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   ةاألفغاني ةالقوانين الجنائي وفي مجموعةالجرائم اإلمتناعية في الشريعة اإلسالمية 

 (دراسة مقارنة)

Injury Crimes in Islamic Sharia and in the Afghan Criminal Laws "A 

Comparative Study" 

 

 )حقمل( سردارولي /الباحث

 کنر أفغانستان ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،قسم الفقه والقانونکلية الشريعة،  ،محاضراستاذ 

haqmal.sardar@gmail.com 

 :المستخلص

، ةفغانيذذاأل  ةمجمو ذذة القذذوانين الجنا يذذهذذ ا ثحذذا مقذذا ن َّيذذا اذذمو التقاثذذب والمقا نذذة ثذذين األ لذذة الشذذر ية مذذ  

في المجتم  في المشاكب ثسبب وقوع الجرا م اإلمتنا ية  والموضوع في غاية األهمية، فنرى كثيرا ما يق  الناس

، فتا يخ الجرا م اإلمتنا ية أقدم ثكثير  من الجذرا م اإليجاثيذةأل ألن ت اعذالم لمذا أمذر  ثلذي  كا الجرا م اإليجاثية

مذن البشذرية اذا يخ ي فذي امتنذا جذرم أول  استكبر و امتن   ذن السذجو  فبذ لد  ذد  ثالسجو  آل م  ليه السالم

كما اطرقنذا  لذم اعريذل الجذرا م اإلمتنا يذة، وثيذان  ذو ها والنيذور التذي و    فذي  ، ليه اللعنة –  ثلي 

وفي ختام البحا او ذلنا ثننذه قذد  ذين الجذااع والعقذال فذي الشذريعة اإلسذالمية و فذي التح ير من الد الجرا م، 

اكبهذا مذن و ُ ذدو ذلذد مذن الجريمذة التذي يسذتح  مر  لذم الجذرا م اإلمتنا يذة األفغانيةا ية مجمو ة القوانين الجن

 .كالجرا م اإليجاثية الجااع والعقال

 .ة األفغانية، العقوثا القوانين الجنا ياإلمتناع، الجريمة،  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract  

The study investigates the prohibited crimes, in terms of Islamic law and the Afghan 

Penal Code. That preventive crime-related material examines based on Islamic law 

and the Afghan Penal Code. This topic is very important because, in society, people 

often face problems and difficulties due to preventive crimes like affirmation crimes. 

The background of prohibited crimes is ahead of affirmation crimes because Satan 
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created the first restraint when Allah commanded him to prostrate and he refrained 

from prostrating. Therefore, it is necessary to study accordingly . 

All in all, the study concludes that Islamic Sharia and the Penal Code recognize 

prohibited crimes as crimes and prescribe penalties for them. 

Keywords: Child, Marriage, Wilayat, Forced, Afghan Civil Code, Afghan 

Tradition. 

 

 المقدمة: 

ونعوذ ثاهلل من شرو  أنفسنا وسيئا  أ مالنا من يهده ت فذال ملذب لذه  ،ونستغفره ونستعينه، ن الحمد هلل نحمده 

 ومن يللب فال ها ي له وأشهد أن ال  له  ال ت وَّده ال شريد له وأشهد أن محمدا  بده و سوله. 

ثسذم  .ثذاهلل مذن الشذيطان الذرجيم وذابا ک واعالی في محکم کتاثه وهو أ دق القا لين ثعد ان أ ل ت أما ثعد: قا

 ِمَن اْلَكافِِريَن. االيةت الرَّمن الرَّيم: َو ِْذ قُْلنَا لِْلَماَل َِكِة اْسُجُدوا آِلَ َم فََسَجُدوا  اِلو  ِْثلِيَ  أَثَم َواْستَْكبََر َوَكاَن 

هَاِ  َوَوأَ  اْلبَنَاِ   - ا وجب  - ِنو تَ "لي ت  ليه وسلم: وقال النبي   َم َ لَْيُكْم ُ قُوَق اأْلُمو  َوهَاِ  "َوَمْنٍ  ََّرو

اق  الجرا م في المجتم   لم نو ين: منها ما يكون ثسبب ا اكال فعب منهي  نه، و اُسذموم ذلذد فذي الميذطل  

منهذذا الجذذرا م التذذي سذذببها التالمذذي  ذذن المسذذاولية، و اإلمتنذذاع  ذذن اإلايذذان (، و 1)المعا ذذر ثالجريمذذة اإليجاثيذذة

ثالمذذنمو  ثذذه و اُسذذموم ذلذذد ثالجريمذذة اإلمتنا يذذة، و ممذذا الشذذدو فيذذه ثذذنن  قذذب اإلنسذذان و  ينذذه و  رضذذه ياتوذذُب 

ع  لذم الجذرا م مذن و العقوثذة والجذاا ،ك لد ااتب األغراض الشذر ية ثالجريمذة اإلمتنا يذة ،ثالجرا م اإليجاثية

األس  الثاثتة في الشريعة اإلسالمية و ال ااتص ثذ لد الجذرا م اإليجاثيذة فحسذب، ثذب اشذمب ذلذد  لذم الجذرا م 

اإلمتنا ية، و لو نظرنا  لم القدم التا ياي للجرا م لوجدنا ثنن الجذ و  التذا ياي للجذرا م اإلمتنا يذة أقذدم ثكثيذر 

لم لمذا أمذر  ثلذي  ثالسذجو  اعظيمذار واشذريفار آل م،  ال أنذه أ ذرض و اسذتنكل من الجرا م اإليجاثيةأل ألن ت اعا

 ن ذلد، فيا  ذلد سببار لكفره وخلو ه في جهنم َّيذا قذال اعذالم: )َو ِْذ قُْلنذا لِْلَمال َِكذِة اْسذُجُدوا آِلَ َم فََسذَجُدوا  اِلو 

 (.2 ِْثلِيَ  أَثم َواْستَْكبََر َوكاَن ِمَن اْلكافِِريَن()

ويمن  المحتاجين األشياع اللذرو ية وقذا الحاجذة  ثالمجتم ،يا ل  والثبو  لمنلقرآن الکريم قد أ لن ثالويب وا

 ( . 3وَن()قال اعالم: )فََوْيٌب لِْلُمَيلميَن الوِ يَن هُْم َ ْن َ اَلاِِهْم َساهُوَن، الوِ يَن هُْم يَُراُعوَن َويَْمنَُعوَن اْلَما ُ 

ذَااِل، َو َِضذاَ ِة الَمذاِل، َوَمْنذٍ  وسلم )بي  لم ت  ليه و في الحديا أن الن َوَكاَن يَْنهَم َ ذْن قِيذَب َوقَذاَل، َوَكْثذَرِل السل

 (.1َوهَاِ ()

عبددلقادرلع عدد لــ ـــــددـشر قاالددعئي قاسالددرمق قناددالق لدرعالددر برادددرال   قا تدددقـ ابالددر ـ بئددع  ـ لقعقا رادد   - 1

 ر۷۸ص۱قادعبقـ ج

  }۴۳أئ   قابدعـ ا عـ - 2

  }۳-۸أئ   قالرع   ا عـ - 3
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 مشكلة البحث:

ا أن يذتم كتاثتذه ألجذب َّذب المعلذلة والمشذكلة الواقعذة فذي المجتمذ ،  أمرين:يالو من   ن كب مقالة او ثحا ال  مو

ا أن ون الم المجتم  األفغاني نذرى معظذم النذاس يتغذافل و ذا نظرناالكااب ذا  القة شديدل ثالموضوع،  يكون و مو

ذلذد جريمذة فذي الشذريعة  وهذب يعذدالموكلذة  لذيهم،  المسذاوليةيقومون ثذن اع  ، وال ن أ اع المهام الموجهة  ليهم

 البحا.اإلسالمية والقانون األفغاني؟ وللو ول  لم ه  الهدف قمنا ثكتاثة ه  

 أهمية الموضوع:

كمذذا أن األشذذاار الذذ ين يقترفذذون الجذذرا م اإليجاثيذذة يسذذتحقون العقذذال و المجذذاذا  كذذ لد األشذذاار الذذ ين 

ياالفون أوامر الشريعة والقذانون و ال يقومذون ثيايذان األوامذر الموجهذة  لذيهم يسذتحقون الجذااع والعقذال، و  ذا 

ألستاذ لو أمر ولده أو المي ه ثنمر مشروع و لكنه أ رض واستنكل نظرنا  لم العرف والعا ل نرى أن األل او ا

و في ثعذ  األَّيذان يسذتح  العقذال ان يبذار لذه، لذ ا كذان  ، ن القيام ثالواجب يُعدل ه ا الولد  اقار  ند جمي  الناس

 يذة و مذا من اللرو ي أن يعرف الناس  ن الجريمة اإلمتنا ية و يتل  للجمي  أهميذة معرفذة الجذرا م اإلمتنا

 يتراب  ليها من مجاذا  و قوثا  .

 اهداف البحث:

األهداف مما يعين الباَّا في مسيره العلمي  ند كتاثة  وارايب الد الاار،كما أن كب ثحا  لمي هدفه 

 ه ا البحا اتلاص في النقاط التالية: وأهدافنا فيللو ول  لم المطلول  وانير الطري  البحا،

 يتراب  ليهما للمجتم . وثيان ماواوضيحها  ،متنا يةالتعريل للجرا م اإل -1

منها من مساوليا   وثع  األشكالللجرا م اإلمتنا ية  واألشكال المعا رلالتعريل لبع  األنواع  -2

 الدولة.

الجااع  والم كو ل في ،َّتم يكون الناس  لم و ي اام  ن العقوثا  المترابة  لم الجرا م اإلمتنا ية -3

 األفغاني.

 الدراسات السابقة في الموضوع:

موضوٌع  وال يالو، والمنوة وهلل الحمدما اه غنيةٌ جدار  والفقه اإلسالمي ،كما ال يافم ثنن ه ا البحا ثحٌا فقهيٌ 

يبحا مفيالر فنجد من اطرق  و ن لممفيالر من قبب الفقهاع المتقدمين والمعا رين،  ثحثار  وقد ثحثا ال 

 األشكال.للموضوع ثشكب من 

 لتالي:وهي كاالد اسا  الساثقة َّول الموضوع  وجدنا ثع جم  الموا  َّول الموضوع  ولّما أ  نا

: لحلدل قالحدد هدـ شر حدحئا قابادرعار ۱۳۱۱لحلل ب  إالرعئل ب  إبعقهئم أب  عبدل   قابادرعا قاسد.دقر ـ - 1

 ر۱۱۱ص  ۴زهئع ب  الرحعر عئرض: لقع ط   قاالسرـ ج
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 ،)النظرية العامة لإلمتناع فی الشريعة االسالمية والقانون الجنايی الوضعي( للباَّا: اثراهيم  طا شعبان – 1

 م. ۱۸۹۱القاهرل سنة: 

 م.۲۰۰۲ سنة:القانون( للباَّا: نا ر اَّمد نا ر الشاي ، الرياض، )القتب ثالترک ثين الشريعة و – 2

 م.۱۸۸۰)النظرية العامة لالمتناع فی القانون الجنا ي والشريعة االسالمية( لمحمد اثراهيم الشاذلي سنة:  – 3

فهد ثن  لي جرا م االمتناع   اسة مقا نة ثين الشريعة والقانون واطبيقااها في القلاع السعو ي، للدكتو   – 4

  لمية لنيب   جة الماجستير. وهي أطروَّة ،القحطاني

ثنن الد اسا  الساثقة التي أسلفنا ذكرها ذا  أهمية كبيرل، لكن هناك فرق كبير ثين ثحثنا ه ا  وال يافم

ا مقا نة ذكرن ونحن ثدو نا ،البلد ال ي يقطن فيه ويال م قانونألن كب ثاَّا ذكر ما يواف   والد اسا  الساثقة

التي لم اوجد في الد  واليو  المعا رلاألشكال  وأضفنا ثع  ،أَّكام الشريعة اإلسالمية م  القانون األفغاني

 الد اسا .

 تساؤالت البحث:

 العجالة سوف نحاول اإلجاثة  ن التساؤال  التالية: وفي ه 

 ما هي الجريمة اإلمتنا ية؟ -1

 في الشريعة اإلسالمية؟ هب امو التعريل  ن الجرا م اإلمتنا ية -2

 اإلمتنا ية أم الجرا م اإليجاثية؟ اا يايار، الجرا مأيهما أقدم  -3

 ؟الجنا ي األفغانيهب يوجد ذكر الجرا م اإلمتنا ية في مجمو ة القوانين  -4

 نجيب ثالدقة والتفييب في ه  البحا ثمشيئة ت اعالم. وغيرها سوف ن التساؤال  السالفة 

 منهج البحث:

ا الثد ثنن يسير الباَّا وف  المنهج الاار من مناهج البحا العلمي  ومقالة يكتبب ثحا  ن ك في موضوع مو

 في ثحثنا ه ا كما يلي: وقد امشينا

 واستفدنا من ،قد َّاولنا فيها نقب المعلوما  من الميا   األ لية ، ن ه  البحا ثحا مكتبي مقا ن -1

الجنا ي الموا  الفقهية م  مجمو ة القوانين  وقمنا ثمقا نةنها األ لية، الميا   المعا رل  ذا لم نجدها في مظا

 .األفغاني

 المعلوما  من الكتب. نعثر  لماستفدنا من من الشبكة العنكبواية )اإلنترنا(  ن لم  -2

 اآليا  القرانية نقلناها َّسب الرسم العثماني. -3

 َّاولنا قد  المستطاع  او كب قول  لم قا له. -4

 الحكم الماتير  لم األَّا يا الوا  ل في غير اليحيحن.ذكرنا  -5

 وذا   التعليم العالي. والمطبوع منالتهميش وف  كتال األخلر  -6

 ذيلنا البحا ثالفها س العلمية والفنية. -7
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 تعريف الجريمة:

 الف: تعريف الجريمة لغة 

 وفي المعجم، ونحو ذلد راض، الكسب اإل ،الجناية ،الجريمة لها معان متعد ل، منها: التجاوذ  ن الحد، اإلثم

}َواَل يجرمنكم  اْلَعِايا:ألَهله كسب َوالرجب أكسبه جرما َوفِي التوْنِايب  أْذنب، َوفاَُلنالوسيط: " )جرم( جرما 

 شنآن قوم  لم أاَل اعدلوا ا دلوا هَُو أقرل للتقوى{ 

مشركين  لم أن اتركوا العدل فتعتدوا  ليهم وجه االستدالل من االية: قال الامحشري: ال يحملنكم ثغلكم لل

 (1ثنن انتيروا منهم واتشفوا ثما في قلوثكم من اللغا ن ثا اكال ما ال يحب لكم.)

 ايا(74وقوله اعالم: ) ِنو اْلُمْجِرِميَن فِي َ َ اِل َجهَنوَم َخالُِدوَن( )الاخرف 

 الحدو .المرا  ثالمجرمين هنا ال ين يقترفون االثم يتجاوذون ث لد 

 التعريف االصطالحي للجريمة

: قال االمام السرخسي في المبسوط: الجريمة هي اسم لفعب محرم شر ا سواع َّب ثمال او االَّناف  ندالل: 

 ( 2نف .)

ثِِجْسِمِه أَْو ل:  ندالمالكية: الجريمة هي:  ْااَلُف ُمَكلوٍل َغْيِر ََّْرثِيٍّ نَْفَ   ْنَساٍن َمْعُيوٍم أَْو ُ ْلَوهُ أَْو اامَياالر 

ا أَْو َخطَنر ِثتَْحِقيٍ  أَْو اُْهَمٍة.) ا ثِِه أَْو َجنِينَهُ َ ْمدر  (3َمْعنرم قَا ِمر

ج:  ندالشافعية: قال االمام الماو  ي في اعريل الجريمة: الجرا م محظو ا  شر ية ذجر ت اعالم  نها 

 (4ثحّد أو اعايا)

 (5فعب  دوان  لم نف  أو مال.) المغني: كبفي كتاثه  :  ندالحناثلة:  رفه اثن قدامة الجريمة 

 المقارنة بين التعريفات:

 اعريل الحنفية للجريمة غير شامب  لم الجرا م الواقعة  لم المناف أل ألن المناف   ندهم ليسا ثمال.

في مسمم  والمالكية قيدوا اعريل الجريمة ثـــ " االف مكلل" يفهم منه ثنن أ تداع و االف غير مكلل ال ادخب

 الجريمة.

 والحناثلة ذكروا كلمة " العدوان " م  أن ثع  الجرا م الواقعة خطن يتراب  ليها الجااع والعقال.

هش  7041أب  قادرام لحل ل ب  علع  ب  أحللـ قازلالعا سرع   قاكلرف ع  حدرم  غ قلض قااالزئلرـ   - 1
 ر 711ـ ص7بئع  ـج –ار  قادعبق ـ قاالرلع: لقع قاك

 ر11\70هش قالبا طـ بئع  ـ لقع قالدعفة  7070لحلل ب  قحلل ب  قبق اهل للس قنملة قااعااقرـ- 2
 –لحلل ب  عبل   قااعلق قالراكق أب  عبل  رـ___شر لعح لااحع الئل الاعلقـ لقع قا.كع الطبرعة   - 3

 ر731ـ ص1بئع  ـج 
أب  قاحا  علق ب  لحلل ب  لحلل ب  حبئ  قابحعا قابغلقلاـ قالهئع برالر علاـ قألحكرم قاالطرالئةـ  - 4

 ر71ـ ص7قادرهعــج –قاالرلع: لقع قاحلئث 
أب  لحلل ل ف  قالئ  عبل   ب  أحلل ب  لحلل ب  قلقلة قاسلرعئلق قالدلاق ثم قالللدق قاحالبلقـ قالهئع  - 5

 لخر311ـ 1قالغالق نب  قلقلةـ_____ش قاالرلع: لكابة قادرهعــ جبرب  قلقلة قالدلاقـ 
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ك لد  ،وثعد المقا نة ثين التعريفا  السالفة ال كر يترج  لدينا اعريل الشافعية، ألنها كما اشمب الجرا م الفعلية

 ويتراب  ليهاالم كو  في الشريعة اإلسالمية نتيجة للجريمة القولية  الق ف وأن َّداشمب  لم الجرا م القولية، 

 العقال.

 تعريف اإلمتناع:

 االمتناع لغة 

 قذالاإلقذدام، اقول العرل: َوَ ُجذٌب َمنُذوٌع: َضذنِيٌن ُمْمِسذٌد. و اإلمتنذاع هذو: اإلجتنذال وضذده  والرف ،هو الكل 

 (.1)لم: ﴿منّاٍع للايِر معتٍد اثيٍم﴾اعا

 واصطالحا  

و السيما الكتذب الفقهيذة  ،اإلمتناع في الفقه اإلسالمي: ال يوجد اعريل منلبط للجرا م اإلمتنا ية في كتب الفقه 

 للم اهب األ ثعة .

إلمتناع كلمة مفر ل، و التعريل اللغوي لهذ ه الكلمذة كذاف وشذامٌب يغنذي  ذن التعريذل اإل ذطالَّي فذي نظذر فا

 المتقدمين.

 لإلمتناع.العلماع المعا رين ذكروا التعريل اإل طالَّي لكن مجمو ة من 

 .(2الجرم االمتنا ي هو االمتناع  ن  ايان فعب منموٍ  ثه)قال األستاذ  بد القا   العو ل: 

، يفهم من ثنن الشاص ييير مجرمار والمستحبالتعريل ذكر المنمو  ثه مطلقار ثحيا يشمب الواجب  وفي ه 

 ك لد في الفقه اإلسالمي. ولكنه لي با ،  ند امتنا ة  ن المستح

 ن ارک  الجريمة النااجة يهألَّسن و األشمب اعريل الشيخ أثي ذهرل  َّمه ت َّيا قال: )و التعريل ا

 (.3)(واجب

 هب اإلمتناع  ن أمر الشا ع يُعدل ذلد فعالر؟ أم أنه  دم مح ؟ 

 ن القول والعمب يعدل ذلد فعذالر ويتراذب  ليذه أَّكذام  يقول  لماع األ ول في ذلد: أن اإلمتناع المالذم ثالقيد

 الفعب اإليجاثي.

 ( 4)الکل  ن الفعب فعٌب اذا قِيَد) (:ت ) َّمهقال اإلمام الشاطبي 

 (.5ت(: الکل فعٌب اذا فُيد) ) َّمهوقال الغاالي 

  }۱۱قآلئة:  قادلم ا عـ - 1
 ۱۷۸ص  ۱_ عبل قادرلع ع لــ قاالعئي قاسالرمق ج 2
لحلل ب  أحلل ب  لحط.ى ب  أحلل قب  زهعــ ــــــشر قاسعئلة  قادد بةـ قرهعهـ لقع قا. ع قادعبقـ ص  - 3

۷۱۸  
هـشر قال قفدر ـ بئع  ـ لقع قب  ع.ر ـ ۱۳۱۸لحلل قالالق قالرطبی قاغعالرطقـ ـ إبعقهئم ب  ل اى ب - 4
 ر۳۱۴ص۳ج
هـشر قالااح.یـ لحد : لحلل عبل قااام عبل قالرفقـ ۱۳۱۴أب  حرلل لحلل ب  لحلل قاغزقای قاط اقـ ـ - 5

 ر۴۱ص۱بئع  ـ لقع قا ا  قادللئةـ ج 
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 (.1)لَبِْئَ  َما َكانُوا يَْفَعلُوَن()َكانُوا اَل يَتَنَاهَْوَن َ ْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ : قال ت اعالم

 وجه اإلستدالل من اآلية الكريمة: 

 أن ارك األمر ثالمعروف والنهي  ن المنكر واإلمتناع ٌسممي ذلد فعالر.

هذو فعذب مذا  القذانوني:أن اإلمتناع  ن القيام ثالعمب  الجنا ي األفغانيوه ا مطاث  ثما و   في مجمو ة القوانين 

 .وألام ثييفا هون، او امتناع المكلل  ن أ اع المسئولية ال ي أوجبه القانون َّكم ثه القان

هذذو اإل اكذذال او اإلمتنذذاع  ذذن فعذذب مذذا و   ثكونذذه  األفغذذاني:الجنذذا ي اعريذذل الجريمذذة فذذي مجمو ذذة القذذوانين 

 التنمينية. التداثير او والعقوثةالمجاذا   ويتراب  ليهاجريمة طب  القانون ثحيا يكون واض  العنا ر 

 المقارنة:

الفقه اإلسالمي و ند أ مذة المذ اهب األ ثعذة اليتلذ  مفهذوم  وا طالَّار في ند النظر  لم اعريل الجريمة لغة 

اعريل الجرا م اإلمتنا ية  ( و  27الما ل: ) الجنا ي وثالتحديدالنظر الم مجمو ة القوانين  ولكن  ند ،اإلمتناع

واعريفذه اإل ذطالَّي  ،الجرا م اإليجاثية وفي مقاثب ذلد لم يتل  مفهوم اإلمتنذاعومفهومه الشامب ثعد اعريل 

الشامب في كتب المعاجم واللغا  في الفقه اإلسالمي والجدير ثال كر في هذ  المجذال المسذا ي المحمذو ل للعلمذاع 

 المعا رين ثحيا ذكروا التعريل التعريل الواض  والمفهوم الشامب لإلمتناع.

( مفهذوم 34وثالتحديذد الفقذرل الثانيذة مذن مذا ل  قذم ) الجنذا ي األفغذانيد  و   في مجمو ة القوانين وفي ه  الي

اإلمتناع ثننه امتناع  ن فعب ما َّكم ثه القانون، او  نذه امتنذاع المكلذل  ذن أ اع المسذئولية الذ ي أوجبذه القذانون 

 .وألام ثييفا ه

 السنة:األصل الشرعي للجرائم اإلمتناعية في الكتاب و

 الل: األ لة القرانية إلثبا  الجرا م اإلمتنا ية:

 ( 2{)َو ِْذ قُْلنَا لِْلَماَل َِكِة اْسُجُدوا آِلَ َم فََسَجُدوا  اِلو  ِْثلِيَ  أَثَم َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن  }قا اعالی:  - ۱

ولكن  ثلي  امتن   ن السجو   ، ليه السالم فامتثلوا ألمرهوجه الداللة: أن ت اعالم أمر المال كة ثالسجو  آل م 

 سببار لكفره وخلو ه في جهنم. وامتنا ه  ا 

ا قَاَل يَاقَْوِم  قال اعالم في  نكا  قوم هو   ن قبول   ول نبي ت هو   ليه السالم:  – ۲ )َو ِلَم َ اٍ  أََخاهُْم هُو ر

َ َما لَُكْم ِمْن  ِلَهٍ  ا  ِْن أَْجِرَي  اِلو َ لَم الوِ ي فَطَ  اْ بُُدوا تو َرِني أَفاََل َغْيُرهُ  ِْن أَْنتُْم  اِلو ُمْفتَُروَن يَاقَْوِم اَل أَْسنَلُُكْم َ لَْيِه أَْجرر

  (3اَْعقِلُوَن( )

 ر۸۴قالرملـ قآلئة:   ا عـ - 1
 ر۴۳قآلئة قابدعـ  ا عـ - 2
 ر۷۱ه ل قآلئة ا عـ - 3
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ِ ي ثَْيَن يََدْيِه َولَْو اََرى  ِِذ الظوالُِموَن قوله سبحانه واعالی: )َوقَاَل الوِ يَن َكفَُروا لَْن نُْاِمَن ثِهََ ا اْلقُْرآِن َواَل ثِالو  – ۳

( ُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكنوا ُمْاِمنِينَ َمْوقُوفُوَن ِ ْنَد َ ثمِهْم يَْرِجُ  ثَْعُلهُْم  ِلَم ثَْعٍ  اْلقَْوَل يَقُوُل الوِ يَن اْستُْلِعفُوا لِلوِ يَن اْستَْكبَ 

(1 ) 

 ( 2َو َِذا قِيَب لَهُُم اْ َكُعوا اَل يَْرَكُعوَن( )ت سبحانه و اعالی: )قال  – ۴

 اإلستدالل من اآليا  المتقدمة:وجه 

 أن اإلمتناع  ن اإلذ ان لد ول األنبياع  ليهم السالم يتراب  ليه الع ال والمجاذا .

 (3( )َويَْمنَُعوَن اْلَماُ ونَ  يَن هُْم يَُراُعونَ قال اعالی : )فََوْيٌب لِْلُمَيلميَن، الوِ يَن هُْم َ ْن َ اَلاِِهْم َساهُوَن، الو ِ  – ۵

 وجه الداللة:

فعليهم أن اليمتنعوا  ، ن المجتم  اإلنساني يقوم  لم أساس التكافب والتعاضد ثحيا يحتاج ثعلهم  لم اآلخرين

  ن ث ل األشياع اللرو ية واقديم المعونا  لآلخرين.

اقرطبی  َّمه ت ال اإلمامقال  ُ أَْ لَُم.  ِنوَما يَُكوُن َمْنعر اَلِل  َِذا اََرَكهَا. َوتو  : َوَذلَِد فِي َمْنِ  اْلَماُ وِن  َِذا اََعيوَن، َكاليو

ا فِي اْلُمُروَعِل فِي َغْيِر ََّاِل اللرو ل. وت أ لم.   ( 4)قَبِيحر

 ب: األحاديث النبوية الواردة في الجرائم اإلمتناعية:

َم َ لَيْ َ ِن ا - ۱ ُكْم: ُ قُوَق ْلُمِغيَرِل ْثِن ُشْعبَةَ َ ْن َ ُسوِل تِ َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: "  ِنو تَ َ او َوَجبو ََّرو

ا َوهَاِ ) هَاِ ، َوَوْأَ  اْلبَنَاِ ، َوَمْنعر  (. 5اأْلُمو

 وجه الداللة:

 (.6وأخ  ما ال يحب له من أموال الناس) ،الحقوققوله : " من  وها  " يريد من  الواجب  ليه من 

يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَقُوُل: يَا  َ ِن اْثِن ُ َمَر قَاَل: َسِمْعُا النوبِيو َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم يَقُوُل: " َكْم ِمْن َجاٍ  ُمتََعلمٌ  ثَِجاِ هِ  - ۲

، هََ ا أَْغلََ  ثَاثَهُ ُ ونِي، فََمنََ    (.7َمْعُروفَهُ")َ لم

 ر۴۱ابر أئ   ا عـ - 1
 ر۳۴قالعاا  قآلئة ا عـ   - 2
 ر۳-۸قالرع   قآلئة  ا عـ - 3
هـشر قاسرلي ألحكرم قادعآ ـ ۱۴۷۳لحلل ب  أحلل ب  أبق بكع قاازعسق للس قالئ  أب  عبل   قادعطبیـ ـ - 4

 ر ۱۱۷ص ۱۱ـ ج ۱ط لحد : أحلل قابعل الق ق  إبعقهئم أط.ئشـ قرهعهـ لقع قاكا  قالحعئةـ 
لحد : لحلل فؤقل عبل لالم ب  قاحسرج ب  لالم قب  قاحائ  قادلئعا قاالئارب عا ـــــشر ححئا لالمـ  - 5

 ر ۱۴۳۱ص  ۴قابرققـ بئع  ـ لقع إحئرء قااعقث قادعبقـ ج
هـشر لعح قااالةـ لحد : لدئ  ۱۳۱۴قاحائ  ب  لاد ل ب  لحلل ب  قا.عقء أب  لحلل قابغ ا قالرفدقـ ـ - 6

 ر  ۱۱ص  ۱۴لحلل زهئع قالر ئشـ بئع  ـ قال ا  قناالقـ ج  -قألعالؤ ط
بعقهئم ب  قالغئعـ قب  عبل  قابارعا قاسد.قـ___ش قنل  قال.علر احدئ : لحلل فؤقل ـ لحلل ب  قالرعئل ب  ق7

 ر ۷۱ص ۱عبلقابرققـ بئع  ـ لقع قابلرمع قناالئةـ ج
لحلل الرحع قالئ  ب  قاحرج ال ح قب  عبلقاعحل  قنابرالقـ قرل قنابرالق عحله   هذق حلئث حا  اغئعهــ ئالظع: 

 ر  ۴۱۱ص  ۱ئث قاححئحةـ عئرضـ ل ابه قالدرعف الاللع  قاا زئيـ ج هـشر الالة قنحرل۱۳۱۱ـ
هـ شر قابع  قاحلةـ احدئ : لحلل ادئل بارعاـ عئرضـ لقع ۱۳۱۴حائ  ب  حا  قب عبل  قالع زاـ ـ  

 ر۱۱۳ص۱قا ط ـ ج
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اَ  َشْبَعانرا  ن أَنَُ  ْثُن َمالٍِد َ ِضَي تُ َ ْنهُ، قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ِت َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم: َما آَمَن ِثي َمْن ثَ  - ۳

 ( 1َوَجاُ هُ َجا ٌِ   ِلَم َجْنِبِه َوهَُو يَْعلَُم ثِِه)

 وجه الداللة من الحديثن:

 يفاع َّاجا  المحتاجين في الدنيا سوف يتحملهما في يوم القيامة. من امتن   ن 

ُ َ ْنهُ، َ ِن النوبِيم َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: " ثاَلَثَةٌ الَ يَُكلممُ - ۴ ُ يَْوَم القِيَاَمِة، َوالَ َ ْن أَثِي هَُرْيَرلَ َ ِضَي تو هُُم تو

ا أَْ َطم َوهَُو َكاِذٌل، َوَ ُجٌب ََّلََل َ لَم يَِميٍن َكاِذثٍَة ثَعْ يَْنظُُر  ِلَْيِهْم: َ ُجٌب ََّ  َد لََل َ لَم ِسْلَعٍة لَقَْد أَْ طَم ثِهَا أَْكثََر ِممو

ُ: اليَْوَم أَْمنَُعَد فَْللِ  َكَما َمنَْعَا فَْلَب َما لَْم  يالَعْيِر، لِيَْقتَِطَ  ثِهَا َماَل َ ُجٍب ُمْسلٍِم، َوَ ُجٌب َمنََ  فَْلَب َماٍع فَيَقُوُل تو

 (.2اَْعَمْب يََداَك)

 وجه الداللة:

 و ه  الو يد الشديد  ،ٍع و أن ت اعالم اليكلمهذکر فی الحديا العقال يوم القيامة لل ي يمن  فلب ما

  ن  لو  لم شيعم فانما يدلل  لم العمب القبي  ال ي اقترفه.

قَاَل:  َ ُسوَل تِ َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: اَل يَْمنَْ  أَََُّدُكْم َجاَ هُ أَْن يَْغِرَذ َخَشبَةر فِي ِجَداِ هِ  َ ْن أَثِي هَُرْيَرلَ، أَنو  - ۵

 .(3َما لِي أََ اُكْم َ ْنهَا ُمْعِرِضيَن، َوتِ أَلَْ ِميَنو ثِهَا ثَْيَن أَْكتَافُِكْم)»ثُمو يَقُوُل أَثُو هَُرْيَرلَ: 

 :الجنائي األفغانيمجموعة القوانين الجرائم اإلمتناعية في 

اعريل الجرا م اإلمتنا ية في ما ل  الجنا ي ثيونمجمو ة القوانين كما مر  ند اعريل الجرا م اإلمتنا ية ثنن 

( وال ي يظهر من الد التعريفا  وجو  الجريمة 27الجرا م األخرى في ما ل  قم ) وذكر اعريل( 34 قم )

يتراب  ليه  ثمو ومن وجو ه  ند اكامب ٍاأل كان والشروط  الجنا ي ويكتمبمجمو ة القوانين إلمتنا ية في ا

 وافييب العقوثا  يحتاج الم ثحا مستقب وال نستطي  ذكر الد التفا يب في ه ه العجالة. ،العقال والمجاذا 

 الخاتمة:

 أثناع البحا في الفقرا  اآلاية: البحا ن كر أهم النقاط التي او لنا  ليها وفي ختام

  ستادما كلمة الجريمة لغة  لم معان  دل منها مايلي: -1

 التجاوذ  ن الحد، اإلثم، الجناية، اإل راض وما  لم ذلد.

 الماو  ي:اعريفا  كثيرل للجريمة  خترنا منها اعريل الشافعية كما ذكرها نقب  ن الفقهاع  -2

 ثحد أو اعاير.هي: محظو ا  شر ية ذجرها ت اعالم 

قالسئل قاالفـ  الئلر  ب  أحلل ب  أئ   أب  قادرام قاطبعقالقـ ــــشر قالدسم قاكبئعـ احدئ : حللا ب  عبل - 1
 رالالة قاححئحة   حححه قنابرالق  فق ر ۱۷۴ص ۱قرهعهـ ل ابة قب  ائلئةـ ج

هـشر اال  ۱۳۴۱ر ق  الئلر  ب  قلدث ب  للقل قب لق ل قااساارالق قنزلاـ ـ۱۱۱ص  ۴ححئا قابارعا ج  - 2
 ر ۴۳۴ص۷قبق لق لـ احدئ : لدئ  قنعال  طـ بئع  ـ لقع قاعاراة قادرالئةـ ج 

 ر۱۱۱۴ر عقم:  ۱۱۴۱ص ۴ححئا لالمـ ج    ۱٦٤۴ر عقم: ۱۴۱ص۴ا قابارعاـ ج ححئ - 3
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و   اعريفا   دل للجريمة اإلمتنا ية  خترنا منها اعريل أثي ذهرل: " هي الجرا م النااجة  ن ارك  -3

 العمب الواجب ".

ثننه  متناع  ن فعب ما َّكم ثه  الجنا ي األفغانيمجمو ة القوانين و   ثيان الجرا م اإلمتنا ية في  -4

 مسئولية ال ي أوجب ثه القانون او ألام ثييفا ه.او أنه  متناع المكلل  ن أ اع ال ،القانون

 لم ذلد من الكتال  وذكرنا أمثلةفي الشريعة اإلسالمية كما ابين أثناع البحا ذكر الجرا م اإلمتنا ية  -5

 والسنة.

 ند النظر  لم اا يخ الجرا م نجد ثنن الج و  التا ياي للجرا م اإلمتنا ية يبدأ من  ستنكاف  ثلي   -6

  م  ليه السالم. ن السجو  آل

 التوصيات:

اإلمتنا ية نتيجة غفلة الموظفين  ن  ومعظم الجرا موامتنا ية  يجاثية  نو ان:أن الجرا م كما أسلفنا  -1

 الواجبا  المنوطة  لم  ااقهم.

في ذلد ثب  ليهم  و دم الغفلةنو ي جمي  موظفي الدولة ثالقيام ثاأل مال المنوطة  لم  ااقهم  -2

 واللوا   اليا  ل من الدولة. العمب ثالقوانين

من خالل التيري  نو  ي وذا ل العدل التوس  في اقنين األفعال التي اتكون منها جرا م اإلمتناع  -3

  لم األ مال التي اجرم اإلمتناع واقدير العقوثا  لها.

األغنياع فنو ي  ،معظم الجرا م في ثال نا نتيجة للفقر والحاجة التي اعاني منها مجتمعنا األفغاني -4

ممن او طوا في  يكونوا وَّتم الثن اع الاكال والواجبا  المالية  ليهم كي يساهموا في محو الفقر في البال ، 

 فيها من الاطو ل البالغة في المجتم . اإلمتناع لماجرا م 

 قائمة المصادر:

 قران کريم. .1

عرثية. ثيرو :  ا   ثراهيم ميطفم، او ملګري)ل،  (المعجم الوسيط. احقي : مجم  اللغة ال .2

 الد ول. 

هـ(   المحتا   لم الد  ۱۴۱۲اثن  اثدين، محمد أمين ثن  مر ثن  بد العايا اثن  اثدين الحنفي) .3

 الماتا .ثيرو :  ا  الفکر. 

هـ( المغني في ۱۳۹۹اثن قدامة، اثو محمد موف  الدين  بدت ثن اَّمد ثن محمد ثن قدامة الجما يلي ) .4

 بب. مير: مکتبة القاهرل. فقه االمام اَّمد ثن َّن

هـ(. ۱۴۱۴اثن منظو ، محمد ثن مكرم ثن  لي اثن منظو  أثو الفلب جمال الدين األنيا ي، ) .5

 لسان العرل، ثيرو ،  ا   ا  ،  ويم چاپ.

 القاهرل .  ،م(. الجريمة والعقوثة، ناشر :  ا  الفکر العرثی۱۸۸۹اثو ذهرل، محمد أثوذهرل )  .6
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الجعفي)ل،  ( اال ل ،مد ثن اسما يب ثن اثراهيم ثن المغيرل الباا یثاا ي، اثو  بد ت مح .7

 المفر . احقي : محمد فاا   بدالباقي. ثيرو :  ا  البشا ر االسالمية .

هـ (  حي  الباا ي. ۱۴۲۲ثاا ي، محمد ثن  سما يب ثن  ثراهيم أثو  بد ت الباا ی الجعفي ) .8

 ق النجال.احقي : محمد ذهير ثن نا ر، ثيرو ،  ا  طو

هـ(شرح السنة. ۱۴۰۳الشافعي)،ثغوي، أثو محمد الحسين ثن مسعو  ثن محمد ثن الفراع البغوي .9

 محمد ذهير الشاويش. ثيرو : المکتب االسالمي .  -محق : شعيب األ ناوط

هـ(. أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، 1424الجاا ري، جاثر ثن موسم ثن  بد القا   ثن جاثر أثو ثكر ) .11

 پنځم چاپ، المملكة العرثية السعو ية، مکتبة العلوم والحکم.

خرشي، محمد ثن  بدت الارشی المالکي)ل،  (شرح الارشي  لی ماتير سيدي خليب. ثيرو :  ا   .11

 الفکر.

هش کال ۱۳۸۱( خپريدونيټه ۱۲۱۰هـش (جاا کو  پرليسی ګڼه)۱۳۸۱  دلی وذا    سمی جريده ) .12

 ( .۲۵ غوايې  مياشتې )

 مش :  ا  الفکر. څلو م  -، وهبة ثن ميطفم الاَّيلی )ل،  (الفِْقهُ اإلسالميل وأ لوتُهُ. سو يةذَّيلی .13

 چاپ .

ذ کلي، خيرالدين ثن محمو  ثن محمد ثذن  لذي ثذن فذا س الا کلذی)ل،  ( اال ذالم، ثيذرو ،  ا  العلذم  .14

 للماليين.

هـ( الکشاف  ن َّقا   ۱۴۰۱ذماشري، اثو القاسم محمو  ثن  مر ثن اَّمد الاماشری الاوا ذمي ) .15

 غوام  التنايب. ثيرو :  ا  الکتال العرثي.

هـ( المبسوط. ثيرو :  ا المعرفة ۱۴۱۴سرخسي، محمد ثن اَّمد ثن اثي سهب شم  األ مة السرخسی)  .16

. 

هـ(. الموافقا . ثيرو :  ا  ۱۴۱۱ ثراهيم ثن موسم ثن محمد الشاطبی، اللامي الغرناطي. )شاطبي،  .17

 اثن  فان .

اني، سليمان ثن أَّمد ثن أيول أثو القاسم الطبرانی )ل،  (المعجم الكبير. احقي : َّمدي ثن  بد طبر .18

 المجيد السلل. قاهره: مکتبة اثن ايمية .

 لبنان، ثيرو ،  ا الکااب .، بدالقا    و ل، )ل   ( التشري  الجنا ي االسالمي مقا نا ثالقانون الوضعي .19

هـ(المستيفی. محق : محمد  بد السالم  بد ۱۴۱۳غاالی الطوسي )غاالي، أثو َّامد محمد ثن محمد ال .21

 الشافي. ثيرو :  ا  الکتب العلمية.

هـ(الجام  ألَّكام القرآن. ۱۳۹۴قرطبي، أثو  بد ت محمد ثن أَّمد ثن أثي ثكر الاا جي شم  الدين، ) .21

 پ.احقي : أَّمد البر وني او  ثراهيم أطفيش. قاهره:  ا  الكتب الميرية.  ويم چا

ماو  ي، أثو الحسن  لي ثن محمد ثن محمد الماو  ي البغدا ي)ل،  (األَّكام السلطانية،قاهره:  ا   .22

 الحديا.
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هـ (البر واليلة. احقي : محمد سعيد ثاا ي. ۱۴۱۸مروذي، َّسين ثن َّسن اثو بدت مروذی )  .23

  ياض:  ا  الوطن.

يساثو ي )ل،  (  حي  مسلم، محق : نيساثو ي، مسلم ثن الحجاج ثن مسلم اثو الحسين القشيري الن .24

 محمد فاا   بد الباقي. ثيرو :  ا   َّياع التراث العرثي .. 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiويکيبيديا الموسو ة الحرل.  .25
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