأكربالقتلالعمدحمّرمشرعا كبائرالمنأعظم قولهواألدلة ومنها: علىذلككثرية
،(6)َّحل جل مك  لك خك حك جك مق ُّ :تعاىل

  

                                 
 122،ص1،د.ط،جمنهاج الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،((1

.242،ص4،د.ط،جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظر:الدسوقي،(2)
 املعربي،.323،ص9،د.ط،جالشرح الكبري على منت املقنعاملقدسي،.3،ص4،د.ط،جمغين احملتاجالشربيّن،:انظر(3)

.560،ص1،ج1،طني بشرح قرة العني مبهمات الدينفتح املع
،6،د.ط،جرد احملتار على الدر املختارحاشية بنعابدين،ا.63،ص13،ج1،طالبناية شرح اهلدايةالعيّن،اانظر:((4
.529ص
.234،ص7،ج2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،(5)
.151ةاآلي:جزءمنسورةاألنعام(6)
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 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ وقولهتعاىل:

(1)َّٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين
. 

 :وجه الداللة

ويفاآليةاألوىلهنيعنالتعرضللنفسابلقتلمنغريحق،والنهييفيدالتحرميإذاملتكنهناك
عتداءعليهاىحرمةالنفسومكانتها،وحرمةاال،ويفاآليةالثانيةداللةعل(2)قرينةتصرفهعنالتحرمي

،"والّناسمجيعاقتلنفسواحدةبغريحقبقتلسبحانهوتعاىلههللاابلقتلدونحق،حيثشبّ
واحدة نفسا قتل املعىنمن حر، مجيعاوانتهك الناس قتل من مثل فهو متها ومن تركقتلنفس،

.(3)"واحدةوصانحرمتهاواستحياهاخوفامنهللافهوكمنأحياالناسمجيعا

رليهللاهريرةحمّرمشرعامارواهأبوالقتلبغريحقّعلىأنّاليتتدلّالّنبويةومناألحاديث
؟قال:وماهنقالوا:ايرسولهللا،إجتنبواالسبعاملوبقات"النيبصلىهللاعليهوسلم،قال:عنعنه،

والتويليوممالاليتيم،إالابحلق،وأكلالراب،وأكلالشركابهلل،والسحر،وقتلالنفساليتحرمهللا
هامارواهعبدهللابنمرةعنمسروقعنعبدومن،(4)"وقذفاحملصناتاملؤمناتالغافالتالزحف،

يشهدأنالإلهاالهللوأينرسول،مسلمئالحيلدمامر"هللاعنالنيبصلىهللاعليهوسلمأنهقال:
.(5)"للجماعةارقمنالدينالتاركواملوالثيبالزاين،النفسابلنفس،:حديثالثالابهللا،إ

 وجه الداللة:

همنالكبائرإاليفاحلاالتاليتاليتأابحهاموأنّالقتلحمرّففياحلديثاألولوالثاينداللةعلىأنّ

                                 
.32اآلية:جزءمنسورةاملائدة(1)
.492،ص5،د.ط،جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنانظر:الشنقيطي،(2)
 .146،ص6ج،2طاجلامع ألحكام القرآن،القرطيب،(3)
 وأخرجهمسلميف(.6857)،رقم175،ص8ج،1طاببرمياحملصنات،،يف صحيحهرجهالبخاريخمتفقعليه،أ(4)
(.89)رقم،92،ص1ابببيانالكبائرواكربها،د.ط،ج،حيحهص
.38،ص10،ج7،طارشاد الساري لشرح صحيح البخاريانظر:القسطالين،((5
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 .(1)ااصاأوحدّاإلسالمكالقتلقص

:أركان جناية القتل العمداثلثا: 

حىتتكونجنايةالقتلجنايةحتملوصفالعمديشتطأنتتحققفيهاثالثةأركانرئيسية:

منأركاناجلنايةواليتتوجبهواجلاينالذييباشراجلناية،ولكييكونركناًوالقاتلالركناألول:
القصاصيشتطفيهمايلي:

وغريفني،فخرجبذلكالصيبواجملنونألهنماغريمكلّعاقالًأبنيكونابلغاً:فاونمكلّأنيك .1
:عنالنائمحىتيستيقظ،وعنرفعالقلمعنثالثةوبة،لقولهصلىهللاعليهوسلم:"مؤهلنيللعق

.(2)الصيبحىتحيتلم،وعناجملنونحىتيعقل"

 :وجه الداللة

أنّويدلّ على احلديث مكلّالصيبهذا غري والنائم التكاليفواجملنون عنهم تسقط وابلتايل فني
.(3)مة"فنيابجتماعاألاألحكامالعامةحممولةعلىاملكلّالشرعية،"ألنّ

حمّرمشرعا،ولكناختلفوافيماقتلاملسلمبغريحقّخيتلفالفقهاءعلىأنّوملأنيكونخمتارا: .2
املكر هاإلكراهملجأ،فعندأيبحنيفةفالقصاصعلىوكانإذاحصلالقتلحتتأتثرياإلكراه

،عليهوسلمىهللاحبديثابنعباسرليهللاعنه،عنالنيبصلواستدلّبلجيبعلىاملكرجه،

                                 
(.وصححهاأللباينيف4403،رقم)141،ص4اببيفاجملنونيسرقأويصيبحدا،د.ط،جيف سننه،أخرجهأبوداود،((1

(.4403برقم)سنن أيب داود
،رقم5،ص9،ج1ابلنفس(ط،كتابالدايت،اببقولهللاتعاىل:)أنالنفسصحيحهمتفقعليه،أحرجهالبخاري،يف((2

يباحبهدماملسلم،د.ط،جصحيحهوأخرجهمسلميف.(6878) ،3،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايت،اببما
 (.1676،رقم)1302ص
 

 .1276،ص4،ج1،طفاتيح شرح مشكاة املصابيحمرقاة املاملالاهلروي،(3)
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.(1)هللاولععنأميت:اخلطأ،والنسيان،ومااستكرهواعليه"قال:"إنّ

 :وجه الداللة

فعلهخطأًهللاسبحانهوتعاففياحلديثداللةعلىأنّ ،أوفعلهنسياانً،أوىلجتاوزلإلنسانعما
(2)حتتاإلكراه فكانموجباملس:-رمحههللا-وقالالكاساين، تكره"وعفوالشيءعفوعنموجبه

احلديث؛ بظاهر معفوًا صورةعليه مناملكره املوجود وإّنا منحيثاملعىن، املكرجه القاتلهو ألن
مماميكناكتسابهآبلةالغريكإتالفاملال،مثاملتلفهواملكرجهحىتكانالقتلفأشبهاآللة،إذالقتل
القاتل أكرهعلىقطعيدنفسه،لهأنيقتّصمناملكرجهولوالضمانعليه،فكذا ،أالترىأنهإذا

اقتّص" ملا حقيقة  القاطع هو و(3)كان الفقهاءأ، مجهور عند 4)ما املكرجه( على القصاص فيجب
(5)َّحل جل مك  لك خك حك جك مق ُّ  تعاىل:،وحجتهميفذلكقولههمعاًواملكر 

. 

 :وجه الداللة

أوعتداءعلىالنّويفاآليةهنيعناال جيبومنمثّغريه،بفسبغريحقسواءكانذلكابإلكراه
وجيبأيضاعلى،ىلاملوتعادةًبيفقتلالشخصمبعىًنيفضيإالقصاصعلىاملكرجهحيثتسبّ

علىقتلرجل"وإنأكره-رمحههللا-وقالالشريازي،(6)الستبقاءنفسهوعدواانًهقتلظلماًنّأل،املكر ه
يفضيإىلالقتلغالبًافأشبهرجلبغريحقفقتلهوجبالقودعلىاملكرهألنهتسببإىلقتلهمبعىنً

قتلهللدفععننفسهإذارماهبسهمفقتلهوأمااملكرهففيهقوالن:أحدمها:الجيبعليهالقودألنه
لوقصدهرجلليقتلهفقتلهللدفععننفسهوالثاين:أنهجيبعليهالقود فلمجيبعليهالقودكما

                                 
صحيح (.وصححهاأللباينيف2045،رقم)659،ص1اببطالقاملكرهوالناسي،د.ط،ج،يف سننهأخرجهإبنماجه،(1)

 (.1664برقم)ابن ماجة
.87،ص13،د.ط،جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيّن،انظر:(2)
.180،ص7،ج2طيف ترتيب الشرائع،بدائع الصنائع الكاساين،(3)
،2،ج1طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف،،البغدادي.246،ص4،د.ط،جحاشية الدسوقيانظر:الدسوقي،(4)
.206،ص2،ج1،طجواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود،.األسيوطي816ص
.151جزءمناآلية:سورةاألنعام((5
 .310،ص4،ج1،طالقرآن ورغائب الفرقان غرائب، ريالنيسابوانظر:((6
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.(1)"وهوالصحيح

القتلالعمدمعتوفرالشروطالالزمةوجبأنينفردالقاتلابلقتل: .3 انفرداجلاينجبناية إذا
نأحدمهاممنالشخصانيفجنايةالقتل،وكاعليهالقصاصوهذاالنزاعفيه،أمالواشتك

 القصاص عليه انجيب لو العاقل، مع كاجملنون ابلقتل فعندفرد األجنيب، مع األب أو
صاصيمتنعالقفأماعنداحلنفية،و(2)واحدمنهماحكمنفسهلوانفردابلقتلاجلمهورأيخذكلّ

الكاساين وقال الشبهة، هللا–لوجود اث"-رمحه اشتك جيبولو ممن أحدمها رجل قتل يف نان
القصاصعليهلوانفرد،واآلخرالجيبعليهلوانفردممنذكرانكالصيبمعالبالغ،واجملنونمع
عليهما قصاص ال األجنيب مع واملوىل األجنيب، مع واألب العامد، مع واخلاطئ العاقل،

...عندان يكون أن حيتمل الألنه ممفعل القصاص عليه جيب ال انفردلون القتلمستقال يف
.(3)"فيكونفعلاآلخرفضال

عليه: .4 اجملّن قتل اجلاين يقصد موجّأن القاتل نية تكون أن إمبعىن عندهة وهذا القتل ىل
ذلك،(4)اجلمهور يشتط فال املالكية عند وأما يكون، عمداًبل اجلاينالقتل قصد مبجرد

.(5)عتداءعلىاجملّنعليهوإنمليقصدقتلهاال
،وكذلكاألمسفلفالقصاصعليهبنهوإناللمقتول،فلوقتلاألبناليكونالقاتلأصالًأ .5

.(6)مابتفاقالفقهاءالقتلحمرّمعأنّإنقتلتولدها

منأركاناجلنايةيشتطفيمايلي:ركناً-وهواملقتول-ولكييعترباجملّنعليهالركنالثاين:اجملّنعليه:

فالبدأنيكوناجملّنعليهآدميامعصومالدم،سواءكانلآدميامعصومالدم:نيكوناملقتوأ .1

                                 
.178،ص3،د.ط،جاملهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي،((1
.328،ص11،ج1،طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيانظر:العمراين،((2

.235،ص7،ج2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين،(3)
،2،ج1،ط، امللخص الفقهيالفوزان.126،ص4،ج1،طالطالبني على حل ألفاظ فتح املعني عانةإ،انظر:البكرى(4)
.464ص
 .242،ص4،د.ط،جحاشية الدسوقي على الشرح الكبرينظر:الدسوقي،ا((5

 .6،516،ج1،طالعزيزشرح الوجيز،قزويّنالانظر:(6)
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ال أم األعضاء إذاكامل أما عليهكان، االاجملّن يكون فال هوحيواان بل قتال، عليه عتداء
أناليكون ويشتطأيضا والصائلواملرتدإتالفحليوان، مبقتضيالشرع،كاحلريب مباحا دمه

اجملّنعليهيفهذهزايناحملصن،وأمامنقتلهؤالءفاليقتلبهقصاصا،ألنّوالعناإلسالم
.(1)اذناحلاكمريلقتلبغابقامراذايعزّهولكنّ،كليةاحلاالتمباحالدم

2.  معينا: املقتول يكون توجبأن عمدية جناية القتل جناية تكون لكي الفقهاء مجهور يرى
معيناجملّنعليهمعيّهيشتطأنيكوناالقصاصإىلأنّ لوقصداجلاينشخصا عمرا-نا،أما

القاتلتكوناجلنايةخطأ،وابلتايلاليقتّصمنه،ألنّ-زيدامثال–مثال،فأصابشخصاآخر
هاليشتطأنيكوناملقتولمعينا،ىلأنّرا،بينماذهباملالكيةإاقصدعممليقصدزيدا،وإّنّ

نسانهقتلاويقتّصمنالقاتل،ألنّافأصابعمرايكونالقتلعمدازيدلوقصداجلاينومنمثّ
.(2)وصفاجلنايةغريالذيقصدقتلهفاليغرّيمعصومالدم،وكوناجملّنعليهشخصاً

للجاينيفاإلسالمواحلريةحىتيقعالقصاصعلىفالبدأنيكوناجملّنعليهمكافئاًالتكافؤ: .3
التكافؤمشرياإىلأنّ-رمحههللا-،وقالاملاورديفر،والحربعبداجلاين،فاليقتلمسلمبكا

أماتكافؤاألحكامابحلريةواإلسالمفمعتربعندانبنيالقاتلواملقتولشرطلوجوبالقصاص:"
ملسلم،والفيقتصمناألدىنابألعلىواليقتصمناألعلىابألدىن،وهوأنيقتلالكافراب

،(3)"،وبهقالمالكوأمحدوسواءكانالكافرذميا،أومعاهدا،أوحربيا،يقتلاملسلمابلكافر
ذمي،وابلتايليقتلاملسلمابلعلىاجلاينإلقامةالقصاصأماعنداحلنفيىةالتكافؤليسشرطاًو

الكاساين ابلعبد،وقال هللا–واحلر كمال-رمحه يف القاتل مثل املقتول يكون أن يشتط "ال
فيقتلسليماألطرافاألعضاء،والأنيكونمثلهيفالشرفوالفضيلة،الذات،وهوسالمة

ويقتلومبقطوعاألطراف والذ...العاملابجلاهلاألشل، والبالغابلصيب، كر والعاقلابجملنون،

                                 
(1) ابناملفلح، ،5،د.ط،جكشف القناع على منت اإلقناعالبهويت،.211ص،7،ج1،طاملبدع يف شرح املقنعانظر:
.522ص
انظر:(2) د.ط،جأسىن املطالب يف شرح روض الطالبالسنيكي، 3،ص4، . حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي،
.242،ص4،د.ط،جريالكب
 .11،ص12،ج1،طاحلاوي الكبرياملاوردي،(3)
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.(1)"ابألنثى،واحلرابلعبد،واملسلمابلذميالذييؤدياجلزيةوجتريعليهأحكاماإلسالم

لة،فمنهملفقهاءيفجنايةالقتلالعمدمنحيثالوسيلةواآلاختلفانايةنفسها::اجلالركنالثالث
تشملكلالوسائلاليتمنحدداآللةوالوسيلة، وجعلها ىلاملوتعادة،تؤديإومنهممنأطلقها

لةللقتهيشتطيفجنايةالقتلالعمدأنتكوناآللةاملستخدمةيفالقتلمعدّىلأنّيرىاجلنفيةإ
البدليلاينأمرخفييصعبالتعّرفعليهإحىتتكونمعربةعنالقصدوتقوممقامه،ألنقصداجل

وتوجبالقوداجلنايةتكونعمداًىلأنّ،بينماذهبمجهورالفقهاءإ(2)وهواآللةالقاتلةيدلعليه
إ يؤدي بفعل إذاحدثت املوت ابلسحعادةًىل ،والقتل شاهق من واإللقاء والقتلر،،كاحلبس،

.(3)ابلسم

 :عقوبة القتل العمد

عقااب يعاقب عاقب، مصدر واالسم:معاقبة،،والعقاب: يلحقالعقوبة، ما وهي عقوابت، ومجعها
زجراولعهالشارعاحلكيمأوأملصطالحهيجزاءويفاال،(4)يفالدنيااإلنسانمناحملنةبعدالذنب

مبعىنأّنالعلموزواجربعده،،عقوابتموانعقبلالفعلفالوتركماأمربه،،ارتكابماهنىعنهعن
.(5)مينعمنالعودإليهالفعلوإيقاعهابعد،تهامينعاإلقدامعلىالفعلبشرعيّ

،القصاصللقتلالعمدلتحقيقالعدلوشرع،تناسبهاجنايةعقوبةفاالشارعاحلكيمشرعلكلّ
،كمافكانتاملساواةيفالطرفاآلخرزهاقللروحلكالقصاصهوإللروحوكذالقتلهوإزهاقألنّ
للقتلالعمد،مثلالديةواحلرمانمناملرياث.هناكعقوابتأخرىأنّ

                                 
.237،ص7،ج2،طتيب الشرائعبدائع الصنائع يف تر الكاساين،(1)
،6،ج1،طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي،88،ص2،د.ط،جدرر احلكام شرح غرر األحكام(منالخسرو،(2
.100ص
(3) جحتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليتمي، د.ط، ص8، ،377 قدامة، ابن طالكايف يف فقه اإلمام أمحد، ج1،  ،3،
.257ص
.171،ص1،ج1طإيضاح شواهد اإليضاح،القيسي،انظر:((4
.3،ص4،د.ط،جحاشية رد احملتار على الدر املختارابنعابدين،انظر:((5
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أوال:القصاص:

"خرجفالنيفأثرهفيها،ويقال:مناجلنايةفقصّاجلاينسلكطريقاًفكأنّعاألثر،القصاصلغة:تتبّ
اقتصّأثرفالنقصصاً يفالقرآنالكرميأثناءاحلديثعنسيدانموسىهذاوقدورد، (1)"أثرهاذا

َّنب  مب زب ربُّ  :ليهالسالممعغالمه،قالتعاىلع
 ،(3)عنيآاثرمهارجعامتتبّأي(2)

َّمب خب  حبُّ  وقالتعاىل:
 .(5)عيأثرهوخربه،مبعّنتتبّ(4)

.(6)"مافعلمثللفاعلأنيفعلاب":اصطالحا

مشروعية القصاص:

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث  ُّ  :،قالتعاىلصاص،ابلكتابوالسنةةالقثبتتمشروعي

،وقالتعاىل:(8)َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت  ُّ قالتعاىل:،و(7)َّاك
َّحض جض مص خص حص مس خس ُّ 

(9).
 

 وجه الداللة :

.(10)اجلاينيفعلمثلمافعلابجملّنعليهعلىوجوبالقصاصيفالقتلى،وأنّالقرآنيةتاآلايتدلّ

                                 
 .98،ص18لقاموس،د.ط،جاتج العروس من جواهر االزّبيدي،((1

.64جزءمناآلية:سورةالكهف(2)
.320،ص15،ج1،طجامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،(3)
.11جزءمناآلية:سورةالقصص(4)
.238،ص4،د.ط،جالنكت والعيون املاوردي،(5)
.15،ص8،ج4،طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيمصطفىاخلن/مصطفىالبغا/عليالشرجبي،(6)
 .178اآليةجزءمنسورةالبقرة،(7)
.179سورةالبقرة،اآلية(8)
.126اآليةجزءمنحل،سورةالن(9)

.176،ص1،د.ط،جأحكام القرآناجلصاص،(10)
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منقتليفعمياأورميا":الرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:قليهللاعنهقالوعنابنعباسر
تكونبينهمحبجرأوسوط،فعليهعقلخطأ،ومنقتلعمدافقوديده،ومنحالبينهوبينهفعليه

.(1)"منهصرفوالعدلاليقبل،لعنةهللاواملالئكةوالناسأمجعني

 :وجه الداللة

.(2)بالقصاصيفحقمنقتلنفسامتعمدادّلاحلديثعلىوجو

أنيهودايقتلجاريةعلىأولاحهلا،فقتلهاحبجر،قال:"،رليهللاعنهعنأنسبنمالك
فأشارتبرأسهاأنال،«أقتلكفالن؟»فجيءهباإىلالنيبصلىهللاعليهوسلم،وهبارمق،فقالهلا:

فقتلهرسولثة،فقالت:نعم،وأشارتبرأسها،سأهلاالثالمثقالهلاالثانية،فأشارتبرأسهاأنال،مث
.(3)"هللاعليهوسلمبنيحجرينهللاصلى

 وجه الداللة:

على داللة احلديث أنّففي قتل من عمدا يقتل يدل مما قتل اليت الّصفة مشروعيةعلى على
 .(4)القصاص

:شروط القصاص

واجملّنالقتلالعمداملتمثلةيفاجلاينجنايةهيالشروطالسابقذكرهايفأركانشروطالقصاص
واليتأخلصهاكمايلي:،عليهواجلناية

                                 
(.وأخرجه4790)رقم،40،ص8ج،2ط،اببمنقتلحبجرأوسوط،السنن الصغرىأخرجهالنسائي،يف(1)

 صحيحوصححهاأللباينيف(.15884،رقم)46،ص8ج،3ط،ابباجيابالقصاصيفالعمد،السنن الكربىيفالبيهقي،
(.2194برقم)اجلامع الصغري وزايدته

.350،ص2،د.ط،جسبل السالمالصنعاين،(2)
عليه((3 متفق : البخارييف صحيحه،أخرجه ابحلجر، أقاد 1طاببمن ص9ج، ،5( رقم يف6879، مسلم وأخرجه .)

 (.1672،رقم)1299،ص3جد.ط،،اببثبوتالقصاصيفالقتلابحلجروغريهمناحملدداتواملثقالت،صحيحه
.157،ص11،ج2،طشرح صحيح مسلملنووي،انظر:ا((4
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القاتلشروط .1 غرياملكلّأنيكونمكلفاالقاتلليقتّصمنهيشتطيف: ففليسأهال،أما
.،وهذاعنداحلنفيةأنيكونخمتاراً،وأنيكوناجلاينقدتعمداجلنايةو،للعقوبة

،أنيكوناجملّنعليهمعصومالدمهي:الواجبتوافرهايفاملقتوللشروط:اشروطاملقتول .2
 أنيكوناملقتولكفئاللقاتل.،وناليكوناملقتولجزءالقاتلو

يشتطيفاجلنايةأنتكونعمداحمضاوليسفيهاشبهة.اجلناية: .3

:مسقطات القصاص

جبالقصاصيفحقه،وجتبويسقطالقصاصيفحالموتالقاتلالذيوموتاجلاين: .1
يةواملالكيةيفاملشهورالديةيفمالهعنداحلنابلةوالشافعيةواملالكيةيفقول،بينماذهباحلنف

.(1)سقطالواجبفإذاسقطالقصاصهوالواجبعيناًحبجةأنّ،الديةوجوبىلعدمإ
عالعفو: .2 املقتول ويل وعفا العمد القتل جناية يف القصاص وجب سقطفإذا القاتل ن

فان ديةالقصاص، وال القصاص جماان العفو علىكان الدية وجبت مال على كان وإن ،
.(2)اجلاين

القصاص: .3 وارث القصاص القصاصيسقط اجلاين ورث جزءاذا منهأو كما،ا وجبلو
القصاص،فورثاجلاينالقصاصيسقطالقصاصالفماتمنلهحقّالقصاصلشخص

.(3)يفآنواحد ومطلوب القصاصمنطالب ستحالةاستيفاء

:اثنيا:الدية

هي: بسببجنااملالاملؤدى"والدية وليه أو "إىلجمّنعليه (4)ية ليستعقوبةً، يفأصليةًوالدية

                                 
،2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين.239،ص9،ج3،طروضة الطالبني وعمدة املفتنيانظر:النووي،(1)

.246،ص7ج
 .217،د.ط،صالتنبيه يف الفقه الشافعيانظر:الشريازي،(2)
.23،ص16،ج1،طهناية املطلب يف دراية املذهب،اجلويّن.276،ص6،ج1،طلوسيط يف املذهباانظر:الغزايل،((3

.617،ص2،ج1،طالبهجة يف شرح التحفةالتسويل،
.689،ص2،ج1،طاملنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحدالبهويت،(4)
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اهيعقوبةبدليةيفحالالعفوعناألصليفجنايةالقتلالعمدالقصاص،واّنّالقتلالعمد،ألنّ
أولي قبل من القاالقاتل عن القصاص أوسقط مال، على العفو كان إن القتيل، مناء لسبب تل

وجتبيفمالاجلاين،ومناملتفق،غريمؤجلةوديةالقتلالعمدتكونحالةًاألسبابالسابقذكرها،
.(1)اديةمغلظةمعاختالفالفقهاءيفكيفيةتغليظهاعليه:أهنّ

:حرمانالقاتلمناملرياث:اثلثا

ليس":قولهصلىهللاعليهوسلمباستدالالًمععليهبنيالفقهاءحرمانالقاتلمناملرياث،ومناجمل
الفقهاءنّولك،مناستعجلشيئاقبلأوانهعوقبحبرمانهللقاعدةالفقهيةواعماالً،(2)"للقاتلشيء

نعمناإلرثهوالقتلقتلاملاالفذهبالشافعيةإىلأنّ،املرياثيفحتديدالقتلالذيمينعختلفواا
ال"قولهصلىهللاعليهوسلملعموم،أوبغريحق،حقاًأوشبهعمدأوخطأكانالقتلعمدامطلقاً

وإنواليرثقاتلمنمقتولهحيثقال:"-رمحههللا-ىلهذااملعىنالرملي،وأشارإ(3)"يرثالقاتلشيئا
أودفعصائل أكامليضمنكأنقتلهحبقلنحوقود مباشرةسواء وإنكاننبسببأمشرطأم

مكرهاأوحاكماأوشاهداأومزكياإذلوورثالستعجلالورثةقتلمورثهمفيؤديإىلخرابالعامل
.(4)"فاقتضتاملصلحةمنعإرثهمطلقانظراملظنةاالستعجال

الضمانعلى،وهوالذييوجبوعنداحلنابلةواحلنفيةالقتلاملانعمناإلرثهوالقتلبغريحقّ
اعلمأبنالقاتلبغريحقاليرثمن":-رمحههللا–وقالالسرخسي،القاتلبقصاصأوديةأوكفارة

اًوالقتلدفاع،أأوحداًكالقتلقصاصاًأماالقتلحبقّ(5)"املقتولشيئاعندانسواءقتلهعمداأوخطأ
القتلابلتسببفالمينعاملرياثقتلابحلقّىلالوألافاحلنفيةإ،هالمينعمناملرياثفسفإنّعنالنّ

                                 
(1) انظر: د.ط،جاإلقناع يف الفقه الشافعياملاوردي، ص1، ا.166، طاإلرشاد إىل سبيل الرشادهلامشي، ج1، ،1،
.446ص
(.4563،رقم)189،ص4،اببدايتاألعضاء،د.ط،جيف سننهأخرجهأبوداود((2
(.3123)برقم،263،ص3،ج1،اببكفارةالقتلطالسنن الصغريأخرجهالبيهقي،يف((3

.28،ص6،د.ط،جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،(4)
.86،ص30،ج1،طاملبسوط السرحسي،(5)
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قونبنيحالتني:حالةالعمدوحالةاخلطأ،ففيحالةالعمداليرثميفرّأمااملالكيةفإهنّو،(1)عندهم
وأمايفحالةاخلطأفاملخطئيرثمنمالالمنالديةوالمنالتكة،،شيئاًالقاتلمنمالمقتوله

.(2)يئاًمورّثه،واليرثمنالديةش

 املطلب الثاين: القتل العمد يف القانون الصومايل:

(434):دة:ماأوال

.(3)"رتكبجرميةالقتليعاقبابإلعدامكلمنإ"نصاملادة:

 :للمادة التكييف الفقهي 

جنايةالقتلدونتفريقبنيجنايةاخلطأوجنايةرتكبامنعلىكلّاًعامأصدرتهذهاملادةحكماً
 وكذلك اجلنايةالعمد، فيها حتدث أن املمكن من اليت واملالبسات ولكن،الظروف  ىلإابلرجوع

عتداءعلىاجملّناجلرميةهناالقتلالعمد،وهواالاملقصودمنيتبنيأنّستثناائتنواإلتفسريالقانو
.بذلكقتلاجملّنعليهقاصداًعليهمبايقتلغالباً

:(346:)مادة:اثنيا

نتسببيفوفاةشخصبرلاهيعاقبابلسجنمدةالتقلعنستسنوات،كلمنصاملادة:"
(.4)"والتزيدعلىمخسعشرةسنة

:للمادة التكييف الفقهي

اجلايناعتدىعلىاجملّنعليهألنّتندرجحتتجنايةالقتلالعمدهذهاملادةيظهرأهّنايلإوابلنظر
القتلإزهاقروحه،إالأنّقاصداً جاء وبناءًدحصولبعهنا لكمتّعلىذاجلاينرلىاجملّنعليه،

                                 
.86،ص30،ج1،طاملبسوط السرحسي،.492،ص4،د.ط،جكشاف القناع عن منت اإلقناعانظر:البهويت،(1)
.376،ص2،د.ط،جحاشية العدوي العدوي،.486،ص4،د.ط،جحاشية الدسوقيانظر:الدسوقي،(2)
.151،د.ط،صايلالصوماجلنائي القانون مجهوريةالصومال،((3

.151صاملرجع نفسه،(4)
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.سنةعشرةىلمخسإمنستسنواتمناإلعدامإىلالسجنالقاتلحتفيضعقوبة

(.443مادة)اثلثا:

كلمنفاجأزوجه،أوإحدىبناته،أوأخواتهيفحالةزانفقتليفثورةغضبجاحمةنصاملادة:"
 دفاعا أوأخته، إبنته، أو التقلعنزوجه، يعاقبابلسجنمدة وشرفاألسرة مخسعنشرفه
 .(1)سنواتوالتتجاوزعشرسنوات"

 :للمادة التكييف الفقهي

ويقنيدّاجلاينارتكبجرميةالقتلجبجنوعالقتلهناالقتلالعمدألنّأنّىلهذهاملادةيتبنّيوابلنظرإ
،أمالحقاًسواءجاءتنتيجةالوفاةحاالًبصرفالنظرعنالباعثالداعيإىلارتكاباجلناية،

والعقوبةالواردةيفاملادةهيالسجنمدةالتقلعنمخسسنواتوالتتجاوزعشرسنوات.

 : املقارنة:املطلب الثالث

.(2)"جرميةالقتليعاقبابإلعدامكلمنإرتكب:"واليتنصها،(344ة:)املاد:أوال

اجنايةالقتلالعمد،ومعرفةعقوابهتايفالشريعةادة،وأهنّبعدمعرفةالتكييفالفقهيللمو
املادةأنيتبنّييفالقانون،واليتهياإلعداماإلسالميةاملتمثلةيفالقصاصوالدية،ومعرفةعقوبتها

ألنّ األصل، حيث من اإلسالمية للشريعة تعاىل:موافقة لقوله القود العمد القتل يف األصل
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خبُّ 

مدقود،إالأنيعفوويلالع،ولقولهصلىهللاعليهوسلم:"(3)َّجس  مخ جخ مح
يشهدأنالإلهاالهللوأينرسول،مسلمئالحيلدمامرولقولهصلىهللاعليهوسلم:"،(4)املقتول"

                                 
.154ص،د.ط،اجلنائي الصومايلالقانون،مجهوريةالصومال((1

151ص،املرجع نفسه(2)
.45اآلية:جزءمنسورةاملائدة((3
(.45)،رقم94،ص3ج،1ط،كتاباحلدودوالدايتوغريه،سنن الدارقطين أخرجهالدارقطّن،يف((4
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إالأنّ‘(1)"للجماعةارقمنالدينالتاركواملوالثيبالزاين،النفسابلنفس،:حديثالثالابإهللا،
 ين ىن  ننُّ وهمالذينيفاملقاماألول،لقولهتعاىل:،أولياءالقتيلىلدوراملادةملتتعرضإ

ومنقتللهقتيلولقولهصلىهللاعليهوسلم:"،(2) َّجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى
 ممُّ  اىل:تعكمايفقولهللورثةحقّىلالديةإواإلنتقال،(3)"ريالنظرين:إمايودىوإمايقادفهوخب

 تعاىل:كمايفقولهأوالعفوجماان،(4)َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

َّجض مص خص حص مس خسُّ 
املادةموافقةللشريعةاإلسالميةمنومنهنايبدواأنّ،(5)

اإلسالميةيفعدمريعةاخمالفةللشإالأهنّ،عقوبةالقاتلهياإلعدامأنّتحيثاألصل،حيثنصّ
.ىلالديةإجملعفومنالورثةوانتقاهلإىلإمكانيةحصولاإشارهتا

.(6)"...سجنكلمنتسببيفوفاةشخصبرلاهيعاقبابل:"واليتنصها(346)::املادةاثنيا

عقوبةالقتلالعمديفالشريعةاجنايةالقتلالعمد،ولقدمّتالتكييفالفقهيللمادةعلىأهنّ
عنداالاإل الدية أو القصاص، نتقالإسالمية ولكنّليها، ويفالقانوناإلعدام، بعدالقتلجاء هنا
،ىلالسجنةالقاتليفالقانونمناإلعدامإتخفيضعقوبلكمتّصولاجلاينرلىاجملّنعليه،ولذح

أمايفالشريعةاإلسالميةفقداختلفالعلماءيفعقوبةاجلاينإذاجاءالقتلنتيجةرلىاجملّنعليه،
:القصاصوالدية،وإليكأقوالنهممنقالهممنقال:ابلدية،ومفمنهممنقال:ابلقصاص،ومن

وجتبالدية،ألنالشبهةالمتنعالعلماءإبجياز:القولاألول:ليسفيهقصاصابعتباراإلذنشبهة،
قالبعضالشافعية وبه رأياحلنفية، (7)وجوباملالهذا ألنّالقولالث. قتلاين:جيبالقصاص، ه

                                 
،رقم5،ص9ج،1ط،كتابالدايت،اببقولهللاتعاىل:)أنالنفسابلنفس(صحيحهرجهالبخاري،يفخأ:همتفقعلي((1

يباحبهدماملسلم،صحيحهوأخرجهمسلميف(.6878) ،3جد.ط،،كتابالقسامةواحملاربنيوالقصاصوالدايت،اببما
(.1676)رقم،1302ص
.33ةاآليجزءمن:سراءسورةاإل(2)
(.6880)رقم،5،ص9ج،1طاببمنقتللهقتيلفهوخبريالنظرين،يف صحيحه،أخرجهالبخاري،(3)
.178اآليةجزءمن:سورةالبقرة(4)
.45يةاآلجزءمن:سورةاملائدة(5)

 151د.ط،صالصومايل،اجلنائي القانون مجهوريةالصومال،(6)
.137،ص1،ج3،طروضة الطالني وعمدة املفتنيالنووي.110،ص1،ج1،طاألشباه والنظائرابنجنيم،انظر:(7)
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وإ املقتعمد ألنّذن اعتبارله، ال حقّول أسقط وجوبه،اًه لهاحلقّوألنّقبل ال رأي،لوارثه وهذا
(1)املالكية ألنّ. دية، وال قصاص ال الثالث: عليالقول حقّاجملّن أسقط حكمه فله ابختياره، ه

نداألخذعةخمالفةللشريعةاإلسالميةتعتربهذهاملاد،إذن:(2)وهورأياحلنابلةوالشافعية،نتحاراال
ابلقصاص القائلني وبرأي املالكية، اإلوهم للشريعة خمالفة علتكون كذلك القائلنيسالمية رأي ى

،ابلدية احلنفية، وهم اإلسالمي للفقه موافقة املادة تكون بينما القصاصعلى بعدم القائلني رأي
اببالتعزير.وهماحلنابلةوالشافعية،وتعتربالعقوبةالواردةيفاملادةمن،والدية

املادة:)لثااث نصها:"434: واليت فاجأز(، من كل أخواته أو بناته، إحدى أو ثورةوجه، يف فقتل
غضبجاحمةزوجه،أوإبنته،أوأخته،دفاعاعنشرفهوشرفاألسرةيعاقبابلسجنمدةالتقل

.(3)مخسسنواتوالتتجاوزعشرسنوات"عن

،ومعرفةعقوبتهاالواردةيفاملادةواليتهيجنايةالقتلالعمداجلناية،وأهنّبعدمعرفةنوعاو
املادةخمالفةللشريعةاإلسالميةمنانحيتني:أنّالسجنيتبنّي

ىلعشرلقاتلعقوبةالسجنمنمخسسنواتإانحيةالعقوبة،حيثأوجبتاملادةعلىا .1
والدية.سنوات،وعقوبةالقتلالعمديفالشريعةاإلسالميةالقصاص،أ

التفريق .2 بنيأنيكوناجلاينأصالًانحية ملتفرقاملادة أوأجنبياً، فإنكانللمجّنعليه ،
عليهوسلم:"اليقتل،لقولهصلىهللاولفالقصاصبنياألصولوالفروعللمقتاجلاينأصالً

مباحالدمكليةًاملقتولنةفالقصاصعليه،ألنّفإنأتىببيّ،وإنكانأجنباً(4)الوالدابلولد"
الزاينغريحمصنفعليهالقصاص.نةولكنّ،أوأتىببيّنةوإنملأيتببيّيفهذهاحلالة،


                                 

.10،ص9،د.ط،جمنح اجليل شرح خمتصر خليل،انظر:عليش(1)
،9،ج2،طنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفإلاااملرداوي،.264،ص6،ج1،طالوسيط يف املذهب،الغزايلانظر:(2)
.455ص
.154،د.ط،صالصومايلاجلنائي ن القانو مجهوريةالصومال،((3

صحيح (.وصححهاأللباينيف2662،برقم)888،ص2،ابباليقتلالوالدبولده،د.ط،جسننهأخرجهابنماجهيف(4)
(.2157)برقمابن ماجه
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 يعة اإلسالمية والقانون الصومايلالقتل شبه العمد يف الشر : ملبحث الثاينا
 مطالب:وحتته ثالثة 

 ته.عقوبمد يف الشريعة اإلسالمية: مفهومه،و ول: القتل شبه العاملطلب األ

أوال: مفهوم القتل شبه العمد:

-رمحههللا–اإلماممالكنّأالإ،تقسيماتاجلنايةعلىالنفسشبهالعمدلمنالقتلذكرالفقهاء
ّناهوعمدأوإشبهالعمدابطلالأعرفه،و":حيثقال،تلشبهالعمديفالتقسيمكاناليرىالق

.ثعنتقسيماتالعلماءللجنايةعلىالنفساحلديهذاأثناء،وسبقالكالمعن(1)"خطأ

أنيقصد:دالشافعيةهووالقائلونبثبوتالقتلشبهالعمداختلفوايفماهيتهوحتديدمعناه،فعن
وأما"بقوله:-رمحههللا-عتداءعلىاجملّنمبااليقتلعادةفيموتمنه،كماأشارإليهالنووياجلايناال

داًيفالفعل،خمطئًايفالقصد،مثل:أنيقصدلربهمبااليقتلمثلهفهو:أنيكونعامشبهالعمد
منه فيموت (2)"غالباً، احل، هو:"وعند جمرىنفية أجري ما وال بسالح ليس مبا الضرب يتعمد أن

(3)"السالح احلنابلة، لقصد:هووعند إما غالبا يقتل ال مبا عليه اجملّن لرب جلاين ا يقصد أن
أقسامالقتل، شبهالعمدأحد"-رمحههللا-قدامةالتأديبفيموتمنه،وقالابنالعدوان،أولقصد

وهوأنيقصدلربهمبااليقتلغالبا؛إمالقصدالعدوانعليه،أولقصدالتأديبله،فيسرففيه،
كالضربابلسوط،والعصا،واحلجرالصغري،والوكزواليد،وسائرمااليقتلغالباإذاقتل،فهوشبه

مد؛ألنهقصدالضربدونالقتل،ويسمىعمداخلطإوخطأالعمد؛الجتماعالعمدواخلطإفيه،ع
.(4)"فإنهعمدالفعل،وأخطأيفالقتل،فهذاالقودفيه

دالذيملاتجمنالفعلاملتعمّالنّالقتلالقتلشبهالعمدهوأنّتعريفاتالفقهاءيتبنّيومنخالل
شبهالقتلفقونعلىأنّفالفقهاءمتّ:دعنه.وعليهالقتلتولّعليه،ولكنّيقصدبهاجلاينقتلاجملّن

                                 
.451،ص2،د.ط،جشرح ميارة الفاسيحممد،(1)
.449،ص11،ج1،طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالنووي،((2
.443،ص4،د.ط،ج، اهلداية يف شرح بداية املبتديفرغاينال((3

.271،ص8،د.ط،جاملغينابنقدامة،(4)
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هماختلفوايفحتديدمااليقتلأنيقصداجلاينلرباجملّنعليهمبااليقتلغالباولكنّ:العمدهو
كل:ماليسبسالحوالماأجريجمرىالسالح،وعنداجلنابلةوالشافعيةهو:غالبافعنداحلنفيةهو

.(1)أمال،ىلوفاةاجملّنعليهغالباسواءكانحمددامااليؤديإ

وشبهالعمدعندالقائلنيبهثالثةأنواع:

ليسفيهاهلالكعادةً طمةومليوالكالسوطواللّالنوعاألول:أنيقصداجلاينلرباجملّنعليهمبا
الضرابتوهذامتفقعليه.

يقت ال مبا يضرب أن الثاين: غالباًالنوع الشافعيةل عند عمد وهذا ميوت أن إىل الضرابت ويوايل
.(2)واحلنابلة،وشبهعمدعنداحلنفية

النوعالثالث:أنيقصداجلاينقتلاجملّنعليهمباليسهوجبارحوالطاعنولكنيغلبفيهاهلالك،
.(3)فهذاعمدأيضاعندالشافعيةواحلنابلة،وشبهعمدعنداحلنفية

 :حكمه

ألنّ شرعا حمّرم العمد شبه القتل قال وظلم اعتداء،  حل جل مك لك خكحك جك ُّ  تعاىل:ه

َّخل
(4). 

.(5)عتداءةعلىحرمةاال:نصتاآليةالكرميوجه الداللة



                                 
،19،د.ط،جاجملموعالنووي،.3276،ص7،ج1،طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،روزياملانظر:((1
 .712،ص2ج،2،طاللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب،نبجيامل.5ص
الغمراوي،((2 ،1،د.ط،جالعدة شرح العمدةاملقدسي،.478،ص1،د.ط،جالسراج الوهاج على منت املنهاجانظر:
.526ص
 .122،ص2،ج2طاحملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد،ابنتيمية،انظر:((3

.190جزءمناآلية:سورةالبقرة،(4)
.562،ص3،ج1،طيل آي القرآنجامع البيان عن أتو الطربي،((5
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   اثنيا:عقوبته:

أنّ على العمد شبه ابلقتل القائلون الفقهاء وأنّاتفق فيه، قصاص ال أنّه كما الدية، هناكفيه
الديةمثلالكفارةواحلرمانمناملرياث.عقوابتأخرىغري

بدالً وليست العمد، شبه القتل يف أصلية عقوبة الدية وتعترب أخرى، عقوبة علىعن وجتب
مؤجلةً منالتغليظالعاقلة شيء وفيها ألنّ،يفثالثسنني، القتلالعمد، هواحلاليفدية كما

فتمنوجه،التغليظيفديةالقتلشبهالعمد،وخفيفكيفيةاجلاينقصدالفعلمعاختالفالفقهاء
.(1)كماهواحلاليفديةالقتلاخلطأحيثجعلتعلىالعاقلة،

مارويعنعبدهللابنعمرو،عنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال: قتيل"والدليلعلىمشروعيتها
.(2)"فة،يفبطوهناأوالدهااخلطأشبهالعمدقتيلالسوطوالعصا،مائةمناإلبلأربعونمنهاخل

:وجه الداللة

العمد يفالقتلشبه علىوجوبالدية و(3)ففياحلديثداللة فهو، علىالعاقلة دليلوجوهبا أما
اقتتلتامرأاتنمنهذيل،فرمتإحدامهااألخرىحبجر"مارويعنأيبهريرةرليهللاعنهأنهقال:

فقضىأنديةجنينهاغرة،عبدأوالنيبصلىهللاعليهوسلم،اإىلفقتلتهاومايفبطنها،فاختصمو
.(4)"وليدة،وقضىأنديةاملرأةعلىعاقلتها

  

                                 
(1) الزركشي، جتصر اخلرقيشرح الزركشي على خمانظر: د.ط، ص3، ،36 الشافعي، جاألم،. 7د.ط، .348ص،

.107،ص3،ج2،طحتفة الفقهاءالسمرقندي،
ابنماجهخأ((2 العمدمغلظة،يف سننهرجه حهوصح(.2627)رقم،877،ص2جد.ط،،كتابالدايت،اببديةشبه

(.2126)برقمصحيح ابن ماجةاأللباينيف
.29،ص7،ج1،طنيل األوطار(الشوكاين،(3
،1ج،1طجننياملرأة،وأنالعقلعلىالوالد،وعصبةالوالدالعلىالولد،اببيف صحيحه،أخرجهالبخاري:متفقعليه((4
اجلنني،ووجوبيف صحيحهوأخرجهمسلم،(.6910)رقم،11ص العمدعلىعاقلة،اببدية الديةيفقتلاخلطأ،وشبه

(.4485)،رقم110،ص5جد.ط،اجلاين،



 

36 

 

املطلبالثاين:القتلشبهالعمديفالقانونالصومايل:

.(439)املادةاألوىل:مادة

عقلي،أو،،وملينجمعنهذاالتعديمرضجسماينكلمنتعدىعلىآخرابلضربنصاملادة:"
ستتةشهو-ليهبناءعلىشكوىاجملّنع–يعاقب أقصاها ر،ابلسجنمدة ثالثةأوبغرامة أقصاها

(.1)"آالفشلنصومايل

.(441):مادةالثانيةاملادة

املادة املادة)":نص يف إليها املشار األفعال من فعال ابرتكابه آخر وفاة يف تسبب من (439كل
.(2)"ةسنواتوالتتجاوزمخسعشرةسنةريعاقبابلسجنمدةالتقلعنعش

 التكييف الفقهي :

إ يتبنّيوابلنطر الثانية املادة املاأنّىل بدليل العمد شبه هنا القتل إىلنوع أشارت اليت األوىل دة
 واللّالضرب، كالسوط اهلالك فيه يغلب ال مبا يكون ملوالضرب مبعىن الصغري، واحلجر طمة

 اجلناية من وإّنّيقصداجلاين القاتلة، اآللة يستخدم ومل عليه، اجملّن اخلطأ،قتل نتيجة القتل جاء ا
سنة.هاعشرسنوات،وأكثرهامخسةعشروالعقوبةالواردةيفاملادةهيالسجنمدةأقل

املطلب الثالث: املقارنة:

ةاإلسالمية،وهيبعدمعرفةنوعاجلناية،واليتهيجنايةالقتلشبهالعمد،ومعرفةعقوبتهايفالشريه
ةوالتزيدعنمخس،سنواتون،وهيالسجنمدةالتقلعنعشرالديةوالكفارة،وعقوبتهايفالقان

قاتلقتالشبهالعمدعقوبةالأناملادةخمالفةللشريعةاإلسالمية،حيثأوجبتعلىنّييتبعشرسنة
يالديةوالكفارة.عقوبةالقتلشبهالعمديفالشريعةاإلسالميةه،معأنّالسجن

                                 
.152،د.ط،صالصومايلاجلنائي القانون مجهوريةالصومال،((1
153،صاملرجع نفسه((2
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 عة اإلسالمية والقانون الصومايلالقتل اخلطأ يف الشري:املبحث الثاين

 وحتته ثالثة مطالب:

 عقوبته.و وحكمه،  ،: مفهومهلقتل اخلطأ يف الشريعة اإلسالمية: اولاملطلب األ

أوال: مفهومه:

القتل:منقتل يقتله،هاقالروحزإماتةووهواإليقتلقتال، قتله أماتهإ:قتاليقال: :اخلطأأماو ،(1)ذا
طاًء،"خطئالشيءخيطأيق ال:،لدالصوابفهو وخج فلميصبهخ طاًء أراده منأرادملخطئوا،إذا

َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ :قالتعاىل،(2)"الصوابفصارإىلغريه
،أيسهومت(3)

وأييتمبعىنهأخطأ،ريهإنّىلغفصارإ،وهلذايقالملنأرادشئاًوأخطأالطريقمبعىنعدلمنه(4)فيه
يوسف،الذنب إخوة عن احلديث أثناء تعاىل َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ :قال

آمثني(5) ،(6)أي
فيقعيفغريمايقصد،اذن:القتلاخلطأيفاملعىنوخالصةالقول:اخلطأهوأنيقصدالشخصشيئاً

 الّلغويهوالقتلاحلادثبغريقصداإلنسانوإرادته.

:واصطالحا

بعّدةتعريفاتوابلنظرإالفقهاءالقعّرف أهناالتختلتلاخلطأ فعناملعىنالّلغويللقتلليهايبدوا
 أبنّاخلطأ، اخلطأ القتل اجلرجاين قصدوعّرف فيه لإلنسان ظنهك...ه:"ماليس شخًصا رمى إذا ما

انقلبعلىرجلصيًداأوحربًيا،فإذاهومسلم،أوغرًلافأصابآدمًيا،وماجرىجمراه،كنائممث

                                 
.3،1774،ج1،طمعجم اللغة العربية املعاصرةانظر:أمحد،((1
.1054،ص2،ج1،طمجهرة اللغةابندريد،((2

.5جزءمناآلية:سورةاألحزاب(3)
.297،ص1،ج1،طتذكرة األريب يف تفسري الغريباجلوزي،(4) 

.97جزءمناآلية:سورةيوسف((5
.331،ص20،ج3،طمفاتيح الغيبالرازي،((6
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.(2)"أنيرميالراميشيئا،فيصيبغريه"ه:عرّفهابنقدامةأبنّ،بينما(1)"فقتله
.(3)"أناليقصدأصلالفعلأويقصدهدونالشخصه:"اخلطيبالشربيّنأبنّأيضاوعرّفه

ين،مبعىنلاحلادثبغريقصداجلاالقت:اخلطأهوالقتلأنومنخاللتعريفاتالفقهاءيتبنّي
الشخصمل هذا قتل القاتل أخوإّنّ،يقصد ظنّا يف اخلطأ كان سواء يرميالفاعلطأ، أن مثل ،

فيصيبآدميفاذاهومسلم،أويفالقصد،ياهحربشخصايظنّ ا،أومليقصدوهوأنيرميصيدا
.(4)مثلأنينقلبانئمعلىطفلجبوارهفيقتله،القاتلالفعلأصال

َّجب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  عفوعنهبدليلقولهتعاىل:م:حكمهاثنيا:
(5) أيالإمث،

 .(6)عليكمفيمافعلتموهمنذلكخمطئني

 عقوبته::اثلثا

أنّ بنيالفقهاء وإّنّمناملتفقعليه القصاصيفالقتلاخلطأ، ه والكفارة، الدية فيه إىلا ابإللافة
.احلرمانمناملرياث

أوللمجّنعليهيفمقابلةإزهاقروحه،لهألهلاجملّنعليهاملالالواجببذوالديةهية:الدي .1
  جن يم  ُّ  :لقولهتعاىلخطأقتالوجتبالديةعلىالقاتل،(7)يفاجلنايةعلىمادونالنفس

َّخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
(8).

                                 
.99،ص1،ج1،طالتعريفات اجلرجاين،((1

 .272،ص8،د.ط،جاملغينابنقدامة،(2)
 . 214، ص5، ج1غين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، طمالشربيّن،(3)
4)) النووي، د.ط،الشرح الكبري على منت املقنعالزركشي،.289،ص1،ج1،طمنهاج الطالبني وعمدة املفتنيانظر: ،
.332،ص9ج

.5جزءمناآلية:سورةاألحزاب(5)
.17ص،3،ج1،طمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،((6

.460،ص1،ج1،طكفاية األخياريف حل غاية اإلختصاراحلصّن،انظر:(7)
92جزءمناآلية:سورةالنساء(8)
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لة:اله الدوج  
إن،عماءيفذلكبنيالعلىالعاقلةبالخالف،وجتب(1)اآليةوجوبالديةيفالقتلاخلطأففي

وأماعلىمنجتبفالخالفبينهمبقوله:"-رمحههللا-كماأشارإليهابنرشد،خطأعلىكانالقتل
ا(2)"أنديةاخلطأجتبعلىالعاقلة ابنقدامة،ونقلهذا وال"حيثقال:-هللارمحه-إلمجاعأيضا

قالابن علىالعاقلة. اخلطأ يفأندية كلمننعلمبنيأهلالعلمخالفا أمجععلىهذا املنذر:
أنهقضىبدية-صلىهللاعليهوسلم-حنفظعنهمنأهلالعلم.وقدثبتتاألخبارعنرسولهللا

.(3)"اخلطأعلىالعاقلة،وأمجعأهلالعلمعلىالقولبه

اخلطأ دية منها ،واليت العاقلة حتملها دية إوكل أشمؤجلة وقد سنني ثالث ابنىل هذا ار
هللا-قدامة قال:-رمحه فإن"حيث سنني؛ ثالث يف مؤجلة يفأهنا بينهم خالف وعلياوال -عمر،

والنعرفهلمايفالصحابةخمالفا،،اخلطأعلىالعاقلةيفثالثسننيجعالدية-رليهللاعنهما
يةواتبعهمعلىذلكأهلالعلم،وألنهمالجيبعلىسبيلاملواساة،فلمجيبحاالكالزكاة،وكلد

األحوالمنوجهةنظراملالكيةواحلنفية،بينماوتكونخمففةيفكلّ،(4)"حتملهاالعاقلة،جتبمؤجلة
أوحدث،حرممكة،كمالوحدثالقتليفاألحوالعندالشافعيةواحلنابلةتكونمغلظةيفبعض

.(5)مرّحماحملالرّذيعلىيفاألشهراحلرم،أوحدث

وهيعتقرقبةمؤمنة،هبنيالفقهاءوجوبالكفارةيفالقتلاخلطأمناملتفقعليالكفارة: .2
تعاىل:فمنملجيدفصيامشهرينمتتابعني ويدلعلىذلكقوله  يل ىل مل خل ُّ ،

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم

                                 
.498،ص1،ج3،طروائع البيان تفسري آايت االحكامالصابوين،(1)
.195،ص4د.ط،جبداية اجملتهد وهناية املقتصد،ابنرشد،(2)
.378ص،8،د.ط،جاملغين ابنقدامة،(3)
 .378،ص8،د.ط،جاملغين ابنقدامة(4)
املاوردي،(5) األسيوطي.217،ص12،ج1،طاحلاوي يف فقه الشافعي انظر: جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني ،

 .217،ص2،ج1طوالشهود، 
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 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ

 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت

َّ لك اك يق  ىق
(1)

  

:وجه الداللة

الكرميةعلىوجوبالكفارةيفالدلّ دلتاآلية،قتلاخلطأتاآلية الكفارةيفالقتلعلىأنّكما
فمنقتلنفساً،وبناًءعلىذلك(2)اخلطأهيعتقرقبةمؤمنة،فمنملجيدفصيامشهرينمتتابعني

ومنشارككفيهغريه،وقالابنقدامة:"وجبتعليهالكفارة،سواءانفردالقاتلابلقتل،أوشارمةًحمرّ
،(3)"يفقتليوجبالكفارة،لزمتهكفارة،ويلزمكلواحدمنشركائهكفارة.هذاقولأكثرأهلالعلم

 وأمااحلرمانمناملرياثفقدسبقالكالمعنهعنداحلديثعنعقوابتالقتلالعمد.

 املطلب الثاين: القتل اخلطأ يف القانون الصومايل: 

.(445تكلمالقانونالصومايليفالقتلاخلطأيفاملادة)

نكلمنتسببيفموتآخرإبمهالهالناشئعنخطئهيعاقبابحلبسمدةالتقلعنصاملادة:"
  .(4)ستةشهوروالتتجاوزمخسسنوات"

 التكييف الفقهي للمادة:

 يتبنّيىلإوابلنظر املادة جنايأنّهذه هنا اجلناية النوع القائلنية رأي على اخلطأ، مابلتقسيقتل
حدثبغريقصداجلاين،ألّنالقتللتقسيمالثنائيوهماملالكية،القائلنياب،واجلمهورالثالثيوهم

                                 
.92اآلية:سورةالنساء(1)
.494،ص1،ج3،طروائع البيان تفسري آايت االحكامالصابوين،((2

.515،ص8،د.ط،جاملغينابنقدامة،(3)
.155،د.ط،صالقانون اجلنائي الصومايلمجهوريةالصومال،(4)
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بيفهتسبّاجلاينمليقصدقتلاجملّنعليهلكنّأوالقتلابلتسببعندالقائلنيبهوهماحلنفية،ألنّ
والتزيدمخساحلبسمدةالتقلعنستةشهورهيانونيفهذهاحلالةجلنايةيفالق،وعقوبةاقتله

سنوات.

 املطلب الثالث:املقارنة:

نوعاجلناية جنايبعدذكر منأهنا القتلاخلطأ، يف،ة املتمثلة اإلسالمية يفالشريعة عقوبتها وذكر
نوات،وأدانهاستةأشهرالديةوالكفارة،وعقوبتهايفالقانونواليتهيالسجنمدةأقصاهامخسس

حيثأوجبعلىالقاتلخطأعقوبةالسجن،،لصومايلخمالفللشريعةاإلسالميةالقانوناأنّيتبنّي
وعقوبةالقتلاخلطأيفالشريعةاإلسالميةهيالديةوالكفارة.

القتلإذن اإلسالميةحيثأوجبتعلىاجلاينيفجناية للشريعة خمالفة املادة تعتربهذه :
ىلمخسسنوات،بينماأوجبتالشريعةاإلسالميةعلىاجلاينخلطأعقوبةالسجنمنستةأشهرإا

 يفالقتلاخلطأالديةوالكفارة.
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 الفصل الثاين
 وحتته ثالثة مباحث، اإلجهاض يف الشريعة اإلسالميةوالقانون الصومايل

 عقوبته. و ، حكمه،و همفهوماإلجهاض يف الشريعة اإلسالمية، :املبحث األول

 :واجلنني اإلجهاض مفهوم:أوال

السقطواجلهيض:،انقصاخللقاجلننيإسقاط،وهوجهالاإ:منفعلأجهضجيهضجهاضلغةاإل
إلجهاضواالذييسقطمنبطناألمقبلمتاماملدة،ذكراكانأوأنثى،سواءكانمناملرأةأوغريها،

 أي واحد مبعىًن الوواإلسقاط يعيشإلقاء أن دون احلمل مدة متام قبل ابن،(1)لد وقال
اهجيض منظور:" اجل هجيضوقيل...أ ْجه ض تالناقة إجْجهالًاوهيجم ْهجٌضأ لقتولدهالغريمتامواجلمعجم 

ْقطالذيقدمتَّخلقهونفخفيهالروحمنغريأ نيعيش يفاإلصطالحلهتعريفاتاإلجهاضو،(2)"السّج
ومت متعددة األحيان، بعض يف فيههألنّباينة تكلم مولوع فيه،علماء الشرعي احلكم ملعرفة الفقه

الطبو بهعلماء الطبيةلعالقتهم يفحلاملشاكل القانون، عليه،وعلماء املدوانتالقانونية لتطبيق
تعريفاهتم واختلفت أ، تبدوواملوازواملقارنة التعريفات تلك بني صعبةنة املنا، حننوالتعريف ملا سب

وسيلةمنأبيّدونأنيعيشأوميتايفغريموعدهالطبيعيا،حيمنالرحمجاجلننيخروبصددههو:
.(3)الوسائل

ّنةّنالشيءجي منج ،لغة:املستورعنكفهواجلننيأما ،مثلدليلّنهجّنا:إذاست،واجلمعأجج
(5)واصطالحا:هو:"الولدماداميفبطناألم"،(4)وأدلّة، تفائهواستتارهيفبطناألم.كالخمّسيبذل،

يكوناطالقلفظاجلننيوجننيابتداءمليكنإجهاض.واجلننيحملاإلجهاض،ألنّهلومليكنهناك

                                 
.416،ص1،ج2،طالقاموس الفقهيسعدي،انظر:(1)
 .131،ص1،ج1،طلسان العرب  ابنمنظور،(2)
الشافعي،(3) جاألم انظر: د.ط، ص6، الشربيين .143، د.ط، احملتاج، مغّن ص4ج، ،39. عودة، القادر التشريع عبد

.292،ص2،د.ط،جاجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي
.70،ص1،ج2،طالقاموس الفقهيسعدي،انظر:((4

.80،ص3،د.ط،جمعجم ديوان األدبالفارايب،(5)
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ملجتتمعيفالرحمكماأشارإليهالقرطيب النطفةفاليتعلقهباحكمإذا رمحه-فيمابعدالنطفة،أما
قهباحكمإذاألقتهااملرأةإذاملجتتمعيفالرحم،فهيبشيءيقينا،واليتعلّالنطفةليست":بقوله-هللا

حتقّ فقد علقة طرحته فإذا الرجل، صلب يف كانت لو أنّكما استقرّقنا قد واجتمعتالنطفة ت
.(1)"هولدقبهأنّيتحقّلأحوال واستحالتإىلأوّ

 :حمافظة اإلسالم على اجلنني

بلهومنكلياهتا،واليتهي،والعنايةبهمقصدمنمقاصدالشريعةاإلسالميةنيواحملافظةعلىاجلن
الكليات، مناحملافظةعلىهذه واحملافظةعلىاجلننيمستفادة الدينوالنفسوالعقلوالنسلواملال،

 وهذهاحلمايةللجننييفبطنأمهمنذتكوينهوهلاصوركثريةومتعددة،منها:

مليفرمضانحمافظةعلىاجلننيوحمافظةعلىاألم،واليتهيأصلاجلنني،إابحةالفطرللحا .1
والخالفبنيالفقهاءيفجوازالفطرللحاملواملرلعإذاخافتاعلىأنفسهماألهنمامبنزلة

واحلاملحيثقال:"-رمحههللا–املريضاخلائفعلىنفسه،وقدأشارإىلهذااملعىنابنقدامة
جن على خافت أفطراتإذا ولدها، على واملرلع إذا...ينها، واملرلع، احلامل أن ذلك ومجلة

العلم أهل بني فيه نعلم ال فحسب. القضاء وعليهما الفطر، فلهما أنفسهما، على خافتا
وعليهما أفطرات، ولديهما على خافتا وإن نفسه. على اخلائف املريض مبنزلة ألهنما اختالفا؛

 :،واستدلالفقهاءعلىهذابقولهتعاىل(2)"يومالقضاءوإطعاممسكنيعنكل
َّجت هب مب خب حب  جب هئ ُّ 

(3.) 

:وجه الداللة

يلحقهاتاآليةالكرميةعلىرفعاحلرجواملشقةواحلاملتدخليفذلكألّناحلاملمبنزلةاملريض،فدلّ
بنمالكرجلعنأنس،واستدلواكذلكمبارواه(4)احلرجيفنفسهاأوولدهاواحلرجعذريفالفطر

                                 
.8،ص12،ج2،طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،(1)
  .149،ص3ج،د.ط،املغين ابنقدامة،((2
.78سورةاحلج:جزءمناآلية((3
.179،ص3،د.ط،جاملبسوطالسرخسي،((4
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أغارتعليناخيلرسول:"منبّنعبداألشهلوقالعليبنحممدمنبّنعبدهللابنكعبقال
هللاصلىهللاعليهوسلمفأتيترسولهللاصلىهللاعليهوسلموهويتغدىفقالادنفكلقلت

افرشطرالصالةإينصائمقالاجلسأحدثكعنالصومأوالصيامإنهللاعزوجلولععناملس
الصومأوالصياموهللالقدقاهلماالنيبصلىهللاعليهوسلمكلتامهاأوواحلاملواملرلعوعناملسافر

.(1)"إحدامهافياهلفنفسيفهالكنتطعمتمنطعامرسولهللاصلىهللاعليهوسلم

حىتولوكانتقادرةعلىاحلديثعلىجوازالفطرللحاملحفاظاعلىاجلنني:فدلّوجه الداللة
فهذادليلعلىلرورةاحملافظةعلىاجلننيحىتاليتعرضللسقوطأو،الصومإذاخافتعلىالولد

.(2)للنقص

أتخريالعقوبةالبدنيةعلىاحلامل:منصوراحملافظةعلىاجلننيأتخريالعقوبةالبدنيةعلى .2
الفقهاءعلىأّناحلاملإذازنتحمصنةفإهّناالاحلامليفاحلالةاليتتكونفيهامذنبة،واتفق

ترجمحىتتضعمحلها،واألدلةعلىذلككثرية،منهاحديثعمرانبنحسني"أنامرأةمن
جهينةأتتنيبهللاصلىهللاعليهوسلموهيحبلىمنالزىنفقالتاينيبهللاأصبتحدا

يهافقال:)أحسنإليهافإذاولعتفائتّنهبا(فأقمهعليفدعانيبهللاصلىهللاعليهوسلمول
ومنها.(3)"مثأمرهبافرمجتففعلفأمرهبانيبهللاصلىهللاعليهوسلمفشكتعليهاثياهبا

معتفةابلزىنفقالت:"اي–صلىهللاعليهوسلم–أيضاقصةالغامديةعندماجاءتإىلالنيب
فلماكانالغد،قالت:ايرسولهللا،ملتردين؟رسولهللا،إينقدزنيتفطهرين،وإنهردها،

،فلماولدتبلى،قال:إماالفاذهيبحىتتلديلعلكأنتردينكمارددتماعزا،فوهللاإينحل
أتتهابلصيبيفخرقة،قالت:هذاقدولدته،قال:اذهيبفأرلعيهحىتتفطميه،فلمافطمتهأتته

 نيبهللاقدفطمته،وقدأكلالطعام،فدفعالصيبابلصيبيفيدهكسرةخبز،فقالت:هذااي

                                 
إنهللاعّزوجّلولععناملسافرشطرالصالةوعناملسافرواحلاملواملرلعالصوم،،اببيف صحيحهخرجهابنماجهأ((1

 (.1353برقم)صحيح ابن ماجةوصححهاأللباينيف(،1353)برقم،279،ص1د.ط،ج
.315،ص6،ج1طشرح السنة،البغوي،انظر:(2)
(.16969،برقم)1324،ص3،اببمناعتفعلىنفسهابلزىن،د.ط،جيف صحيحهأخرجهمسلم((3
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.(1)إىلرجلمناملسلمني،مثأمرهبافحفرهلاإىلصدرها،وأمرالناسفرمجوها"

علىاجلنني،احلاملالترجمحىتتضعمحلهاحماظةففياحلديثاألولدليلعلىأنّ:وجه الداللة
النيبويفاحلديثالثاين –أّخر إىلأنولعتاحلملوأر–وسلمصلىهللاعليه علىاملرأة احلّد إقامة

معأنّ علىاجلننيلعتالطفلمثفطنته، احملافظة دليلعلىلرورة وهذا واجبة، وأمجع.(2)إقامته
العمدحىتتضعولدهاالفقهاء أشارإليهابنعلىعدماستيفاءالقصاصمناحلامليفجناية كما

وأمجعوابقوله:"–محههللا-رشد أنهاليقادمنها قتلتعمدا  ،(3)"حىتتضعمحلهاعلىأناحلاملإذا
معاذبنجبل،وأبوعبيدةبناجلراح،وعبادةبنالصامت،وشدادبنأوس،واستدلواعلىذلكمارواه

املرأةإذاقتلتعمداالتقتلحىتتضعمايفبطنهاإنكانت"أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقال:
وأيضا(،4)"وحىتيكفلولدها،وإنزنتملترجمحىتتضعمايفبطنها،وحىتيكفلولدهاحامال،

علىأرقائكماحلدايأيهاالناسأقيموامارواهسعدبنعبيدةعنأيبعبدالرمحنقالخطبعليفقال:"
هافإذامنأحصنمنهمومنملحيصفإنأمةلرسولهللاصلىهللاعليهوسلمزنتفأمرينأنأجلد

هيحديثعهدبنفاسفخشيتإنأانجلدهتاأنأقتلهافذكرتذلكللنيبصلىهللاعليهوسلم
،ويتضحمناالدلةالسابقةعنايةاإلسالمابجلننيحىتإنّهأمرابإلحسانإىلأصل(5)فقال:)أحسنت("

-وقدأشارالنووي(،6)"اأحسنإليهافإذاولعتفائتّنهباجلننيوهياألملقولهصلىهللاعليهوسلم"
اخلوفعليهامنأقارهبا:أحدمها:هذااإلحسانلهسببانإىلأسبابهذااإلحسانبقوله:"-رمحههللا

أمر:والثاين.أنحتملهمالغريةوحلوقالعارهبمأنيؤذوهافأوصىابإلحسانإليهاحتذيراهلممنذلك
املايفنفوسالناسمنالنفرةمنمثلهاوإمساعهابهرمحةهلاإذقداثبتوحرصعلىاإلحسانإليه

                                 
(.1695)،رقم1323،ص3جد.ط،،كتاباحلدود،اببمناعتفعلىنفسهابلزىن،صحيحه أجرجهمسلميف((1

.239،ص19،ج1،ط شرح اجملتىبذخرية العقىب يفالوّلوي،(2)
.187،ص4،د.ط،جوهناية املقتصدبداية اجملتهد ابنرشد،((3
يف اجلامع ولعفهاأللباين.(2694،برقم)898،ص2.ط،جاحلاملجيبعليهاالقود،داببيف سننه،أخرجهابنماجه((4

(.5924برقم)الصغري وزايدته
(.1705،برقم)1330،ص3أتخرياحلدعنالنفساء،د.ط،جابب،يف صحيحهأخرجهمسلم((5
(.16969،برقم)1324،ص3مناعتفعلىنفسهابلزىن،د.ط،ج،اببيف صحيحهأخرجهمسلم((6



 

46 

 

.(1)"الكالماملؤذيوحنوذلكفنهىعنهذاكله

ثبتله .3 أنّه عليه للجننيواحملافظة اإلسالم إثباتاحلقوقللجنني:مناألموراليتتبنّيعناية
احلصرلالمنهاعلىسبيلاملثا،فتثبتلهاحلقوقواليطالبأبّيواجب،و(2)أهليةالوجوب

طالق واجبةللحاملحىتولوكانتمطلقة فالنفقة واملرياثوالوقفعليه. والوصية ابئنااالنفقة
َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ :لقولهتعاىل

(3). 

منهاحىتتضع:فدّلتاآليةالكرميةعلىوجوبالنفقةللحاملاملطلقةثالاثاوأقلّوجه الداللة
،(.4)محلهاوالخالفبنيالعلماءيفذلك

يفقصةفاطمةبنتقيس"أنأابعمروبنحفصبناملغرية،خرجمععليومنالسنة:ماورد
بنأيبطالبإىلاليمن،فأرسلإىلامرأتهفاطمةبنتقيسبتطليقةكانتبقيتمنطالقها،وأمر

إالأنتكوينحامال،وهللامالكنفقةيعةبنفقة،فقاالهلا:هلااحلارثبنهشام،وعياشبنأيبرب
(5)..."«النفقةلك»فأتتالنيبصلىهللاعليهوسلم،فذكرتلهقوهلما،فقال:

الرجلوجه الداللة أّن على دليل فيه الّن: النفقة، فلها حامال وكانت ابئنا طالقا امرأته إذاطّلق
.(6)ميكناإلنفاقعليهإالابإلنفاقعلىأمهوال،احلملولده،فتجبعليهنفقته

اإلرثفيثبت القرطيبالعلماءللجننيابمجاعوأما إليه أشار وأمجعأهلبقوله:"-رمحههللا-كما
حيا خرج ويورثإذا يرث بطنها الذييف الولد أن حبلى وزوجته مات الرجلإذا أن على العلم

                                 
 .205،ص11،ج2،طشرح صحيح مسلمالنووي،((1
اإلنسان((2 صالحية واصطالحا: للشيء، الصالحية لغة: األهلية: احلقوق أهليةلوجوب قسمان: وهي وعليه، له املشروعة

وأهليةأداء،وهيصالحيةالشخصالبرامتصرفاتعلىنسانلكسباحلقوقوااللتزامابلواجبات،اإلصالحيةوجوب،وهي
يعتدّ شرعاوجه تنقسمإىل:اتمةوانقصة،واليتتثبتللجننيهيأهليةاجلوبالناقصة.هبا انظر:حممدرواس،،وكلمنهما

.96،ص1،ج2،طمعجم لغة الفقهاء
 .6سورةالطالق،جزءمناآلية(3)
.163،ص3،ج2،طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،((4
.1117،ص2ابباملطلقةثالاثالنفقةهلا،د.ط،ج،يف صحيحهأخرجهمسلم((5
 .274،ص6،ج2،طعون املعبود آابدي،((6
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ير مل خرجميتا مجيعا:إذا وقالوا ألهّنا(1)ث"واستهل. والوصيةكذلكتصحللحملابمجاعالعلماء ،
جرتجمرياملرياثيفاالنتقالمناملوصيبعدموتهإىلاملوصىلهبغريعوضبلهيأوسعمن

الدين يف للمخالف تصح ألهنا قدامة،املرياث ابن إليه أشار ما هللا-وهذا قال:"-رمحه وأماحيث
وذلكألنالوصيةجرتجمرىاملرياث،من...فاخال نعلمفيه،فصحيحةأيضا،الالوصيةللحمل

.(2)حيثكوهناانتقالاملالمناإلنسانبعدموته،إىلاملوصىله،بغريعوض،كانتقالهإىلوارثه"

:حكم اإلجهاضاثنيا: 

اإلجهاض قسمني: إىل ينقسم اإلجهاض أّن إىل اإلشارة ينبغي اإلجهاض حكم عن احلديث فبل
تدخلخارجي،واليدللمرأة،ويعتربعمليةطبيعيةيأوالتلقائي،وهوالذيحيدثبدونأيّالطبيع

،واإلجهاض(3)يقومهباالرحم،والميكنوصفهاحبلوالحرمة،ألهّنامنغريإرادة،واليدألحدفيها
ال من اجلنني وهو:إخراج رحماإلرادي، الطبيعي، موعده غري ايف أو مرلية، أولدوافع جتماعية،

،واألحكاماليتميكنإيرادهايفالسطورالتاليةتتجهإىل(4)أخالقية،أوحنوذلكوهوغريقابلللعيش
اإلجهاضاإلرادي.

هأربعةكتمالاجلننيونفخالروحفيه،وذلكبعدبلوغقالفقهاءعلىحترمياإلجهاضبعدااتف
 .(5)َّحل جل مك  لك خك حك جك مق ُّ لقولهتعاىل:لك،إاللضرورةتقتضيذأشهر

حّرمهللاسبحانهوتعاىلقتلالنفسبغريحق،واجلننيبعدنفخالروحداخليفذلكفالوجه الداللة:
،حيثفيهوايفحكماإلجهاضقبلنفخالروحهماختلفولكنّجيوزالتضحيةبهألنّهنفسمعصومة،

الفقهاءإبجياز:ترددتآراؤهمبنيالتحرميواإلابحةوالكراهة،وإليكأقوال

كلّ يف التحرمي األول: ميرّالقول اليت اجلننياملراحل هبا املالكية عند املعتمد وهو وقال، والشافعية،

                                 
.65،ص5،ج2ط،القرطيب، اجلامع الحكام القرآن((1

.180،ص6،د.ط،جاملغينابنقدامة،(2)
.115،رسالةماجستري،صأحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالميابراهيم،((3
.116،ص،رسالةماجستريأحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالميابراهيم،((4

.151يةاآلجزءمن:سورةاألنعام(5)
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نفختفيهوال":-رمحههللا–الدسوقي وإذا قبلاألربعنييوما ولو إخراجاملّناملتكونيفالرحم جيوز
إمجاعا حرم (1)"الروح ، هذا الغوأشار أيضا –زايلاملعّن قال:"-هللارمحه سوليحيث

ألنّا)العزل(هذ والوأد حاصلذلكاإلجهاض موجود على جناية تقع...ك أن الوجود مراتب وأول
وعلقًة النطفةيفالرحموتختلطمباءاملرأةوتستعدلقبولاحلياةوإفسادذلكجنايةفإنصارتمضغًة

ازدادتاجلنايةتفاحشًاومنتهىالتفاحشيفكانتاجلنايةأفحشوإننفخفيهالروحواستوتاخللقة
ويفاإلحياءيفمبحثالعزلوقال:"-رمحههللا–،وعلقعلىهذاالرملي(2)"اجلنايةبعداالنفصالحيا

.(3)"ستقرارآيلةإىلالتخلقاملهيألنفخالروحاالمايدلعلىحترميه،وهواألوجه؛ألهنابعد

اربعني قبل الثاين:اإلابحة قدامةالقول ابن كالم هذا ويؤيد احلنابلة، رأي وهو رمحه-يوما،
وإنألقت،شيءفيه،ألانالنعلمأنهجننيفإنأسقطتماليسفيهصورةآدميفال:"حيثقال-هللا

فيهصورةخفية،ففيهغرة،وإنشهدتأنهمبتدأخلقآدميلومضغة،فشهدثقاتمنالقوابلأنّ
حهما،الشيءفيه؛ألنهمليتصور،فلمجيبفيه،كالعلقة،وألناألصلبقيتصور،ففيهوجهان؛أص

ولوكانبغرييجوزاسقاطاحلملقبلأربعةأشهرأماعنداحلنفيةف،و(4)"براءةالذمة،فالنشغلهاابلشك
حيثقال:"يباحاسقاطالولدقبلأربعةأشهر-رمحههللا-إذنالزوج،وهذامتمثليفقولابنعابدين

.(6)،ولكنمحلبعضفقهاءاحلنفيةاابحةاإلسقاطعلىحالةالعذر(5)"لوبالإذنالزوجو

.(7)وبعضاحلنفيةناكعذر،وهذارأيبعضالشافعية،القولالثالث:الكراهةاذامليكنه

اإلجهاضيفالشريعةاإلسالمية:عقوبة:اثلثا

 اإلسالمية الشريعة يف اإلجهاض ابختالفوعقوبة تختلف اجلنني أحوال وابختالف عنداجلناية،

                                 
.267،ص2،د.ط،جحاشية الدسوقيالدسوقي،(1)
 .51،ص2د.ط،ج، إحيا علوم الدين،الغزاىل(2)
.182،ص6د.ط،ج،إىل شرح املنهاج هناية احملتاجالرملي،(3)
.406،ص8د.ط،ج، املغين،ابنقدامة((4

.176،ص3،ج2،طرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،(5)
.197،ص4،ج4طدلته،أالفقه اإلسالمي و الزحيلي،انظر:(6)
 .98صاملرجع نفسه،انظر:(7)
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سواءكاناإلجهاضمبوافقةاملرأة،أوعدمموافقتها،وهيكمايلي:انفصالهعناألم،

اتفقالفقهاعلىأّناجلنايةعلىاجلننيالتوجبالقصاصإذاكانتقبلنفخالروحالقصاص: .1
 ني،أوملتكناجلنايةمبولعفيهالنّهملتثبتلهاحلياة،وكذلكإذامليقصدهبااجلن

يفوجوبالقصاصمنكمالولرباجلاينيداحلامل،ولكّنهماختلفوا،يصلإىلاجلننيغالبا
قصداجلنايةابجلنني، يصلإىلاجلننيعادةاجلاينعندما فعند،وكانتمبحل  كالبطنوالظهر،

اجلنني،فهيإماخطأأوشبهعمدمجهورالفقهاءالقصاص،ألّنالعمديةغريمتصورةيفقتل
فاجلنايةعلىاجلننيقدتكونخطأحمضا،أبنيقصدبقوله:"–رمحههللا-كماأشارإليهالنووي

إىلاإلجهاضغالبا، يؤدي مبا لرهبا يقصد أبن عمد؛ شبه تكون وقد احلاملفيصيبها، غري
يقصد،هذاهوالصحيح،فتجهض،والتكونعمداحمضا،ألنهاليتحققوجودهوحياتهحىت

،بينماذهببعضالفقهاءإىلوجوبالقصاصيفاجلنايةعلىاجلننيإذا(1)"وبهقطعاجلمهور
تعّمداجلاينلرباحلاملمبولعيصلإىلاجلننيغالباً،وهوالراجحعنداملالكية،وبهقالبعض

.(2)الشافعية

ةالغ ر .2 : الرجلانوهييفاللغة: وغرة وغرةأولكلشيء، الفرسبياضيفجبهته، وغرة صيته،
أوىللياليه أماتو،الشهر ماله، والعبدغرة مالالرجل، فالفرسغرة طلقعلىكلمالنفيس،

ويف،(3)الغجرةابلكسر،فهيالغفلةوعدماليقظة،يقال:أاتهعلىغجرة،أيفجأةوهويفغفلة
-رمحههللا-وقالالكاساين(4)ساألموالنأنف االصطالحهيعبدأوأمة،مسّيابذلكألهّنمام

 .(5)"أوأمةيعدلمخسمائةأوخبمسمائةامسالعبدفصارتالغرةيفعرفالشرع"

                                 
.377،ص9،ج3،طروضة الطالبني وعمدة املفتني(النووي،(1

لنووي،.269،ص4،د.ط،جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظر:الدسوقي،(2) ،روضة الطالبني وعمدة املفتنيا
.377،ص9،ج3ط
.11،ص5،ج1طلسان العرب، ابنمنظور،.28،ص1ج،1،طفقه اللغة وسر العربية(انظر:الثعاليب،(3
 .23،ص6،د.ط،جكشاف القناع على منت اإلقناع(البهويت،(4

 .325،ص7،ج2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الكاساين،(5)
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-رمحههللا-كماأشارإليهالشافعيالذيتبنّيفيهخلقاإلنسانولوخفياًوجتبالغرةيفقتلاجلنني
تبنيمنخلقهشيءيفارقاملضغةأوالعلقةأصبعأقلمايكونبهالسقطجنينافيهغرةأنيو:"بقوله

وإذامليظهرفيهخلق،(1)"أوظفرأوعنيأوماابنمنخلقابنآدمسوىهذاكلهففيهغرةكاملة
فإنأسقطتماليسفيهصورةآدميفالشيءفيه،"-رمحههللا-آدميالشيءفيه،وقالابنقدامة

ضغة،فشهدثقاتمنالقوابلأنفيهصورةخفية،ففيهغرة،وإنوإنألقتم،ألانالنعلمأنهجنني
شهدتأنهمبتدأخلقآدميلوبقيتصور،ففيهوجهان؛أصحهما،الشيءفيه؛ألنهمليتصور،

.(2)"األصلبراءةالذمة،فالنشغلهاابلشكالعلقة،وألنّك،فلمجيبفيه

الغرةواألصل مشروعية يف هريرة،حديث هللاأيب هذيل،اقتتلت"قال:عنهرلي من امرأاتن
هللصلىهللاعليهوسلم،اختصمواإىلرسوالومايفبطنها،ففرمتإحدامهااألخرىحبجر،فقتلتها

علي صلىهللا هللا رسول أوفقضى عبد غرة جنينها دية أن وسلم اه بدية وقضى علىوليدة، ملرأة
رسولهللا،كيفأغرممنالشربالنابغةاهلذيل:ايفقالمحلبنومنمعهم،عاقلتها،وورثهاولدها

إّناهذامن»والأكل،والنطقوالاستهل،فمثلذلكيطل،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:
.(3)"،منأجلسجعهالذيسجع«إخوانالكهان

ماتوأّنالواجبفيهغرة،عبدأوأمة،،اجلننيديةباتإثفيهدليلعلى:وجه الداللة بسببإذا
:عناألمهنفصالاجلننيعنداوتختلفديةاجلننيابحتالفأحوال.(4)اجلناية

تتبعليهاسقوطاجلننيتجيبعلىاجلاينيفاجلنايةاليتو:تا:سقوطاجلننيعنأمهميّاحلالة األوىل
اجلنايةعمدا،أمخطأ،كانتتاغرة،وهيعبد،أووليدة،سواءكاناجلننيذكرا،أمأنثى،وسواءميّ

                                 
 .115،ص6،د.ط،جاألم(الشافعي،(1

.406،ص6،د.ط،جاملغينابنقدامة،(2)
،1،ج1ىالولد،طاببجننياملرأة،وأنالعقلعلىالوالد،وعصبةالوالدالعليف صحيحه،لبخاريأخرجها:متفقعليه(3)
رقم)11ص ،6910). مسلم، عاقلة،يف صحيحهوأخرجه على العمد وشبه اخلطأ، يفقتل الدية ووجوب اجلنني، دية ابب

(.1681،رقم)1309،ص3اجلاين،د.ط،ج
.229،د.ط،صكام شرح عمدة األحكامإحكام األح (ابندقيقالعيد،(4
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وإذاشربتاحلاملدواء،فألقتبهجنينا،فعليهاغرة،"-رمحههللا-وقالابنقدامةولومناملرأةنفسها،
الترثمنهاشيئا،وتعتقرقبةليسيفهذهاجلملةاختالفبنيأهلالعلمنعلمه،إالماكانمنقول

هناأسقطتاجلننيبفعلهاوجنايتها،فلزمهالمانهمنمليوجبعتقالرقبة،علىماقدمنا،وذلكأل
ابلغرة،كمالوجىنعليهغريها،والترثمنالغرةشيئا؛ألنالقاتلاليرثاملقتول،وتكونالغرةلسائر

والتختلفبذكورة،واحدمنهماغرةففيكلّتنيألقتاملرأةجنيننيميّوان،(1)"ورثته،وعليهاعتقرقبة
ىلأهناجتبعلىبينمايرىالشافعيةواحلنفيةإوثته،وجتبعلىاجلاينعنداملالكيةواحلنابلة،اجلننيوأن

.(2)العاقلة

،ففي:انفصالبعضاجلنني،وذلكأبنيظهربعضهبعداجلنايةعليهوالينفصلابقيهاحلالة الثانية
لوخرجمنهارمحههللابقوله:"-شافعيهذهاحلالةجتبالغرةعندالشافعيةواجلنابلة،كماأشارإليهال

يبنيفيهخلقإنسانمنرأسأويدأورجلأوغريهمثماتتأماجلننيوملتخرجبقيةاجلنني شيء
فأماإنظهريضاحيثقال:"،وابنقدمةأ(3)"والفرقبنيخروجبعضهوكله...األمواجلننيلمن

،بينماذهباملالكيةواحلنفيةإىلعدموجوبالغرة(4)"ةبعضهمنبطنأمه،وملخيرجابقيه،ففيهالغر
.(5)حىتينفصلانفصاالكامال

هكاملة،ألنّيناحيامثماتفتجبفيهالديةذاألقتاألمجنإسقوطاجلننيعنأمهحيا::لثالثةحلالة اا
رمحه-وقالالنووياية،فحصليفاجلنايةقتلالنفس،نهكانحياوقتاجلإذاخرجمثماتفاملعلومأنّ

أماإذاانفصلحيامثماتفيجبفيهكمالديةالكبريفإنكانذكراوجبمائةبعريوإنكان"-هللا
وانألقتاألمحينيفمااتفيجب،(6)"أنثىفخمسونوهذاجممععليهوسواءيفهذاكلهالعمدواخلطأ

تديةالنفس،ويفامليّتاففياحليّآلخرميّمنهماديةالنفس،وانألقتأحدمهاحيامثمات،وايفكلّ
                                 

.558،ص9ي،د.ط،جاملغن(ابنقدامة،(1
.269،ص7،د.ط،جاألمالشافعي،.325ص،7،ج2،طالكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع(انظر:(2

.409،ص8،د.طجاملغينابنقدامة،
.118،ص6،د.ط،جاألم (الشافعي،(3
 .406،ص8،د.ط،جاملغين(ابنقدامة،(4
.81،ص7،ج1،طاملنتقى شرح املوطأالباجي،.471،ص4،د.ط،جاهلداية يف شرح بداية املبتدي(انظر:املرغيناين،(5
 .176،ص11،ج3،طشرح صحيح مسلم (النووي،(6
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فعلىاجلاينديتان:ديةيفاجلننيوديةيفحيا،مثماتغرة،وانماتتاحلاملمناجلناية،وخرجاجلنني
ألقتجنيننيفإنكاانميّ"-رمحههللا-وقالالكاسايناألم، إذا واحدمنهماغرة،وإنتنيففيكلّأما

...فواحدمنهماوهواإلتالوجوبكلّواحدمنهماديةلوجودسببكلّكاانحينيمثمااتففي
ميّ واآلخرحيامثماتفعليهيفامليتالغرةويفاحليالديةلوجودسببوجوبفإنألقتأحدمها تا

الغرةيفاجلننيامليتوالديةيفاجلننياحليفيستويفيهاجلمعيفاإلتالفواإلفرادفيهفإنماتتاألم
لوجودسببديةيفاألموديةيفاجلنني:نالضربةوخرجاجلننيبعدذلكحيامثماتفعليهديتانم

.(1)"فإنخرجبعدموهتاميتافعليهديةاألم،والشيءعليهيفاجلنني،وجوهبماوهوقتلشخصني

خرجاجلننيحيّ .3 مثّالكفارة:أمجعالفقهاءعلىوجوبالكفارةيفاإلجهاضإذا تبسببماا
انفصالاجلننيمّيتا،اجلناية،ولكّنهماختلفوايفوجوهبايف فعندالشافعيةواحلنابلةجتبحالة

وإذاقضيتبديةيفجننيخرجحيامثماتأوخرجميتا"-رمحههللا-الكفارةفيه،وقالالشافعي
هذاقولأكثرأهلالعلمإىلأنّ-رمحههللا-وأشارابنقدامة(،2)"فعلىاجلاينعليهعتقرقبةمؤمنة

وعلىكلمنلربممنذكرت،عتقرقبةمؤمنة،سواءكاناجلننيحياأوميتاهذاحيثقال:"
وسبباخلالفيفاملسألةهو،(4)أماعنداحلنفيةواملالكيةالجتب،و(3)"قولأكثرأهلالعلم

رشد ابن ذكر كما واخلطأ العمد بني القتل هللا-تردد قال-رمحه الذي:"حيث الواجب ومن
الكفارة فيه أن إىل الشافعي فذهب الكفارة، وجوب الغرة وجوب مع اجلنني يف فيه اختلفوا

مالكومليوجبها الشافعي،واجبة،وذهبأبوحنيفةإىلأنهليسفيهكفارة،واستحسنها فأما
فإن أبوحنيفة وأما واجبةيفالعمدواخلطأ. أوجبها؛ألنالكفارةعنده هغلبعليهحكمفإنه

العمد،والكفارةالجتبعندهيفالعمد.وأمامالكفلماكانتالكفارةالجتبعندهيفالعمد،
.(5)"استحسنفيهالكفارة،ومليوجبهامتدداعندهبنيالعمدواخلطأوجتبيفاخلطأ،وكانهذا

                                 
.326،ص7،ج2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،(1)
.119ص،6،د.ط،جاألمالشافعي،(2)
.417،ص8جد.ط،املغين(ابنقدامة،(3
.631،ص4،ج1،طاملدنةمالك،.590،ص6،د.ط،جحاشية رد احملتار على الدر املختارنظر:ابنعابدين،ا((4
 .199،ص4،د.ط،جبداية اجملتهد وهناية املقتصد(ابنرشد،(5
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إلجهاض يف القانون الصومايلا ملبحث الثاين:ا  
.(418):مادةأوال:

كلمنتسببيفإجهاضحبلىدونرلاهايعاقبابلسجنمدةالتقلعنثالثاملادة:"نص
.سنواتوالتتجاوزسبعسنوات

شخ كل على العقوبة نفس رلاهاتوقع بغري حبلى إجهاض يف تسبب تكص أو قد، موافقتها ون
.(1)"،أوابلتهديد،أوحتتالتأثري،أوعنطريقاإلحتيالزوراانتزعتمنهاقسرا

:للمادة التكييف الفقهي

وإراهتا، املرأة رلا بدون يتم الذي وهو اإلجباري اإلجهاض إىل املادة هذه استحدامتشري مبعىن
قديكونلىاسقاطجنينهاأبيوسيلةكان،ىلاإلجهاضلداملرأةاليتملتوافقعالوسائلاملؤديةإ

أوابلتهديدأبذىخطريأنتسبباإلجهاض،اليتمنشاهناعنطريقالقوةوارتكابأعمالالعنف،و
إنملتقبلابإلجهاض،وقديل واخلداعواخليانةمثل:إعطاءدواءهلاكونعنطريقالغشيحقهبا

واإلجهاضيفهذهاحلالةجرميةعمدية،حيثتتجهإرادةاجلاينأنهعالجألملتشكومنه،ابدعاء
مع نتيجة حتقيق اإىل من اجلنني طرد وهي وذينة لرحم، املؤدية األفعال من فعال ابرتكابه إىللك

وقدنصتاملادةعقوبةهذهاجلرميةيفالفقرةاألوىلوهيالسجنمدةاإلسقاطمععلمهحبملاملرأة،
 .نسبعسنواتالتقلعنثالثسنواتوالتزيدع

.(419):مادةاثنيا:

يعاقبابل"نصاملادة: سجنمدةالتقلعنسنةوالكلمنتسببيفإجهاضحبلىبرلاها
تتجاوزمخسسنوات.

.(2)"تطبقنفسالعقوبةعلىاملرأةاليتتوافقعلىاإلجهاض،أواليتتتسببهيفيهبوسيلةما

                                 
.146د.ط،صالصومايل،اجلنائي  القانونمجهوريةالصومال،((1

.146ص،املرجع نفسه(2)
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:للمادة التكييف الفقهي

تتحدثهذهاملادةعناإلجهاضاإلختياري،وهوالذييتمبرلااملرأةاحلاملولهصوراتن:
ابستخك:الصورة األوىل وذالك نفسها، احلبلى بواسطة إونه املؤدية الوسائل من وسيلة ىلدامها

اإلجهاض،والأمهيةلنوعالوسيلةاليتتستخدمهااملرأةيفإجهاضنفسها،بليكفيأنتكونالوسيلة
ا،والفرقبنيأنتقوماملرأةابإلجهاضمنتلقاءنفسهلوسائلاليتتصلحإلحداثاجلرميةوسيلةمنا

وتعترباملرأةيفهذهىلاإلسقاطبناءعلىداللةالغري،بنيأنتستعملابلوسائلاملؤديةإودونحتريض،
 الصورةفاعلةأصليةجلرميةاإلجهاضويعترباجلننيجمنياعليه.

:قدتلجأاملرأةإىلشخصآخرإلجراءعمليةاإلجهاضبكامل:كونهبواسطةالغرينيةورة الثالصا
 آوعيها شخص قبل من أو قبلها، من اإلسقاط فكرة جاءت سواء خروإدراكها، يف، واإلجهاض

عمدية منا،الصورتنيجرمية وسيلة وابستعماهلا إبرادهتا، أجهضتنفسها لوسائلاجملهضةألناملرأة
مهماكانتنوعيةالوسيلة،سواءأقامتابإلجهاضبنفسهادونإرشادشخص،للتخلصمناجلنني

والتتجاوزمدةالتقلعنسنةعلىداللةالغريومسامهته،ويعاقبعليهايفالصورتنيابلسجنأوبناء
أماابلنسبةللشخصالذيمّكنتهمنإسقاطها،وقامبعمليةإجراءاإلجهاضبرلااملرأة،اتمخسسنو

احلا ورلااملرأة شريكا، ابعتباره العقوبة بنفس عليه فيعاقب ابإلجهاضوموافقتها صفةمل يؤثر ال
وإناقتصرعلىإرشاداملرأةوداللتهاعلىاملواداجملهضةهبدفإسقاطاجلننيفيسألابعتبارهاجلرمية،
حمّرلا.

.(421):مادةاثلثا:

(موتاملرأةفيعاقبالفاعلابلسجنمدةال418ذانشأعنالفعلاملشاراليهيفاملادة)إ"نصاملادة:
زمخسعشرةسنة،فإذاجنمعنهلررماعوقبابلسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتتجاو

تقلعنثالثسنواتمثاينسنوات.

(موتاملرأةفيعاقبالفاعلابلسجنمدة419ذاجنمعنالفعلاملشاراليهيفالفقرةألوىلمناملادة)إ
عنتقلجنمدةالفإذانشأعنهلررماعوقبابلس،عسنواتوالتتجاوزمثاينسنواتبالتقلعنأر
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.(1)"سنتنيوالتتجاوزعلىستسنوات

 :للمادة التكييف الفقهي

،فإذاأفضىفعلاجلاينايةعندإخراجااجلنني،وتتعدىإىلاملرأةاحلاملمناملمكنأنالتتوقفاجلن
رلاها،نكونبعدمسواءكانالفعلبرلااملرأةاحلاملوموافقتها،أو،إىلموتاملرأةاليتسقطجنينها

 جرميتني: إبصدد األوىل:جرمية واجلرمية اجلنني، الثانية:سقاط والقانوناجلرمية املرأة، روح إزهاق جرمية
مليضعنصّ لإلجهاضاملفضيإالصومايل، خاصا يتعرّا ضإىلتفصيلاجلرميتني:ىلموتاحلاملومل

إزهاقروحاحلبلىسقاطجرميةإ أّن419،418عاىلاملادتني)لرجواب،ولكناحلمل،وجرمية يتبنّي )
عليهبعقوبةاحلبسمنيعاقبىلموتاحلاملأنههاض،مثأدىذلكإجرميةاإلجاذاارتكباجلاين

إ سنوات مخسعشر عشرىل وة اإلجباري، اإلجهاض حالة يف أربعسنة عن تقل ال مدة ابلسجن
ئي.والتزيدعنمثاينسنواتيفحالةاإلجهاضالرلاسنوات

.(422):مادةرابعا:

املادة: أ"نص املشارحإذارتكب األفعال املوادإد يف احلفاظ421-420-419-418ليها بقصد
املنصوصعليها فتخفضالعقوبة هلا شرفقريبمباشر على أو نفسها، عليها شرفاجملّن على

.(2)"بواقعمابنيالنصفوالثلثني

:للمادةالتكييف الفقهي

ناستعمالالوسائلاليتمنشاهناأىلقصدوالعلم،فإرادةاجلاينتتجهإفعالجرميةلتوافرالوتعتربهذهاأل
للباعثالداعيإباتسبّ والعربة احلاظعلىإلجهاض، كانبقصد سواء اجلرمية، ارتكابهذه ىل

لك.تقامواحلمايةاإلجتماعيةوحنوذشرفاملرأةوشرفاألسرة،أمبدوافعأخرىكاالن



                                 
.147د.ط،صالصومايل،اجلنائي القانون ،مجهوريةالصومال((1
.147ص،املرجع نفسه((2



 

56 

 

.(435مسا:مادة:)خا

املادة:" شرفهنص عن دفاعا والدته أثناء جنني أو مباشرة، بعدوالدته طفل وفاة يف تسبب من كل
رسنواتوالتتجاوزالشخصي،أوشرفأحدأصولهأوفروعهيعاقبابلسجنمدةالتقلعنعش

.(1)مخسعشرةسنة"

التكييف الفقهي للمادة:

وسواءكانتوقبلوالدتهأسواءكانتاجلنايةبعدوالدتهىاجلننيىلاجلنايةعلإتشريهذهاملادة
"كل"وهومنألفاظالعمومجنيبألناملادةصدرتبلفظحدأصولاجلننيأومناألأاجلنايةمن

علىكلمنتسّببيفوفاة يفاملادة الواردة وابلتايلتشملالعقوبة والدا،أاجلنني كانأو جنبيا
وعقوبةاجلاينيف،دينوالأناملقصودمناجلاينهناأحداليتبنّي(2)(442ىلاملادة)إولكنابلرجوع

.مخسةعشرسنةعلىعشرسنواتوالتزيدعنهذهاحلالةالسجنمدةالتقلالقانونيف










 

                                 
.151،د.ط،صالصومايلاجلنائي القانون مجهوريةالصومال،((1
وبةاملنصوصعليهايفاملادة،...فتعدلالعق434،436اذاماارتكبأحدالوالدينإحدىاجلرائماملشارإليهايفاملواد،((2

السابقةكاآليت:
أ/تخفضعقوبةاإلعدامإىلالسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتزيدعلىمخسعشرةسنة.

.154.مجهوريةالصومال،القانوناجلنائيالصومايل،د.ط،ص439ب/العقابعلىالوالداذارتكبالفعلاملشارإليهيفاملادة
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 املبحث الثالث: املقارنة

ايعاقبابلسجنمدةكلمنتسببيفإجهاضحبلىدونرلاه:"هانص،واليت(418):مادةأوال:
،.(1)..."ثالثسنواتوالتتجاوزسبعسنواتالتقلعن

عقو معرفة اإلسالميةوبعد الشريعة يف اإلجهاض اأمبة اإلسالمية الشريعة تعدىفيف إذا
ثرابذلكاالعتداءمتأمناحلامل،وخروجهعتداءسقوطاجلننيبعلىذلكاالاجلاينعلىاحلبلى،وترت

ثالثابلسجنمدةالتقلعنوعقوبةاجلاينيفالقانون،لكجنايةعمديةعتربذفإنهييهالذيوقععل
دية،وةاجلننيدفعديجيبعلىاجلاينوأمايفالشريعةاإلسالميةت،سنواتوالتتجاوزسبعسنوا

جنيننيمّيتنيهايفحالةاالعتداءعليمثالاجلننيبتعدداألجنة،فلوألقتاحلاملوتتعدداجلننيغرة،
الفقهاءمجهوربعدذلكبسببجنايةاجلاين،فقدذهبنيحياً،مثماتاجلنخرجوإذافالواجبغراتن،

.(2)سواءكانتاجلنايةخطأأمعمداالكبري،كالديةالكاملةإىلوجوب

ية،ألنفتكونالعقوبةعقوبةتعزيرفماتبسببآخرالبسبباجلنايةاأمالوخرجاجلننيحيّ
خالفاتمعلىهذايتبنيأنالقانونالصومايلوعلى،نيحدثأبمرآخرالبفعلاجلاينموتاجلن

اإلجهاضاإلجباري،حيثنّصأنعقوبةاجلاينيفحالةاإلسقاطيفصورةمعالشريعةاإلسالمية
ةهيالسجنمدةالتقلعنثالثسنواتوالتتجاوزسبعسنوات،وعقوبةاإلجهاضيفالشريع

اإلسالم تساية واليت غرة، العادي، الشخص دية عشر نصف ووي خالف كذلك لشريعةاالقانون
اجلننيعندنعقوبةاجلاينتختلفابختالفأحوالىلحاالتاجلنني،ألاإلسالميةيفعدمإشارتهإ

خروجهمنبطنأمه،وتتعدبتعدداألجنة.

جهاضحبلىبرلاهايعاقبابلسجنمدةالتقلكلمنتسببيفإ،واليتنصها:"(419)اثنيا:مادة
.(3)"عنسنةوالتتجاوزمخسسنوات

ىلاإلجهاضالرلائي،وهوالذييتمبرلااحلبلى،وعقوبتهيفتشريهذهاملادةكماسبقإ
                                 

.146،د.ط،صالصومايلاجلنائي القانون صومال،مجهوريةال((1
.326،ص7،ج2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر:الكاساين،((2

146،صاملرجع السابقمجهوريةالصومال،(3)
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مخسىلإسنةمنحلبساالقانونالصومايليفغرة،والعقوبةالواردةالشريعةاالسالميةالدية،وتسمى
إذنسنوات ا، سالميةألنّيفالشريعةاإلجهاضإل:تختلفعقوبةاإلجهاضيفالقانونعنعقوبة

،خطأأمعمداولومناحلاملتفسهاعقوبةاإلسقاطيفالشريعةاإلسالميةالدية،سواءكانتاجلناية
لكتعاقبعلىذناء،وبفاعلةأصليةهلذهاجلرميةاليتتقومإبجهاضنفسهاعمدااحلاملتعترباملرأةو

واليتتساويمخسامندي،اوهينصفعشرديةالشخصالعرةيفالفقهاإلسالمي،ابلعقوبةاملقرّ
وإذاساهميفحتقيقاجلرميةشخصآخرمبوافقةاملرأفيعاقبعليهبنفسالعقوبةابعتبارهشريكااإلبل،

عتداءاالألنّواليؤثرصفةاجلناية،سقاطرلااملرأةاحلاملاليعتربسبباإلابحةاإلمباشراللجرمية،و
.يتعلقحبقاجلنني

نصها:"(421)اثلثا:مادة واليت املادة)، يف اليه املشار الفعل نشأعن املرأة418اذا موت )
.(1)..."فيعاقبالفاعلابلسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتتجاوزمخسعشرةسنة

إ اجلاين ذاتعمد احلامل املرأة ذإسقاط على وفاهتاوترتب هلك إففي احلالة اجلاينذه رتكب
مدةالتقلعنعقوبةالواردةيفالقانونالسجن،والجرميةاإلجهاض،وجرميةإزهاقروحاملرأةجرميتني:
وافقةمنهاذاكاناإلجهاضبغريموافقةاملرأة،أوانتزعتاملإوالتتجاوزمخسةعشرسنةنواتمخسس

ا طريق عن أو القسرا، حصل أو حتيال، اإلكراه، أتثري متّوإحتت قد اإلجهاض املرذاكان أةمبوافقة
إ سنوات أربع من العقوبة فتخفض ىل سنوات، مثاين اإلسالمية الشريعة يف عأما ترتب فعلإذا لى

أوجرحهاسقاطاإل األم، األإيذاء إفيعاقباجلاينهبذه فعالابإللافة اإلجهاض، وعقوبةىلعقوبة
اإلجه وليدة، أو عبد، وهي غرة، اإلسالمية الشريعة يف بنياض اإلسالمية الشريعة يف فرق وال

بعدمموافقتها،ألناإلجهاضجنايةواقعةمبوافقةاملرأة،وبنياإلجهاضالذييتمّاإلجهاضالذييتمّ
 بنياإلجهاضالذي كماالفرق الذياليؤديىلميؤديإعلىاجلنني، واإلجهاض األم، ىلإوت

قصاص،أوعقوبةإزهاقروحاألمفهيالوجهاضمستقلةمتاماعنعقوبةاألم،موهتا،فعقوبةجرميةاإل
ح الدية اجلناية، حال احلسب موت من انجتًا اإلسقاط كان الفقهاءوإذا فيه اختلف ما فهذا ،بلى

 والشافعية الغرة،ألنّهجتبفىلأنّإفذهباحلنابلة تلفبسبباجلنايةيه فوجبوعلمموتهخبروجهه
ومبوهتاسقطاجلننيجيريجمرىأعضاءاألمهالشيءفيه،ألنّىلأنّإلمانه،وذهباملالكيةواحلنفية

                                 
.147،صالقانون اجلنائي الصومايل، د.ط،  مجهوريةالصومال((1
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صورةوبعداملقارنةميكنالقول:القانونالصومايلخمالفللشريعةاإلسالميةمتامايف،(1)حكمأعضائها
.ّنعقوبةاجلاينيفهذهاحلالةهيالسجن،حيثنّصأىلموتاملرأةاإلجهاضاملفضيإ

اليت422رابعا:املادة) أنصها:"( حإذارتكب املشار األفعال املوادإد يف -419-418ليها
فاذارتكباجلاينجرميةاإلجهاض،(2)..."شرفاجملّنعليهانفسها،بقصداحلفاظعلى420-421

 العقوبة فتخفض املرأة شرف على احلفاظ علبقصد املنصوص يها القانون النصفيف بني ما بواقع
بقصدوالثلثني اجلناية كانت سواء الغرة، وهي اثبتة، اإلجهاض فعوبة اإلسالمية الشريعة يف وأما ،

خمالف فاملادة  وعلىهذا أخرى، بدوافع أم احلامل، املرأة شرف على يفاحلفاظ اإلسالمية للشريعة ة
اجلنايةبقصداحلفاظعلىشرفاملرأة.ذاكانتإشارهناإىلتخفيضعقوبةاجلاينإ

.(3)وفاةطفلبعدوالتهمباشرة...(كلمنتسببيفا:"(،واليتنصه435خامسا:مادة:)

كماسبقتاإلشارةصدرتهذهاملادةبلفظ"كل"وملتفرقبنيكوناجلاينأجنبياأووالدامما
أنيتبنّي(4)(442ىلاملادة)إه،ولكنابلرجوعوغرييفاملادةتشملالوالدالعقوبةالواردةيدلعلىأنّ

عنهذهاحلالةالسجنمدةالتقلوعقوبةاجلاينيفالقانونيف،دينوالاملقصودمناجلاينهناأحدال
هالقصاصمخسةعشرسنة،وهذايتفقمعالفقهاالسالميبصفةعامةألنّعلىعشرسنواتوالتزيد

وتعتربالعقو وولده، الوالد الوبني بة التعزير ابب من يفالقانون النتشاردة ومنعسّدا الظاهرة هذه ار
إاّلعلىعتداءاال القانونخيتلفعنالفقهاإلسالمييفأنّاألجّنةابزهاقأرواحهمألسباباتفهة،

.عدمإشارتهإىلالديةومنعاملرياث

                                 
الدر املختار شرح تنوير األبصار .احلصكفي،326،ص7،ج2،طشرائعبدائع الصنائع يف ترتيب ال(انظر:الكاساين،(1

.406،ص8،د.ط،جاملغين ،ابنقدامة،715،ص1،طوجامع البحار
.147،د.ط،صالقانون اجلنائي الصومايل(مجهوريةالصومال،(2
 .151ص،املرجع نفسه((3
،...فتعدلالعقوبةاملنصوصعليهايفاملادة434،436يفاملواد،(اذاماارتكبأحدالوالدينإحدىاجلرائماملشارإليها(4

السابقةكاآليت:
أ/تخفضعقوبةاإلعدامإىلالسجنمدةالتقلعنعشرسنواتوالتزيدعلىمخسعشرةسنة.

.154لصومايل،د.ط،صااجلنائي.مجهوريةالصومال،القانون439ب/العقابعلىالوالداذارتكبالفعلاملشارإليهيفاملادة
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 الفصل الثالث

 وحتته ثالثة مباحث:، القانوالصوماللشريعة اإلسالمية و اجلناية على ما دون النفس يف ا

 عقوبتها.و أنواعها،و أقسامها،،يف الشريعة اإلسالمية اجلناية على ما دون النفس:املبحث األول

مثلقطعإىلموتهديؤيمباالاإلنسانعلىبدنالنفسهواالعتداءاجلنايةعلىمادونواملقصودمن
.(1)ضاءمعيقاءصورها،واجلراحوالشجاجاألعضاء،وماجيريجمراها،وإزالةمنافعاألع

 أقسام اجلناية على ما دون النفس:  أوال:

لكاجلنايةعلىالنفس،وسبقالكالمعنهذا،فكذوقعاخلالفبنيالفقهاءيفأقساماجلنايةعلى
ىلأهناعمد،وخطأ،ومنهممنذهبإقسمان:مادونالنفساختلفوافيها،فمنهممنذهباىلأهنا

ليكأقوالالفقهاءابجياز:الثةأقسام:عمد،وخطأ،وشبهالعمد،وإث

القو واملالكية: احلنفية قول األول: دونل ما على اجلناية تنقسم إىلالنفس احلنفية عند
إّناهوعمدأو،شبهعمدوليسفيمادونالنفس"-رمحههللا-وقالاملرغيناينعمدوخطأ،قسمني:

ألنهال،إىلاآللة،والقتلهوالذيخيتلفابختالفهادونمادونالنفسألنشبهالعمديعود،خطأ
لكحبديثأنسواستدلاحلنفيةعلىذ،(2)"خيتلفإتالفهابختالفاآللةفلميبقإالالعمدواخلطأ

إليهاالعفوفأبوا،فعرلوااألرشهللعنه"بنمالكرليا أنالربيععمتهكسرتثنيةجارية،فطلبوا
رسوفأبوا فأتوا إالالقصاصفأمررسولهللاصلىهللاعليهوسلملهللاصلىهللاعليهوسلموأبوا،

ابلقصاص،فقالأنسبنالنضر:ايرسولهللاأتكسرثنيةالربيع؟الوالذيبعثكابحلقالتكسر
فعفوا،فقال.فرليالقومايأنس،كتابهللاالقصاصثنيتها،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:

.(3)"لىهللاألبرهرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:إنمنعبادهللامنلوأقسمع


                                 

.463،ص1،د.ط،جي مقاران ابلقانون الوضعيسالمالتشريع اجلنائي اإلعبدالقادرعودة،انظر:((1
.449،ص4،د.ط،جشرح بداية املبتدياهلداية املرغيناين،(2)
(.4500)،رقم24ص،6ج،1طمنواكتبعليكمالقصاصيفالقتلى،آيهاالذينأ،اببايصحيحه أخرجهالبخارييف((3
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 وجه الداللة:

طمةيف،ولوأتتاللّ(1)طمةتوجبالقصاصيفاجلنايةعلىمادونالنفساللّاحلديثعلىأنّودلّ
دليلعلىأنّ وهذا علىالنفسالتوجبالقصاص، اجلناية فيمادونهالواسطة بنيالعمدواخلطأ

-رمحههللا-وقالابنجنيمفسفهوعمدفيماسواها،فس،فماكانشبهعمديفاجلنايةعلىالنّالنّ
وشبهالعمديفالنفسعمدفيماسواهاألنإتالفمادونالنفسالخيتصآبلةدونآلةفاليتصور"

خبالفالنفس العمد شبه .(2)"فيه املالكية، فقهاء كماسبقفإأما العمد بشبه يقولون ال يفهنم ال
فعمدةمننفىشبهالعمدأنهالواسطةبنياخلطأ"-رمحههللا-فسوالفيمادوهنا،وقالابنرشدالنّ

وعمدةمنأثبتالوسطأنالنياتاليطلععليهاإال،بنيأنيقصدالقتلأواليقصدهوالعمدأعّن
.(3)"اظهراركوتعاىلوإّنااحلكممبهللاتب

واحلنابلة الشافعية قول الثاين: القول دو: ما على اجلناية النّتنقسم الشافعيةن عند فس
فس،واستدلواعلىمادونالنفسهوجزءمنالنّىلثالثةأقسامقياساعلىالنفس،ألنّواحلنابلةإ
ةاليتاستدلوهاعلىإثباتشبهالعمديفاجلنايةعلىالنفس.هذاابألدلّ

 أنواع اجلناية على مادون النفس:نيا: اث

ىلثالثةأنواع:ايةعلىمادونالنفسحبسبحملهاإتتنوعاجلن

ا األطراف: على اجلناية األول: اليدينلنوع قطع مثل: الطرف ابتالف والرجلني،،وتكون
،واللسان،والذكر،واألذنني،وغريذلكمناألعضاء.والشفتني،واألنثيني

الثاين أوالسمعالنوع الكالم، منفعة كإزالة صورها، بقاء مع األعضاء علىمنافع اجلناية :،
أوالبصر،أواجلماع،أوالبطش،أوالذوق،أواملشي،أوحنوذلك.

النوعالثالث:الشجاج:واملرادهبااجلراحيفالرأسأوالوجهوهيكاآليت:
                                 

.163،ص11،ج3،طشرح صحيح مسلم ي،النوو((1
.338،ص8،د.ط،جالبحر الرائقابنجنيم،((2

.397،ص2،جد.طبداية اجملتهد وهناية واملقتصد،ابنرشد،(3)
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 اجللدوالخيرجمنهاالدم.احلارصة:وهياجلرحاخلفيفيفالرأسأوالوجه،حبيثتخرص
 .الدامعة:واملرادهبااجلرحالذييظهرمنهالدم،واليسيل
 .الدامية:وهياليتيسيلمنهاالدمنتيجةالعدوان
 .البالعة:وهياليتتقطعاجللد،فاذانقطعسنصلإىلماهوقريبمنالعظم
 وأتخذه.الأهناتقطعاللحممحة:وهياليتتقطعاجللدأيضا،إاملتال
 .السمحاق:وهواجلرحالذييصلاىلالغشاءاجللديالرقيقبنيالعظمواللحم
 .املولحة:وهياليتتولحالعظم
 .اهلامشة:وهياليتهتّشمالعظموتكّسرهدونانتقالالعظممنمكانه
 .املنقلة:وهياليتتكّسرالعظموتنقلهمنمولعإىلمولعآخر
 الدماغ.لدةالرقيقةاليتحتتالعظموفوقخريطةالدماغ،وهياجل:وهياليتتصلإىلاآلمة
 (1)بعدأنتخرقاجللدةالرقيقةاليتفوقالدماغامغة:وهياليتتصلإىلاملخالد.

ىلقسمني:جائفة،وغريالنوعالرابع:اجلراح:وهيجروحسائرالبدنغريالوجهوالرأس،وتنقسمإ
ىلعنأيطريق،فإذاوصلتاجلراحةإىلالباطن،أواجلراحةاليتتصلإياجلنايةجائفة،فاجلائفةه

يفةفهيكلاجلراحاتاليتأماغرياجلاأوخاصرته،أوبطنه،تسمىجائفة،داخلصدره،أومثانته،
"وأمااجلروحفيماسوىالرأسوالوجهفضرابن:جائفة-رمحههللا-ىلاجلوف،وقالالشريازيالتصلإ
.(2)ىلجوفالواجبفيهااحلكومة"ائفةفهياجلراحاتاليتالتصلإئفة.فأماغرياجلوغريجا

 عقوبة اجلناية على مادون النفس:اثلثا: 

 على اجلناية تكونتختلفعقوبة وقد تكونابلقصاص، قد نوعاجلناية، ابختالف النفس دون ما
ابلدية،أواألرش.

أوال:القصاص.

                                 
،1طح التنبيه،كفاية النبيه يف شر ابنالرفعة،.550،ص2،ج1،طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجالدين،انظر:كمال(1)

.486،ص1،د.ط،جالسراج الوهاج على منت املنهاج.الغمراوي،108،ص16ج
.217،ص3،د.ط،جاملهذبالشريازي،(2)
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 جت هب  مب خب  ُّ دونالنفسعمداففيهاالقصاص،لقولهتعاىل:وإذاكانتاجلنايةعلىما
  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت

(1)َّجس
تعاىل:،  وقوله ،(2)َّىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّ  وقوله

َّحض جض مص خص حص مس خس ُّ تعاىل:
(3).  

 وجه الداللة :

دلتاآلايتالكرميةعلىوجوبالقصاصيفالنفسومادونالنفس.

العفو"،عنهرليهللاعنأنس:السنةومن إليها أنالربيععمتهكسرتثنيةجارية،فطلبوا
رسولهللاصلىهللاعليهوسلموأبوا،إالالقصاصفأمررسولهللا األرشفأبوا،فأتوا فأبوا،فعرلوا
الربيع؟الوالذي ثنية ايرسولهللاأتكسر فقالأنسبنالنضر: وسلمابلقصاص، صلىهللاعليه

.ايأنس،كتابهللاالقصاص تكسرثنيتها،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:بعثكابحلقال
فرليالقومفعفوا،فقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:إنمنعبادهللامنلوأقسمعلىهللاألبره

"(4).

 .(5)القصاصجيبفيمادونالنفسففياحلديثداللةوالحةعلىأنّوجه الداللة: 

 لقصاص يف اجلناية على مادون النفس.شروط ا

على اجلناية يف ذكرها السابق الشروط النفس مادون على اجلناية يف القصاص لوجوب ويشتط
إالحيثاملساواة،فاليفعلابجلاينالنفس،ألنالقصاصفيمادونالنفسكالقصاصيفالنفسمن

ادبغريهيفالنفساليقادبهفيمادونقناليوم"-رمحههللا-بقدرمافعلهابجملّنعليه،وقالالنووي

                                 
.45اآليةجزءمنسورةاملائدة،((1

.194اآليةجزءمنسورةالبقرة،(2)
.126اآليةجزءمنسورةالنحل،(3)
(.4500)،رقم24،ص6ج،1طهاالذينأمنواكتبعليكمالقصاصيفالقتلى،،اببأييصحيحه أخرجهالبخارييف(4)
.163،ص11،ج3،طشرح صحيح مسلم ي،النوو((5
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نهملاكانمادونالنفسكالنفسيفيدبهفيمادونالنفسألالنفس،ومناقتيدبغريهيفالنفساقت
هناكبعضالشروطالزائدةاليتجيبتوافرهايف،إالأنّ(1)"وجوبالقصاصكانكالنفسفيماذكرانه

ىلعدمالقصاص،وهيكاآليت:ادونالنفس،ويؤديعدمهاإةعلىمالقصاصابلنسبةللجناي

 سماخلاص.اإلشتاكيفاال .1
بد فال املنافع، وخمتلفة الوظائف، خمتلفة اجلسم ابلقصاصفأعضاء املأخوذ بني ابملماثلة

مثّ ومن ابجلناية، بواملأخوذ ميىن وال بيسرى، ميىن تقطع والسنفال بعني، والأنف يسرى،
 مابعني، والسفلىوال ابليسرى، واليسرى ابليمىن، اليمىن تقطع بل أبسفل، أعلى هو

واملماثلةيفالقصاصمعتربةيف":-رمحههللا-قالاملاورديابلسفلى،والعلياابلعليا،وهكذا،و
اجلنسوالنوع،فاجلنسأنتؤخذاليدابليد،والتؤخذيدبرجل،والنوعأنتؤخذميىنبيمىن،

رى،فإذاقطعيدهاليمىنوكانللقاطعيدميىنأخذانهاقودا،وإنمليكنوالتؤخذميىنبيس
.(2)"لهميىنسقطالقصاصإىلالديةومليؤخذهبااليسرىلعدماملماثلةوهوقولاجلمهور

أونقص،إمكاني .2 منغريزايدة، اإلستيفاء ة القصاصألناجلاينمعصوم فالجيوزإجراء الدم
إ-رمحههللاتعاىل-النووي،وقالالبقدرجنايتهعليهإ ىلأنإمكاناستيفاءاملثلشرطمشريا

فأمااجلروحفينظرفيهافانكانتالتنتهىإىلعظمكاجلائفةإلقامةالقصاصعلىاجلاين:"
أوكانتاجلنايةعلىعظمككسرالساعدوالعضدواهلامشة دوناملولحةمنالشجاج، وما

ال فيهواليؤمنأنيستوىفأكثرمناحلقواملنقلة،ملجيبفيها قصاص،النهالمتكناملماثلة
.(3)"فسقط

والسالمة: .3 الصحة صحيحمراعاة عضو يؤخذ وال بناقصتها، األعضاء كاملة يد تقطع فال
وإنكاناملقطوعأشلمليكنلهالقودفيأخذأكثرولهحكومة"-رمحههللا-أبشل،وقالاملزين

.(4)"يدشالء

                                 
.398،ص18،د.ط،جاجملموع النووي،(1)
.182،ص12،ج1،طالكبري احلاوياملاوردي،((2

.400،ص18،د.ط،جاجملموع النووي،(3)
.348،ص8ط،جد.خمتصر املزين،املزين،(4)
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:الديةاثنيا:  
النفساختلفالفقهاءيفتعريفالدية،فمنهممنأطل يؤحذيفمقابلة علىما مثلاملالكية،قها

الديةأبهنا:حيثعرّ :"مالفهاأبهناومنهممنعرّ،(1)"مالجيببقتلآدميحرعولاعندمه"فوا
لواجببذلهألهلالااملومنهممنأطلقهاعلى،(2)"مقابلةمتلفليسمبالوهوالنفسمودىيف
وهمالشافعية،حيثعليهيفاجلنايةعلىمادونالنفسأوللمجّناقروحه،يفمقابلةإزهاجملّنعليه

.(3)املالالواجبابجلنايةعلىاحلرسواءكانتيفنفسأوطرف"فواالديةأبهنا:"عرّ

مقابلةالنفس،ىاملالالذيهويفالديةعلاسمطالقاالفقهاءمتفقونعلىعلىكلحالف
وهماحلنابلةس،فبعضهمأطلقعليهااسمالديةالديةعلىمادونالنفتلفوايفاطالقخهماولكنّ

.واحلنفيةوالشافعية،بينماأطلقالبعضاآلخرعليهاأرشاوهماملالكية

أوسقطالقصاصلوجودديةيفاجلنايةعلىمادونالنفسإجتبالو كانتاجلنايةخطأ، ذا
 أو اجلاين، على القصاص إلقامة املطلوبة الشروط توافر لعدم أو القصاص، موانع من سقطمانع

 عليه، اجملّن بسببعفو وجتالقصاص كاناالعإكاملةب العضوتداذا بتفويتمنفعة اتماء تفويتا
العضوولكنذهبتمنافعهوذ تعدد أو يفاجلسمكاللسانوالذكر، كانالعضوواحدا لكعندما

كا اجلسم يف واملتعدد ابجلناية، واألذننيكلها واليدين األلرجلني هذه ففي إ، حوال منافعذاذهبت
جتبالديةكاملة.وذهبتمنفعتهيفاجلسم،أوكانالعضوواحداالعضواملتعدد









                                 
.2،620،ج1،طالبهجة يف شرح التحفةالتسويل،(1)
.59،ص26د.ط،جاملبسوط،السرخسي،(2)
.460،ص1،ج1،طكفاية األخياريف حل غاية اإلختصار،احلصّن((3
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 الصومايلجلناية على ما دون النفس يف القانون ا:املبحث الثاين

 .(440علىمادونالنفسيفاملادة)تكلمالقانونالصومايلاجلناية

كلمنأصابآخر،إصابةنشأتعنهامرضجسماين،أوعقلييعاقبابلسجنمدة"نصاملادة:
.ثةشهور،والتتجاوزثالثسنواتالتقلعنثال

تعداإلصابةجسيمة،وتوقععقوبةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات:

نشأعن إذا الفعلأ/ اقتضى ب/إذا عليه. اجملّن حياة يهدد مرض يفإالفعل مستدمي لعف ىل
.(1)حاسة،أوعضو"

 :للمادة التكييق الفقهي

مرض عنها نشأت إصابة آخر أصاب من نصها:كل واليت املادة، من األوىل الفقرة إىل وابلنظر
،خصوصااجلنايةعلىاملنافع،جسماين،أوعقلييعاقبابلسجنيتبنّيأهّناجنايةعلىمادونالنفس

أوذهابمنفعةعضو العقل، اجملّنعليه،بلأدتإىلتفويتمنفعة ملتؤدإىلوفاة اإلصابة ألّن
آخر،مثل:ذهابمنفعةالسمع،أومنفعةالكالم،أومنفعةالبصر،أومنفعةالعضوالتناسلي،أو

نمدةالتقلعنثالثةشهور،والتتجاوزثالثحنوذلك،والعقوبةالواردةيفالفقرةاألوىلالسج
.سنوات

أماالفقرةالثانية،واليتنصها:تعداإلصابةجسيمة...فهياجلنايةعلىمادونالنفسكذلك،
يقتلاجملّنعليه،ولكنههدد اجلاينمل أواجلنايةعلىاملعاين،ألّن اجلنايةعلىاألطراف، خصوصا

أولعفمستدميوالضعفحياته،حيثترتبعلىذلك الفعلمرضيهددحياةاجملّنعليه
،يكونيفاملنافعاملستدميقديكونيففقدانحاسةمناحلواسأوفقدانعضومناألعضاء،وقد

والعقوبةالواردةيفالفقرةالثانيةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات.



                                 
.153،د.ط،صالقانون اجلنائي الصومايلمجهوريةالصومال،((1
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 املقارنة:املبحث الثالث: 

النفس علىمادون األوىلهياجلناية الفقرة يف املادة يفهذه نوعاجلناية أن آنفا تقدم ألن،لقد
مرضجسماينمستدمييهددحياةاجملّنعليهواملرضاجلسماينقديكونيفاحلواسىلإاجلنايةأدت

هيبنداألولالردةيفوالعقوبةالوا،وقديكونيفاألطرافواألعضاءوقديكونيفاملنافعواملعاين
 أشهر ثالثة من سنواتإالسجن ثالث النفس،ىل مادون على اجلناية فهي كذلك الثانية والفقرة

يقتلاجملّنعليه،ولكنههدد اجلاينمل أواجلنايةعلىاملعاين،ألّن اجلنايةعلىاألطراف، خصوصا
 يهدد مستدمي لعف أو مرض، الفعل  علىذلك ترتب حيث والعقوبةحياته، عليه، اجملّن حياة

الواردةيفالفقرةالثانيةالسجنمدةالتقلعنثالثسنوات،والتتجاوزسبعسنوات.

وأمايفالشريعةاإلسالميةفعقوبةاجلنايةعلىمادونالنفستختلفابختالفنوعاجلناية،قد
إذانايةعلىمادونالنفساجليفالقصاصوجيبلقصاص،وقدتكونابلدية،أواألرش،تكوناب
اذاكانتاجلنايةكانت أما القصاصعلىاجلاين، املطلوبةإلقامة ووجدتالشروطاألساسية عمدا

اجلنايةخطأ،أوسقطالقصاصلوجودمانعمنموانعالقصاص،أولعدمتوفرالشروطالالزمةإلقامة
وخالصةالقول:بفيهاالدية.هفتجالقصاصعلىاجلاين،أوسقطالقصاصبسببعفواجملّنعلي

القول ميكن للشريعة خمالفة املادة إهذه إشارهتا عدم يف متاما ىلالقصاصيفاألطراف،اإلسالمية
 .هتاإىلالديةيفاحلواسواملعاينوعدمإشار
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 اخلامتة:

نتائجأمهها:توصلالباحثإىلعدةبعدهذهالرحلةالعلميةمعاجلنايةعلىالنفسومادوهنا

أنّ .1 أنّرغم إال مسلمة دولة تعترب اجلنائيالصومال مستمّداالصومايلالقانون منليس
والعادات التجارب على تعتمد اليت الولعية القوانني من أخذ وإّّنا اإلسالمية الشريعة

 املوروثة.
الكفارة.خالالقانوناجلنائيالصومايلعنذكرسلطانويلالدم،والقصاص،والدية،و .2
،ستمواديفاجلنايةعلىالنفسأبنواعهااملختلفةابلدراسةتناوهلابلغعدداملواداليتمتّ .3

وهياجلنائيوافقالقانون يفالبقية اإلسالمييفثالثموادوخالفه الفقه الصومايلفيها
أربعمواد.

ستةعلىمادونالنفسويفاجلناييفاإلجهاضبلغعدداملواداليتمّتتناوهلايفالبحث .4
اجلنائيالصومايلفيهاالفقهاإلسالمييفمخسمواد،ووافقهيفالبقية،خالفالقانونمواد،

وهيمادةواحدة.
املصادراليتيستندإليهاالقانوناجلنائيويفاجلملةيرىالباحثبعدهذهاجلولةالعلميةأنّ .5

ال نتاج على تعتمد ولعية مصادر هي الصومايل البشري، لفظفكر فيه يرد مل ولذلك
عداموالسجنوالغرامةاملالية.وإّّناوردفيهلفظاإلوالدية،والكفارة،القصاص،

 التوصيات:

يوصيالباحثمباأييت:

ةاإلسالميةملعرفةعنةبينهاوبنيالشريرجراءاملقااويفالقانونالصومايلهتمامبدراسةاملواداال .1
انون.موالعاخللليفالق

خصوصافيمايتعلقابجلناايت.إعادةالنظريفاملدوانتالقانونية .2
أتسيساحملاكمالشرعيةوإلغاءاحملاكمالقانوننيةاليتالحتكمحتتقواعدالشريعةاإلسالمية .3
 تدريباألبناءاملتخرجنيمنكلياتالشريعة. .4
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 املصادر واملراجع

 عمر، احلميد عبد خمتار طعربية املعاصرةمعجم اللغة لأمحد )د.م1، ،: الكتب، 1429عامل
م(.2008ه/

اخلالق، عبد بن علي بن أمحد بن حممد جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني األسيوطي،
م(،1996هـ/1417بالعلمية،دارالكت:،)بريوت1ط،يدحممدمسعدعبداحلمحتقيق:،والشهود

 حممد، بن قاسم حممد بن جامعةض يف الفقه اإلسالميأحكام اإلجهاإبراهيم دكتوراة، رسالة ،
م(.2002مركزالبخاري،:المية،)اململكةالعريةالسعوديةاإلمامحممدبنسعوداإلس

ه(.1415دارالكتبالعلمية،:،)بريوت2،طعون املعبودآابدي،أبوالطيبحممدمشساحلق،
املنتقىشر أبوالوليدسليمانبنخلفبنسعد، السعادة،1حاملوطإ،طالباجي، )د.م،مطبعة ،

هـ(.1332
،د.ط،)د.م،دارالفكر،حتفة احلبيب على شرح اخلطيبسليمانبنحممدبنعمر،البجريمي،

م(.1995هـ/1415
،)د.م،دار1ط،حممدزهريبنانصرالناصرحتقيق:،صحيح البخاريالبخاري،حممدبنإمساعيل

.هـ(1422طوقالنجاة،
أويسحممدأبوحتقيق:،التلقني يف الفقة املالكيادي،أبوحممدعبدالوهاببنعليبننصرالبغد

.م(2004هـ/1425الكتبالعلمية،،)د.م،دار1ط،بوخبزةاحلسّن
اإلشراف على نكت مسائل البغدادي،القاليأبوحممدعبدالوهاببنعليبننصرالبغدادي

.م(1999هـ/1420ابنحزم،،)د.م،دار1ط،هراحلبيببنطاحتقيق:،اخلالف
 مسعود، بن احلسني شرح السنةالبغوي، ، األرنؤوطحتقيق: شعيب )بريوت2ط، املكتب:،

 .م(1983هـ/1403اإلسالمي،
،)د.م،دارالفكر1،طإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيالبكري،عثمانبنحممدشطا،

م(.1997هـ/1418للطباعةوالنشر،
سعيدحتقيق:،املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنعالبهويت،منصوربنيونسبنإدريس،

.رللطباعةوالنشر،د.ت(دارالفك:د.ط،)بريوت،حممداللحام
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 بن يونس بن منصور حسنالبهويت، ابن الدين صالح امِلَنُح الشَّاِفيات ِبَشْرِح ُمْفرَداِت اإلَماِم ،
م(.2006هـ/1427داركنوزإشبيلياللنشروالتوزيع:،)اململكةالعربيةالسعودية1،طأمْحَد

،د.ط،)د.م،كشاف القناع عن منت اإلقناعبنيونسبنصالحالدينابنحسن،البهويت،منصور
دارالكتبالعلمية،د.ت(.

 موسى، بن علي بن احلسني بن أمحد السنن الكربىالبيهقي، القاد، عبد عطاحممد ،3ط،ر
.م(2003هـ/1424لعلمية،دارالكتبا:)بريوت

،حممدعبدالقادرشاهحتقيق:،البهجة يف شرح التحفة،أبواحلسنعليبنعبدالسالمالتسويل،
.م(1998هـ/1418بالعلمية،دارالكت:،)بريوت1ط

على مذهب اإلمام أمحد،  احملرر يف الفقهتيمية،عبدالسالمبنعبدهللابناخلضربنحممد،ابن
م(.1984هـ/1404، مكتبةاملعارف:الرايض)،3ط

 أبومنصورعبدامللكبنحممدبنإمساعيل، فقه اللغة وسر العربيةالثعاليب، ، عبدالرزاقحتقيق:
 م(.2002هـ/1422ثالعريب،،)د.م،إحياءالتا1ط،املهدي

علي، بن حممد بن علي حتقي،التعريفات اجلرجاين، الناشرق: إبشراف العلماء من ،مجاعة
.م(1983هـ/1403العلمية،دارالكتب:)بريوت،1ط

د.ط،،حممدصادقالقمحاويحتقيق:،أحكام القرآن،اجلصاص،أمحدبنعليأبوبكرالرازي
.ه(1405اءالتاثالعريب،دارإحي:)بريوت

 مؤسسةاحلليب،د.ت(.:اهرة،د.ط،)القالقانون اجلنائي الصومايلمجهوريةالصومال،
 الرمحنبنعليبنحممد، الفرجعبد مجالالدينأبو ،تذكرة األريب يف تفسري الغريباجلوزي،

.م(2004هـ/1425لكتبالعلمية،دارا:،)بريوت1ط،حتقيق:طارقفتحيالسيد
 أبواملعايلعبدامللكبنعبدهللابنيوسفبنحممد، ،يف دراية املذهب هناية املطلباجلويّن،

.م(2007هـ/1428،)د.م،داراملنهاج،1ط
 احلجْصّن، حممد بن علي بن حممد ،الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصكفي،

.م(2002هـ/1423العلمية،،)د.م،دارالكتب1ط،عبداملنعمخليلإبراهيمحتقيق:
،كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصارحريزبنمعلى،دبنعبداملؤمنبناحلصّن،أبوبكربنحمم

.م(1994داراخلري،:،)دمشق1ط،حلميدبلطجيوحممدوهيبعليعبداحتقيق:
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م(.1977دارالشعب،:،د.ط،)القاهرةقصة الصومالمحديالطاهري،
يباالرنؤوطحتقيق:شع،سنن الدارقطينالدارقطّن،أبواحلسنعليبنعمربنأمحدبنمهدي،

.م(2004هـ/1424مؤسسةالرسالة،:،)بريوت1ط،
حممدحمييالدينعبدحتقيق:،سنن أيب داودداود،سليمانبناألشعثبنإسحاقبنبشري،أبو

.املكتبةالعصرية،د.ت(:تد.ط،)بريو،احلميد
 ابن األزدي، احلسن بن حممد بكر أبو مجهرة اللغةدريد، ، بعحتقيق: منري ،1ط،لبكيرمزي

.م(1987العلمللماليني،دار:)بريوت
 بنعرفة، أمحد بن حممد حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، عليش، حممد ،حتقيق:

.دارالفكر،د.ت(:د.ط،)بريوت
 ابن وهب، بن علي بن حممد الفتح أبو الدين تقي العيد، إحكام األحكام شرح عمدة دقيق

 .م(2005هـ/1426مؤسسةالرسالة،،)د.م،1ط،ىشيخحتقيق:مصطفاألحكام،
أبوالب حتقيق:،النجم الوهاج يف شرح املنهاج،قاءحممدبنموسىبنعيسىبنعليالدَّمجريي،

.م(2004هـ/1425راملنهاج،دا:،)جدة1ط،جلنةعلمية
الرازي، عبدالقادر، بن بكر أيب بن خاطرحتقيق،خمتار الصحاححممد حممود )بريوت،: :د.ط،

م(،.1995ه/1415مكتبةلبنان،
دار:،)بريوت3،طمفاتيح الغيبالرازي،أبوعبدهللاحممدبنعمربناحلسنبناحلسنيالتيمي،

هـ(.1420إحياءالتاثالعريب،
،2،طمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىالّرحيباين،مصطفىبنسعدبنعبدهالسيوطي،

م(.1994هـ/1415كتباإلسالمي،امل:)دمشق
دار:،د.ط،)القاهرةبداية اجملتهد وهناية املقتصد،حممدبنأمحدبنحممدرشد،أبوالوليدابن

م(.2004هـ/1425احلديث،
بنالرُّعيّن، حممد هللا عبد أبو الطرابلسي، الرمحن بنعبد مواهب اجلليل يف شرح خمتصر حممد

م(.1992هـ/1412كر،،)د.م،دارالف3،طخليل
جمديحتيقيق:،كفاية النبيه يف شرح التنبيهالرفعة،أبوالعباسأمحدبنحممدبنعلياألنصاري،ابن

.م(2009الكتبالعلمية،)د.م،دار1ط،حممدسرور
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 محزة،الرملي، بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين د.ط،هناية احملتاج إىل شرح املنهاجمشس ،
م(.1984هـ/1404رالفكر،دا:)بريوت

 أمحدعبدهللا، )مقديشوكشف السدول عن اتريخ الصومال وممالكها السبعةريراش، د.ط، ،:
 م(.1971د.ن،

 الرزّاقاحلسيّن، الفيضحمّمدبنحمّمدبنعبد أبو ،اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،
،د.ت(،.د.ط،)د.م،داراهلداية،حتقيق:جمموعةمناحملققني
دارالفكر،د،ت(.:،)دمشق4ط، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه،  الزحيلي،وهبةبنمصطفي

حتقيق:،شرح الزركشي على حمتصر اخلرقيمشسالدينأبوعبدهللاحممدبنعبدهللا،الزركشي،
م(،.2002هـ/1423دارالكتبالعلمية،:د.ط،)بريوت،عبداملنعمخليلإبراهيم

:،د.ط،)القاهرةاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي،حممدبنأمحدبنمصطفىبنأمحد،زهرةوأب
م(.1998دارالفكرالعريب،

أبو زهرة، أمحد، بن مصطفى بن أمحد بن العريب،زهرة التفاسريحممد الفكر دار )د.م، د.ط، ،
د.ت(.

 البارعي، حمجن بن علي بن عثمان طق شرح كنز الدقائقتبيني احلقائالزيلعي، )القاهرة1، ،:
هـ(.1313املطبعةالكربىاألمريية،

داراملعرفة،د.ت(.:،د.ط،)بريوتأصول السرخسيالسرخسي،حممدبنأمحدبنأيبسهل،
 سهل، أيب بن أمحد بن حممد )بريوتاملبسوطالسرخسي، د.ط، املعرفة،:، دار

م(.1993هـ/1414
 م(.1988دارالفكر،:،)دمشق2،طفقهيالقاموس السعديأبوجيب،

 أمحد، أيب بن أمحد بن حممد )بريوت2،طحتفة الفقهاءالسمرقندي، العلمية،:، الكتب دار
م(.1994هـ/1414

 زكرايبنحممدبنزكراياألنصاري، د.ط،أسىن املطالب يف شرح روض   الطالبالسنيكي،  ،
)د.م،دارالكتاباإلسالمي،د.ت(.

وزارةاالستعالماتجلمهوريةالصومال،د.ت(.:،د.ط،)الصومالالصومال قدميا وحديثاسيدسامل
 بنعثمان، العباس بنإدريسبن هللاحممد عبد أبو )بريوتاألمالشافعي، د.ط، املعرفة،:، دار
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م(.1990هـ/1410
 ابن حممد، بن حممد بن أمحد لسان احلكام يف معرفة األحكام،الّشحنة، البايب:قاهرةال)د.ط،

م(.1973ه/1393احلليب،
،مكتبالبحوثوالدراساتحتقيق:،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعالشربيّن،حممدبنأمحد،

.دارالفكر،د.ت(:د.ط،)بريوت
دارالفكر،:،د.ط،)بريوتمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيّن،حممدبنأمحد،

د.ت(.
الشنقيطي اجلكّن، املختار بن حممد بن األمني حممد ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن،

م(.1995هـ/1415دارالفكرللطباعةوالنشر،:د.ط،)بريوت
إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه شهابالدين،أبوزيدعبدالرمحنبنحممدبنعسكر،

ومطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،د.ت(.شركةمكتبة:،)مصر3،طاإلمام املالك
،1ط،عصامالدينالصبابطي حتقيق:،نيل األوطار،الشوكاين،حممدبنعليبنحممدبنعبدهللا

 .(م1993هـ/1413داراحلديث،:)مصر
دار:،د.ط،)دمشقالتنبيه يف الفقه الشافعيالشريازي،أبواسحاقإبراهيمبنعلىبنيوسف،

،د.ت(.ابنكثري
،د.ط،)د.م،املهذب يف فقة اإلمام الشافعيالشريازي،أبواسحاقإبراهيمبنعليبنيوسف،

دارالكتبالعلمية،د.ت(.
هـ/1400الغزايل،مكتبة:،)بريوت3،طروائع البيان تفسري آايت األحكامالصابوين،حممدعلي،

(.م1980
،د.ط،)د.م،داراحلديث،سبل السالم،مداحلسّنالصنعاين،حممدبنإمساعيلبنصالحبنحم

د.ت(.
،)د.م،1،طجامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،حممدبنجريربنيزيدبنكثريبنغايل،

 .م(2001هـ/1422النشروالتوزيع،دارهجرللطباعةو
 ابن العزيز، عبد بن عمر بن أمني حممد لدر املختارحاشية رد احملتار على اعابدين، حتقيق:،
 م(.2000هـ/1421دارالفكرللطباعةوالنشر،:د.ط،)بريوت،ورعبدهللابنعبداحملسنالدكت
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دار :،)بريوت2تار على الدر املختار، طرد احمل،عابدين،حممدأمنيبنعمربنعبدالعزيزابن
م(.1992هـ/1412الفكر،

أبو ،،حتقيقعبداللطيفحسنعبدالرمحنارة الفاسيشرح ميعبدهللاحممدبنأمحدبنحممد،
.م(2000هـ/1420رالكتبالعلمية،دا:د.ط،)بريوت

الرابين،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالبأبواحلسن،عليبنأمحدبنمكرم،العدوي،
.م(1994هـ/1414،دارالفكر:د.ط،)بريوت،حتقيق:يوسفالشيخحممدالبقاعي

،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،أبوحممدعبداحلقبنغالببنعبدالرمحنعطية،ابن
.ه(1422دارالكتبالعلمية،:،)بريوت1ط،عبدالسالمعبدالشايفحممدحتقيق:

دار:،د.ط،)بريوتمنح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش،أبوعبدهللاحممدبنأمحدبنحممد،
م(.1989هـ/1409الفكر،

قاسمحتقيق:،البيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين،أبواحلسنيحيىيبنأيباخلريبنسامل،
.م(2000هـ/1421ملنهاج،دارا:،)جدة1ط،حممدالنوري

،د.ط،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيّن،أبوحممدحممودبنأمحدبنموسىبنأمحد،
اثالعريبد.ت(.دارإحياءالت:)بريوت

 موسى، بن أمحد بن حممود حممد أبو طالبناية شرح اهلدايةالعيّن، )بريوت1، الكتب:، دار
م(.2000هـ/1420العلمية،

داراملعرفة،د.ت(.:،ط،)بريوتإحياء علوم الدينالغزايل،أبوحامدحممدبنحممد،
حممودإبراهيم،حممدحممدأمحدقيق:حت،الوسيط يف املذهبالغزايل،أبوحامدحممدبنحممد،

(.ه1417دارالسالم،:،)القاهرة1ط،اتمر
 الزهري، حممد )بريوتالسراج الوهاج على منت املنهاجالغمراوي، د.ط، للطباعة:، املعرفة دار

والنشر،د.ت(.
تورأمحدخمتار،حتقيق:دكمعجم ديوان األدبالفارايب،أبوإبراهيمإسحاقبنإبراهيمبناحلسني،

 م(.2003هـ/1424دارالشعبللصحافةوالطباعة،:د.ط،)القاهرة،حممدرواس،وعمر
حتقيق:أمحدعبدالغفور،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةالفارايب،أبونصرإمساعيلبنمحاد

.م(1987/هـ1407دارالعلمللماليني،:،)بريوت4ط،عطار
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،منت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفةعليبنأيببكربنعبداجلليل،الفرغاين،أبواحلسن
مكتبةومطبعةحممدعليصبح،د.ت(.:د.ط،)القاهرة

طاللحتقيق:،اهلداية يف شرح بداية املبتديالفرغاين،أبواحلسنعليبنأيببكربنعبداجلليل،
.د.ت(ياءالتاثالعريب،داراح:.ط،)بريوتد،يوسف

ه(.1423دارالعاصمة،:،)الرايض1،طامللخص الفقهي،الفوزان،صاحلبنفوزانبنعبدهللا
،د.ط،)د.م،د.ن،د.ت(.القاموس احمليطالفريوزآابدي،حممدبنيعقوب،

أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممد،ابن ،1طالكايف يف فقه اإلمام أمحد،  قدامة،
م(.1994هـ/1414رالكتبالعلمية،)د.م،دا

مكتبةالقاهرة،:،د.ط،)مصراملغينقدامة،أبوحممدموفقالدينعبدهللابنأمحدبنحممد،ابن
م(.1968هـ/1388

دارالغرباإلسالمي،:)بريوت،1،طالذخرية القرايف،أبوالعباسأمحدبنادريسبنعبدالرمحن،
م(.1994

حتقيق:،اجلامع ألحكام القرآنحممدبنأمحدبنأيببكربنفرحاألنصاري،القرطيب،أبوعبدهللا
.م(1964هـ/1384ارالكتباملصرية،د:،)القاهرة2ط،أمحدالربدوينوإبراهيمأطفيش

عليحممدعوض،،، العزيزشرح الوجيزالقزويّن،أبوالقاسمعبدالكرميبنحممدبنعبدالكرمي
.م(1997هـ/1417بالعلمية،دارالكت:،)بريوت1ط،وجودعادلأمحدعبدامل

 بنعبدامللك، أمحدبنحممدبنأىببكر ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطالين،
هـ(.1323املطبعةالكربىاألمريية،:،)مصر7ط

دكتورحممالدحتقيق:،التهذيب يف اختصار املدونةالقريواين،خلفبنأيبالقاسمحممداألزدي،
بنالشيخ حممدسامل األمنيولد )ديب1ط، التا:، وإحياء البحوثللدراساتاإلسالمية ث،دار

م(.2002هـ/1423
 هللا، عبد بن احلسن علي أبو إيضاح شواهد اإليضاحالقيسي، محود، بن حممد الدكتور حتقيق:

 .م(1987هـ/1408اإلسالمي،دارالعرب:،)بريوت1ط،الدعجاين
ا بنأيوببنسعدبن بكر أيب بن حممد القيم، )بريوتالتبيان يف أقسام القرآن، د.ط، دار:،

املعرفة،د.ت(.
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،)د.م،دارالكتب2،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،أبوبكربنمسعودبنأمحد،
 (.م1986هـ/1406العلمية،

عبداللطيفمهيم،حتقيق:،ى مذهب اإلمام أمحداهلداية علالكلوذاين،حمفوظبنأمحدبناحلسن،
.م(2004هـ/1425التوزيع،،)د.م،مؤسسةغراسللنشرو1ط،ماهرايسنيالفحل

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

:،)بريوت1ط،زكرايعمرياتحتقيق:،املدونة الكربىأنسبنمالكبنعامراألصبحي،مالكبن
.م(1994هـ/1415،العلميةدارالكتب

دار:تد.ط،)بريواألحكام السلطانيةاملاوردي،أبواحلسنعلىبنحممدبنحممدبنحبيب،
،د.ت(.العلميةالكتب

حتقيق:السيدابنعبد،النكت والعيونبنحبيب،املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحممد
)بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ت(.د.ط،املقصود،

،)د.م،1طاإلقناع يف الفقه الشافعي،املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحممدبنحبيب،
م(.2000ه/1420دارإحسانللنشروالتوزيع،

حتقيق:،احلاوي الكبري يف فقه الشافعيمدبنحبيب،املاوردي،أبواحلسنعليبنحممدبنحم
.م(1999هـ/1419ارالكتبالعلمية،د:،)بريوت1ط،الشيخعليحممدمعوض،والشيخعادل

الفقه املنهجي جمموعةمناملؤلفني،الدكتورم صطفىاخلجْن،الدكتورم صطفىالب غا،عليالّشْرجبي،
 طل قعحتقيق:،على مذهب اإلمام الشافعي

دارالقلمللطباعة:،)دمشق4ط،بدهللابنحممدامل
.م(1992هـ/1413زيع،والنشروالتو
م(.1988هـ/1408،)د.م،دارالنفائس،2،طمعجم لغة الفقهاء، حممدرواس

،)د.م،دار2،طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،أبواحلسنعليبنسليمان،
يب،د.ت(.احياءالتاثالعر

 إسحاقبنمنصوربنهبرام، ،1طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،املروزي،
م(.2002هـ/1425عمادةالبحثالعلمي،:)اململكةالعربيةالسعودية

 إمساعيل، بن حيىي بن إمساعيل إبراهيم أبو )بريوتخمتصر املزيناملزين، د.ط، املعرفة،:، دار
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م(.1990هـ/1410
ياءالتاثدارإح:)بريوتد.ط،،حممدفؤادعبدالباقيحتقيق:،صحيح مسلممسلمبناحلجاج،

.العريب،د.ت(
فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات املعربي،أمحدبنعبدالعزيزبنزينالدينبنعليبنأمحد،

،)د.م،دارابنحزم،د.ت(.1،طالدين
 ابن إبراهيم إسحاق أبو مفلح، حممد، بن هللا عبد بن حممد طاملبدع يف شرح املقنعبن ،1،

م(.1997هـ/1418دارالكتبالعلمية،:)بريوت
 أمحد، بن إبراهيم بن الرمحن عبد حممد أبو )القاهرةالعدة شرح العمدةاملقدسي، د.ط، دار:،

م(.2003هـ/1424احلديث،
 أمحد، بن الرمحنبنحممد عبد داربري على منت املقنعالشرح الكاملقدسي، دار )د.م، د.ط، ،

الفكرالعريبللنشروالتوزيع،د.ت(.
دار:،)بريوت1،طشرح مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيحاملالهروي،أبواحلسنعليبنحممد،
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