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 :ملخص البحث
إن من أكثر األمور التي أولتها الشريعة اإلسالمية اهتماماً بالغاً، فحرمت 

ا من الضروريات الخمس التي النيل منها، أو هتكها، أو الوقوع فيها، وجعلته
وعقله، ودينه،  وعرضه، وماله، شخصه، في الفرد يجب الحفاظ عليها: سالمة

 اإليذاء صنوف من ذلك، غير أو تحقيره أو تعذيبه، أو عليه االعتداء ومنع
، كما نادت أيضاً بذلك هوكفالة لكرامت واستقراره، الفرد ألمن تحقيقاً  وألوانه؛

 ءولكننا نرى اليوم كثيراً من الناس من يستهين بإيذا كل الشرائع السماوية،
 ءالغير وإيالمه، وأشكال اإليذاء كثيرة ومتعددة، والذي أقصده هنا اإليذا

، ومن أهم أمثلته "الترويع" فترويع المسلم وتخويفه أمر عظيم في يالمعنو
، ما فيه، ولقد أصبح اليوم ظاهرة حية اإليذاء الشريعة اإلسالمية، وفيه من

وواقعيه، ومشاهدة في حياتنا اليومية، بل أصبح عمالً ومصدراً للكسب، عبر 
القنوات الفضائية، فهو ظاهرة خطيرة تهدد حياة المجتمع أفراداً وجماعات، 
فلذا أردت دراسة هذه الظاهرة الخطيرة وبيان حكمها من الناحية الفقهية، 

يعالج تلك القضية، وكيفية التعامل معها، وذلك من خالل بحثي هذا الذي 
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وذلك ببيان حقيقتها الشرعية، وما ينتج عنها من سلبيات، مع بيان أراء الفقهاء 
مقدمة، القدامى والمعاصرين في تلك الظاهرة، وقد قسمت هذا البحث إلى 

التعريف : فتحدثت فيها عن المقدمة، وفصلين، وخاتمة، أما وتمهيد
، وخطته، وفي منهج البحث، ي لهوسبب اختيار، وبيان أهميته، بالموضوع
تحدثت عن التعريف بمفردات الموضوع، واأللفاظ ذات الصلة به، التمهيد، 

أنوع الترويع، وأسبابه، وذكرت نماذج  وفي الفصل األول: تحدثت عن
القنوات الفضائية، وفي الفصل الثاني: تحدثت  برامجعبر لترويع معاصرة ل

منين وذلك في مبحثين: األول: عن موقف الشريعة اإلسالمية من ترويع اآل
القنوات الفضائية، والثاني: عقوبة الترويع  برامجعبر لترويع التكييف الفقهي ل

في الشريعة اإلسالمية، وفي الخاتمة: لخصت أهم النتائج التي توصلت إليها 
 من خالل البحث.

: الترويع، برامج، جريمة، عقوبة، قصاص، دية، الكلمات المفتاحية
 فقه.تعزير، ال
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Abstract: 

One of the most important matters that Islamic Sharia (law) 
has given great attention to, forbidding harming it, denigrating, 
or falling into it and has made it among the five necessities that 
must be preserved is the safety of the individual in his person, his 
money, his honor, his intellect, his religion and forbidding 
assaulting of torturing or scoring him or otherwise of the types of 
harming in order to achieve the security and stability of the 
individual and to guarantee his dignity as all the divine laws also 
called for that. However, today we can see many people who 
underestimate the harm and pain of others, The form of harm 
are so many; I mean moral harm. It is one of the most important 
examples of intimidation. Intimidating and frightening a Muslim 
is a great thing in Islamic law. It has a lot of harm . It has become 
a real and living phenomenon seen in our daily life nowadays. It 
became a job and a source of earning through space channels as 
well. It is a dangerous phenomena that threatens the life of 
society individuals and groups , so I wanted to study this 
dangerous phenomenon and clarify its provision in terms of 
jurisprudence and how to deal with it through this research that 
deals with this issue by showing its legal truth and the negative 
consequences that result from it with explaining the opinions of 
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ancient and contemporary jurists on that phenomenon. I've 
divided this research into an introduction, a preamble, two 
chapters, and a conclusion. As for the introduction, I talked about 
the definition of the topic, its importance, the reason for 
choosing it, the research methodology and its plan and in the 
preamble, I talked about the definition of the topic vocabulary 
and the words related to it. In the first chapter I talked about the 
types of intimidation and its causes and mentioned 
contemporary models of intimidation through space channels 
programs. In the second chapter I talked about the position of 
Islamic law on terrorizing the safe in two topics: the first is: the 
jurisprudential characterization of intimidation through space 
channels programs and the second is the punishment for 
intimidation in Islamic law. In the conclusion, I summarized the 
most important results that I reached through the research. 

Keywords: Intimidation, Programs, Crime, Punishment, 

Retribution, Blood money, Inhancement, Jurisprudence 
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إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
 وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له.

وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  
ح األمة، ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أدى األمانة، وبلغ الرسالة، ونص

وكشف اهلل به الغمة، وأتم به النعمة، وبذل ما في وسعه من جهد حتى بلغ 
م ما كان معوجاً، وأخرج  ذروة المجد، والفالح، فأصلح ما كان فاسداً، وقوَّ
الناس من ظلمات الضالل إلى نور اإليمان، فصل اللهم وسلم وبارك عليه 

 .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعــــــد
 فلذلك ،المفاسد ودرء المصالح لجلب برمتها الغراء شريعتنا جاءت لقد
 ،ودينه ،وعقله ،وعرضه ،وماله شخصه، في الفرد كفلت سالمة نجدها
 اإليذاء صنوف من ،ذلك غير أو ،تحقيره أو ،تعذيبه أو عليه االعتداء ومنعت
 من زعَّ  يقول حيث ،امتهوكفالة لكر ،واستقراره الفرد ألمن تحقيقاً  ؛وألوانه
َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا بُْهَتاًنا ﴿ قال

ِبيًنا  .(1)﴾َوِإْثًما مُّ

 ،حفظ النَّْفِس الشريعة اإلسالمية من أفضل الشرائع في حرصها على ف

                                                

 .(58)آية رقم  سورة األحزاب (1)
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ينِ  وخير واحدة يفيء إليها المسلمون،  ،َواْلَمال ،ْقلَوالنََّسِب َواْلعَ  ،َوالد ِ
هذا اختتم بها الشرائع ول ،وأعزب مورد ينهل منه الفقهاء والمسلمون

ووضع فيها  -إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليهااإلسالمية، وحكم لها بالبقاء 
وجعلها صالحة لتنظم شؤون المجتمعات الدنيوية في كل  ،الدواء لكل داء

وامتدت أحكامها إلى ما بعد الممات، فتعرضت لألثار المترتبة  ،نمكان وزما
، واألمان، إلسالمي بالثبات واالستقرارحتى يتمتع المجتمع ا -عليه 

 :قال تعالى ،ومعنى هذا أن التشريع اإلسالمي تشريع متكامل ،والتماسك
ْساَلَم اْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعمَ ﴿ ِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

أو على األقل  ،والدنيا إال تعرض لهفلم يغادر شيئا من أمور الدين ، (1)﴾ِديًنا
 للناس. وبيانه ،وترك لمجتهدي األمة أمراً بإيضاحه ،أشار إليه

ومن هنا كان على العلماء عبء ثقيل حتى يتمكنوا من عرض أحكام 
 ،كل الناس، ووضع األحكام الصحيحة لها، وحل مشاالشريعة عرضا ميسوراً 

 بناًء على القواعد الشرعية السليمة.

والشريعة اإلسالمية الغراء من أسمى الشرائع في تنظيم العالقات بين 
عكر صفوف هذا عن كل ما يُ  بعيداً ، في جميع تصرفاتهم وأحوالهم، الناس

 التصرف والتعامل.

الغير، وإيالمه،  ءهين بإيذاتسمن ي لناسولكننا نرى اليوم كثيراً من ا
ومن أهم  ،يلمعنوا ءمتعددة، والذي نقصده هنا اإليذاكثيرة ووأشكال اإليذاء 
 ،ةإلسالميفترويع المسلم وتخويفه أمر عظيم في الشريعة ا "أمثلته "الترويع

                                                

 (.3سورة المائدة من اآلية رقم ) (1)
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 .فيهما  اإليذاء نوفيه م

 مما ،ًاأو جاد ،ًمازحا غيره فيروع ذا األمربه يستهين من ،اليوم ولكننا نرى
 إذ قد ،الفرد ضد ترتكب جرائم الشريعة هادَّ عُ تَ  خطيرة آثار إلى يؤدي قد

، أو يهتك ماله يضيع أو ،عقله يزول أو ،حتفه الفرد يلق أن على ذلك يترتب
 .ذلك إلى وما عرضه،

 رويعالت في الشريعة رؤية لبيان ؛وضرورة ماسة الحاجة كانت هنا فمن
 القائمين لردع الالزمة العقوبة ولبيان، فضائيةوجرائمه عبر برامج القنوات ال

 الترويع) المتواضع بعنوان: البحث هذا لنا كان وغيره ذلك أجل فمن بذلك،
 "(القنوات الفضائية "دراسة فقهية برامج عبر

 :أهمية البحث 
إن من أكثر األمور التي أولتها الشريعة اإلسالمية اهتماماً بالغاً، فحرمت 

تكها، أو الوقوع فيها، وجعلتها من الضروريات الخمس التي النيل منها، أو ه
وعقله، ودينه،  وعرضه، وماله، شخصه، في الفرد سالمةيجب الحفاظ عليها، 

 اإليذاء صنوف من ،ذلك غير أو تحقيره أو تعذيبه، أو عليه االعتداء ومنع
اً بذلك كما نادت أيض، هوكفالة لكرامت ،واستقراره الفرد ألمن تحقيقاً  ؛وألوانه

 كل الشرائع السماوية.

كذلك ما لوحظ في هذه اآلونة األخيرة من انتشار الترويع والتخويف 
وات الفضائية، برامج القنفي الكثير من  بين المسلمين، بصورة واضحة

 ،حتفه الفرد يلق أن ذلك على يترتبقد  إذوكذلك إرهاب اآلمنين، وغيرها، 
 ذلك. إلى وما ك عرضه،، أو يهتماله يضيع أو ،عقله يزول أو
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 .ب اختيار املوضوعاسبأ

 من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يأتي:

العصر الذي انتشرت فيه تلك أهمية هذا الموضوع، وخاصة في هذا  -1
الظاهرة في المجتمعات اإلسالمية، بل وأصبحت مصدراً للتكسب من 

 ورائها.

وتذاع عبر القنوات  كثرة برامج المقالب المروعة والمفزعة، التي تبث -2
، والشبكة العالمية العنكبوتية )اإلنترنت( في جميع أنحاء الفضائية
 العالم.

التي تفزع وتروع  ،كثرة التساؤالت عن حكم هذه البرامج وأمثالها -3
مما قد يؤدي في نهاية األمر إلى الموت بسبب هذا  ،األشخاصقلوب 

 وغيرها.الرعب والخوف الذي يتعرض له في مثل هذه البرامج 

بيان الفقه اإلسالمي للمكانة التي يتمتع بها اإلنسان، من خالل حمايته،  -4
ورعايته والمحافظة على أمنه وحياته، حتى ولو كان هذا الترويع على 

 وبدون قصد إيقاع ضرر به. ،سبيل المزاح

، عبر برامج القنوات الفضائية بالترويعنشر الوعي بين الناس فيما يتعلق  -5
يبدو في ظاهره أمراً عادياً على  الذي ،إليه هذا األمروما قد يؤدي 
 سبيل المزاح.

األمن واألمان بين في حرصها على  بيان عظمة الشريعة اإلسالمية، -6
إذ هما السبيل للحياة الكريمة، والعيشة الهنية، ولذا  ،أفراد المجتمع

 يعني به كلعبر برامج القنوات الفضائية، كان الحد من انتشار الترويع 
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المجتمع بكل فئاته، وتنوع مهامه، ويجب في سبيل تحقيق ذلك 
ا ، واألساليب الناجحة للقضاء على هذالصحيحةاستخدام كل الوسائل 

األمر، ووضع العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه في الوقوع في مثل 
 هذه األفعال.

من خالل التأصيل الشرعي له،  الموضوعالمساهمة إيجاباً في هذا  -7
ثاره على الفرد والمجتمع، من خالل دراسته آ إبرازمل على والع

 دراسة فقهية.

 الدراسات السابقة:
كلية الشريعة والقانون في الجامعة برسالة ماجستير في الفقه المقارن  -1

إعداد  -جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي:بعنوان:  -غزة-اإلسالمية 
قد اشتملت على ، وم2009هـ/1430الطالبة/ كفاية فهمي علوان، 

دراسة تمهيدية في الجرائم المعنوية على سبيل العموم، وصور هذه 
الجرائم، ثم الفصل األول في التعريف بالجرائم المعنوية، والفصل 

 الثاني أنواع جرائم التخويف وأسبابها، ووسائلها، وحكمها.

 -العدد الثامن والعشرون -علوم الشرعيةمجلة البحث منشور في  -2
عبد بن  للدكتور/ عبد اهلل، العلميـ، عمادة البحث ه1434رجب 
أحمد سلطان، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في بن  الرحمن
الجناية بعنوان: ) .سعود اإلسالميةبن  جامعة اإلمام محمد -اإلحساء

الجناية ومفهومها، ثم تحدث فيه عن : (بالترويع في الفقه اإلسالمي
ثم أركان الجناية، ثم عقوبة الجناية  مشروعية الجناية بالترويع،
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 بالترويع.

رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  -3
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية  -الرياض-الشريعة والقانون، 

الجناية بالترويع العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، بعنوان )
د/ 0: إعداد/ فهد سعد الهزاني، إشراف أ(يليةتأصوعقوبتها دراسة 

عبداهلل محمد ربابعة، وتحدث فيها عن مفهوم الجناية بالترويع 
ووسائلها، ثم أركان الجناية في الشريعة اإلسالمية، ثم عقوبة الجناية 

 بالترويع.

بحد علمي القاصر في هذا الموضوع، وعلى الرغم  هذا ما وقفت عليه
ف على من كتب في هذا الموضوع بصورة خاصة من كل ذلك فإني لم أق

ومنفردة، فأصبح الموضوع بحاجة إلى البحث والدراسة المتأنية، والوصول 
 من خالله إلى كيفية المعالجة الفقهية الصحيحة.

 -: خطة العمل يف البحث 
، وتمهيد، هذا البحث أن يحتوي علي مقدمةالعمل في اقتضت طبيعة 

 .وخاتمة، فصلينو

 .وتشتمل على: ملقدمةا: أواًل

 .ي لهوسبب اختيار، وبيان أهميته، التعريف بالموضوع -1

 ، وخطته.البحث منهج - 2

 عليمل تويش ،واأللفاظ ذات الصلة به، يف التعريف مبفردات املوضوع، التمهيدثانيا 
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 .مطالب مخسة

 بيان مفهوم الترويع في اللغة وفي االصطالح. :األول طلبالم

  .في اللغة وفي االصطالحيان مفهوم البرامج ب :المطلب الثاني
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 -ويشتمل على مطلبين: 0أنواع الترويع: المبحث األول

 المشروع واألدلة الدالة على ذلك. الترويعالمطلب األول: 

 المشروع واألدلة الدالة على ذلك. المطلب الثاني: الترويع غير

 حقيقية الرتكاب جرائم الترويع.لاألسباب ا: المبحث الثاني

 .القنوات الفضائية برامجعبر لترويع ل نماذج: لثالمبحث الثا

ويشتمل  موقف الشريعة اإلسالمية من ترويع اآلمنين: نيالفصل الثا
 -:مبحثين على

 .القنوات الفضائية برامجعبر لترويع لالتكييف الفقهي المبحث األول: 



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3022 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

ويشتمل على ، ي الشريعة اإلسالميةفعقوبة الترويع : المبحث الثاني
 :أربعة مطالب

 لقصاص.الموجب لالمطلب األول: عقوبة الترويع 

 للدية. لب الثاني: عقوبة الترويع الموجبالمط

 المطلب الثالث: عقوبة الترويع الموجب للتعزير. وفيه مسألة واحدة

 الترويع الذي يترتب عليه هتك العرض. 

 ع الموجب للضــمان. وفيه ثالثة مسائل:ع: عقوبة الترويالمطلب الراب

 المسألة األولى: الترويع الذي يترتب عليه إتالف المال.

 .الترويع الذي يترتب عليه إسقاط الجنينالمسألة الثانية: 

 .الترويع الذي يترتب عليه هالك الحاملالمسألة الثالثة: 

 .ل البحثمن خال إليهاتوصلت  اليتالنتائج  أهمفضمنتها  :اخلامتة وأما

وأن يهدَينا إلى سبيلِه ، أن يلهمنا رشدنا، وأدعوه دوماً ، واهلل أسأل
، رحيمُ  إنه غفورُ ، وأن يتجاوَز عن خطئي وتقصيري، وطريقِه المستقيم، القويم

 .العظيم العليوال حول وال قوة إال باهلل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 :منهج البحث
 وواضحاً، ويمكن تلخيصه في لقد انتهجت في هذا البحث منهجاً سهالً 

 النقاط التالية:

مستعيناً باهلل تعالي بعرض أراء الفقهاء من المذاهب الفقهية  تبدأ أواًل:
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تيسر ذلك في المسألة، ثم اتبعها بما  ىفي كل مسألة من مسائل البحث مت
وقفت عليه من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء السلف، 

 ي وما يتيسر لي.وذلك بحسب جهد

نصوص الفقهاء من كتبهم المعتمدة في كل مذهب،  أشرت إلى ثانيًا:
 تيسر ذلك في المسألة، ليكون أمام القاري نص الفقيه وما فهمته منه ىمت

؛ ليتزود منه زيادة ، فإن أخطأت في الفهم فالنص أمامهتوثيقاً للمادة العلمية
 في اإليضاح والمعرفة.

ت عليه من مناقشات أدلة األقوال مرتبة حسب ما وقف ذكرت ثالثًا:
بينت سبب ، ثم بعد ذكر المناقشات الترجيح ذكرت ، ثمترتيب األقوال

الترجيح  حتى ال يكون، تهاحسب ما ظهر لي من سياق األدلة ومناقش الترجيح
 تبعاً للهوي.

أرقامها، وفي  تاآليات القرآنية الكريمة إلى سورها وذكر تعزو رابعًا:
قتباس جزء من اآلية أنوه لذلك بالهامش بقولي: سورة كذا من اآلية حالة ا
 رقم.

بينت معنى المصطلحات الفقهية واأللفاظ الغريبة من مصادرها  :خامسًا
على  ات الفقهاءعريفكنت أعرض ت االصطالحيةاللغوية األصلية، ومن الناحية 

 ألحدث.المذاهب األربعة، مراعياً الترتيب بين المذاهب من األقدم ل

لة تخريجاً يبتخريج األحاديث واآلثار من مصادرها األص قمت :سادسًا
علمياً، إال ما تعذر عليَّ الوقوف عليه، فإن كان الحديث مخرجاً في 

وإن لم يكن فيهما أو أحدهما خرجته  ،اكتفيت بذلك أحدهماالصحيحين أو 
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يان درجته، لة حسب الترتيب الزمني لوفيات المؤلفين، مع بيمن مظانه األص
الكتاب والباب والجزء والصفحة، وإن كان الكتاب من  اسم العزووأذكر في 

إلمكان الوصول  ؛اكتفيت بذكر الجزء والصفحة ،المسانيد والمعاجم ونحوها
 .إليه

 من تاريخياً  ترتيباً في الحاشية  والمراجعِ  الكتِب، بترتيِب  قمُت  :سابعًا
 الفقهية المذاهب كتب اجتماع وعند المؤلفين، وفاة حسب لألحدِث، األقدمِ 

 ترتيِب  ثم للمذاهب، التاريخي الترتيَب  حسب بترتيبها قمُت  واحد موضع   في
 .مذهب كل داخل تاريخًيا أيضاً  الكتب

ث، البح لم أوثق المصادر والمراجع توثيقاً كامالً في حاشية :ثامنًا
ذكر اسم الكتاب، إثقال البحث بالهوامش، مكتفياً بتجنباً للحشو واإلطالة، و

ثم المؤلف، ثم الجزء والصفحة، أو الصفحة فقط، واكتفاًء بتوثيقها في فهرس 
 المصادر والمراجع.

وثقت المصادر والمراجع في نهاية البحث بذكر الكتاب، ثم  :تاسعًا
ثم دار النشر ومكان وجودها، ثم وتاريخ وفاته، ثم المحقق، اسم المؤلف، 

الهجري والميالدي، وأحياناً يكون المرجع بدون رقم الطبعة وسنة اإلصدار 
 .رقم وتاريخ للطبعة

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، واآلثار التي  :عاشرًا
استشهدت بها في هذا البحث، والتعريفات االصطالحية، التي دعتني الحاجة 

 إلى نقلها، جعلت كالً منها في عالمة تنصيص خاصة بها.

مت بترتيب المراجع في ثبت المراجع والمصادر ترتيباً ق :حادي عشر
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 أبجديا حتى يسهل الوصول إليها.

قمت بعزل مراجع كل فن على حده، وصنفت مراجع كل  :ثاني عشر
 مذهب على ِحده تيسيراً للرجوع إليها في سرعة ويسر.

وفيها أهم النتائج التي توصلت  ،قمت بعمل خاتمة للبحث :ثالث عشر
 ل هذا البحث.إليها من خال

الفنية المتعارف عليها، وتشمل رس افهالذيلت البحث ب رابع عشر:
 فهرس الموضوعات.و ،لمصادر والمراجعفهرس ا

 أضع هذا البحث بين يدى أساتذتي األفاضل، ليقوموا الخلل واخريًا:
هاتهم، فإن رأوا أني يويبينوا الزلل، عسى أن ينال قبولهم، ويحظى بتوج

 ،اني أخطأت ااهلل وتوفيقه، ثم بفضل أساتذتي، وإن رأوأصبت فذلك بعون 
 فذلك من نفسي وتقصيري، واستغفر اهلل أوالً وأخيراً.

أن يمنَّ علينا بالفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا،  اسأل اهلل 
وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للنجاح والتوفيق والرشاد، وصلى اهلل على 

ه وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب سيدنا محمد وعلى آل
 العالمين.

h 
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 تمهيدال

 يف التعريف مبفردات املوضوع، واأللفاظ ذات الصلة به

 

 :مطالبخمسة علي مل تويش
 

 بيان مفهوم الرتويع يف اللغة ويف االصطالح.األول:  املطلب

 .بيان مفهوم الربامج يف اللغة ويف االصطالح املطلب الثاني:

 .القنوات الفضائيةبرامج عرب  نظرة تارخيية على الرتويع املطلب الثالث:

 وعالقة كل لفظ مبوطن البحث. ،: بيان األلفاظ ذات الصلةرابعاملطلب ال

 0يف الفقه اإلسالمي عتبار الرتويع من اجلرائم املعنوية: ااملطلب اخلامس
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 املطلب األول

 طالح.بيان مفهوم الرتويع يف اللغة ويف االص 

 الرتويع يف اللغة:
َفْتِح بِ - أَْفَرَخ َرْوعه"عة، ومنه قولهم: الَرْوُع بالفتح: الَفَزُع. والَرْوَعُة: الفزْ 

اءِ  َعُه، -الرَّ ا َذَهَب َعْن قوله تعالى: "﴿، ومنه أي ذهب َفزُعه وسَكن ِمْن َروَّ َفَلمَّ
ْوُع َوَجاءْتُه اْلُبْشَرى  .(1)﴾ِإْبَراِهيَم الرَّ

ْوع َوُهَو  ،وأَْفِرْخ ُروَعكَقاَل:  وع: َمْوِضُع الرَّ أَي اْسكُن وْأَمْن. والرُّ
 .اْلَقْلُب 

: الَقلُب والَعْقل،  م ِ وُع، ِبالضَّ اءِ -، أَْفَرَخ ُروعهُ : يقالوالرُّ َمْعَناُه ، -ِبَضم ِ الرَّ
ْوُع ِمْن َقْلِبِه.  ِفي لدي وبالي. وَ وقع ذلك في ُروعي، أي في خُ وقولهم َخَرَج الرَّ

َعاِء  ، َوِهَي  ،(2)«اللَُّهمَّ اْستُْر َعْوَراِتي َوآِمْن َرْوَعاتِي»َحِديِث الدُّ ِهَي جمُع َرْوَعة 
ْوِع: الَفَزع ُة اْلَواِحَدُة ِمَن الرَّ وَح اأْلَِميَن َقْد نََفَث ِفي "، وفي الحديث المر  َوِإنَّ الرُّ

 .(3)"َرْوِعَي 
ْعتُُه فاْرتا َع.  ،َع، أي أفزعته ففزعوُرْعُت ُفالناً وَروَّ َع، أي َتَفزَّ وَتَروَّ

                                                

 (.74من اآلية رقم ) سورة هود (1)

ة في سننه: ابن ماج، و8/403( 4785أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )حديث رقم( 2)
 .2/1273( 3871)حديث رقم 

. واإلمام البغوي 2/406( 1141، )حديث رقم شعب اإليمانأخرجه اإلمام البيهقي في ( 3)
 .14/305: شرح السنة في
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 .(1)وقولهم: ال تَُرْع، أي ال َتَخْف وال يلحْقك خوف  

 ويف االصطالح:
 ع عند الفقهاء عن معناه في اللغة.ال يخرج معنى التروي

َع ُمْسِلماً : (2)قال المناوي أي يفزع  -بالتشديد-" الَ َيِحلُّ ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ
أو أخذ متاعه  ،أو أفعى ،أو حديدة ،كإشارته بسيف وإن كان هازالً  ،مسلماً 
الُمْسِلُم َمْن َسِلَم ف ،لفقده لما فيه من إدخال األذى والضرر عليه ؛فيفزع

 .(3)"َوالُمْؤِمُن َمْن أَِمَنُه النَّاُس َعَلى ِدَمائِِهْم َوأَْمَواِلِهمْ  ،الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ 

 .(4)"أَْو اْرِتَياع  أَْي َفَزع  سوقي: "وقال الد

عبر برامج القنوات  فالترويع الواقع على األشخاصوعلى ذلك 
جرائم ترتكب شريعة اإلسالمية، ها الدَّ عُ طيرة تَ إلى آثار خقد يؤدي الفضائية، 

                                                

النهاية في غريب  ،3/1223لجوهري ل :( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية1)
 .8/135،بن منظور: اللسان العرب، 2/277 ،بن األثير: الالحديث واألثر

زين العابدين الحدادي المناوي بن  عليبن  تاج العارفينبن  الرؤوفمحمد عبد هو: ( 2)
انزوى للبحث  هـ(952، ولد عام )من كبار العلماء بالدين والفنون القاهري، زين الدين

والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج 
مصنفا، منها الكبير والصغير والتام  الدين محمد يستملي منه تآليفه. له نحو ثمانين

 هـ.1031عام  عاش في القاهرة، وتوفي بها، والناقص
، للمحبي خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، 6/204: للزركلي، األعالمينظر: 

 .2/193الحموي،

 .6/447 ،مناوي: للفيض القدير شرح الجامع الصغير ( انظر:3)

 .1/108 ر:الشرح الكبي حاشية الدسوقي على ( انظر:4)
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أو يضيع  ،، أو يزول عقلهحتفهالفرد  يلق أن على ذلك ترتبضد الفرد إذ قد ي
: تصرف يصدر هىالجناية بالترويع ألن  ؛لكه، وما إلى ذ، أو يهتك عرضلهما

أو فقد  ،أو نقص يصيبه ،من الجاني يُفِزع المجني عليه، ويثبت به إما هالكه
 ".(1)منفعة من منافعه

 
 
 
 

h 

                                                

 -الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية ( انظر:1)
أحمد بن  عبد الرحمنبن  هـ للدكتور/ عبد اهلل1434العدد الثامن والعشرون رجب 

 .243سلطان، ص 
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 ثانياملطلب ال

 يف االصطالح.لغة ويف المفهوم الربامج 

  لغة:يف المج االرب

يبرمج، َبْرَمجًة، فهو ُمبرِمج،  جَ برمَ مأخوذ من الفعل  َبْرناَمج.جمع 
 .(1)برنامجاً  م، أي وضع ونظَّ والمفعول ُمبرَمج

يَّة متفرقة.: يفه
 بث  إذاعي  أو عرض تلفزيوني  لموضوعات فن ِ

د سيجري عليه العمُل ترتيب معبارة عن وهى مج العمَل: ابرمنه و حد 
ذ  ."ويُنفَّ

سابرمجة منه و ، ومنه نتاج"أعمالُها لضبط العمل واإلي أت المؤس 
ده بمجموعة أي برمج الحاسوَب: و، ة التَّعليم: باستخدام الحاسوببرمج زو 

 .(2)"من الحقائق واألرقام وفق برنامج معي ن

 :يف االصطالحو
عن فكرة تجسد وتعالج باستخدام وسيلة عبارة : "نهابأرامج بالعرفت 

اً واضحاً يعالج ، تتخذ قالباً إعالميتتوافر لها إمكانيات الوسائل اإلعالمية
جميع جوانبها، من خالل مدة زمنية محددة تهدف إلى اإلعالم، التثقيف، 

                                                

، القاموس 18ـالبرامج الثقافية من حيث الشكل والمضمون، لـ/ سهيلي نوال، ص ( انظر:1)
 .147صـ هادية،بن  القاموس الجديد للطالب: لعليالجديد للطالب: 

المعجم ، 1/196، د أحمد مختار عبد الحميد معجم اللغة العربية المعاصرة: ( انظر:2)
 .1/371، المعجم الوسيط: 47صـ الوجيز: تأليف: مجمع اللغة العربية،
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و اإلعالن، وذلك لجذب انتباه المستمعين، أو التوجيه، أالترفيه، 
منها، الترفيهية،  والتأثير فيهم، وهناك عدة أنواع من البرامج والمشاهدين،

الترويع برامج كوميديا، والو، الدينيةوالرياضية، واإلخبارية، والتعليمية، و
 .(1)"المقالبو

وهناك تعريف آخر هو األقرب من وجهة نظري لمقصود البحث، وهو 
خطط تنفذ من طرف فرد أو مجموعة من األفراد، في فترة عن "أنها عبارة 

 .(2)"زمنية محددة لتحقيق أهداف معينة
 

 

 

h 

                                                

الموسوعة ، 18لمضمون، لـ/ سهيلي نوال، صـالبرامج الثقافية من حيث الشكل وا ( انظر:1)
 .1/489 اإلعالمية: لمحمد منير حجاب،

 .19البرامج الثقافية من حيث الشكل والمضمون، لـ/ سهيلي نوال، صـ ( انظر:2)



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3032 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الثالث

 قنوات الفضائية.البرامج  عرب الرتويعنظرة تارخيية على 

المقالب، ضمن قائمة البرامج األكثر متابعة ليس الترويع ودخلت برامج 
في مصر فقط، بل في العالم العربي أجمع، حيث تحتل المراكز األولى في 

 .متابعات الجمهور

على رد فعل الجمهور، من خالل برامج المقالب  اعتمدت وقديماً 
مقلب يتم إعداده، ويكون الضحية فيها مواطن عادي، بينما تعتمد معظم 

، حيث أو الكرةنجوم الفن  على عمل مقلب في نجم من البرامج حالياً 
يتفاعل الجمهور مع المقلب، الذي يشاهدون من خالله نجمهم المفضل على 

 طبيعته.

 في بداية الثمانينات، ومن أشهر هذه البرامجبرامج المقالب  وقد بدأت
 ما يلي:

 .(مريا اخلفيةالكا)برنامج:  -1

فؤاد )هو أول برنامج يتم تقديمه من هذه النوعية في مصر، وقدمه الفنان 
، حيث كان يقوم بتعريف مضمون الحلقة الذي يقوم م1983عام  (المهندس

، ويعتمد من خاللها على أن المواطن هو (إسماعيل يسري)ببطولتها الفنان 
د فعله، واستمر البرنامج نجم الحلقة، بعد تعرضه لموقف كوميدي يظهر فيه ر

، ولكنه لم يالقي النجاح (محمود الجندي)لعدة سنوات، حتى قدمه الفنان 
 .المطلوب

https://www.masrawy.com/arts/Tag/505649/برامج-المقالب#bodykeywords
https://www.masrawy.com/arts/Tag/9195/نجوم-الفن#bodykeywords
https://www.masrawy.com/arts/Tag/505649/برامج-المقالب#bodykeywords
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 .(ما فيناش زعل)برنامج:  -2

يرا الخفية، ولكن هذه تقديم فكرة الكام (إسماعيل يسري) أعاد الفنان
يوسف )المرة من خالل برنامج يحمل اسم "ما فيناش زعل"، للكاتب 

 م.1995م ، وتم تقديم البرنامج عا(معاطي

 .(الفنان إبراهيم نصر)برنامج:  -3

هو أشهر برنامج للمقالب، حيث استمر لعدة سنوات، من خالل تقمص 
تعتمد على ، وهي (زكريازكية )، لشخصية امرأة تسمى (إبراهيم نصر)الفنان 

كياج على وجهها، وتقوم باستفزاز عدد كبير من اوضع كمية كبيرة من الم
كبيرا  يقعون كضحايا في البرنامج، والقى البرنامج نجاحاً  نالمواطنين، الذي

لدرجة أن صناع العمل قاموا بعمل فيلم سينمائي يحمل اسم "زكية زكريا في 
 .تقديم عدد من برامج الكاميرا الخفيةوبعدها قاموا ب.... البرلمان"، 

 .(ديين عقلكإ)برنامج:  -4

في نهاية التسعينات، قام المخرج علي العسال، بتقديم برنامج للكاميرا 
، وكان الخفية يسمى "إديني عقلك"، واستمر البرنامج قرابة األربعة عشر عاماً 

 تعرضال، حيث هما أبطال العم (منير مكرم)، والفنان (حسين المملوك)الفنان 
 .في البرنامج أسلوبهما المستفزبسبب  ؛للضربعلى مدار سنوات عديدة 

 .(مقلب دوت كوم)برنامج:  -5

، على مدار موسمين، وحقق (أشرف عبد الباقي)هو برنامج قدمه الفنان 
نظرا لفكرته المختلفة، حيث يعتمد على اشتراك عدد من  كبيراً  نجاحاً 

يق لهم، من خالل معرفة أكثر ما يخيفه، أو األصدقاء في عمل مقلب في صد

https://www.masrawy.com/arts/Tag/731875/إسماعيل-يسري#bodykeywords
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 تستفزه. تيأكثر األشياء ال

 .هبوط اضطراريبرنامج:  -6

فيها من  ، بتقديم ثالثة برامج للكاميرا الخفية(هاني رمزي)قام الفنان 
فنان أو فنانة، فيه يكون بطل الحلقة  وهذا البرنامج ،الترويع والتخويف ما فيها
برامجه الذي حمل اسم "هبوط اضطراري" عام  وبدأ "رمزي" بتقديم أولى

 ، بعدها قدم برنامج "هاني في األدغال"، وبرنامج "هاني هز الجبل".م2015

 ."، والرعبرامز جالل وكوميديا "اهللعبرامج  -7

في تقديم سلسلة برامج تحمل اسمه، وتعتمد  (رامز جالل) بدأ الفنان
هذه البرامج على وضع النجم تحت ضغط موقف معين، ليشاهد الجمهور رد 

، م2011فعل نجمهم المفضل بعد تعرضه للمقلب، وتوالت أعماله منذ عام 
بداية من برنامج "رامز قلب األسد"، بعدها "رامز ثعلب الصحراء"، "رامز عنخ 

البحر"، "رامز واكل الجو"، "رامز بيلعب بالنار"، حتى آمون"، "رامز قرش 
 .(1)برنامجه األخير والذي يعرض حاليا "رامز تحت األرض"

 تهفكروالذي تدور  "رامز مجنون رسمي" آخر برامجه هذا العامثم 
استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم "كرسي الحقيقة"، من  حول
ويوقع الضيف في المقلب،  (رامز جالل)هر ، قبل أن يظ(أروىالفنانة )تقديم 

 متحرك في جميع االتجاهات إلرعاب الضحية، ويتم ربط الضيف في كرسي
                                                

م، بقلم: منال الجيوشي، على 2017يونيو 23مقال على موقع مصراوي بتاريخ  ( انظر:1)
 شبكة اإلنترنت على الرابط التالي:

https://www.masrawy.com/arts/ramadan2017ramadana/details/201
7/6/23/1109454/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE  

https://www.masrawy.com/arts/Tag/9620/رامز-جلال#bodykeywords
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منها )الماس تعذيب ألوان من ال لضيف إلىويتعرض ا ،يتم توصيله بالكهرباءو
الكهربائي، والدوران في الهواء، والنزول في صندوق مملوء بالماء مع وضع 

، ثم إظهار حية كنوع من الترويع، ثم في نهاية المقلب حيوانات مائية مخيفة
الفنان )رامز جالل( لإلمساك به والنيل منه ليقع ضحية من  تجه الضيف إلىي

 جديد في صندوق مملوء بالماء ليزداد األمر سوًء على ما مر في البرنامج.

ت ، مثل )الكاميرا الخفية(، كانالقديمة مقالبالبرامج  أقول إن ريًا:ــوأخ
مثل ما نشاهده اليوم عبر  ولم تكن تهينهم الناس،تختبر تلقائية وعفوية 

 .القنوات الفضائية

عن تلك التي كانت مقبولة لدى كثيراً أما اآلن فبرامج المقالب اختلفت 
 ، والكبار،، يتعلم منه األطفالعنيف، بخفتها، لتنقلب إلى شكل مؤذ   ناسال

والتعرض لإليذاء إلهانة بهذا الشكل، قبول البعض لف ،كيفية تدبير المكائد
، ويجب أن للغاية من أجل األموال، شيء مؤسفوالعنف بهذا الشكل 

 يتوقف.

h 
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 رابعاملطلب ال

 األلفاظ ذات الصلة وعالقة كل لفظ مبوطن البحث.

فمنها ما يقع على ذات الشخص، ومنها ما يقع  ،الترويعتتعدد صور 
، ومنها ما يقع على عقله، وغير ذلك على عرضه، ومنها ما يقع على سمعته

 من الصور، وفيما يلي بيان ألهم تلك الصور واأللفاظ بإيجاز.

 الرعب أو الرتعيب.اللفظ األول: 
 يف اللغة: رعبال

ُعُب: الَفَزع والَخْوُف. َرَعَبه َيْرَعُبه ُرْعباً وُرُعباً؛ َفُهَو َمْرُعوب   ْعُب والرُّ الرُّ
: أَْفَزَعه؛ َواَل  َبه َتْرِعيباً وَتْرعاباً، َفَرَعب ُرْعباً، واْرَتَعَب وَرِعيب   َتُقل: أَْرَعَبه وَرعَّ

. َوِفي اْلَحِديِث  ب  وُمْرتَِعب  أَي َفِزع  ْعِب َمسيرةَ ": الشريف َفُهَو ُمَرعَّ نُِصْرُت بالرُّ
قد أوقع اهلل في قلوبهم الخوف منه، فإذا كان  -تعالى-ومعناه أن اهلل  (1)"َشهر  
 .(2)وبينهم مسيرة شهر، هابوه وفزعوا منه بينه

 ويف االصطالح:

لم يخرج معنى الرعب أو الترعيب في االصطالح عن معناه اللغوي؛ 
 وذلك أن العلماء استعملوه وفق معناه اللغوي.

                                                

: " ُجِعَلْت َباُب َقْوِل النَِّبي ِ  -أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الصالة  (1)
 .1/95( 438حديث رقم ِلي األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا

، مادة )ر ع ب (، مختار الصحاح: للرازي، 2/133والمحيط األعظم:  انظر: المحكم (2)
 ، مادة )رعب(.1/420، مادة )ر ع ب(، لسان العرب: 124ص
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 عالقة الرعب أو الرتعيب بالرتويع:

هو الفزع  :فالرعب .ال يختلف لفظ اإلرعاب أو الرعب عن الترويع
قلت أرعب فالناً فالن أي أفزعه  افإذ .هو الفزع والخوف :والترويع ،والخوف

 وأخافه، فهو معنى مرادف له.

 .َزُعـــــاْلَفاللفظ الثاني: 
 يف اللغة: اْلَفَزُع

ْعرُ  :اْلَفَزعُ  (. َتُقوُل:  وهو في األصل مصدر وربما جمع على ،الذُّ )أَْفَزاع 
َغاثَُة. ، َما ِمْن َباِب طَِرَب َوَفِزَع ِمْنُه ِكاَلهُ  ،)َفِزَع( ِإَلْيهِ  ومنه َو )اْلَفَزُع( أَْيًضا اإْلِ

ِإنَُّكْم َلَتْكثُُروَن ِعْنَد اْلَفَزِع َوَتِقلُّوَن ِعْنَد »ِلأْلَْنَصاِر:  النَِّبيُّ  قول
َغاثَُة أَْيًضا يَُقاُل: َفِزَع ِإَلْيِه َفأَ  (1)«الطََّمعِ  َخاَفُة َواإْلِ ْفَزاُع( اإْلِ ْفَزَعُه أَْي َلَجأَ َو )اإْلِ

َعُه( أَْي أََخاَفهُ من األضداد، يقال: َوَكَذا )التَّْفِزيُع(  ،ِإَلْيِه َفأََغاثَهُ  َع( وَ  ،)َفزَّ عنه )َفزَّ
َع َعْن قُُلوِبِهمْ ﴿ أي كشف عنه الخوف. ومنه قوله تعالى: أَْي  ،(2)﴾َحتَّى ِإَذا فُز ِ

 .(3)عنها الفزعُ ُكِشَف 

 أما يف االصطالح: 

، ويرجع ذلك الستعمال في االصطالح فزعم أعثر على تعريف لللف
                                                

حديث رقم  -في فضائل القبائلَباُب  -أخرجه الهندي في كنز العمال )حرف الفاء  (1)
37948 )14/16. 

 (.23سورة سبأ من اآلية رقم ) (2)

، مادة )فزع(، تاج 8/252، مادة )ف ز ع(، لسان العرب: 239ح: صانظر: مختار الصحا (3)
 ، مادة )فزع(.21/498العروس: 
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 وفق معناه اللغوي. العلماء له

 -عالقة الفزع بالرتويع:

 :تشتد هنا عالقة الترادف بين الفزع والترويع، فالفزع: الخوف، والترويع
 اإلخافة والفزع.

 اللفظ الثالث: اإلنذار.
 يف اللغة. ْنَذاُراإل

ْنَذاُر(  َتْينِ -)النُُّذُر(  وال يكون إال في التخويف، يقال:ْباَلُغ اإْلِ  )اإْلِ ، -ِبَضمَّ
َو)النَِّذيُر اْلُمْنِذُر(  أَْي ِإْنَذاِري. (1)﴾َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ ﴿َوِمْنُه َقْولُُه َتَعاَلى: 

ْنَذارُ وَ   َكَذا ِمْن َباِب َضَرَب )النَّْذُر( َواِحُد )اْلنُُذوِر( َوَقْد )نََذَر( هلِلَِّ ( أَْيًضا. وَ )اإْلِ
 )نََذَر( َماَلُه )َنْذًرا( َوَتنَاَذَر اْلَقْوُم َكَذاَر( َعَلى َنْفِسِه )نَْذًرا( وَ َوَنَصَر. َويَُقاُل: )نَذَ 

َف َبْعُضُهْم َبْعًضا. وَ  )نَِذَر( اْلَقْوُم ِباْلَعُدو ِ َعِلُموا، َوَبابُُه طَِرَب َخوَّ
(2). 

 ويف االصطالح:

تخويف العلماء لفظ اإلنذار وفق معناه اللغوي فكان معناه هو:  استعمل
ْيء ِإذا َعلمته فاستعددت َلهُ من َقْولك ن   ،َمَع ِإْعاَلم َموِضع المخافة  ،ذرت بالشَّ
ْنَسان غير َوِإن لم يُعلمُه  ،وأعلمه َحال َما يخوفه ِبِه فقد أنذره هَفِإذا خوف اإْلِ

 .أنذره َذِلك لم يقل

                                                

 (16سورة القمر آية رقم ) (1)
، مادة )نذر(، 5/201، مادة )ن ذ ر(، لسان العرب: 308مختار الصحاح: ص انظر: (2)

 ، مادة )نذر(.481القاموس المحيط: ص
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 .ا َيجعله االنسان على َنفسه ِإذا سلم َما يخافهمَ  :َوالن ذر

ْعَمة  ،واالنذار ِإْحَسان من اْلُمْنذر َوكلما َكانَت المخافة أَشد َكانَت الن ِ
أعظم النَّاس ِمْنُه بإنذاره َلُهم   َوِلَهَذا َكاَن النَِّبي ،باإلنذار أعظم
 .(1)ِعَقاب اهلل َتَعاَلى

 -عالقة اإلنذار بالرتويع:

 ،نجد اإلنذار أخص من التخويف ،مل في معنى اإلنذار والترويعبالتأ
ْنَذار تخويف َمَع ِإْعاَلم َموِضع المخافة من َقْولك ن  وذلك ألن  ْيء اإْلِ ذرت بالشَّ

ْنَسان غير وأعلمه َحال َما يخوفه ِبِه فقد  ِإذا َعلمته فاستعددت َلُه َفِإذا خوف اإْلِ
 .أنذره قلأنذره َوِإن لم يُعلمُه َذِلك لم ي

وقد ال  ،موضع اإلخافةقد يكون فيه إعالم فهو أعم ألنه الترويع أما 
عبر برامج القنوات كما هو حال الترويع  يكون فيه إعالم لموضع المخافة

 .(2)د ترويعه وتخويفهاالتي تخفي كل شيء عن الشخص المر الفضائية

 .: التهديدالرابعاللفظ 
 -يف اللغة: التهديُد

،التهديُد: مص د در هَددَّ د، والمفعول ُمهدَّ د، تهديًدا، فهو ُمهد ِ  وهو ،يهد ِ
ُعُد بالعقوبةِ  َده بالعقوبة ،اإِلَخافُة والَتوَّ َدُه( َتَوعَّ َدُه وَتَهدَّ د فالًنا:  ،يُقاُل )َهدَّ هدَّ

ده بالعقوبة " فه وتوعَّ ده؛ خوَّ د سالمَتهأو تهد   .(3) هدَّ
                                                

 .242ل العسكري، صالفروق اللغوية: ألبي هال انظر: (1)

 المرجع السابق. انظر: (2)

أحمد د/  :د(، معجم اللغة العربية المعاصرة دـ مادة )ه 635/ 2المصباح المنير:انظر:  (3)
═ 
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 ويف االصطالح:

ل بها لمجني عليه مهما كانت الوسيلة التي توسَّ يصيب ا هو الوعيد بشر  
أو عرضه، مما يحدث  ،أو ماله ،باالعتداء على نفسه الجاني، سواًء كان الشرُّ 

واألمن  ،على الحرية الرعب في نفسه، فكل فعل مادي أو قول يشكل اعتداءً 
 .(1)للمجني عليه يعتبر تهديداً 

من شأنه بث الرعب والمقصود بالتهديد في هذه الدراسة: كل تصرف 
 أو الخوف في نفس شخص آخر.

 عالقة التهديد بالرتويع.

يتضح أن معني التهديد في االصطالح ال يبعد عن ن خالل ما سبق م
إال أن التهديد يعتمد على الفعل المادي  ،بل يشمل جزء منه ،معنى الترويع

يقاع أكثر من الفعل المعنوي، فضالً عن أن التهديد يرد في جانب الشر وإ
 األذى، أما الترويع فهو يحتمل الجانبين.

 اللفظ اخلامس: اإلرهاب.
 :اإلرهاب يف اللغة

اُء َواْلَهاُء َواْلَباءُ -)َرَهَب( مأخوذ من  أَْصاَلِن: أََحُدُهَما يَُدلُّ َعَلى  -الرَّ

                                                
═ 

 مادة )هدد(، معجم لغة الفقهاء:976/ 2المعجم الوسيط، 3/2332، مختار عبد الحميد
 .149ص 

الجرائم الواقعة على األشخاص:  ،46انظر: جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي: ص (1)
 .154-153للدكتور محمد صبحي نجم ص
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. ة  ، َواآْلَخُر َعَلى ِدقَّة  َوِخفَّ  َخْوف 

 وأزعجه. ًة: خافه، َرْهبا وَرَهبا وَرْهبَ -بالكسر-َرِهَب و

َهُبَوتي ُهُبوُت، والرَّ ْهَبى: والرَّ ْهُب، والرُّ وأرهَب الرجل  ،َوااِلْسم الرُّ
عه َبه: َفزَّ واسَتْرَهَبه: استدعى َرْهَبَته َحتَّى َرِهَبه النَّاس، َوِبَذِلك فسر َقْوله  ،وَرهَّ
 :﴿  اِهُب  ،(1)﴾َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاءوا ِبِسْحر  َعِظيم : المتعبد ِفي والرَّ

ْهبانُ   .الصومعة، َواْلجمع الرُّ

 كالُبَغاث. َما الَ َيِصيُد ِمَن الطَّْيرِ  :-بالَفْتحِ -واألَْرَهاُب، 

اإِلْرَهاُب )بالَكْسِر( اإِلزعاُج واإِلَخاَفُة، تقوُل: وَيْقَشِعرُّ اإِلَهاُب ِإَذا َوَقَع و
 .(2)ِمْنُه اإِلْرَهاُب 

مجموع أعمال أن اإلرهاب هو:  :المعاصرةالعربية جاء في معجم اللغة 
ولة ،العنف التي تقوم بها منظ مة وتحقيق  ،أو أفراد قصد اإلخالل بأمن الدَّ

ة أو محاولة قلب نظام الحكم  .(3)أهداف سياسيَّة أو خاصَّ

 ويف االصطالح:

إنما استعملوه  ،لم يعرف العلماء القدامى معنى اإلرهاب في االصطالح
، ولكن اآلن أصبح لفظة معاصرة متداولة عالمية تحتاج إلى وفق معناه اللغوي

                                                

 (.116سورة األعراف من اآلية رقم ) (1)

شمس العلوم ودواء كالم العرب من ، مادة )رهب(، 2/447انظر: معجم مقاييس اللغة:  (2)
، مادة 2/541، )باب الراء مع الهاء(، تاج العروس: 4/2660، نشوان الحميرى: لالكلوم
 )رهب(.

 .2/949أحمد مختار عبد الحميد  كتور/د: للمعجم اللغة العربية المعاصرةانظر:  (3)
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وهى استعمال بعض  ،ولكن ألسباب خاصة ،تكييف وتوصيف خاص بها
الدول الظالمة هذه اللفظة لمصالحها فكان هناك إشكال كبير في تعريفها 

لك نجد بعض العلماء المعاصرين وعدم الرغبة في إيضاح معناها، ورغم ذ
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي "ومن أشهر التعاريف ما عرفه ، قاموا بتعريفها

 28المنعقد في دورته السابعة عشرة  "المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي
: )العدوان أو م، بأنه هو2006يونيو  24هـ الموافق 1427من جماد األول 

 الصادر من الدول أو الجماعات أو ،التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً 
أو دمه  ،أو ماله ،أو عقله ،أو عرضه ،أو نفسه ،األفراد على اإلنسان في دينه

 .(1) بغير حق(

والقتل  ،والتهديد ،ترويعوال ،واألذى ،صنوف التخويفجميع ويشمل 
وقطع الطريق، وكل فعل  ،وإخافة السبل ،ما يتصل بصور الحرابةو ،بغير حق

فردي أو جماعي، وع إجرامي من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشر
أو ترويعهم بإيذائهم أو  ،والخوف بين الناس ،يهدف إلى إلقاء الرعب والفزع

 .(2)تعريض حياتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر
                                                

، اإلرهاب والعنف والتطرف في 47انظر: جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي: ص (1)
، مكافحة الجريمة المنظمة عبر 4ميزان الشرع: إلسماعيل لطفي ابن عبدالرحمن، ص

يعة اإلسالمية واألنظمة السعودية: وسيم حسام الدين الوطنية في ضوء أحكام الشر
  -، على شبكة االنترنت على الرابط التالي:141ص

https://books.google.com.eg/books?id=66A8DwAAQBAJ&lpg=PA141&
hl=ar&pg=PA141#v=onepage&q&f=true 

في المملكة العربية الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها انظر:  (2)
 .1/75، عبد العالي البارودي العتيبيبن  سعود: لالسعودية
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 ف اإلرهاب بأنه: رِّويف االصطالح القانوني ُع

)عمل تهديدي تخريبي يقصد منه زرع الخوف والذعر في نفوس 
بهدف الوصول إلى غايات  ؛وزرع الفوضى ،باتوخلق االضطرا ،األهالي

 .(1)أو اقتصادية( ،أو دينية ،أو اجتماعية ،معينة قد تكون لها خلفيات سياسية

 العالقة بني اإلرهاب والرتويع. 

مما تقدم يتضح أن عالقة اإلرهاب بالترويع عالقة األعم باألخص، إذ 
ى اللغوي أو المعنى معنى اإلرهاب شامالً لمعنى الترويع، سواًء في المعن

فالترويع يعني أنه وسيلة من وسائل اإلرهاب المستخدمة االصطالحي، 
 .(2)لتحقيق أهدافه بل ويشمل كل األلفاظ السابقة

 

h 

                                                

، جرائم التخويف في الفقه 1/75، لعتيبي: لالموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنةانظر:  (1)
 .47اإلسالمي: ص

 .48انظر: جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي: ص (2)
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 ام املطلب اخل

 رائم املعنوية يف الفقه اإلسالمياعتبار الرتويع من اجل

 :نوية هوالقتل بالوسائل المع ائمجرالمقصود بالجرائم المعنوية: أو إن 
ت إنما بإحداث انفعاال ،إزهاق إنسان لروح إنسان آخر دون المساس بجسمه

فتؤثر على عمل هذه األعضاء أو تعطلها ، تؤثر على عمل أعضائه الداخلية
 مما تؤدي إلى وفاته.

، القتل بوسائل معنوية قد عرف المستشار مصطفى مجدي هرجةو
إنما يتم القتل  ،لمجني عليهبقوله: "هو إزهاق الروح بدون المساس بجسم ا

 ."ليه من شأنها أن تؤدي إلى وفاتهبإحداث انفعاالت للمجني ع

 :مثلة على القتل بالوسائل املعنويةومن األ

تابعة ومتصاعدة حتى طفل صغير مريض باألعصاب بطريقة مت ترويع -1
 ينهار ويموت 

 شتم وإهانة شخص مريض يتأثر باالنفعاالت .  -2

 ،في وجه آخر والتهديد بقتله فيموت المجني عليه فزعاً سالح  إشهار -3
وعندها يعاقب الجاني بعقوبة القتل. أما إذا لم يمت المجني عليه أو 
لم يصب بأذى ولم يكن قصد الفاعل سوى التهديد فيعاقب على 

 التهديد ألنه يشكل جرماً مستقالً بحد ذاته.

 إلقاء أفعى ميتة على شخص نائم .  -4

 على شخص يقف على حافة عالية فيسقط . الصيحة -5
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الضغط النفسي من تعذيب وقهر متالحق كحرمان شخص من  أساليب -6
 أحبائه أو تجريده من أمالكه.

يوقعه فيها مفزعة،  إلى شخص مريض بالقلب بطريقة مزعجحمل نبأ  -7
 بنوبة قلبية تنتهي بوفاته.

صودة حسب نية كل هذه األفعال تعتبر جرائم قتل )مقصودة أو غير مق
 .(1)الفاعل( فيما إذا أدت إلى وفاة المجني عليه

غالباً ما يكون أثر الفعل المعنوي القاتل القتل بالوسائل المعنوية: ف
فالرعب والخوف  ،منصباً على جسم المجني عليه الداخلي وأعضائه الداخلية

ط تؤدي إلى الوفاة، والضغفالشديدين قد يؤديان إلى احتشاء عضلة القلب 
النفسي الشديد قد يؤدي إلى انهيار عصبي إال أنه قد تظهر أحياناً على وجه 

 المجني عليه عالمات االنفعاالت واإلرهاق.

من الوسائل المعنوية التي ال تدرك  ،في الفقه اإلسالميوالترويع 
بالحواس الخمس، وهو أيضاً جريمة وجناية يعاقب عليها من قبل الشريعة 

 ن الوضعي.والقانو ،اإلسالمية

بالحواس الخمس، والتي هى في الوسائل المعنوية التي ال تدرك و
مقابلة الجناية بالوسائل الحسية أو المادية، والجناية بالوسائل المعنوية غير 
محصورة بالترويع، فقد تحصل بالسحر، أو العين، أو الحسد، أو التحريض، 

                                                

بالوسائل المعنوية: للمحامي، محمد أحمد عبد الحافظ  انظر: مقال بعنوان: جريمة القتل (1)
 سليم، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/lawyerofeg/posts/853514281504121/  
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 أو اإلشاعة.

على وسائل ذات جانب خفي؛ تعتمد  اوتتميز الجناية بالترويع بأنه
لكونها ال تقدم أثراً ملموساً يربط الجاني بجنايته، ومن ثم كان إثبات هذه 
الجناية أصعب من غيرها من الجنايات الحسية؛ لكونها تعتمد على دليل 
معنوي ال حسي، كمن يعرف أن خصمه ضعيف القلب، جبان، يفزع من كل 

مهولة طريق ترويعه بإصدار أصوات ، ثم يعمد إلى قتله عن مألوفةحركة غير 
تؤدي إلى إفزاعه وموته في الحال، ومكمن الصعوبة يكون في إثبات هذه 
الوسيلة واستخدامها على المجني عليه، وحتى لو ثبت ذلك، فإنه من الصعب 

، ومع ذلك فإن الفقهاء حاولوا تصنيف (1)إثبات استخدامها بغرض الجناية
 -تلك الوسائل إلى قسمين:

 األول: م القس

أو إشهار سيف، أو إدالء في  ،كالصياح الشديد الفجائي)وسائل مؤثرة، 
ويروع  َفيُْذَعُر ِمْنُه َفَيُزوُل َعْقُلهُ  ،(بئر أو من شاهق أو تقريب سبع، أو إدناء حية

، وهذه (2)المجني عليه مما يؤدي إلى هالكه أو زوال منفعة من منافعه
 ع إليها.بالتروي هالكالوسائل يصح نسبة ال

                                                

، أحمد سلطانبن  عبد الرحمنبن  عبد اهللانظر: الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: د/  (1)
 .246صـ

الحاوي الكبير في  ،6/560: البن عابدين الحنفي، در المختاررد المحتار على الانظر:  (2)
مغني ، 12/248: للماوردي، فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

، المغني: البن 5/317: للخطيب الشربيني، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .8/431 قدامة،
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 القسم الثاني:

وسائل نادرة، وهى عبارة عن وسائل ترويع يندر وقوع الهالك فيها 
، فيزول بها (كاإلخبار بمصيبة تحزن، أو بمسرة تفرح)، بها بسبب الترويع

عقله، فهذه ال يصح نسبة الترويع إليها، وما وقع إنما هو فعل صادر من 
 .(1)المجني عليه

ترويع  -لنظر إلى صفة التعدي فيها إلى:كما تتنوع تلك الوسائل با
 -صوتي، وترويع فعلي:

 أواًل: الرتويع الصوتي: 

عن تصرف صادر من لسان الجاني غالباً، يسبب اإلفزاع  وهو عبارة
كأن  ،كالعقل مثالً  إلى هالكه أو فقد منفعة من منافعهللمجني عليه، ويؤدي 

 .عليه بصوت مهول فيموت أو يزول عقله صيحي
قد يكون عن طريق تسليط ني اجلصوت الصادر من لسان الوهذا ا

صواتاً يؤدي سماعها إلى ترويع المجني عليه، وهذا النوع ألة تصدر الجاني أل
من الجناية يصل للمجني عليه عن طريق األذن من خالل سماعه 

 .(2)لألصوات

 ثانيًا: الرتويع الفعلي: 

سبب اللسان، ير من جوارح اإلنسان غير وهو عبارة عن تصرف صاد
                                                

 .12/248 : للماوردي،م الشافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلماانظر:  (1)

، أحمد سلطانبن  عبد الرحمنبن  عبد اهللانظر: الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: د/  (2)
 .247صـ
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اإلفزاع للمجني عليه، ويؤدي إلى هالكه مثال، كاإلشارة إلى المجني عليه 
بالسيف، أو تقريب سبع، أو إدناء أفعي، فيذعر منه، فيزول عقله به أو 

 .(1)يموت

وهذا النوع من الجناية يصل عن طريق العين، ومن خالل رؤية المجني 
 عليه لما يفزعه.

 
 
 

h 

                                                

الحاوي الكبير في فقه  ،6/561،560 ،: البن عابدينرد المحتار على الدر المختارانظر:  (1)
مغني المحتاج ، 12/248ي، : للماوردمذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

 ، المغني: البن قدامة،5/317: للخطيب الشربيني، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
8/431. 
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 ثالثًا: الفصول

 فصل األولال

 وع الرتويع، وأسبابهفـي أنـــ

 :ى ثالثة مباحثـــعل لــمتويش

  :الرتويع.أنواع املبحث األول 

 -ويشتمل على مطلبين:

 المشروع واألدلة الدالة على ذلك. : الترويعالمطلب األول

 المشروع واألدلة الدالة على ذلك. : الترويع غيرالمطلب الثاني

  :0قيقية الرتكاب جرائم الرتويعاألسباب احلاملبحث الثاني 

 القنوات الفضائية. برامجعرب لرتويع املبحث الثالث: مناذج ل 

 فصل الثانيال

 ن ترويع اآلمننيمموقف الشريعة اإلسالمية 

 ويشتمل على مبحثين:

 القنوات الفضائية. برامجعرب لرتويع املبحث األول: التكييف الفقهي ل 

 لشريعة اإلسالميةبة الرتويع يف ااملبحث الثاني: عقو 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 : عقوبة الترويع الموجب للقصاص.المطلب األول
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 : عقوبة الترويع الموجب للدية.المطلب الثاني

 :: عقوبة الترويع الموجب للتعزير. وفيه مسألة واحدةالمطلب الثالث

 .الترويع الذي يترتب عليه هتك العرض 

 موجب للضــمان. وفيه ثالثة مسائل:: عقوبة الترويع الالمطلب الرابع

 .المسألة األولى: الترويع الذي يترتب عليه إتالف المال 

 المسألة الثانية: الترويع الذي يترتب عليه إسقاط الجنين. 

 المسألة الثالثة: الترويع الذي يترتب عليه هالك الحامل. 
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 الفصل األول

 ثالثة مباحث. على لــــمتويشأنــــــوع الرتويع، وأسبابه، 

 

  :أنواع الرتويع.املبحث األول 
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 لب األوــاملطل

 املشروع واألدلة الدالة على ذلك الرتويع

وفي واقع  ،والسنة النبوية المطهرة ،لنظر والتأمل في القرآن الكريمبا
مصلحة البما يحقق  رويعأن هناك أحوال أجاز فيها المشرع الت نجد ،الحياة
 دة، فالترويع واقع من اهلل للمسلمين، أو يدفع عنهم مفسالعامة 
واقع من  الترويع أيضاً وية أو األخروية، وسواء بما يتصل باألعمال الدني لعباده

ليقر  أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ، فيجوز للحاكمالدعاة والحكام
الَمُ -َداُوَد بن  ُسَلْيَمانَ كما وقع ذلك من المنكر منهما بالحق،  ، -َعَلْيِهَما السَّ

ِ  ، َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ وي رُ  فقد َقاَل: "َكانَِت  أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
ئُْب َفَذَهَب ِباْبِن ِإْحَداُهَما، َفَقالَْت ِلَصاِحَبِتَها:  اْمَرأََتاِن َمَعُهَما اْبَناُهَما، َجاَء الذ ِ

تََحاَكَمَتا ِإَلى َداُوَد َعَلْيِه َوَقاَلِت األُْخَرى: ِإنََّما َذَهَب ِباْبِنِك، فَ  ِإنََّما َذَهَب ِباْبِنِك 
الَُم َفَقَضى ِبِه ِلْلُكْبَرى، َفَخَرَجتَا َعَلى ُسَلْيَماَن  الَُم االسَّ ْبِن َداُوَد َعَلْيِهَما السَّ

ْغَرى: الَ َتْفَعْل  ُه َبْيَنُهَما، َفَقاَلِت الصُّ يِن أَُشقُّ ك ِ َفأَْخَبَرَتاُه، َفَقاَل: ائْتُوِني ِبالس ِ
ْغَرى " َقاَل أَبُو ُهَرْيَرَة:َيْرَحمُ  ُ ُهَو اْبنَُها َفَقَضى ِبِه ِللصُّ ِ ِإْن »  َك اهللَّ َواهللَّ

، َوَما ُكنَّا َنُقوُل ِإالَّ الُمْدَيةَ  ك ِيِن َقطُّ ِإالَّ َيْوَمِئذ   .(2)«(1)َسِمْعُت ِبالس ِ
                                                

سميت به ألنها تقطع مدى  الشفرة أو السكين، -بضم الميم وفتحها وكسرها-: الُمْدَيةَ  (1)
 .حياة الحيوان

، )فصل 13/212،211ب:، )مادة م. د. ى(، لسان العر292مختار الصحاح: ص  انظر: 
 .3/1344السين مادة سكن( صحيح اإلمام مسلم، 

َعِت الَمْرأَُة اْبًنامتفق عليه: رواه البخاري في صحيحه، )كتاب الفرائض،  (2) ، َباُب ِإَذا ادَّ
َباُب َبَياِن  -، ومسلم في صحيحه )كتاب األقضية6/157،156(6769)حديث رقم

═ 



 الفقه العـــام

 3053 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 واملعقول. ،والسنة ،األدلة على الرتويع املشروع من الكتاب

 تاب:أواًل: الك- 

َباِط اْلَخْيِل  قوله تعالى: ﴿ -1  ة  َوِمن ر ِ ن ُقوَّ ا اْستََطْعتُم م ِ وْا َلُهم مَّ َوأَِعدُّ
 ِ ُكمْ تُْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلل  ُ  َوَعُدوَّ َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم الَ َتْعَلُموَنُهُم اهلل 

 .(1)﴾َيْعَلُمُهمْ 

 وجه الداللة من اآلية الكريمة:

العدة والعتاد بكل ما مر عباده المسلمين بإعداد أ ن اهلل إ
كي يرعبوا ويرهبوا أعداء اهلل  ومن الرباط في سبيله ،يستطيعون من قوة

كل ما يقدرون عليه من أسباب ب ،وأعدائهم بكل أنواع اإلخافة والترعيب
، فدل ذلك بوضوح على جواز ترويع وتخويف (2)تحقق النصرتكون سبباً في 
 .إفساده وبغيه العدو لردعه عن

َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َولَن َتْفَعُلوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس قوله تعالى: ﴿ -2
ْت ِلْلَكاِفِرينَ   .(3)﴾َواْلِحَجاَرُة أُِعدَّ

 الكريمة: اآلية وجه الداللة من

                                                
═ 

 .3/1344(  1720ث رقم، )حدياْخِتاَلِف اْلُمْجَتِهِدينَ 

 (.60سورة األنفال آية رقم ) (1)
، التفسير 8/35، الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي،14/37انظر: جامع البيان: للطبري،  (2)

 .4/71العظيم: البن كثير: 

 (.24سورة البقرة آية رقم ) (3)
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ف  ن اهلل إ  ينمعاندالو ينكافرالفي هذه اآلية قد أرعب وخوَّ
بسورة من مثل بآية أو  وايأتأن  واولم يستطيع ،لدينه ينجاحدالو مكفرهب

، بل الواجب ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ولن يقدروا على ذلك  ،القرآن
أخبرهم أن الناس  التى ،وناره هيخشوا عذابوأن   عليهم تقوى اهلل
 .(1)التخويفالترويع ووزيادة في  ،وشدتها ،لبيان قوتها ؛والحجارة وقودها

 .(2)﴾َوَما نُْرِسُل ِباآليَاِت ِإالَّ َتْخِويًفاقوله تعالى: ﴿ -3

 :وجه الداللة من اآلية الكريمة

، بالعبر والذكر إال تخويفا للعباد ه ما أرسل الرسلأن  المولى نبيَّ 
ف الناس   ن اهللمعناه أ( َوَما نُْرِسُل ِباآلَياِت ِإال َتْخِويًفا)تعالى قوله ف يخو 

ُذِكَر أَنَّ اْلُكوَفَة وقد ، يعتبرون، أو يذكرون، أو يرجعونء من آية لعلهم بما شا
َفَقاَل: َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّ َربَّكُْم  ، َرَجَفْت َعَلى َعْهِد اْبِن َمْسُعود  

 .(3)َفأَْعِتُبوهُ  َيْسَتْعِتُبُكمْ 

 .ثانيًا: السنة النبوية املطهرة 

ْحَمنِ  -1 ، َعْن ِعْرَباِض ن ب َعْن َعْبِد الرَّ َلِمي ِ و السُّ َصلَّى ْبِن َساِرَيَة، َقاَل: اَعْمر 

                                                

ع ألحكام الجام ،1/101، لزمخشري: لالكشاف، 1/380جامع البيان: للطبري،  انظر: (1)
 .1/234القرآن: للقرطبي، 

 (.59سورة اإلسراء من اآلية رقم ) (2)
التفسير ، 5/82، بن كثير: التفسير القرآن العظيم ،،17/478جامع البيان: للطبري،  انظر: (3)

: المفردات في غريب القرآن ،282، صالمؤلف: نخبة من أساتذة التفسير: الميسر
 .102لألصفهاني، ص
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اْلَفْجَر، ثُمَّ أَْقَبَل َعَلْيَنا، َفَوَعظََنا َمْوِعظًَة   َلَنا َرُسوُل اهللِ 
، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، ُقْلَنا أَْو َقالُوا: َيا َرُسوَل ًة، َذَرَفْت لََها اأْلَْعيُنُ َبِليغَ 

ْمِع  ، َفأَْوِصنَا. َقاَل: "أُوِصيكُْم ِبَتْقَوى اهلِل َوالسَّ ع  اهلِل، َكأَنَّ َهِذِه َمْوِعظَُة ُمَود ِ
َرى َبْعِدي اْخِتاَلًفا َوالطَّاَعِة َوِإْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيًّا، َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنكُْم يَ 

وا َعَلْيَها ، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلخُ اً َكِثير اِشِديَن اْلَمْهِدي ِيَن، َوَعضُّ َلَفاِء الرَّ
ِإنَّ كُلَّ ِبالنََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر، َفِإنَّ كُلَّ ُمْحَدثَة  ِبْدَعة ، وَ 

 .(1)"ِبْدَعة  َضاَلَلة  

 اللة من الحديث:وجه الد

 ،صحابهفي الموعظة ألقد بالغ  الحديث على أن النبي دل 
اإلنذار والتخويف حتى حتى أن هذه المبالغة في الموعظة وصلت إلى 

في إسناده كما أن  هم،دموعوسالت  ،قلوب الصحابةمنها لت وفزعت وجِ 
ح مدى تأثر يتوضفي مبالغة  ؛أن السائل دموعها معالدموع إلى العيون 

، فدل على جواز وباطناً  حتى أثرت فيهم ظاهراً  تخويفه 
 .(2)والتزام أمره  اهللى جل تقوالتخويف أل

، َقاَل: َسِمْعُت النُّْعَمانَ بن  َعْن ِسَماكِ  -2 : َبِشير  َيْخطُُب، َيُقولُ بن  َحْرب 
                                                

، وابن ماجة في سننه، 28/373( 17144ام أحمد في مسنده، )حديث رقم رواه اإلم (1)
اِشِديَن اْلَمْهِدي ِينَ ) َباِع ُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

، والترمذي في سننه، 1/15( 42، حديث رقم َباُب ات ِ
نَِّة َواْجِتَناِب الِبَدعِ  ابن حبان ، و4/341( 2676، حديث رقم َباُب َما َجاَء ِفي األَْخِذ ِبالسُّ

نَِّة، َوَما َيَتَعلَُّق ِبَها ) في صحيحه، . حديث 1/178( 5حديث رقم َباُب ااِلْعِتَصاِم ِبالسُّ
 صحيح، صححه األلباني.

 .1/15، بغوي الشافعي: للشرح السنة، 1/15انظر: سنن ابن ماجه  (2)
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أَْنَذْرتُُكُم النَّاَر، ، َيْخطُُب َيُقوُل: " َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ 
وِق  ، َلَسِمَعُه ِمْن َمَقاِمي َهَذا، أَْنَذْرتُُكُم النَّاَر، َحتَّى َلْو أَنَّ َرُجاًل َكاَن ِبالسُّ

َقاَل: َحتَّى َوَقَعْت َخِميَصة  
 .(2)"َكاَنْت َعَلى َعاِتِقِه ِعْنَد ِرْجَلْيهِ  (1)

 وجه الداللة من الحديث.

 ،يبدو واضحاً من الحديث الصورة التي عليها رسول اهلل 
 وعلو ومن شدة تخويفهالمسلمين من النار،  ،ويخوف ،وينذر ،وهو يحذر

 ،كانت على عاتقه يحتى وقعت الخميصة الت ،صوته يسمعه من كان بعيداً 
 فدل ذلك على جواز التخويف.

َبًة تُِريُد اْلَمْسِجدَ  أنه  ُهَرْيَرةَ ما روى عن أبي  -3 ، َلِقَي اْمَرأًَة ُمَتَطي ِ
اِر أَْيَن تُِريِديَن؟ َقاَلْت: اْلَمْسِجَد، َقالَ َفَقاَل: " : َوَلُه َتَطيَّْبِت؟ يَا أََمَة اْلَجبَّ

 ِ أَيَُّما »، َيُقوُل: َقالَْت: َنَعْم، َقاَل: َفِإن ِي َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
 َتَطيََّبْت، ثُمَّ َخَرَجْت ِإَلى اْلَمْسِجِد، َلْم تُْقَبْل َلَها َصاَلة  َحتَّى 

اْمَرأَة 
                                                

ا - :اْلَخِميَصةُ  (1)  ِكَساء  أَْسَوُد ُمَربَّع َلُه َعَلمانِ  -ِد اْلُمْهَمَلةِ ِبَفْتِح اْلُمْعَجَمِة َوَكْسِر اْلِميِم َوِبالصَّ
 .َفِإْن َلْم َيُكْن ُمْعَلًما َفَلْيَس ِبَخِميَصة   ،ُصوف   َوَيُكوُن ِمْن َخز  أَوَ  ،ُمْعَلُم الطََّرَفْينِ أو 

 -الخاء مع الميم -، )باب الخاء المعجمة 154ص: المغرب في ترتيب المعربانظر: 
)خ م  ، مادة 1/182، مادة )خمص( المصباح المنير 7/31ان العرب: لس )خ م ص(مادة 
 (ص

، والبيهقي في سننه 30/348( 18398أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )حديث رقم  (2)
ْوِت ِباْلُخْطَبةِ  -الكبرى: )كتاب الجمعة  ، 3/293( 5756حديث رقم- َباُب َرْفِع الصَّ

. إسناده حسن، قال 423/ 1( 1058رقم والحاكم في المستدرك، كتاب الجمعة حديث 
َجاهُ »الحاكم  ، َوَلْم ُيَخر ِ  «َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط ُمْسِلم 
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 .(1)«َتْغَتِسَل 

 -وجه الداللة من الحديث:

المرأة حينما وجدها خارجة  هريرة  حذر الصحابي الجليل أبو
يا أمة الجبار( ) :وتخوفيها فناداها بقوله امستعطرة متطيبة فبالغ في إنذاره

في إزالة الطيب الذي تضعه، ففي ذلك داللة واضحة  ومبالغةً  ،تخويفاً لها
 .(2)على جواز التخويف لتغيير المنكر وإزالته

 :ثالثًا: املعقول 

نجد أن له فوائد قد تعود على  ،من هذه الوجهةالترويع إذا نظرنا إلى 
 -األمن واالستقرار، وذلك من نواحي عدة أذكر منها ما يلي:المجتمع ب

ما ذكرنا ك ،لقي باالً بالتخويف والترويع األخرويإن من الناس من ال ي -1
ستقيم على الطريق في األدلة السابقة فال يرتدع عن المعاصي وال ي

 ج إلى تخويف أشد لكفها عن الشرورنفس تحتافمثل هذه األ ،السليم
لنشر األمن والسالمة في المجتمع، فكانت العقوبة زواجر  ؛ءاواالعتد
إال إذا  ،قق العقوبات مقصدها الذي شرعت ألجلهحوال تُ  ،وروادع

                                                

َساءِ -رواه ابن ماجة في سننه )كتاب الفتن  (1) ، 2/1326( 4002حديث رقم  -َباُب ِفْتَنِة الن ِ
( 4/238،237 (5994حديث رقم  -والبيهقي في معرفة السنن واآلثار )باب الصالة

 .حسن صحيح
سندي،)كتاب الفتن عبد الهادي البن  محمد: لحاشية السندي على سنن ابن ماجهانظر:  (2)

َساءِ  باب مرشد ذوي »شرح سنن ابن ماجة المسمى ، 2/483( 402، حديث رقمِفْتَنِة الن ِ
 .24/121، محمد األمين الُبَويطيل :الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه
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تحقق لدى الناس الخوف منها، فدل ذلك على جواز التخويف 
 .(1)لتحقيق المصلحة العامة

الترهيب يمثل أسلوباً هاماً في التربية اإلسالمية للنفس إن الترويع و -2
ركت فالنفس اإلنسانية إذا تُ  ،طبائع الناس متفاوتة وذلك ألنَّ  ؛البشرية

ل على كل عمل ضعيف، وتتكاسل عن بذل ما قبِ فإنها تُ  ،على هواها
في تبع تراه على النفس ثقيالً، لذلك فإن الترويع والتخويف يجب أن يُ 

إذ يفرض على النفس التي تميل إلى التقصير  ،المنحرفك عالج السلو
وردعها  ،وتأجيل استيفاء الحقوق اإللزام بأن تقوم بواجباتها وحقوقها

فإذا لم تخف هذه النفس  ،بالتخويف والترويع من العقاب اإللهي
فضالً  ،لهلكت وهلك معها كل من شاكلها في ارتكاب اآلثام والذنوب

لذلك فإن الترويع يصبح  ،النسيان والغفلة على أن من طبائع النفس
نوعاً من التذكير بما آلت إليه النفس من ارتكاس ونكوص، كل ذلك 

 .(2)ن لنا بوضوح ضرورة مشروعية التخويفييب

                                                

، فقه العقوبات في الشريعة 54رائم التخويف في الفقه اإلسالمي: صانظر: ج (1)
، أثر تطبيق الحدود في المجتمع: 57اإلسالمية: لعيسى محمد شالل، دراسة مقارنة، ص 

 165:161ص
، جرائم التخويف في الفقه 209،208انظر: نحو تربية إسالمية: لحسن الشرقاوي، ص  (2)

 .55اإلسالمي: ص
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 املطلب الثاني

 املشروع واألدلة الدالة على ذلك الرتويع غري
 

دفع قد أجاز بعض الترويع لما فيه من المصلحة أو  عإذا كان الشر
م الترويع الذي فيه ترويع لآلمنين والنفس البشرية المفسدة، ففي المقابل حرَّ 

 ويشهد لذلك األدلة اآلتية. ،للمؤمنين خاصة عامة، وإيذاءً 

 :أواًل: القرآن الكريم- 

َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي ﴿قوله تعالى:  -1 ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اهلل 
ْن األَْرِض فَ  ُبوْا أَْو تَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم م ِ َساًدا أَن يَُقتَُّلوْا أَْو يَُصلَّ

ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة  ِخالف  أَْو يُنَفْوْا ِمَن األَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّ
 .(1)﴾َعَذاب  َعِظيم  

 اللة من اآلية:وجه الد

إذا  ،قطَّاع الطريقإن  اآلية فقال:هذه  تفسيرفي  ابن عباس ذكر 
بواتَ قَ  وا المال: ُقتلوا ولم تلوا ولم يأخذوإذا قَ  ،لوا وأخذوا المال: ُقتلوا وُصل ِ

 ،خالف وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من ،يَُصلَّبوا
لم وإذا أخافوا السبيل و ،وإذا هربوا: طلبوا حتى يوجدوا، فتقام عليهم الحدود

 يأخذوا ماالً: نُُفوا من األرض.

اِفِعي  اإلمام قال وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب اهللَّ  :الشَّ

                                                

 (.33آية رقم ) سورة المائدة (1)
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 .(1)وتعالى تبارك

الذين يسعون في األرض فساداً  ي اآلية السابقة جعل اهلل فف
رض يطلق على واإلفساد في األَ  ، الكريم محاربين له ولرسوله

وعظيم  ،ترويع اآلمنين؛ فلشناعة هذا الفعلومن أشهرها  ،أنواع من الشر
 ،ولرسوله  ضرره على الناس جعل اهلل إيقاعه محاربة هلل

يجب المحافظة عليه  -تعالى-أمن المسلمين حق هلل  وفي ذلك دليل على أنَّ 
 .(2)وإقامة العقاب الشنيع على من أخاف الناس وأرعبهم

ُ ﴿قوله تعالى:  -2 اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهللَّ  الدَّ
َ اَل  ُ ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اهللَّ ْنَيا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اهللَّ الدُّ

 .(3)﴾يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

  وجه الداللة من اآلية:

ال تبغ يا قارون على  اُروَن َلُه:ُمْخِبًرا َعْن ِقيِل َقْوِم قَ  ، يقول المولى
قومك بكثرة مالك، والتمس فيما آتاك اهلل من األموال خيرات اآلخرة بالعمل 

 فيها بطاعة اهلل في الدنيا.

                                                

رضي اهلل  -عباس بن  ينسب: لعبد اهلل :تنوير المقباس من تفسير ابن عباسانظر:  (1)
  .2/733:تفسير اإلمام الشافعي، 93ص -عنهما

: لإلمام تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(، 10/243انظر: تفسير الطبري:  (2)
: ر الحسان في تفسير القرآنالجواه، 6/147، تفسير القرطبي: 3/503الماتريدي، 
 .2/373للثعالبي، 

 (.77سورة القصص آية رقم ) (3)
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ونهى له عن  ،له عما كان عليه من الظلم والبغي نهى   في هذه اآليةف
مخالفات  يفاهلل من االستعداد اإلنساني باستعماله  هآتارض بما األ يف الفساد

فاهلل  ،فانه يفسد االستعداد الروحاني واإلنساني ،الشريعة وموافقات الطبيعة
لسوء أفعالهم بل يحب المصلحين لحسن  ؛تعالى ال يحب المفسدين

يبدلون من أخالقهم "وهم الذين  ،بدالوقد اختار من عباده األ ،أعمالهم
وبدل  ،دل الجهل العلميجعلون بفوأفعالهم الذميمة أفعاالً وأخالقاً حميدة" 

 ،وبدل الفساد الصالح ،ؤدةوبدل الطيش الت   ،وبدل الظلم العدالة ،الشح الجود
، الذين عناهم اهلل بدال فقد ارتقى الى درجة األحبابإذا صار من األ فاإلنسان
ونَهُ بقوله  ُهْم َويُِحبُّ ُ ِبَقْوم  يُِحبُّ َفَسْوَف َيْأِتي اهللَّ

(1)(2). 

عن اإلفساد في األرض بكل أشكاله وأنواعه،  -تعالى-فقد نهى اهلل 
 فهو شرُّ المعاصي. ومن أخطر ضروب اإلفساد في األرض ترويع اآلمنين

َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد ﴿قوله تعالى: -3
ِبينًا  .(3)﴾اْحتََملُوا بُْهَتاًنا َوِإْثًما مُّ

 وجه الداللة من اآلية:
                                                

 (.54سورة المائدة جزء من اآلية رقم ) (1)
: لإلمام البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 6/431، الفداء يب: ألروح البيانانظر: (2)

، تفسير ابن 2/657في، : للنستفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، 4/185
، روضة المتقيين في 2/480، محمد علي الصابوني: لصفوة التفاسير، 330عباس: ص

عبد اللطيف الحنفي، المعروف بابن ملك بن  مصنوعات رب العالمين: لمحمد
 .215الكرماني، صـ

 (.58سورة األحزاب آية رقم ) (3)
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الذين يؤذون أهل اإليمان من الرجال والنساء دلت هذه اآلية على أن 
أكان اإليذاء للعرض، أو  سواءً من قول أو فعل،  ،بوجه من وجوه األذى

أو المال، بأن ينسبوا إليهم ما هم برآء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه،  ،الشرف
وا ، أو يضربه، أو يقتله، فقد أتمن أحداً فهو إيذاء بغير حق، كأن يشتم المؤ

وهو نسبة شيء لهم ال علم لهم به ولم  ،والبهتان الكبير ،بالكذب المحض
 . ونظير اآلية:ناً يفعلوه، على سبيل العيب واإلنقاص، وارتكبوا ذنبا واضحا بي ِ 

اً َفَقِد اْحَتَمَل بُْهتاناً ثُمَّ َيْرِم ِبِه َبِريئ َيْكِسْب َخِطيئًَة أَْو ِإْثماً َوَمْن قوله تعالى: ﴿
 .(2)والبهتان: الفعل الشنيع، أو الكذب الفظيع ،(1)﴾َوِإْثماً ُمِبيناً 

وهو أذية هلل  مبين، إثم وبهتان -تعالى- من عباد اهلل منينإن أذية اآل
 الكريم  وأذية لرسوله،  والترويع لآلمنين ضرر

 -تعالى- الموبقات أعلن اهللكبيرة وموبقة من  هيبل  ،كبير للمسلمين وإيذاء  
 .(3)وغاية الحرب الهالك؛ ألن اهلل ال يغلبه غالب ،الحرب على فاعلها

 .ثانيًا: من السنة النبوية املطهرة 

ْحَمنِ  -1 ثََنا أَْصَحاُب َرُسوِل اهللِ بن  َعْن َعْبِد الرَّ أَِبي َلْيَلى َقاَل: َحدَّ
،  ِاهلِل  أَنَُّهْم َكانُوا َيِسيُروَن َمَع َرُسول ِفي ،

ا  ، َفَناَم َرُجل  ِمْنُهْم، َفاْنطََلَق َبْعُضُهْم ِإَلى َنْبل  َمَعُه َفأََخَذَها، َفَلمَّ َمِسير 

                                                

 (.112سورة النساء آية رقم ) (1)
، تفسير 22/101، د وهبة الزحيلي: لمنير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير اانظر:  (2)

 .14/240، تفسير القرطبي: 20/322الطبري: 
 .303انظر: الزواجر في التحذير من الكبائر: لعلي الشربجي، ص  (3)
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ُجُل َفِزَع، ، َفَقالُوا: اَل، ؟"َفَضِحَك اْلَقْوُم، َفَقاَل: "َما يُْضِحكُُكمْ  اْسَتْيَقَظ الرَّ
"اَل َيِحلُّ  ،َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ِإالَّ أَنَّا أََخْذَنا َنْبَل َهَذا َفَفِزَع، 

َع ُمْسِلًما" ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ
(1). 

 وجه الداللة من الحديث:

َمْعنَاُه أَْن َيْأُخَذُه َعَلى َوْجِه اْلَهْزِل َوَسِبيِل اْلُمَزاِح ثُمَّ َيْحِبُسُه  :َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ 
ُه َفَيِصيُر َذِلَك ِجدًّ  ا النَّْهُي َعِن اأْلَْخِذ َلِعًبا َفأِلَنَُّه اَل َفائَِدةَ  ......اَعْنُه َواَل َيُردُّ َوأَمَّ

ْدَخاِل اْلَغْيِظ َواأْلََذى َعَلى َصاِحِب اْلَمَتاعِ  ِفيِه َبْل َقْد يَُكوُن َسَبًبا إِلِ
(2). 

حتى ولو في مثل هذه  ،في الحديث دليل على أن الترويع حرام شرعاً ف
لما فيه من الترويع  ؛دافعه المزاح والمداعبةة البسيطة، ولو كان رالصو

 واإليذاء.

، َيُقوُل: َقاَل أَبُو اْلَقاِسِم  َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ  قال: َعِن اْبِن ِسيِرينَ  -2
 :« َفِإنَّ اْلَماَلئَِكَة َتْلَعنُُه، َحتَّى ، َمْن أََشاَر ِإَلى أَِخيِه ِبَحِديَدة 

هِ َوِإْن َكاَن أََخا ،َيَدَعهُ   .(3)«ُه أِلَِبيِه َوأُم ِ
                                                

، وأبو داود في سننه ) 38/163( 23064أخرجه اإلمام أحمد في مسنده: )حديث رقم  (1)
ْيَء َعَلى اْلِمَزاحِ بَ كتاب األدب،  ، البيهقي 4/301( 5004حديث رقم  -اُب َمْن َيْأُخُذ الشَّ

َهاَدُة َما َلْم َيْخُرْج ِفي في سننه الكبرى، )كتاب الشهادات،  َباُب: اْلُمَزاُح اَل تَُردُّ ِبِه الشَّ
 . 10/420( 21177م حديث رق -اْلُمَزاِح ِإَلى َعَضِه النََّسِب أَْو َعَضه  ِبَحد   أَْو َفاِحَشة  

 قال اإلمام أحمد: صحيح اإلسناد، حكم األلباني صحيح.
: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داودانظر:  (2)

 .13/236لآلبادي، 
َلِة َواآْلَداِب رواه مسلم في صحيحه ) (3) اَلِح َباُب النَّْهِي َعِن اإْلِ  -كتاب اْلِبر ِ َوالص ِ َشاَرِة ِبالس ِ

═ 
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 -وجه الداللة من الحديث:

والنهي الشديد عن ترويعه  ،تأكيد حرمة المسلمفي الحديث دليل على 
 .(1)وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه

أخاه  عحتى وإن كان المرو   ،النهي وشمولهيضاً تأكيد على عموم وفيه أ
والتحريم يشمل الهزل والجد؛ ألن أي لمن يتهم فيه ومن ال يتهم،  ،ألبيه وأمه

ترويع المسلم وتخويفه حرام بكل حال، ولعن المالئكة لفاعله دليل على 
 .(2)ظم التحريم، هذا إن كانت إشارته بالحديدة تهديداً وتخويفاً عِ 

ِإَذا َمرَّ »َقاَل:  ،:أَنَّ َرُسوَل اهلِل  ، َعْن أَِبي ُموَسى -3
، َوِبَيِدِه َنْبل  أََحُدُكْم ِفي َمْجِلس  أَْو  ، ثُمَّ ِلَيْأُخْذ (4)، َفْلَيأُْخْذ ِبِنَصاِلَها(3)ُسوق 

                                                
═ 

 .4/2020( 2616، حديث رقم ِإَلى ُمْسِلم  
 .4/2020، على صحيح اإلمام مسلم محمد فؤاد عبد الباقيوتحقيق: شرح انظر:  (1)
 .13/25، بن حجر العسقالني: الفتح الباري شرح صحيح البخاريانظر:  (2)
َهاُم اْلَعَرِبيَُّة َوِهَي ُمَؤنَّثَ  :النَّْبُل  (3) ( َو اْلس ِ ة  اَل َواِحَد َلَها ِمْن َلْفِظَها َوَقْد َجَمُعوَها َعَلى )ِنَبال 

اُل( ِبالتَّْشِديِد َصاِحُب النَّْبِل. َو )النَّاِبُل( الَِّذي َيْعَمُل النَّْبَل. َو )النُّْبُل( بِ  ( . َو )النَّبَّ م ِ )أَْنَبال  الضَّ
( . َو )النَُّبُل( ِحَجاَرُة ااِلْسِتْنَجاِء. َوِفي النََّباَلُة َواْلَفْضُل َوَقْد )َنُبَل( ِمْن بَ  اِب َظُرَف َفُهَو )َنِبيل 

وا النَُّبَل »اْلَحِديِث:  ثُوَن َيُقولُوَن: النََّبُل ِباْلَفْتِح. َوَنَبَلُه َرَماُه « . اتََّقُوا اْلَماَلِعَن َوأَِعدُّ َواْلُمَحد ِ
ِ َنَصَر. ِبالنَّْبِل. َو )َناَبَلُه َفَنَبَلُه( ِإَذا  َكاَن أَْجَوَد ِمْنُه َنْباًل أَْو أَْزَيَد َنْباًل َوَباُب اْلُكل 

، مادة )ن ب ل(، 2/591: المصباح المنير، مادة )ن ب ل(، 304مختار الصحاح: ص انظر: 
 .10/108ن: موسى شاهين الشي د/0: أفتح المنعم شرح صحيح مسلم

مِح، ، ، فًسكون، وهو: حديَدةُ : جمع َنْصل، بفتح-بكسر النون-الن ِصال:  (4) هم والرُّ السَّ
ك ِيِن،  يِف، ما َلمووالس  ،  الس  ، فإذا كاَن لها َمقِبض  فهو َسْيف  النَّْصُل: فَيُكْن لُه َمْقِبض 

═ 
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َقاَل: َفَقاَل أَبُو ُموَسى: َواهلِل َما ُمْتَنا َحتَّى « ِبِنَصاِلَها، ثُمَّ ِلَيْأُخْذ ِبِنَصاِلَها
ْدَناَها َبْعُضَنا ِفي ُوُجوِه َبْعض    .(2)(1)َسدَّ

 وجه الداللة من الحديث:

 ،في الحديث دليل على األمر بحمل السالح بطريقة ال يخافها الناس أوالً:
والتحذير من إظهار أسباب  ،ففي ذلك إشارة لنشر األمن بين الناس
 .ولو كان بغير قصد ، حتىالروع والخوف بين صفوف المسلمين

                                                
═ 

ْهُم العريُض الطَّويُل.  السَّ
، )حرف الالم 11/662، مادة )س هـ م(، لسان العرب،6/84تهذيب اللغة: للهروي،  انظر: 

 ، )فصل النون مع الالم مادة نصل(.30/494ن( تاج العروس: فصل النو
َلِة َواآْلَداِب رواه مسلم في صحيحه ) (1) َباُب أَْمِر َمْن َمرَّ ِبِساَلح  ِفي َمْسِجد   -كتاب اْلِبر ِ َوالص ِ

( 2615، حديث رقم َهاأَْو ُسوق  أَْو َغْيِرِهَما ِمَن اْلَمَواِضِع اْلَجاِمَعِة ِللنَّاِس أَْن يُْمِسَك ِبِنَصالِ 
4/2019. 

َقَتل بعضنا بعضاً، يريد بذلك: القتال الذي جرى  ،ل بها أعداءناوالمراد أننا َبَدَل أن نقتُ  (2)
 في تلك الحروب الواقعة في الجمل -رضوان اهلل عليهم أجمعين-بين الصحابة 

 وِصفين.
رضي اهلل  -عظم الصحابة : يعني أبو موسى: أنه ما مات م-َرِحَمُه اهللُ -وقال القرطبي  

، حتى وقعت بينهم الفتن والِمَحن، فَرَمى بعضهم بعضاً بالسهام، وقاتل بعضهم -عنهم
ف على تغي ر األحوال، وحصول الخالف لمقاصد  بعضاً، َذَكر هذا في َمْعِرض التأس 

 .  الشرع، من التعاطف، والتواصل، على قرب العهد، وكمال الِجد 
بن  محمد: لالحجاجبن  لثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلمالبحر المحيط ا انظر: 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  ،41/90، موسى اإلتيوبي الولويبن  آدمبن  علي
 .6/602: للقرطبي، مسلم
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األدب وهو اإلمساك بنصالها عند إرادة المرور في الحديث دليل على  ثانياً:
وفيها اجتناب كل ما يخاف  ،في مسجد أو سوق أو غيرهابين الناس 
 .منه الضرر

 .النهي الشديد عن ترويع المسلم والتعرض له بما قد يؤذيه ثالثاً:

وأن الشيطان قد يهيئ  ،المسلم ترويع حرمةفي الحديث دليل على  رابعاً:
 .(1)فيوقعه في الشر هللمسلم ويزين له ما لم يكن يقصد

 ل:ثالثًا: من املعقو- 

 -منها:بوجوه عدة يمكن االستدالل من المعقول على حرمة الترويع 

حرص الشارع الحكيم على نشر األمن وتحقيق السالمة لإلنسان  أوالً:
إال  ؛فشرع الحدود، وما شرعت الحدود العادلة الحازمة في اإلسالم

ألنه باألمن واإليمان تتوحد النفوس  ؛لتحقيق األمن في المجتمعات
لحياة وتغدق األرزاق ويتعارف الناس، وتتوثق الروابط بين وتزدهر ا

وتقام حدود اهلل على عباده في  ،الشعائر بطمأنينةأفراد المجتمع، وتقام 
 أرضه.

وإقامة العقاب  ،يجب المحافظة عليه -تعالى-تحقيق األمن حق هلل  ثانياً:
 ويقف أمامه من نشر الخوف وترويع الناس. ،على من يهدمه

إن شريعتنا الغراء جاءت لتحافظ على المقاصد الخمس من حفظ  ثالثاً:
وما تقوم به تلك المصالح، والترويع يعرض هذه المقاصد إلى  ،النفس

                                                

 .10/109ن: موسى شاهين الشي د/0: أفتح المنعم شرح صحيح مسلمانظر:  (1)
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ألن الترويع ينافي منهج اإلسالم وأصوله في حفظ  ؛الهالك والضرر
فترويع  ،م حرام شرعاً مقومات الحياة، وكل ما ينافي منهج اإلسال

 .(1)شرعاً  حرام الناس وتخويفهم
 
 
 
 
 

h 

                                                

، أثر إقامة الحدود في استقرار 70انظر: جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي: ص (1)
 .23:19،12د/ محمد حسين الذهبي، ص0المجتمع: أ
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 املبحث الثاني

 احلقيقية الرتكاب جرائم الرتويع األسباب

 -مدخل:

لقد تساءل علماء االجتماع عن أسباب تصرف المجرمين والمنحرفين 
حول هذا السؤال العديد من العلماء الطريقة التي يسلكون بها، وانتظر ب

الجريمة بشكل  القدامى والحداثة منهم، وتعددت تفسيرات العلماء ألسباب
النظرية الفكرية المختلفة، بالرغم من أيا من تلك  ميتناسب مع اتجاهاته

 التفسيرات ال يمكن أن تقدم تفسيراً متكامالً للسلوك اإلجرامي.

ن التعصب ألسباب دون من هنا فهى تكمل بعضها بعضاً، وال شك أ
ريمة ويغلق نه أن يضيق أمام الفكر أبواب اإلحاطة بظاهرة الجاألخرى من شأ

 .(1)إمكانية التخفيف منها

ال تختلف عند علماء إن األسباب الحقيقية الرتكاب جرائم الترويع 
 عن غيرها من الجرائم، حتى وإن تعددت الجرائم. ،اإلجرام وغيرهم

قوم أوالً بتقسيم الحقيقة الرتكاب جرائم الترويع أ وقبل بيان األسباب
 -:سمين هماجرائم الترويع باختصار إلى قأسباب 

 )القسم األول: األسباب الداخلية )الشخصية : 

ويمكن تصنيف خصائص  ألسباب التي تتعلق بشخصية الجاني،هى ا
                                                

، علم اإلجرام 103انظر: علم نفس اإلرهاب: د/ محمود عبد اهلل محمد خوالدة، ص (1)
 .117والعقاب: لمحمد شالل، وعلي حسن: ص
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 -)خصائص الشخص الذاتي( الى نوعين: الشخصية

 االجتماعية. ةوالحال ،والجنس ،: وتشمل العمرخصائص نوعية -أ

مراض ويندرج تحتها التكوين العضوي، واأل -:خصائص عضوية -ب
 العضوية:

 وهى تتمثل فيفسية، األسباب النو، يشمل الوراثةتكوين العضوي، الو
 .(1)األمراض العقلية، واألمراض النفسية

  :اخلارجية: وتشمل:األسباب القسم الثاني- 

: ويقصد بها الوسط االجتماعي المحيط بالفرد منذ األسباب االجتماعية - أ
- المدرسة-األسرة  تتمثل في:وهى  ،وحتى ارتكابه للجريمة ،والدته
 أصدقاء السوء. -العمل

فهي مجموعة القيم التي يتشكل على أساسها الضمير األسباب الثقافية:  - ب
-التعليم  :الفردي والجماعي، في المجتمع، ومن أبرز هذه الوسائل

 سائل اإلعالم المرئية والمسموعة.وو

وء العامل االقتصادي : ربط بعض العلماء بين ساألسباب االقتصادية - جـ
والسلوك اإلجرامي، فقالوا إن الفقر يولد الجريمة ويؤثر تأثيراً غير مباشر 
في الظاهرية اإلجرامية، وذلك بسبب عدم استطاعة األبوين توفير 

                                                

م اإلجرام ، عل65انظر: جرائم التخويف في الفقه اإلسالمي: كفاية فهمي علوان، ص (1)
، علم نفس اإلرهاب: لمحمود عبد اهلل 117والعقاب: لمحمد شالل، وعلي حسن،: ص

 .108 محمد،
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 .(1)الرعاية والتربية ألبنائهم نتيجة الضغط االقتصادي الذي يعانوه

الظروف الجغرافية التي تسود  : وهى مجموعةاألسباب الطبيعية الجغرافية - د
منطقة معينة، وتحيط باإلنسان، منها حالة الجو من برودة أو حرارة، 
ومن كمية األمطار ودرجة الرياح، وطبيعة األرض والتربة، وما إلى ذلك 

 .(2)ة بهطفمن الطبيعي أن يتأثر المرء بالعوامل الطبيعية المحي

هى األسباب الحقيقية  ليست مما سبق أن األسباب سالفة الذكر يتضح
م الترويع، وإنما هى أسباب فرعية، فهناك أسباب المباشرة الرتكاب جرائ

 -ا ما يأتي:هحقيقية وراء ارتكاب الجرائم من أهم

 احلقيقية الرتكاب جرائم الرتويع األسباب
 .السبب األول: فقدان أو ضعف الوازع الديين 

كون سهل التعرض نفسه ويقوي مناعته بالمقويات ي إن من لم يحمِ 
وضمير حي  ،فكذلك هنا فمن لم يكن عنده سياج إيمانيلإلصابة باألمراض، 

وفي المقابل  ،يدفعه للسباق في فعل الطاعات وتجنب المعاصي والمنكرات
من يضعف أو يفقد هذا الوازع اإليماني فال يبالي بتعاليم اإلسالم، وال 

بارتكاب الفحشاء  للشيطان يأمره بل يكون طائعاً  ،يتجنب المعاصي

                                                

، علم نفس اإلرهاب: 111الجريمة أسبابها مكافحتها: لمحي الدين حوري، ص انظر: (1)
 .137ص

، علم نفس اإلرهاب: 108الجريمة أسبابها مكافحتها: لمحي الدين حوري، ص انظر: (2)
 ..118ص
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ْيطَاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر ﴿حيث يقول اهلل تعالى في كتابه العزيز ، (1)والمنكر الشَّ
ُ َواِسع  َعِليم   ْنُه َوَفْضالً َواهلل  ْغِفَرًة م ِ ُ َيِعُدُكم مَّ  .(2)﴾َوَيْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاء َواهلل 

 السبب الثاني: عدم الشعور مبراقبة اهلل  

يستحل فإنه  ،طلع عليهويويراقبه  لشعور بأن اهلل يراهلمرء اإذا فقد ا
 في المقابل ،الحرام ويفعل المنكر باعتبار عنده أنه ال رقيب وال حسيب عليه

ويخشى أن يعصيه في كل حركة يقوم  ،لو شعر بأن اهلل يراه ويراقبه فإنه يخشاه
-، يقول المولى (3)ويتماسك بالبعد عن المعاصي والجرائم ،بها فيزداد إيمانه

نَساَن َوَنْعَلُم َما تَُوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن  سبحانه وتعالى: ﴿ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َماِل َقِعيد  * أَْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ  َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الش ِ ى اْلُمَتَلق ِ * ِإْذ َيَتَلقَّ

 .(4)﴾الَّ َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيد  َما َيْلِفُظ ِمن َقْول  إِ 

 .السبب الثالث: عدم تطبيق احلدود الشرعية على اجملرمني 

هناك العديد من المجتمعات اإلسالمية التي يستبدل فيها حكم اهلل 
بغيرها من القوانين الوضعية البشرية مكان أحكام الشريعة، فتقع الجرائم 

يشعر القائمون على تطبيق هذه ويتكرر وقوعها وانتشارها دون رادع، بل و
لرسوله   القوانين بعجزهم عن مكافحة الجريمة، ولذا جاء األمر من اهلل

                                                

السلوكية األسباب والعالج:  ت، االنحرافا141الجريمة أسبابها مكافحتها: ص انظر: (1)
 .595، علم النفس الجنائي: ص51صباح عباس، ص

 (.268سورة البقرة آية رقم ) (2)
 .612،606انظر: علم النفس الجنائي: ص (3)
 (.18،17،16سورة )ق( اآليات ) (4)
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 ، أن يحكم بين الناس بما أنزل اهلل عليه من شرعه، وال ينظر
ألصحاب األهواء الذين يريدون أن يشرعوا ألنفسهم بغير ما أنزل اهلل فقال 

ُ َوالَ َتتَِّبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم أَن َيْفِتنُوَك َوأَِن اْحُكم َبْيَنُهم بِ ﴿تعالى:  َمآ أَنَزَل اهلل 
ُ أَن يُِصيَبُهم ِبَبْعِض  ُ ِإَلْيَك َفِإن َتَولَّْوْا َفاْعَلْم أَنََّما يُِريُد اهلل  َعن َبْعِض َما أَنَزَل اهلل 

َن النَّاِس َلَفاِسُقونَ   .(2).(1)﴾ُذنُوِبِهْم َوِإنَّ َكِثيًرا م ِ

لما انتشرت  ،فلو أقيمت الحدود الشرعية على من ارتكب ما يوجبها
ففي إقامة الحد على  ،الجرائم ولما وجد المجرمون فرصة الرتكاب جرائمهم

ال تكفي أن يكون عندها ضمير إيماني الجاني ردعاً لنفسه ولغيره، فالنفس 
ولميلها  ،هالكثرة إغراء الشيطان ل ؛بل البد من عقوبة مقدرة لتردعها ،فقط

 للشهوات وحب الدنيا.

 .السبب الرابع: سوء الرتبية والنشأة 

إن تربية الطفل منذ نشأته على الخير والصالح ينمي عنده فضيلة الخير 
التي عنده بالفطرة، فتتوالد عنده األخالق الطيبة الحميدة، وتجد لتلك التربية 

يقوم بدورهما  ن ومنالطفل وأفعاله فعناية األبويآثارها الطيبة على سلوك 
حتى في اختيار الرفيق الحسن  ،وإرشادهم بية األبناء تربية حسنة ومتابعتهمبتر

فإن الطفل يكبر على ما نشأ وتعود عليه، والعكس يحصل تماماً إذا أساء 
أوضح األمثلة على ذلك ما ضربه القرآن ، ومن (3)لدين التربية ألوالدهماالو

                                                

 (.49سورة المائدة آية رقم ) (1)
 .599علم النفس الجنائي: ص انظر: (2)
 .611انظر: علم النفس الجنائي: ص  (3)
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اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه  َيا﴿: لىالكريم في سورة لقمان قال تعا بَُنيَّ أَِقِم الصَّ
َك  *َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما أََصابََك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  ْر َخدَّ َواَل تَُصع ِ
َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمخْ  َواْقِصْد  *َتال  َفُخور  ِللنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اهللَّ

 .(1)﴾ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ 
 
 
 
 

h 

                                                

 (.19،18،17سورة لقمان اآليات ) (1)
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 املبحث الثالث

 .لرتويع عرب برامج القنوات الفضائيةل مناذج

عبر شاشات التلفاز،  الترويعبرامج اآلونة األخيرة الكثير من  ظهرت في
وعبر مواقع االنترنت، ومواقع التواصل االجتماعي لفضائية، والقنوات ا

عة الكثير والكثير من البرامج المرو   ،الحديثة، وعبر الهواتف المحمولة
 والمخيفة.

ونراه عبر الشاشات التليفزيونية، وباألخص  ،ونشاهد ذلك أمام أعيينا
ع التي وبعض المواق ،القنوات الفضائية التي تبث هذه البرامج والدعايات

الكل  ،تقوم بنشر المقاطع الحقيقة المخيفة والمروعة سواء للكبار أو للصغار
 المجتمع.و الفرد يراها ويشاهدها وما لها من سلبيات وأضرار على

 في أيامنا الحالية. وفيما يلي أذكر بعضاً من هذه البرامج المعاصرة

 .أواًل: ما يبث عرب شاشات التلفاز والقنوات الفضائية 

، برامج القنوات الفضائيةالترويع عبر من  والكثير ونشاهد الكثير نرى
 منها على سبيل المثال ال الحصر:

 مثل: الربامج الرمضانية -1

 وهو برنامج قديم وشهير منذ سنين" خفيةا الكاميرالبرنامج الشهير "ال -1
لكنه أيضا تطور وبالغ في الترويع أكثر مما كان عليه  ،كما سبق بيانه

ذلك، وهو برنامج تدور فكرته حول االلتقاء بالناس في الشارع أو قبل 
من األماكن التي يتواجد فيها  ،وغير ذلك تالمطاعم أو الكافيها
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 ،في برنامج مضحك مأنه همبدون علمو مويتم التسجيل معه ،الناس
تم تسجيله بالصوت  مفي نهاية األمر أن ما حدث معه مثم يعلمه
 أم ال؟ عبر برامج القنوات الفضائيةاعته إذ واهل يقبلف ،والصورة

 :(رامز جالل)برامج الفنان  -2

، ترويعكلها برامج برامج  ةتسع (رامز جالل)قدم الممثل المصري  
السنوات الثمانية الماضية في شهر رمضان،  وذلك خالل ،مقالبو، وتخويف

ب رامز قل)م، من هذه البرامج: 2020وآخرها عام  م،2011أولها كان عام 
رامز في ، ورامز بيلعب بالنار، ورامز قرش البحر، رامز ثعلب الصحراء االسد،
 ،، كل هذه البرامج تشتمل على الترويعرامز مجنون رسمي(، الشالل

 .من قبل الشرعالمنهى عنه  ،والتخويف والتعذيب

وهو آخر ( رامز مجنون رسميفعلى سبيل المثال البرنامج الشهير )
الل( الذي أذيع خالل أيام شهر رمضان المبارك من هذا برامج الفنان )رامز ج

 م( عبر شاشات القنوات الفضائية وبالتحديد مجموعة قنوات2020العام )
(mbc) استدعاء الضيف بواسطة  تدور فكرته حولوالذي ، مصر" "إم بي سي

 ،ولثقة الفنانين بها ،وذلك ألنها قد اشتهرت بتقديم البرامجمشهورة؛  إعالمية
القيام  ثم يحاول الضيف ،س الضيف على كرسي كهربائي دون علمهوإجال

فجأة وبدون و ،وال يستطيع النهوض أقفالب همن على الكرسي ولكن يتم ربط
ويظل ينظر إلى الضيف مع بعض  (جالل رامزالفنان )يظهر علم الضيف 

عن طريق رفعه إلى  وبعضاً من الترويع والتخويف له ،التعليقات الكوميدية
ثم إسقاطه في المياه، ثم تخويفه ببعض  به في الهواء، والدوران أعلى
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 جالل( رامزالفنان )يقف في نهاية المقلب ثم  ،كالثعابين المتوحشة تالحيوانا
منه  ناللي (رامز)يأتي يريد الوصول إلى وعندما  ،بعيًدا عن الضيف ويطلقه

ل يعاني ظيثم  ،يسقط في بركة ماءبسبب ما فعله معه من ترويع وتخويف، 
طر الضيف ضرامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيثم يأتي  ،حتى يخرجه رامز

والسقوط مرة أخرى،  ليعاود الوقوعإلى صعود الدرج الذي يكون زلًقا وقتها 
 ، بعد معاناة مخيفة ومروعة.وينتهي المقلب

 لتواصل وعرب مواقع ا ،نرتنت(الشبكة العنكبوتية العاملية )اإل ثانيا: ما نشاهده عرب
 وغري ذلك(، املاسنجر)(، والواتس آب)واالجتماعي )الفيس بوك(، و )اليوتيوب( 

، وال أريد االستطراد فيها ألن البحث قاصر على الرتويع عرب املعاصرة اليوم من الربامج
 شاشات القنوات الفضائية.

 برامج مخيفةكلها والمسموعة،  ،مرئيةال هذه البرامجمن فإن ما نشاهده 
وترويع من  ، تحقيق أكبر نسبة من المشاهدة،االغرض منه ،جداً عة مرو  و

 ، سواء كان مشاهداً أو مستمعاً.القنوات الفضائيةعبر  ايشاهده

ظهرت التي والمقالب  األلعابو من البرامجوغير ذلك الكثير والكثير 
قد التي و، في أيامنا الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، وغيرها وانتشرت

الحال في لعبة كما هو ، هالك النفس البشرية اآلمنةي في نهاية األمر إلى تؤد
األزرق( التي انتشرت بقوة، وأودت بحياة الكثير من الشباب  )الحوت
وما هى في بداية األمر إال مجرد لعبة للمشاهدة  ،عبر اإلنترنت واألطفال
 .ولكنها تنقلب في نهاية األمر إلى هالك الشخص ،والتسلية

وما  ،في هذه العصرالمستحدثة وراً لكثرة هذه البرامج الحديثة ونظ
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 هذه فعل معه مثلمن ي  على و ،تسببه من أضرار على المشاهدين والسامعين
حتى أننا نرى في الواقع بعض  ،البرامج المروعة، وعلى المجتمع أجمع

 الشباب والصبيان يقومون بتقليدهم مع بعضهم البعض.

هل  ،احية الشرعيةم مثل هذه البرامج من النفقد كثر السؤال عن حك
 حرام أم حالل؟. هى

 -ولإلجابة على ذلك نقول:

تعرض  التيكما يسمونها، والمقالب  الترويع أو برامج إن برامجأوالً: 
ويقوم خاللها مقدم البرنامج بترويع ضيفه والقنوات الفضائية، شاشات العلى 

لتصويره مخفية؛ اميرات وضع كو ،من خالل استخدام حيوانات متوحشة
 والنبيبدون علمه وللسخرية منه عند مشاهدة رد فعله "حرام شرعا"، 

   أكد عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى
وقد سبق بيان األدلة الدالة على تحريم  وسيلة، بأيعن إدخال الرعب عليه 
 (1)ترويع المسلم وتخويفه

ذلك نهت عن ترويع اآلمنين، حتى ولو كان  ن الشريعة اإلسالميةكما أ
ترويع اآلمنين سواء كان  -تعالى-ال يجوز في شرع اهلل ف على سبيل المزاح،

سواء كان هذا الترويع بالقول أو وذلك عن طريق اإليذاء الحسي أو المعنوي، 
 ألن ترويع المسلم ظلم وتعد   ؛بالفعل، وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب

 حرام بكل حال، بل إن حرمته شديدة. ظاهر، وهو

ومنه يؤخذ أنه كبيرة.  شديد التحريم قال المناوي: ترويع المسلم حرام  
                                                

 من البحث. وما بعدها 3059دالة على الترويع غير المشروع، صانظر: األدلة ال (1)



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3078 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

.(1.)هـ.أ
 

ه بعض أهل العلم في الكبائر، كابن حجر الهيتمي في كتابه:  وقد عدَّ
َعْشَرَة بَْعَد  اْلَكِبيَرُة الثَّاِمنََة َعْشَرَة َوالتَّاِسَعةَ فقال: " "الزواجر عن اقتراف الكبائر"

َشاَرُة إَلْيِه ِبِساَلح  أَْو َنْحِوهِ   .(2) "الثَّاَلِثِمائَِة َتْرِويُع اْلُمْسِلِم َواإْلِ

فقال شارحاً  "الكبائر"في كتابه  ،(3)عبد الوهاببن  والشيخ محمد
، َفِإنَّ اْلَماَلئَِكَة َتْلَعنُُه حَ » لحديث: تَّى يََدَعُه َوِإْن َكاَن َمْن أََشاَر ِإَلى أَِخيِه ِبَحِديَدة 

هِ  ع أو يخيف أخاه المسلم ال يجوز للمسلم أن يفزِ فقال: " .(4)«أََخاُه أِلَِبيِه َوأُم ِ
لما فيه من  ؛أو أخذ متاعه ،بالسالح أو بحديدة له كإشارته ،وإن كان مازحا

 .(5)والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،إدخال األذى والضرر عليه

                                                

 .211/ 6ي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوانظر:  (1)
 .2/159: البن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائرانظر:  (2)
سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية بن  عبد الوهاببن  محمدهـــو:  (3)

ونشأ في العيينة )بنجد( ورحل هـ( 1115)اإلصالحية الحديثة في جزيرة العرب. ولد 
وزار الشام.  ة مدة قرأ بها على بعض أعالمهامرتين إلى الحجاز، فمكث في المدين

له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها )كتاب التوحيد(  ودخل البصرة فأوذي فيها.
وغير ذلك من المؤلفات، و )كتاب الكبائر(  ورسالة )كشف الشبهات( و )تفسير الفاتحة(

 .ـه1206توفى سنة 
: من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألولالتاج المكلل ، 6/257األعالم: للزركلي،  انظر:

 .292القنوجي، ص محمد صديق خانل
 ( من البحث.3063صحيح: سبق تخريجه ص) (4)
 .137، صعبد الوهاب النجديبن  محمد: لالكبائر انظر: (5)



 الفقه العـــام

 3079 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

ِ وكما في  ِه،بن  حديث َعْبِد اهللَّ اِئِب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجد ِ أَنَُّه   السَّ
ا َواَل : »يقول  َسِمَع النَِّبيَّ  اَل َيْأُخَذنَّ أََحُدُكْم َمَتاَع َصاِحِبِه َجادًّ

 .(1)«اَلِعًبا، َوِإَذا َوَجَد أََحُدُكْم َعَصا َصاِحِبِه َفْلَيْرُدْدَها َعَلْيهِ 

ْحَمنِ  وفي حديث َعْبدِ   ثَنَا أَْصَحاُب َرُسوِل اهللِ بن  الرَّ  أَِبي َلْيَلى َقاَل: َحدَّ
 أَنَُّهْم َكانُوا َيِسيُروَن َمَع َرُسوِل اهلِل َفنَاَم ، ، ِفي َمِسير 

ُجُل َفِزعَ  ا اْسَتْيَقَظ الرَّ ، َرُجل  ِمْنُهْم، َفاْنَطَلَق َبْعُضُهْم ِإَلى َنْبل  َمَعُه َفأََخَذَها، َفَلمَّ
َفَضِحَك اْلَقْوُم، َفَقاَل: " َما يُْضِحُكُكْم؟ "، َفَقالُوا: اَل، ِإالَّ أَنَّا أََخْذَنا َنْبَل َهَذا 

َع ُمْسِلًما"َفَفِزَع، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ، "اَل َيِحلُّ ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ
(2). 

وِل اهلِل روي عن أبي الحسن البدري قال: َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرسُ 
 َفَقاَم َرُجل  َونَِسَي َنْعَلْيِه َفأََخَذُهَما َرُجل  َفَوَضَعُهَما َتْحَتُه َفَرَجَع ،

: ُهَو ِذْه، َفَقاَل َرُسوُل  ُجُل، َفَقاَل: نَْعِلي، َفَقاَل: اْلَقْوُم َما َرأَْيَناُهَما، َفَقاَل َرُجل  الرَّ
َل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنََّما َصَنْعتُُه ، َفَقا«َكْيَف بروعِة اْلُمْؤِمنِ »، اهلِل 

َتْيِن أَْو ثاََلثًا»اَلِعًبا، َفَقاَل:   .(3)«َكْيَف بروعِة اْلُمْؤِمِن َمرَّ
 

                                                

، وأبو داود في سننه 29/460( 17940رواه اإلمام أحمد في مسنده، )حديث رقم  (1)
، 7/351( 5003، حديث رقمباب من يأخذ الشيء على المزاح-)كتاب اآلداب 

 .22/241( 630والطبراني في المعجم الكبير، ) حديث رقم 
 ( من البحث.3063صحيح: سبق تخريجه ص) (2)
، 3/318، الترغيب والترهيب: للمنذري، 22/394انظر: المعجم الكبير: للطبراني،  (3)

عبد اهلل الهاشمي، وهو بن  فيه حسين(، قال األلباني، ضعيف: 4242)حديث رقم
 .2/217(،1661، حديث رقم )أللباني: لَضعيُف التَّْرِغيب َوالتَّْرِهيبانظر:  ضعيف.
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األستاذ جبامعة  -عبداهلل مربوك النجارفضيلة األستاذ الدكتور: وقد جاءت فتوى 
م السابع يف جريدة اليو اوالذي مت نشره عضو جممع البحوث اإلسالميةاألزهر و

علماء الشريعة برامج املقالب بالتليفزيون " :حتت عنوان م2011أغسطس  11 خبتاري
 -ونص الفتوى كاآلتي: “عًاحرام شر”

والقنوات تعرض على شاشات التليفزيون  التيإن برامج المقالب "
ويقوم خاللها مقدم البرنامج بترويع ضيفه من خالل استخدام الفضائية، 

و وضع كاميرات لتصويره بدون علمه وللسخرية منه عند أ ،حيوانات متوحشة
أكد عمومية النبيمشاهدة رد فعله "حرام شرعا"، موضًحا أن 

 بأيالحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب عليه 
َفنَاَم َرُجل   ،َيِسيُروَن َمَع النَِّبي ِ  وسيلة، فقد كان الصحابة 

ِ ِمْنُهْم، َفاْنطَ  َلَق َبْعُضُهْم ِإَلى َحْبل  َمَعُه َفأََخَذُه، َفَفِزَع، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
« :َع ُمْسِلًما  .(1)«اَل َيِحلُّ ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ

ِ   ُعَمرَ بن  وروى َعْبِد اهللَِّ   َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
َنُه ِمْن أَْفَزاِع َيْوِم اَف ُمْؤِمًنا ِبَغْيِر َحق   َكاَمْن أَخ»َيُقوُل:  ِ أَْن اَل يَُؤم ِ ا َعَلى اهللَّ َن َحقًّ
 .(2)«اْلِقَياَمةِ 

                                                

ْيَء َعَلى اْلِمَزاحِ -رواه أبي داوود في سننه )كتاب األدب  (1) )حديث  -َباُب َمْن َيْأُخُذ الشَّ
َماَناِت ، نيل األوطار )4/301(، 5004رقم  ِه  -ِكَتاُب اْلَغْصِب َوالضَّ َباُب النَّْهِي َعْن ِجد ِ
 .5/378( 2426حديث رقم  َوَهْزِلهِ 

، التنوير شرح الجامع 6/41 :، فيض القدير3/24رواه الطبراني في المعجم األوسط:  (2)
اْلَحِديَث َعْن َسَلَمَة ِإالَّ َلْم َيْرِو َهَذا . ضعيف. قال اإلمام الطبراني: 4/300الصغير: 

د   فه اإلمام األلباني.ُمَحمَّ  ، وضع 
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  النبي أن (النجارعبد اهلل ) :فضيلة األستاذ الدكتور وأضاف
، َفِإنَّ اْلَماَلئَِكَة » نهى عن اإلشارة بالسالح فقال َمْن أََشاَر ِإَلى أَِخيِه ِبَحِديَدة 

هِ  ،َدَعهُ َتْلَعنُُه، َحتَّى يَ   .(1)«َوِإْن َكاَن أََخاُه أِلَِبيِه َوأُم ِ

آلة مؤذية قد تؤدى اإلشارة بها إلى القتل،  بأيفهذا تحذير من اإلشارة 
كالسكين واآلالت األخرى الحادة، حتى لو كانت اإلشارة مجرد مزاح، وفى 
هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض 

 بما قد يؤذيه. له

كاميرات بدون إذنه فهذا يعتبر من قبيل التجسس يقول اهلل الأما وضع 
ُسوا :تعالى َوال َتَجسَّ

 ؛طبيعيا ال يريد أحد مشاهدته وربما يفعل أمًرا .(2)
ه أنه ال أحد يراه سوى اهلل، ولو كان مقدم البرنامج مكان الضيف لشعر مللع

 .بما يشعر

َيا أَيَُّها : تعالى قالسخرية منه حرام كذلك الضحك عليه والأيضاً و 
الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر َقوم  ِمْن َقْوم  َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيراً ِمْنُهْم َوال ِنَساء  ِمْن 

منهنَّ أَْن َيُكنَّ َخْيراً  َعَسىِنَساء  
(3). 

 أن الحكم باق على حرمته حتى لو وافق الضيف فضيلته أيضاً:ضاف وأ
ا أنه يوافق بدافع الحرج والحياء بسبب الموقف الذى ، موضحً على ذلك

تنتهك حقوق الناس وتعرضهم  التيتعرض له، مطالبا بمنع تلك البرامج 
                                                

  ( من البحث3063رواه مسلم في صحيحه سبق تخريجه صـ ) (1)
 (.12جزء من اآلية رقم ) سورة الحجرات (2)
 (.11من اآلية رقم ) سورة الحجرات (3)
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 للحرج والخوف والفزع.

 العالميعضو االتحاد  "محمد نصر من جانبه أكد الشيخ "أبو البراء
عون سوى الدخل ايرلعلماء المسلمين أن القائمين على تلك البرامج ال 

من ورائها وال ينظرون إلى حالله أو حرامه، وال يعلمون عن  المادي
 .خصوصية الناس شيئا، وكل همهم الشهرة والمال ال سواهما

، وربما يؤدى إلى عواقب وأضاف أن ترويع المسلمين حرام شرعاً 
 وخيمة تصل إلى الموت من الهول أو الهلع، موضًحا أن من يوافق على إذاعة

أو أن القائمين على البرنامج يدفعون  ،تلك الحلقات يوافق من قبيل الخجل
إليه نقوًدا من أجل الموافقة على إذاعتها، وإن كان الضيف غير مشهور 

 أهـ. .(1)ظهر على شاشة التليفزيونفسيوافق بدافع الشهرة أنه 

؛ نه أول ما يقضى فيه بين الخالئق يوم القيامةأوِمن ِعظَم شأن الدم  
ُل َما : » قال: قال النبي بن مسعود  افعن عبد اهلل  أَوَّ

                                                

األستاذ بجامعة األزهر  -ور: عبداهلل مبروك النجارفتوى فضيلة األستاذ الدكت انظر: (1)
 11 خوالذي تم نشره في جريدة اليوم السابع بتاري عضو مجمع البحوث اإلسالميةو

. حرام شرًعا) )علماء الشريعة برامج المقالب بالتليفزيون تحت عنوان:  م2011أغسطس 
 -على شبكة االنترنت على الرابط التالي:

https://www.youm7.com/story/2011/8/17/%D8%B9%D9%84%D9%85
%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%A
8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B
2%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%
B4%D8%B1%D8%B9%D9%8B%D8%A7/475789  
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َماءِ يُْقَضى َبْيَن النَّ   .(1)«اِس ِفي الد ِ

القنوات الفضائية، وهذه برامج عبر  ا الترويعمثل هذ: إن والخالصة
وقد عقد الحافظ  ،شرعاً  ال تجوز اآلمنينمع المخيفة والمروعة الممارسات 

في الترهيب من ترويع المسلم،  ترغيب والترهيب باباً ال هفي كتاب ،(2)المنذري
وذكر فيه عدة أحاديث ، أو مازحاً كان  ومن اإلشارة إليه بسالح ونحوه جاداً 

 .(3)أخرى

، منعت الترويع حتى للحيوان فما محمد  نبينافإن شريعة 
فقد روى  عت في فراخهاومن ذلك شكوى الحمامة حينما روَّ  ،باإلنسان نابال

ِ َعبْ عن  ، َعْن أَِبيِه، بن  ِد اهللَّ ِ  َمْسُعود  َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللَّ
  َرة ، ِفي َسَفر  َوَمَرْرَنا ِبَشَجَرة  ِفيَها َفْرَخا ُحمَّ

َفأََخْذنَاُهَما َقاَل:  ،(4)
                                                

 َباُب الِقَصاِص َيْوَم الِقَياَمِة "-متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الرقائق  (1)
َماِء  -، ومسلم في صحيحه )كتاب األيمان 8/111( 6533حديث رقم  َباُب اْلُمَجاَزاِة ِبالد ِ

ُل َما يُ  ( 1678حديث رقم  -ْقَضى ِفيِه َبْيَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمةِ ِفي اآْلِخَرِة، َوأَنََّها أَوَّ
3/1304. 

 ، عالمعبد اهلل، أبو محمد، زكي الدين المنذريبن  عبد القويبن  عبد العظيمهـــو:  (2)
 تولى الشام، من (، أصلههـ  581) مولده. المؤرخين الحفاظ من والعربية، بالحديث
ع بها نحو عشرين سنة، عاكفا على وانقط( بالقاهرة) الكاملية الحديث دار مشيخة

 التكملة والترهيب، الترغيب» :من مصنفاته التصنيف والتخريج واإلفادة والتحديث
 هـ656بمصر عام  مسلم، وغير ذلك، توفى صحيح النقلة، مختصر لوفيات
 .4/30، للزركلي :األعالم، 16/462: للذهبي، سير أعالم النبالء انظر:

 .320-3/318: الحافظ المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف انظر: (3)
َرةُ  (4) ُر، َوالتَّْشِديُد أَعلى؛ :اْلُحمَّ ِهَي و َضْرب  ِمَن الطَّْيِر َكاْلَعَصاِفيِر، َوَجْمُعَها الُحَمُر والُحمَّ

═ 



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3084 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 ِ َرُة ِإَلى َرُسوِل اهللَّ َفَقاَل النَِّبيُّ  ،(1)، َوِهَي َتِصيحُ َفَجاَءِت اْلُحمَّ
« :وُهَما»َقاَل: َفُقْلَنا: نَْحُن. َقاَل: « َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَفْرَخْيَها؟ « َفُردُّ

َجاهُ َهَذا َحِديث  َصِحيُح ا ْسَناِد َوَلْم يَُخر ِ  .(2)"إْلِ

 

 

h 

                                                
═ 

 .َطاِئر ِبعظم العصفور َوَتكون دهساء وكدراء ورقشاء
، 4/214، لسان العرب: 1/316، لزمخشري: ليث واألثرلفائق في غريب الحدانظر: ا

 فصل الحاء المهملة(. -)حرف الراء
 .تقرب من األَْرض فترفرف بجناحيهاي أَ تصرخ وتفرش  تصيح: أي (1)
، وابو داود في 4/267( 7599رواه الحاكم في المستدرك )كتاب الذبائح، حديث رقم  (2)

حديث رقم - حرق العدو بالنارباب في كراهية  -سننه )كتاب أول الجهاد 
، واإلمام األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، )كتاب االخالص 4/309(2675

 .2/553( 2268حديث رقم
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 الفصل الثاني

 ن ترويع اآلمننيمموقف الشريعة اإلسالمية 

 ويشتمل على مبحثين:

 القنوات الفضائية. برامجعرب يع لرتواملبحث األول: التكييف الفقهي ل 

 بة الرتويع يف الشريعة اإلسالميةاملبحث الثاني: عقو 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 : عقوبة الترويع الموجب للقصاص.المطلب األول

 : عقوبة الترويع الموجب للدية.المطلب الثاني

 :: عقوبة الترويع الموجب للتعزير. وفيه مسألة واحدةالمطلب الثالث

 ترويع الذي يترتب عليه هتك العرض.ال 

 : عقوبة الترويع الموجب للضــمان. وفيه ثالثة مسائل:المطلب الرابع

 .المسألة األولى: الترويع الذي يترتب عليه إتالف المال 

 المسألة الثانية: الترويع الذي يترتب عليه إسقاط الجنين. 

 لالمسألة الثالثة: الترويع الذي يترتب عليه هالك الحام. 
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 املبحث األول

 نوات الفضائية.قالتكييف الفقهي للرتويع عرب برامج ال

، (3)، والشافعية(2)، والمالكية(1)اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
، (5) فتوى دار االفتاء المصرية، والمعاصرين الفقهاء، وجمهور (4)والحنابلة

تعدي بها، تجريم الوقوع الجناية بالترويع، ووعلى  ،ترويعالعلى حرمة 
إن أدى ذلك إلى وقوع ضرر بإيجاب فعله،  ةمسؤوليع وتحميل المرو ِ 

سواء وقع ذلك الترويع على سبيل الجد أو الهزل؛ ألن القصاص أو الدية، 
ذلك ذريعة إلى ارتكاب الجناية على النفس أو ما دونها، ومن ثم تجريم من 

عليه، إذا أدت هذه  يقوم بارتكاب معصية الترويع، وإيقاع العقوبة المناسبة
                                                

، حاشية ابن عابدين، 8/335، البحر الرائق: 7/235انظر: بدائع الصنائع: للكاساني،  (1)
6/561. 

للدردير، وحاشية الدسوقي  ، الشرح الكبير:8/9انظر: شرح مختصر خليل للخرشي:  (2)
 .9/23: للشيخ عليش، منح الجليل، 4/244عليه: 

، روضة 6/356،355الوسيط في المذهب:  ،3/202انظر: المهذب:  (3)
 .4/81،80مغني المحتاج:  ،9/314،313الطالبيين:

، شرح منتهى 9/486: الشرح الكبير على متن المقنع، 8/431انظر: المغني: البن قدامة، (4)
 .3/252:258رادات: اال

انظر: فتوى دار االفتاء المصرية، بعنوان "بين الجهاد واإلرهاب وقتل المدنيين" مسلسل  (5)
عبد بن  م، موقف اإلسالم من اإلرهاب/ د/ عبداهلل26/7/2011( بتاريخ 3661الفتوى )

ان وما بعدها، مقال بعنو 116المحسن التركي، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، ص
( لفضيلة األستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم، اإلرهاب وترويع اآلمنين في ميزان اإلسالم)

 . 46436العدد 138م، السنة 2014يناير  25منشور بجريدة األهرام بتاريخ 
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 .(1)الجريمة إلى وقوع ضرر في المعصوم

 :األدلــــة
استفاضت األدلة من القرآن الكريم، والسنة والنبوية المطهرة، 

 -واإلجماع، والمعقول، على حرمة ترويع اآلمنين، وإليك بيانها:

 :أواًل: القرآن الكريم- 

َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحارِ قوله تعالى: ﴿ -1 بُوَن اهلل 
ْن  ُبوْا أَْو تَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم م ِ األَْرِض َفَساًدا أَن يَُقتَُّلوْا أَْو يَُصلَّ
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة  ِخالف  أَْو يُنَفْوْا ِمَن األَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّ

 .(2)﴾َعَذاب  َعِظيم  

 وجه الداللة من اآلية:

قطَّاع الطريق إذا  في تفسير هذه اآلية فقال: إن   ابن عباس ذكر 
بواتَ قَ  لوا ولم يأخذوا المال: ُقتلوا ولم تَ وإذا قَ  ،لوا وأخذوا المال: ُقتلوا وُصل ِ

 ،خالف يَُصلَّبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من
حتى يوجدوا، فتقام عليهم الحدود. وإذا أخافوا السبيل ولم  وإذا هربوا: طلبوا

 يأخذوا ماالً: نُُفوا من األرض.

اِفِعي  اإلمام قال وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب اهللَّ : الشَّ

                                                

، أحمد سلطانبن  عبد الرحمنبن  عبد اهللانظر: الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: د/  (1)
 .251صـ

 (.33مائدة آية رقم )سورة ال (2)
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 .(1)وتعالى تبارك

الذين يسعون في األرض فساداً  ففي اآلية السابقة جعل اهلل 
في األرض يطلق على أنواع  واإلفساد ،محاربين له ولرسوله 

من الشر ومن أشهرها ترويع اآلمنين وإرهابهم؛ فلشناعة هذا الفعل وعظيم 
وفي  ،جعل اهلل إيقاعه محاربة هلل ولرسوله  ،ضرره على الناس

ذلك دليل على أن أمن المسلمين حق هلل تعالى يجب المحافظة عليه وإقامة 
 .(2)العقاب الشنيع على من أخاف الناس وأرعبهم

َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد قوله تعالى:﴿ -2
ِبينًا اْحتََملُوا  .(3)﴾بُْهَتاًنا َوِإْثًما مُّ

 .(4)اآليةهذه وقد سبق بيان وجه الداللة من 

 .ثانيًا: من السنة النبوية املطهرة 

في النهي الشديد  ،هلل استفاضت األحاديث عن رسول ا
عن ترويع المسلم للمسلم، وتخويفه، أو التعرض له بما قد يؤذيه بأي وسيلة 

                                                

رضي اهلل  -عباس بن  ينسب: لعبد اهلل :تنوير المقباس من تفسير ابن عباسانظر:  (1)
  .2/733:تفسير اإلمام الشافعي، 93ص -عنهما

: لإلمام تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(، 10/243انظر: تفسير الطبري:  (2)
: لجواهر الحسان في تفسير القرآنا، 6/147، تفسير القرطبي: 3/503الماتريدي، 
 .2/373للثعالبي، 

 (.58سورة األحزاب آية رقم ) (3)
 ( من البحث.3061انظر: الترويع غير المشروع وأدلته ص ) (4)
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كانت، وأن ذلك في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن ال يتهم كاألخ مثالً، 
وسواًء كان هزالً ولعباً، أم ال؛ ألن ترويعه حرام بكل حال ومما يدل على 

 -ذلك ما يلي:

ْحَمنِ َعْن َعْبِد  -1 ثََنا أَْصَحاُب َرُسوِل اهللِ بن  الرَّ أَِبي َلْيَلى َقاَل: َحدَّ
،  أَنَُّهْم َكانُوا َيِسيُروَن َمَع َرُسوِل اهلِل،  ِفي

ا  ، َفَناَم َرُجل  ِمْنُهْم، َفاْنطََلَق َبْعُضُهْم ِإَلى َنْبل  َمَعُه َفأََخَذَها، َفَلمَّ َمِسير 
ُجُل َفِزعَ  ، َفَضِحَك اْلَقْوُم، َفَقاَل: " َما يُْضِحُككُْم؟ "، َفَقالُوا: اْسَتْيَقَظ الرَّ

"اَل  ،اَل، ِإالَّ أَنَّا أََخْذَنا َنْبَل َهَذا َفَفِزَع، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 
َع ُمْسِلًما" َيِحلُّ ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ
(1). 

 وجه الداللة من الحديث:

عاً حتى ولو في مثل هذه في الحديث دليل على أن الترويع حرام شر
لما فيه من الترويع  ؛ة البسيطة، ولو كان دافعه المزاح والمداعبةرالصو

 ،المسلم من ترويع أخيه المسلم واإليذاء، الذي حذر منه النبي
 .(2) وتخويفه سواًء كان جاداً أو هازالً  ،وإفزاعه

َع ُمْسِلماً  :قال المناوي أي يفزع  -بالتشديد-" الَ َيِحلُّ ِلُمْسِلم  أَْن يَُرو ِ
وإن كان هازالً كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى، أو أخذ متاعه  ،مسلماً 

والمسلم من سلم  ،لما فيه من إدخال األذى والضرر عليه ؛فيفزع لفقده
                                                

 ( من البحث.3063صحيح: سبق تخريجه ص) (1)
ن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود عون المعبود شرح سنانظر:  (2)

 .13/236: لآلبادي، وإيضاح علله ومشكالته
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 .(1)المسلمون من لسانه ويده"

 عن أبي الحسن البدري قال: َقاَل: كُنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسوِل اهللِ  ىروما  -2
 ، ََرُجل  َونَِسَي َنْعَلْيِه َفأََخَذُهَما َرُجل  َفَوَضَعُهَما َتْحتَُه  َفَقام

: ُهَو  ُجُل، َفَقاَل: َنْعِلي، َفَقاَل: اْلَقْوُم َما َرأَْيَناُهَما، َفَقاَل َرُجل  َفَرَجَع الرَّ
، َفَقاَل: َيا «َكْيَف بروعِة اْلُمْؤِمنِ : »وُل اهلِل ِذْه، َفَقاَل َرسُ 

َتْيِن أَْو »ُسوَل اهلِل ِإنََّما َصنَْعتُُه اَلِعًبا، َفَقاَل: رَ  َكْيَف بروعِة اْلُمْؤِمِن َمرَّ
 .(2)«ثاََلثًا

، َيُقوُل: َقاَل أَبُو اْلَقاِسِم َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ  قال: َعِن اْبِن ِسيِرينَ  -3
 :« َفِإنَّ اْلَماَل ، ئَِكَة َتْلَعنُُه، َحتَّى َمْن أََشاَر ِإَلى أَِخيِه ِبَحِديَدة 

هِ   .(3)«َيَدَعُه َوِإْن َكاَن أََخاُه أِلَِبيِه َوأُم ِ

الَ يُِشيُر »َقاَل:  َعِن النَِّبي ِ  ُهَرْيَرةَ  أبي روى عن ما -4
ْيَطاَن َيْنِزُع ِفي َيِدِه،  الَِح، َفِإنَُّه الَ َيْدِري، َلَعلَّ الشَّ أََحُدُكْم َعَلى أَِخيِه ِبالس ِ

 .(4)«َيَقُع ِفي ُحْفَرة  ِمَن النَّارِ فَ 

عن ترويع المؤمن حتى   ى النبيه  في األحاديث السابقة ن  
                                                

 .6/447فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي، انظر:  (1)
 من البحث. (3079سبق تخريجه ص ) (2)
 ( من البحث.3063صحيح: سبق تخريجه ص) (3)
َمْن َحَمَل َعَلْيَنا : »َباُب َقْوِل النَِّبي ِ رواه البخاري في صحيحه، )كتاب الفتن،  (4)

الََح َفَلْيَس ِمنَّا ، ومسلم في صحيحه )كتاب البر والصلة 9/49( 7072حديث رقم «الس ِ
اَلِح ِإَلى ُمْسِلم   -واآلداب َشاَرِة ِبالس ِ .، 4/2020(، 2617، حديث رقمَباُب النَّْهِي َعِن اإْلِ

 واللفظ للبخاري.
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عن اإلشارة إلى المسلم بالسالح، أو بأي وإن كان هازالً أو العباً، وأيضاً نهى 
 آلة مؤذية تؤدي إلى القتل، حتى وإن كانت على سبيل المزاح.

لمسلم والنهي الشديد عن ترويعه حرمة اعلى فيه تأكيد قال النووي: 
َوِإْن َكاَن أََخاُه أِلَِبيِه  " وقوله  ،وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه

هِ  من يتهم فيه ومن ال  سواءً  ،مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد "َوأُم ِ
 ؛ألن ترويع المسلم حرام بكل حال ؛أم ال ولعباً  وسواء كان هذا هزالً  ،يتهم

ولعن المالئكة له  ،د يسبقه السالح كما صرح به في الرواية األخرىوألنه ق
 .(1)يدل على أنه حرام

 :ثالثًا: اإلمجاع 

انعقد االجماع بين الفقهاء على أن من ارتكب مثل هذه الجرائم وأدي 
 .(2)ففيها الديه ،الى هالك النفس أو ما دونها

 :رابعًا: من املعقول- 

جوه عدة على حرمة الترويع منها ما يمكن االستدالل من المعقول بو
 -يلي:

حرص الشارع الحكيم على نشر األمن وتحقيق السالمة لإلنسان فشرع  -1
إال لتحقيق  ؛الحدود، وما شرعت الحدود العادلة الحازمة في اإلسالم

وتزدهر  ،األمن في المجتمعات؛ ألنه باألمن واإليمان تتوحد النفوس
ف الناس، وتتوثق الروابط بين أفراد ويتعار ،وتغدق األرزاق ،الحياة

                                                

 .4/2020، على صحيح اإلمام مسلم شرح محمد فؤاد عبد الباقيانظر:  (1)
 .164،163انظر: اإلجماع: البن المنذر ص (2)
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وتقام حدود اهلل على عباده في  ،المجتمع، وتقام الشعائر بطمأنينة
 أرضه.

وإقامة العقاب  ،يجب المحافظة عليه -تعالى-تحقيق األمن حق هلل  -2
 على من يهدمه ويقف أمامه من نشر الخوف وترويع الناس.

قاصد الخمس من حفظ إن شريعتنا الغراء جاءت لتحافظ على الم -3
النفس وما تقوم به تلك المصالح، والترويع يعرض هذه المقاصد إلى 

ألن الترويع ينافي منهج اإلسالم وأصوله في حفظ  ؛الهالك والضرر
فترويع  ،مقومات الحياة، وكل ما ينافي منهج اإلسالم حرام شرعاً 

 .(1)الناس وتخويفهم حرام شرعاً 

رويع، وعدم مشروعيته، وإثم من ارتكبه حرمة الت جلياً مما سبق يتضح 
بأي حال من األحوال، وإذا كان األصل العام في الترويع هو الحرمة، فإن 
الفقهاء قد أجازوا الترويع في بعض الحاالت للحاكم؛ من أجل اختبار 
المتخاصمين للوصول إلى الحقيقة فله أن يفزعهما ويحتال عليهما؛ ليقر 

ف الجاني بجريمته التي ارتكبها، أو يتبين له طالب المنكر منهما بالحق، ويعتر
ِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة الحق، ويدل على ذلك ما روى  ، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ

 " :ئُْب َفَذَهَب ِباْبِن َقاَل َكانَِت اْمَرأََتاِن َمَعُهَما اْبنَاُهَما، َجاَء الذ ِ
َذَهَب ِباْبِنك، َوَقالَِت األُْخَرى: ِإنََّما َذَهَب  ِإْحَداُهَما، َفَقالَْت ِلَصاِحَبِتَها: ِإنََّما

الَُم َفَقَضى ِبِه ِلْلُكْبَرى، َفَخَرَجتَا َعَلى  ِباْبِنِك، َفتََحاَكَمَتا ِإَلى َداُوَد َعَلْيِه السَّ
ك ِيِن أَ بن  ُسَلْيَمانَ  الَُم َفأَْخَبَرتَاُه، َفَقاَل: اْئتُوِني ِبالس ِ ُه َبْيَنُهَما، َداُوَد َعَلْيِهَما السَّ ُشقُّ

                                                

 .29:24د/ محمد حسين الذهبي، ص0انظر: أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع: أ (1)
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ْغَرى " َقاَل أَبُو  ُ ُهَو اْبنَُها َفَقَضى ِبِه ِللصُّ ْغَرى: الَ َتْفَعْل يَْرَحُمَك اهللَّ َفَقاَلِت الصُّ
، َوَما ُكنَّا َنُقوُل ِإالَّ الُمْدَيةَ »ُهَرْيَرَة:  يِن َقطُّ ِإالَّ َيْوَمِئذ  ك ِ ِ ِإْن َسِمْعُت ِبالس ِ  .(1)«َواهللَّ

الترويع المشروع بيان ذلك في الفصل األول عند الكالم عن  وقد سبق
 .(2)واألدلة الدالة على ذلك

 
 

.. h 

                                                

 ( من البحث. 3052متفق عليه سبق تخريجه صـ ) (1)
 ( من البحث.3052، ص )الترويع المشروع واألدلة الدالة على ذلكراجع  (2)
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 املبحث الثاني

 عقوبة الرتويع يف الشريعة اإلسالمية

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 : عقوبة الترويع الموجب للقصاص.المطلب األول

 : عقوبة الترويع الموجب للدية.المطلب الثاني

 : عقوبة الترويع الموجب للتعزير.الثالث المطلب

 :وفيه مسألة واحدة

 .الترويع الذي يترتب عليه هتك العرض 

 : عقوبة الترويع الموجب للضــمان.المطلب الرابع

 وفيه ثالثة مسائل:

 .المسألة األولى: الترويع الذي يترتب عليه إتالف المال 

  الجنينالمسألة الثانية: الترويع الذي يترتب عليه إسقاط. 

 المسألة الثالثة: الترويع الذي يترتب عليه هالك الحامل. 
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 املبحث الثاني

 .الميةـــريعة اإلســـي الشــــع فـــرتويـــوبة الـــعق

 يف أقسام العقوبات. متهيد:

  (1)العقوبات حبسب الرابطة القائمة بينهاأواًل: أقسام:- 

 أقسام: ةى أربعتنقسم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها إل

وهي العقوبات المقررة أصالً للجريمة، كالقصاص العقوبات األصلية: ( 1)
 للقتل، والرجم للزنا، والقطع للسرقة.

وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع  :البدليةالعقوبات ( 2)
تطبيق العقوبة األصلية لسبب شرعي، ومثالها: الدية إذا درئ القصاص، 

 زير إذا درئ الحد والقصاص.والتع

وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم العقوبات التبعية: ( 3)
بالعقوبة األصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها: حرمان 
القاتل من الميراث، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة 

 ن.ال يشترط فيه صدور حكم بالحرماالقتل و

وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم العقوبات التكميلية: ( 4)
 بالعقوبة األصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية.

والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كليهما مترتبة على 
ار حكم أصلي، ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة إلصد

                                                

 . 1/632 التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي: لعبد القادر عودة،انظر:  (1)
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ل احكم خاص بها، أما العقوبات التكميلية فتستوجب صدور حكم بها، ومث
العقوبات التكميلية: تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه، 

 .(1)فإن تعليق اليد مترتب على القطع ولكنه ال يجوز إال إذا حكم به

 .ثانيًا: أقسام العقوبات من حيث سلطة القاضي 

 :قسمين بات من حيث سلطة القاضي في تقديرها إلىتنقسم العقو

وهي التي ال يستطيع القاضي أن ينقص منها أو  عقوبات ذات حد واحد:( 1)
يزيد فيها ولو كانت تقبل بطبيعتها الزيادة والنقصان كالتوبيخ والنصح 

 وكالجلد المقرر حداً.

لقاضي وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى ويترك ل عقوبات ذات حدين:( 2)
 أن يختار من بينهما القدر الذي يراه مالئماً كالحبس والجلد في التعازير.

 :ثالثًا: أقسام العقوبات من حيث وجوب احلكم بها- 

 -قسمين: تنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلى

وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها  عقوبات مقدرة:( 1)
ن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو وأوجب على القاضي أ

يستبدل بها غيرها، ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات الالزمة؛ 
 ألن ولي األمر ليس له إسقاطها وال العفو عنها.

وهي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها من  عقوبات غير مقدرة:( 2)
بحسب ما يراه من ظروف  بين مجموعة من العقوبات وتقدير حاكمها

                                                

 . 1/633المرجع السابق:  (1)
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الجريمة وحال المجرم، وتسمى هذه العقوبات بالعقوبات المخيرة؛ ألن 
 للقاضي أن يختار من بينها.

  العقوبات من حيث حملهارابعًا: أقسام. 
 :قسمين وتنقسم العقوبات من حيث محلها إلى

 ،جلدوال ،العقوبات التي تقع على جسم اإلنسان، كالقتل وهي( عقوبات بدنية: 1)
 والحبس.

وهي العقوبات التي تقع على نفس اإلنسان دون جسمه عقوبات نفسية: ( 2)
 .(1)والتهديد ،والتوبيخ ،كالنصح

في الشريعة اإلسالمية عقوبة الترويع من خالل ما سبق يتضح لنا أن 
 -:(2)على النفس أو ما دونها باعتبار درجتها ثالثة أقسام

لقصاص، إذا أدت الجناية بالترويع ا وهى ،صليةعقوبة أ: القسم األول
تلف ما دونها بال شبهة خطأ في الفعل أو  أو ،إلى إزهاق النفس المعصومة

 .القصد
: عقوبة بدلية، وهى التي تنوب عن العقوبة األصلية، إن القسم الثاني

 تعذر إقامتها بعفو ونحوه، كطلب الدية عند العفو عن القصاص.
ى العقوبات التي تترتب على إقامة : عقوبة تبعية، وهالقسم الثالث

 .(3)العقوبة األصلية، كالحرمان من الميراث في شأن القاتل لمورثه
                                                

 .1/633عودة،  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي: لعبد القادرظر: ان (1)
 .1/632انظر: المرجع السابق:  (2)
هذه العقوبة لن اتطرق لها في هذا البحث لكونها عقوبة عامة في جميع جنايات القتل،  (3)

═ 
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 طلــب األولامل

 للقصاص. عقوبة الرتويع املوجب
 

 -اختلف الفقهاء في الترويع الذي يوجب القصاص على قولين:

 افعيةالشو (1)الحنفيةعدم وجوب القصاص بالترويع، وهو قول : القول األول 
ة وال يوجب ديالوجب مد يقتل شبه ع . فهو(3)وقول الحنابلة (2)في األصح
ة، واشترط الشافعية أن يكون الفعل فجأ الحنفية واشترط القصاص،

 والحنابلة أن يتعمد الفعل.

 :وقول (4)وجوب القصاص بالترويع وهو قول المالكية القول الثاني ،
 .(5)مرجوح عند الشافعية

 -بالتفصيل:الدالة على قوله ه وصونصمذهب  وسأعرض أقوال كل
                                                

═ 

 خشية الحشو واإلطالة.
مجمع ، 8/335البحر الرائق: البن نجيم، ، 7/235انظر: بدائع الصنائع: للكاساني،  (1)

 .166، صـمحمد البغداديبن  محمد غانم: ألبي الضمانات
، مغني المحتاج: للشربيني، 6/356،355: لإلمام الغزالي، الوسيط في المذهبانظر:  (2)

 .4/176، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 5/335
اإلنصاف في ، 663مربع: للبهوتي، صـ ، الروض ال8/431انظر: المغني: البن قدامة،  (3)

 .9/447،446: للمرداوي، معرفة الراجح من الخالف
، الشرح الصغير: 8/9، الخرشي على المختصر، 4/244انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (4)

4/342. 
 .4/176، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 5/335انظر: مغني المحتاج: للشربيني،  (5)
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 :أواًل: مذهب احلنفية- 
، فمن صاح على إنسان بالجناية بالترويعال يوجبون القصاص الحنفية 

، بل فجأة فمات من صيحته، فهو قاتل له قتل شبه عمد، وال قصاص في ذلك
 .الواجب الدية

َق إْنَساًنا َفَماَت أَْو َص قال الكاساني:  اَح َعَلى َوْجِهِه َفَماَت َفاَل َوَلْو َغرَّ
 .(1)َقَوَد َعَلْيِه ِعْنَدنَا

 -واستدلوا على ذلك مبا يلي:
قالوا إن القتل الحاصل بسبب الترويع هو قتل بوسيلة ال تقتل غالباً،  -1

بل هو من  ،والقتل بما ال يقتل غالباً عندهم ال يعتبر من القتل العمد
ة في الغالب ال تؤدي إلى القتل القتل شبه العمد؛ ألنه حصل بوسيل

 .(2)وهذا هو شبه العمد

إن القتل الذي يستوجب القصاص هو القتل المباشر، بخالف القتل  -2
ليس بمثابة القتل  َتْسِبيًبافإنه ال يوجب القصاص؛ ألن القتل  َتْسِبيًبا

)أي  َتْسِبيًباالمباشر الذي هو قتل )صورة ومعنى(، بخالف القتل 
 .(3)تخويف( فهو قتل )معنى ال صورة(بالترويع وال

                                                

 .7/235ائع الصنائع: للكاساني، انظر: بد (1)
الهداية في شرح بداية ، 184: للقدوري، صـمختصر القدوري في الفقه الحنفيانظر:  (2)

رد المحتار ، 8/332البحر الرائق: البن نجيم،  ،4/443، المرغيناني: لإلمام المبتدي
 .6/529: البن عابدين، على الدر المختار

، لموصلي: لاالختيار لتعليل المختار، 7/239: الشرائع بدائع الصنائع في ترتيبانظر:  (3)
═ 
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 :ثانيًا: مذهب املالكية 

 -المالكية لهم في ذلك تفصيل على النحو التالي:

: إن المالكية يعتبرون القتل بالترويع قتالً عمداً، ما دام أنه قد صدر أوالً 
على وجه العدوان، وسواء وقع ذلك على الكبير أو الصغير، كما أنهم ال 

المباشرة والتسبب، وبناًء على ذلك فإنهم يقولون بوجوب يفرقون بين حالة 
 -:الحاالت اآلتية القصاص في الجناية بالترويع في

   من رمى حية كبيرة شأنها القتل على شخص فمات من الخوف
 .(1)والفزع فالواجب القصاص، سواء كان بقصد العداوة أو اللعب والهزل

 كون صغيرة أو ميتة، أما من رمى حية ليس من شأنها القتل، كأن ت
فمات من الخوف، فالقصاص إن كان على جهة العداوة، والدية إن كان على 

 .(2)جهة اللعب والهزل

   لة قتل، فمات في مكانه من غير هروب وال أشار إلى غيره بآمن
 طلب، فهذا خطأ يوجب الدية.

   من أشار إلى غيره بألة قتل، فهرب فطلبه فمات، فهذا ال يخلو من
                                                

═ 

5/25. 
 .266ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:انظر:  (1)
كما نشاهده في أيامنا الحالية في برامج الترويع عبر القنوات الفضائيات والبرامج  (2)

ال ال الحصر التليفزيونية، من هلع ورعب ومقالب في بعض البرامج منها على سبيل المث
البرنامج الشهير )رامز مجنون رسمي( الذي يقدمه الفنان "رامز جالل" وغير ذلك من 

 البرامج التي سبق الحديث عنها.
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 أمرين:

، سواء سقط حال عداوةالواجب الدية مطلقاً إذا لم يكن بينهما  األول:
 و ال.أهروبه 

إن كان بينهما عداوة فإما أن يموت بدون سقوط حال هروبه  الثاني:
فالواجب القصاص بدون قسامة، أو القصاص مع القسامة إن سقط حال 

 .(1)الحتمال أن يكون مات من السقطة ؛هروبه

؛ الحتمال موته من المالكية إلى أنه ال قصاص: ذهب بعض ثانياً 
الخوف، أو من شدة الجري، أو منهما معاً وال يمكن القول بالقصاص مع 

 وجود االحتمال.

، َوِهَي َحيَّة  َوِمْن َشْأنَُها أَْن )َوَرْمِيِه َعَلْيِه َحيَّة ( جاء في الشرح الكبير: "
ا  ،اْلِقَصاُص َواَل يُْقَبُل ِمْنُه أَنَُّه َقَصَد اللَِّعَب َتْقتَُل َفَماَت، َوِإْن َلْم َتْلَدْغُه، فَ  َوأَمَّ

َيةُ  ، َفالد ِ َتُة َوَما َشْأنَُها َعَدُم اْلَقْتِل ِلِصَغر  ()َوَكإِ  ،اْلَمي ِ ، َشاَرِتِه( َعَلْيِه )ِبَسْيف  ، أَْو ُرْمح 
، َفاْلِقَصاُص فَ ، أَْو َنْحَو َذِلَك )َفَهَرَب َوطََلَبُه َوَبْينَُهَما َعَداَوة ( َماَت ِمْن َغْيِر ُسُقوط 

)  ؛َراِكَبْيِن، أَْو َماِشَيْيِن، أَْو ُمْخَتِلَفْيِن )َوِإْن َسَقَط( َحاَل ُهُروِبِه ِمْنُه )َفِبَقاِسَمة 
َيةُ  ، َفالد ِ ْقَطِة َوَمْوُضوُعُه أَنَّ َبْيَنُهَما َعَداَوًة، َوِإالَّ  ،اِلْحِتَماِل أَنَُّه َماَت ِمْن السَّ

، َفُهَو )َخَطأ ( )َوِإَشاَرتُُه( ِبِه )َفَقْط( ِمْن َغْيِر ُهُروب   َسة  ِباَل َوطََلب  َيُة ُمَخمَّ ، َفالد ِ
 .(2)َقَساَمة  

                                                

، بلغة 4/244، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 12/283انظر: الذخيرة: للقرافي،  (1)
 .266ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:، 4/343السالك: 

 .4/244انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (2)
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ر  جاء في الذخيرة: و َقاَل اْبُن ُمَيسَّ
أِلَنَُّه َقْد َيُكوُن  ؛اَل ِقَصاَص ِفي َهُؤاَلءِ  :(1)

ِة اْلَجْرِي اَل ِمَن الْ  َواَل يُْمِكُن اْلِقَصاُص ِإالَّ َعَلى  ،َخْوِف أَْو ِمْنُهَماَماَت ِمْن ِشدَّ
ينَ  ،َنْفِي ُشْبَهِة اْلَعْمدِ   .(2)"ينَواْستَْحَسَنُه َجَماَعة  ِمَن اْلَقَرِوي ِ

 :ثالثًا: مذهب الشافعية 
مغلظة على الاألصح عند الشافعية أن القتل بالترويع عقوبته الدية 

صاح على صبي ال يميز لو وعليه ف ،شبه العمد ألنه من قبيل القتل ؛العاقلة
 .(3)على طرف سطح فوقع فمات فدية مغلظة على العاقلة

ُز َعَلى طََرِف َسْطح  فََوَقَع  : "المنهاججاء في  َصاَح َعَلى َصِبي   اَل يَُمي ِ
، أَْو َولَ ، ِبَذِلَك َفَماَت َفِدَية  ُمَغلَّظَة  َعَلى اْلَعاِقَلِة، َوِفي َقْول  ِقَصاص   ْو َكاَن ِبأَْرض 

 .(4)"َصاَح َعَلى َباِلغ  ِبطََرِف َسْطح  َفاَل ِدَيَة ِفي اأْلََصح ِ 
                                                

من الطبقة الرابعة من أهل ، ميسر أبو بكر إسكندرانيبن  خالدبن  محمدبن  أحمد :هو (1)
إليه انتهت الرئاسة ، شاكر وغيرهمابن  المواز وعن مطروحبن  يروي عن محمد ،مصر

المواز وألف بن  المواز وعليه تفقه وهو راوي كتبه. كان في الفقه يوازيبن  بمصر بعد
مجلون وأبي بن  كتاب اإلقرار واإلنكار. كان فقيهاً عالماً. روى عنه الكبار كابن سعيد
 هارون العمري البصري ببصرة فارس. توفي سنة تسع وثالثين وثالثمائة.

الديباج المذهب في معرفة أعيان ، 1/154: ألبي إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاءانظر: 
 .1/169بن فرحون، : العلماء المذهب

: التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، 12/283انظر: الذخيرة: للقرافي،  (2)
 .8/59للشيخ خليل، 

، مغني المحتاج: للشربيني، 9/313: للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتينانظر:  (3)
 .4/176، حاشية البجيرمي، 5/335

: للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 5/335انظر: مغني المحتاج: للشربيني،  (4)
═ 
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ناية إلى القول بالقصاص في الج عندهم ذهبواقول مرجوح وفي 
واحدة، وهى إذا كانت الجناية على ضعيف  لة  الحصالة بسبب الترويع في مسأ

طََرِف َسْطح  أَْو ِبْئر  أَْو  وكان على ،والمعتوه ،والمجنون ،مثالً  يالتميز كالصب
، َفاْرَتَعَد َوَسَقَط َوَماَت ِمْنهُ  ، ولو بعد مدة مع وجود األلم ففيه القصاص؛ َنْهر 

 ؛يجاببل هو أولى باإلودعا إليه غيره،  قياساً على ما لو حفر بئراً في داره
 .(1)ألن اإلفضاء إلى الهالك بالترويع أغلب

ذا َصاح على َصِغير َوُهَو على طرف سطح فارتعد إِ جاء في الوسيط: "
َمان َوِفي اْلقصاص َقواَلِن مرتبان  ،أِلَنَُّه َسَبب ظَاهر ؛َوسقط َوَمات َوجب الضَّ

يَجاِب  أِلَن  ؛على َما َلو حفر ِبْئرا ِفي َداره ودعا ِإَلْيِه َغيره َوَهَذا أولى ِباإْلِ
ْفَضاء ِإَلى اْلَهاَلك َها ُهَنا أغلب  .(2)"اإْلِ

لمسألة على القول فالشافعية يشترطون لوجوب القصاص في هذه ا
أن يكون المجني عليه ضعيفاً، شديد التأثر بما يدور حوله،  المرجوح،

فإن لم يكن ضعيفاً فال قصاص وال والمرأة، كالصبي، والمجنون، والنائم، 
 .(3)دية

                                                
═ 

9/313. 
: للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 6/355: للغزالي، الوسيط في المذهب انظر: (1)

 .5/335، مغني المحتاج: للشربيني، 9/314
 .6/355: للغزالي، الوسيط في المذهب انظر: (2)
: للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 6/355: للغزالي، الوسيط في المذهب انظر: (3)

 .5/335، مغني المحتاج: للشربيني، 9/314
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  هدر،  والدم القتل هذا في ضمان الف أما الصبي المميز والكبير البالغ
 ودليلهم على ذلك:

إن الشخص البالغ عادة ما يتميز بضبط األعصاب فال يفزع مع  "قالوا
 .(1)الغفلة والفجأة، وإن فزع فهذا أمر نادر والحكم للغالب ال النادر

، أَْو َصاَح َعَلى َباِلغ  ِبَطَرِف َسْطح  َفاَل  ": المنهاججاء في  َوَلْو َكاَن ِبأَْرض 
 .(2)"أْلََصح ِ ِدَيَة ِفي ا

 :رابعًا: مذهب احلنابلة- 
ال يوجبون القصاص بالترويع مطلقاً، ويجعلون ذلك  (3)مذهب الحنابلة

ع شخصاً بأن شهر عليه سيفاً  من باب جناية شبه العمد، ويرون أن كل من روَّ
أو صاح به صيحة شديدة، فمات من روعته،  أو سالحاً، أو أداله من شاهق،

فمات، أو تغفل عاقالً، فصاح به فخر ميتاً، فإن كان  فخر من سطح أو نحوه
ذلك على وجه العمد، فإن القاتل يعد قاتال قتالً شبه عمد؛ ألن الترويع وسيلة 

 .(4)من وسائل القتل التي ال تقتل غالباً 

 َفْصل  َوَشَبُه اْلَعْمِد أَْن َيْقِصَد ِجنَاَيًة اَل َتْقتُُل َغاِلًبا َوَلمْ جاء في الفروع: "

                                                

ِميري: النجم الوهاج في شرح المنهاجانظر:  (1) للشربيني،  :مغني المحتاج ،8/532، للدَّ
 .7/349، نهاية المحتاج: للرملي، 5/335

 .7/349لي، ، نهاية المحتاج: للرم5/335للشربيني،  :مغني المحتاجانظر:  (2)
، 7/270: البن مفلح،المبدع في شرح المقنع، 8/431انظر: المغني: البن قدامة،  (3)

 .6/78، لرحيبانيلمطالب أولي النهى: 
 .271ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:انظر:  (4)
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، أَْو َلَكَزُه أَْو  ... ،َرْحُه ِبَهاَيجْ  َوَلْم َيْقِصْد َقْتَلُه، َكَمْن َضَرَبُه ِفي َغْيِر َمْقَتل  ِبَصِغير 
َلَكَمُه، أَْو َسَحَرُه ِبَما اَل َيْقتُُل َغاِلًبا، أَْو أَْلَقاُه في ماء يسير، أو صاح ِبَصِبي   أَْو 

، َوِقيَل:  ...َمْعتُوه   أَْو ُمَكلًَّفا َعَلى َسْطح  َفَسَقَط أَْو اْغَتَفَل َعاِقاًل ِبَصْيَحة  أَْو اْمَرأَة 
َيةُ َفَسَقَط أَ   .(1)ْو َذَهَب َعْقُلُه َفالد ِ

 سبب اخلالف بني الفقهاء
 .(2)الف إلى ثالثة أموريعود سبب الخ

: القصد المعتبر في الجناية العمدية، هل يشترط فيها قصد األمر األول
، أم (3)تداء، وقصد النتيجة وهى القتل، وهو مذهب الجمهورالفعل وهو االع

 .(4)يكتفى بقصد الفعل دون النتيجة كما هو مذهب المالكية

، هل يشترط فيها أن اختالف الفقهاء في اآللة المستعملة: األمر الثاني
، أم ال يشترط فيها ذلك كما (5)تكون مما يقتل غالباً كما هو مذهب الجمهور

                                                

 ،لنجاربن اال: تاإلرادامنتهى ، 9/366: البن مفلح، الفروع ومعه تصحيح الفروع انظر: (1)
5/11. 

 .271ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (2)
روضة ، 8/327، البحر الرائق: البن نجيم، 7/233بدائع الصنائع: للكاساني،  انظر: (3)

، شرح منتهى 4/3، مغني المحتاج: للشربيني، 9/123: للنووي، الطالبين وعمدة المفتين
 .6/5، لرحيبانيلهى: مطالب أولي الن، 3/254: للبهوتي، تاإلرادا

رقاني على مختصر خليلش انظر: (4) ، شرح مختصر خليل: 8/12، لزرقاني: لرح الزُّ
 .4/242، الشرح الكبير: للدردير، 8/7للخرشي، 

روضة ، 8/329، البحر الرائق: البن نجيم، 7/233بدائع الصنائع: للكاساني،  انظر: (5)
، شرح منتهى 4/4ني المحتاج: للشربيني، ، مغ9/124: للنووي، الطالبين وعمدة المفتين

═ 
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 .(1)لكيةهو مذهب الما

وعلى ذلك فإن الجمهور يرون أن الجناية بالترويع من قبيل الجناية بما 
ال يقتل غالباً، كالجناية بالسوط والعصا، ولذا فإنهم يجعلونها من قبيل الجناية 

 شبه العمد.

أما المالكية فيجعلون الجناية بالترويع من قبيل القتل العمد، إن كانت 
تل بالترويع موجب للقصاص كالقتل بالضرب بغير قصد اللعب والهزل، والق

)َما َقْولُكُْم( وجه إليه: " سؤالتمام، وفي ذلك يقول الشيخ محمد عليش في 
َض ِلَشْخص  ِفي َمِحل   ُمْظِلم  َوَصَرَخ ِفي َوْجِهِه َفَماَت أَْو أَْوَرثَُه ِفي  ِفيَمْن َتَعرَّ

 َعْقِلِه َخَلاًل َفَما اْلُحْكُم ِفي َذِلَك.

ُه:َفأَ  َوِإْن أَْوَرثَُه َخَلاًل ِفي َعْقِلِه ِبُصَراِخِه َعَلْيِه َبْغَتًة ِفي  .....َجْبت ِبَما َنصُّ
اِرِخ َيْختَلُّ ِبَها َعْقُلُه ُفِعَلْت َوِإالَّ َغِرَم  َمِحل   ُمْظِلم  َفِإْن أَْمَكَن ِفْعُل ِحيَلة  ِبالصَّ

َيَة ِمْن َماِلِه ِبَحَسِب َما َذَهَب ِمنْ  َواَل  ......َعْقِل اْلَمْجِني ِ َعَلْيِه ُكالًّ أَْو َبْعًضا الد ِ
ُحوا ِفي َمْسأََلِة اْلِجَناَيِة َعَلى اْلَحاِمِل  َخَفاَء ِفي ُشُموِل اْلِفْعِل ِللتَّْخِويِف َوَقْد َصرَّ

ْرِب   .(2)"ِبأَنَّ التَّْخِويَف َكالضَّ

                                                
═ 

: للمرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 3/255: للبهوتي، تاإلرادا
9/445. 

، 8/7، شرح مختصر خليل: للخرشي، 488جامع األمهات: البن الحاجب، ص انظر: (1)
 .4/242الشرح الكبير: للدردير، 

: للشيخ محمد عليش، ى مذهب اإلمام مالكفتح العلي المالك في الفتوى عل انظر: (2)
2/338،337. 
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 -:املختاري رأـــــال
ليس فيها هم كما رأيناها من المعقول، إذ أدلتو ،بعد عرض أقوال الفقهاء

وليس فيها نص من كتاب أو  ةأو سنة؛ ألن المسالة اجتهادي ،دليل من كتاب
 سنه.

قوالً راجحا في المسألة فالبد من التفصيل فنقول  اختيارإذا ما أردنا ف
 -وباهلل التوفيق:

ع" الذي وقع به الهالك أو القتل مأوالً  ريضاً أو : إذا كان الشخص "المروَّ
مصاباً بالقلب أو ما شابه ذلك من األمراض، أو كان معلوماً عنه خوفه 
عه فمات  ُع له عالماً بذلك كله فروَّ وفزعه الشديد، وكان الشخص المرو ِ
من روعته، كان القتل في هذه الحالة من قبيل القتل العمد الذي يوجب 

 القصاص، وإال فال.

َرَح َشْخًصا ِفي َنْهر  َوُهَو اَل يُْحِسُن اْلَعْوَم يَْعِني أَنَّ َمْن طَ قال الخرشي: "
ِخاَلًفا اِلْبِن  ،ِفي َنْفِس اأْلَْمِر َعَلى َوْجِه اْلَعَداَوِة َواْلَقْتِل َفِإنَُّه يُْقَتُل ِبِه َواَل َقَساَمةَ 

َوِإْن َلْم َيُكْن ، َوَسَواء  َعِلَم الطَّاِرُح أَنَّ اْلَمْطُروَح يُْحِسُن اْلَعْوَم أَْم اَل  ،اْلَحاِجِب 
الطَّْرُح َعَداَوًة بَْل َكاَن َعَلى َوْجِه اللَِّعِب َوَشَبِهِه َوُهَو اَل يُْحِسُن اْلَعْوَم أَْو َكاَن 
يُْحِسنُُه َسَواء  َكاَن َعَلى َوْجِه اْلَعَداَوِة أَْو اللَِّعِب َفاَل يُْقَتُل ِبِه َوَلُه َعَلْيِه ِدَية  

َسة  َكَما   .(1)"ُهَو ظَاِهُرَها اَل ُمَغلَّظًَة َكَما ُهَو َقْوُل اْبِن َوْهب  ُمَخمَّ

: إن الشخص الذي يعمد إلى تخويف شخص قاصداً تخويفه أو فزعه ثانياً 
مازحاً أو العباً، دون أن يقصد أثره المؤدي إلى الهالك ونحوه، فأدى 

                                                

 .8/305: للمواق، لتاج واإلكليلا ،8/8انظر: الخرشي على المختصر،  (1)
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" أن هذا من قبيل القتل "شبه العمد -واهلل أعلم-إلى هالكه، فأرى 
للنهي عن مثل  ؛الموجب للدية دون القصاص، مع وجود اإلثم والحرمة

هذه األفعال التي أخبر عنها القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، 
 واإلجماع، في النهي عن الترويع والتخويف.

َحَفَر : إذا كان القتل واقعاً عن طريق الخطأ وعدم القصد والعدوان، كمن ثالثاً 
لضرورة اقتضت ذلك فهلك فيها إنسان أو غيره فإنه ال  ؛تهِبْئَر في بي

 .ضمان عليه فيه بل هو هدر

في موضع ال يجوز له حفرها فيه كطريق  من حفر بئراً بخالف 
وقصد بذلك الضرر  ،المسلمين أو حفرها في موضع يجوز له حفرها فيه كبيته

فيها غير  فإنه يقتل به فإن هلك ،كهالك شخص معين وهلك فيها ذلك المعين
 (1)أو قيمته إن كان عبداً  المعين فعليه ديته إن كان حراً 

 وقوعبهذا لعلي أكون قد وفقت في الجمع بين األقوال التي اعتبرت 
 ، واهلل تعالى أعلم بالصواب.جميعاً  ففيه إعمال لها ، والترويعالقتل بالتخويف

 

h 
                                                

 .4/243الشرح الكبير للدردير:  ،8/8انظر: الخرشي على المختصر،  (1)
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 يـــــب الثانــــلاملط

 دية.ــــلل بـــــع املوجـــوبة الرتويـــــعق

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم وجوب الدية بالترويع ما بين مانع، 
 .مذاهب إليك بيانها بالتفصيل أربعة ومجيز، ومتوسط في األخذ به، إلى

 .أواًل: مذهب احلنفية 
 اتجاهين:لهم في ذلك 

 : وجوب الدية مطلقاً، سواًء كان من صغير أو كبير.االتجاه األول

َق إْنَساًنا َفَماَت  تجاه ما ذكره الكاساني بقوله: "ودليل هذا اال أَْو  ،َوَلْو َغرَّ
َيةُ   .(1)"َصاَح َعَلى َوْجِهِه َفَماَت َفاَل َقَوَد َعَلْيِه ِعْنَدنَا، َوَعَلْيِه الد ِ

 : أقوال وفيه :بقيودجوب الدية اتجاه من يرى و: االتجاه الثاني

صته التفريق في نوعية الصوت : وهو المفتى به عند الحنفية، وخالاألول
المسبب للجناية، فإن كان على سبيل التحذير من الوقوع، فال ضمان في 

ع كان فيه وذلك، وإن كان على سبيل التعدي بأن كان حضاً على الوق
 الضمان.

َصِبيٌّ َعَلى َحائِط  َصاَح ِبِه َرُجل  َفَوَقَع : "ودليله ما جاء في الدرر المختار
َضِمَن ِبِه ، َصاَح ِبِه َفَقاَل اَل َتَقْع َفَوَقَع اَل َيْضَمُن، َوَلْو َقاَل َقْع َفَوَقعَ َفَماَت، إْن 

 .(2)"يُْفَتى. َوِقيَل اَل َيْضَمُن ُمْطَلًقا
                                                

 .8/335، البحر الرائق: البن نجيم، 7/235بدائع الصنائع: للكاساني،  انظر: (1)
: البن لسان الحكام في معرفة األحكام، 6/560: للحصكفي، الدر المختار انظر: (2)

═ 
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فهذا االتجاه يميل إلى عدم التضمين بالسبب وعلى كال الحالين 
تحريض المعنوي، وذلك أن علة الضمان ليست بسبب الترويع، وإنما بسبب ال

 .(1)على الوقوع، وهو سبب فعلي

ال في  في ترويع الصبي انقة بين الصبي والكبير، فالضمرالثاني: التف
)َقْولُُه َصِبيٌّ َعَلى ترويع الكبير، وهذا قول أكثر الحنفية، قال ابن عابدين: "
؛ أِلَنَّ اْلَكِبيَر إَذا َصاَح ِبِه َشْخص   ِبي ِ َد ِبالصَّ  إَلْخ( قُي ِ

اَل َيْضَمُن َكَما يُِفيُدُه َحاِئط 
َتاْرَخاِنيَّةاَكاَلُمُهْم ُهَنا َوِفي َمَواِضَع أَُخَر، َلِكْن ِفي التَّ 

َصاَح َعَلى آَخَر َفْجأًَة ":(2)
يَةُ  َفَماَت ِمْن َصْيَحِتِه َتِجُب ِفيهِ  ُل َعَلى . اهـ "الد ِ إَذا َلْم يَُكْن َفْجأًَة  َماَفُيْحَمُل اأْلَوَّ

َواَيةِ أَْو اْخِتاَل  ِف الر ِ
(3). 

بين  الجمع والتوفيقحاول فيه   وهو قول ابن عابدينالثالث: 
من خالل تفريقه في سبب الجناية بين الخوف،  السابقةقوال األ هذه

، وذلك أن الخوف فعل صادر من المجني عليه، فال تجب فيه والتخويف

                                                
═ 

 .394الشحنة، ص
 .274ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (1)
الهندي، توفي  الدهلويالتَّاَتاْرَخاِنيَّة: هي الفتاوى التاتارخانية للعالمة عالم أبي العالء  (2)

مجلدان،  يقع في ،هـ(، وهو كتاب عظيم في الفتاوى786)ست وثمانين وسبعمائة  سنة
 وقد سماه صاحبه زاد المسافر.

 .2/947،حاجي خليفة: ل: كشف الظنونانظر
: البن لسان الحكام في معرفة األحكام، 6/560 رد المحتار على الدر المختار انظر: (3)

 .394الشحنة، ص
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 .(1)ةفيه الديلتخويف فهو فعل صادر من الجاني، تجب الدية، أما ا

َقاَل ِفي اْلَخْيِريَّةِ قال ابن عابدين: "
أَِميِن ): َوَقْد أَْفَتى َواِلُد َشْيِخَنا (2)

ينِ  َفَها  (:َعْبِد اْلَعالِ بن  الد ِ إَذا َصاَح َعَلى اْمَرأَة  َفأَْلَقْت َجِنينًا اَل َيْضَمُن َوِإَذا َخوَّ
ْرِب َيْضَمُن.  ِبالضَّ

ِفي َمْوِتَها ِبالتَّْخِويِف َوُهَو ِفْعل  َصاِدر  ِمْنُه نُِسَب  َوأَُقوُل: َوْجُه اْلَفْرِق أَنَّ 
اِدِر ِمْنَها ،إَلْيهِ  َياِح َمْوتَُها ِباْلَخْوِف الصَّ ُحوا أَنَُّه َلْو َصاَح َعَلى َكِبير   ،َوِبالص ِ َوَصرَّ

َيُة. َوأَُقوُل: اَل َفَماَت اَل َيْضَمُن، َوأَنَُّه َلْو َصاَح َعَلْيِه َفْجأًَة َفَماَت ِمْنَها  َتِجُب الد ِ
ْيَحِة  ِل َماَت ِباْلَخْوِف اْلَمْنُسوِب إَلْيِه، َوِفي الثَّاِني ِبالصَّ ُمَخاَلَفَة؛ أِلَنَُّه ِفي اأْلَوَّ
اِئِح َواْلَقْوُل ِلْلَفاِعِل أَنَُّه َماَت ِمْن اْلَخْوِف، َوَعَلى  َفْجأًَة اْلَمْنُسوَبِة إَلى الصَّ

َنُة أَنَُّه ِمْن التَّْخِويِف. َوَعَلى َهَذا َفَلْو َصاَح َعَلى اْلَمْرأَِة َفْجأًَة َفأَْلَقْت  اأْلَْوِلَياءِ  اْلَبي ِ
ْلُه  ،ِمْن َصْيَحِتِه َيْضَمنُ  يِه َعَلْيَها َفَتأَمَّ َوَلْو أَْلَقْت اْمَرأًَة َغْيَرَها اَل َيْضَمُن ِلَعَدِم َتَعد ِ
د  اه  .(3)ـ(َفِإنَُّه َتْحِرير  َجي ِ

أن ما ذكره ابن عابدين مستمداً مما ذكره  جدار يعتببعين اال والناظر
والصياح َلْيَس ِبِجَناَية من الصائح ِإنََّما ُهَو الطحاوي في مختصره بقوله: "

َوَلو َكاَن  ،ارتياع من الَِّذي ِصيَح ِبِه اَل فعل للصائح ِفيِه َفلم يكن الصائح جانيا
ِمْنُه ِبِه لم يضمن َهَذا َشْيئا َكَذِلك ِإذا ارتاع من  َهَذا ارتاع من غير صياح

                                                

 .274ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (1)
ملي: لالفتاوى الخيرية لنفع البرية: المقصود بها كتاب اْلَخْيِريَّةِ  (2) ـــــــ انظر:  .خير الدين الر 

 .4/32معجم المؤلفين: 
 .6/588: البن عابدين، رد المحتار على الدر المختار انظر: (3)
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 .(1)"أِلَن االرتياع َلْيَس ُهَو فعال من الصائح أحدثه ِفي المرتاع ؛صياحه

فما ذكره ابن عابدين هو القول بوجوب الدية بالترويع، إذا تحقننا 
ي من وجوده، وأما تفريقه الذي ذكره بين الحالين إنما هو ألجل التحقق الفعل

 .(2)وقوع الترويع من عدمه، فإن تحقق فقد وجب به الديه

 :ثانيًا: مذهب املالكية- 
يرى المالكية وجوب الدية بالترويع، كما هو الحال في وجوب 
القصاص، ولكنهم يشترطون لذلك وقوع الموت نتيجة اإلفزاع، وأن تكون 

 .(3)الجناية وقعت على سبيل الخطأ، بأن تكون هزالً أو لعباً 

ْيِف جاء في حاشية الدسوقي: " ِد إَشاَرِتِه َعَلْيِه ِبالسَّ َوِإْن َماَت َمَكاَنُه ِبُمَجرَّ
َيُة َعَلى  ، َواْلَحاُل أَنَّ َبْينَُهَما َعَداَوًة، َفَهَذا َخَطأ  ِفيِه الد ِ ِمْن َغْيِر َهَرب  َوطََلب 

 .(4)التتائي"اَلِم ِمْن كَ  اْلَعاِقَلِة ِبَغْيِر َقَساَمة  َكَما ُهَو الظَّاِهرُ 

 :ثالثًا: مذهب الشافعية- 
يرى الشافعية وجوب الدية بالترويع إذا وقع بحق الصبيان غير المميزين 

والمرأة الضعيفة العقل،  ،أو المجانين، ومن يعتريه الوسواس، والنائم
                                                

 .5/169للطحاوي،  مختصر اختالف العلماء: انظر: (1)
 .275ص ويع في الفقه اإلسالمي:الجناية بالتر انظر: (2)
، شرح 488، جامع األمهات: البن الحاجب، ص12/283الذخيرة: للقرافي،  انظر: (3)

فتح العلي ، 4/244، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 8/7مختصر خليل: للخرشي، 
 .2/338،337: للشيخ محمد عليش، المالك

 .4/244حاشية الدسوقي:  انظر: (4)
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فيوجبون في ترويعهم الضمان؛ ألنهم كثيراً ما يتأثرون بالترويع المفضي إلى 
 .(1)فقد منفعة من منافعهم كالعقل مثالً الهالك أو 

ُز( أَْصاًل أَْو َضِعيِف جاء في مغني المحتاج: " إَذا )َصاَح َعَلى َصِبي   اَل يَُمي ِ
ْن ُذِكَر َكائِن  )َعَلى  التَّْمِييِز أَْو َعَلى َباِلغ  َمْجنُون  أَْو اْمَرأَة  َضِعيَفِة اْلَعْقِل، َوُكلٌّ ِممَّ

( أَوْ  َشِفيِر َنْهر  أَْو ِبْئر  أَْو َغْيِر َذِلَك َصْيَحًة ُمْنَكَرًة )َفَوَقَع ِبَذِلَك(  طََرِف َسْطح 
َياِح ِبأَْن اْرَتَعَد ِبِه )َفَماَت( ِمْنُه َكَما ِفي  ْوَضةِ "الص ِ ة  َمَع ُوُجوِد  ،(2)"الرَّ َوَلْو َبْعَد ُمدَّ

َياِت )َعَلى اأْلََلِم )َفِدَية ( أَْي َفِفيِه ِدَية  )ُمَغلَّظَة (  اِبِق ِفي ِكتَاِب الد ِ ِبالتَّْثِليِث السَّ
 .(3)أِلَنَّ َهُؤاَلِء َكِثيًرا َما َيَتأَثَُّروَن ِبَذِلَك  ؛اْلَعاِقَلِة(

أما العقالء والكبار البالغين فال يوجبون الديه في حقهم بسبب الترويع؛ 
افعهم بالترويع ألنهم ال يتأثرون بالترويع غالباً؛ ألن موتهم أو ذهاب بعض من

أمر نادر، وفي غاية البعد فيكون الموت به موافقة قدره، فال يرتبون عليه 
 الدية.

ا َمرَّ جاء في مغني المحتاج: " ( َعاِقل  َكَما ُعِلَم ِممَّ )أَْو َصاَح َعَلى َباِلغ 
( اْلَمْنُص  ( َفَسَقَط َوَماَت )َفاَل ِدَيَة ِفي اأْلََصح ِ وِص ِفيِهَما َكاِئن  )ِبَطَرِف َسْطح 

 .(4)"ِلنُْدَرِة اْلَمْوِت ِبَذِلَك 
                                                

: الوسيط في المذهب، 3/222افعي: للشيرازي، هذب في فقه اإلمام الشالم انظر: (1)
 .9/314،313: للنووي، روضة الطالبين، 6/356،355للغزالي، 

ْوَضةِ  (2) زكريا محيي  ( ألبيروضة الطالبين وعمدة المفتين: المقصود بها هنا كتاب )الرَّ
 .هـ(676)المتوفى:  شرف النوويبن  الدين يحيى

 .5/335ي المحتاج: للشربيني، انظر: مغن (3)
 .5/335انظر: مغني المحتاج: للشربيني،  (4)
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هو أن هاللك  ،المعتاد والنادرلسبب في هذه التفرقة بين الغالب وا
الكبير البالغ بالترويع مباشرة أو بسبب اختالل توازنه الذي كان بسبب الترويع 

 أمر نادر وفي غاية البعد فال يكون سبباً لهالكه.

يجب الضمان به؛ ألن اختالل الصغير بسبب فأما هالك الصغير بالترويع 
 .(1)الصياح والترويع سبب غالب معتاد فيكون سبباً في هالكه، يوجب الضمان

، وصاح به آخر فخر ميتاً،  ففيه أما إن كان الصبي على سطح مستو 
 الوجهان.

 .(2)والصبي المميز والمراهق المتيقظ فهو في حكم الكبير البالغ

لترويع فيوجبون فيه الدية ألنه أمر غالب الوقوع، أما إسقاط الجنين با
َمان قال الغزالي: " التهديد والتخويف ِإذا أْفضى ِإَلى ُسُقوط اْلَجِنين َوجب الضَّ

 .(3)"ِإْذ ُوُقوع َذِلك َغالب

َوَلْو قُِذَفْت َفأُْجِهَضْت َضِمنَْت َعاِقَلُة اْلَقاِذِف، وجاء في نهاية المحتاج: "
 .(4)"ْو َماَتْت َفاَل، َكَما َلْو أَْفَسَد ِثَياَبَها َحَدث  َخَرَج ِمْنَها َفَزًعاِبِخاَلِف َما لَ 

 :رابعًا: مذهب احلنابلة- 
، سواًء كان واقعاً على يرى الحنابلة القول بوجوب الدية بالترويع مطلقاً 

                                                

: للنووي، روضة الطالبين، 6/356،355: للغزالي، الوسيط في المذهب انظر: (1)
9/314،313. 

 .9/314: للنووي، روضة الطالبين انظر: (2)
 .6/356: للغزالي، الوسيط في المذهب انظر: (3)
 .7/351اج: للرملي، نهاية المحت انظر: (4)
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 .(1)صغير أم كبير، متى تحقق الترويع فعالً 

، َوَلْو َشَهَر َسْيًفا قال ابن قدامه: " ُه ِمْن َشاِهق  ، أَْو َدالَّ ِفي َوْجِه إْنَسان 
َوِإْن َصاَح ِبَصِبي   أَْو َمْجنُون   ،َفَماَت ِمْن َرْوَعِتِه، أَْو َذَهَب َعْقلُُه، َفَعَلْيِه ِدَيتُهُ 

َل  َعاِقاًل َصْيَحًة َشِديَدًة، َفَخرَّ ِمْن َسْطح  أَْو َنْحِوِه، َفَماَت، أَْو َذَهَب َعْقُلُه، أَْو َتغَفَّ
َفَصاَح ِبِه، َفأََصاَبُه َذِلَك، َفَعَلْيِه ِدَيتُُه، َتْحِملَُها اْلَعاِقَلُة. َفِإْن َفَعَل َذِلَك َعْمًدا، َفُهَو 

، َوِإالَّ َفُهَو َخَطأ    .(2)"ِشْبُه َعْمد 
أنهم يوجبون الضمان بالسبب غير المعتاد، حتى وإن  :والعلة في ذلك

إال بالسبب  وجبون الضمانافعية الذين ال يكان نادراً، على خالف الش
 .(3)المعتاد

َماِن َكْونُُه َسَبًبا قال ابن قدامة في الرد عليهم: " ثُمَّ اَل َيتََعيَُّن ِفي الضَّ
ْوِط، َلْيَسْت َسَبًبا ِلْلَهاَلِك ِفي اْلَعاَدِة، َوَمَتى  ُمْعَتاًدا، ْرَبَتْيِن ِبالسَّ ْرَبَة َوالضَّ َفِإنَّ الضَّ

َمانُ أَفْ   .(4)"َضْت إَلْيِه َوَجَب الضَّ

ويؤكد الحنابلة على ضرورة تحقق شرط وجود الترويع الفعلي، خاصة 
َفِإْن في حق الكبير، كأن يصيح به فجأة أو يغتفله في ذلك، قال البهوتي: "

ألنه لم يجن  .(5)"َصاَح ِبُمَكلَّف  َلْم َيْغَتِفْلُه َفاَل َشْيَء َعَلْيِه َماَت أَْو َذَهَب َعْقُلهُ 
                                                

، المبدع في شرح 9/447،446، اإلنصاف: للمرداوي،4/431المغني: البن قدامة، انظر: (1)
 .3/258: للبهوتي، ت، شرح منتهى اإلرادا7/200المقنع: البن مفلح، 

 .8/431المغني البن قدامة،  انظر: (2)
 .277ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (3)
 .8/433المغني: البن قدامة، :انظر (4)
 . 3/258: للبهوتي، تشرح منتهى اإلرادا انظر: (5)
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 .(1)عليه

 -سبب اخلالف بني الفقهاء:
والشافعية، والحنابلة، على أن  ،ر الفقهاء من الحنفيةورغم اتفاق جمه

هى آلة ال تقتل القتل شبه العمد، وأن آلة شبه العمد الجناية بالترويع من قبيل 
، (2)إلى تحقيق المناطغالباً، وأن عقوبتها دية مغلظة، فإن سبب الخالف يعود 

 -:وبيان ذلك

 .ن من أركان جناية شبه العمد وجود رابطة بين الفعل والنتيجة )الوفاة(إ 

فمن أوجب الدية جعل الرابطة بين الفعل الذي صدر من الجاني 
ونتيجته )الوفاة( من قبيل المباشرة أو التسبب، وهو مسؤول عن جنايته في 

 ك الحالتين.تل

لفعل ونتيجته من قبيل الشرط، ومن لم يوجب الدية جعل الرابطة بين ا
وهو )الجاني( ال يتحمل مسؤولية ما ال المباشرة والتسبب، وصاحب الشرط 

وقع للمجني عليه؛ ألنها نتيجة ال تنسب إليه؛ ألنها ليست من فعله، بل من 
فعل المجني عليه؛ وأن ما وقع له هو روعة وليست ترويعاً، والنتيجة )الوفاة( 

 .(3)فقة القدر، ولم تحصل بهاح( من باب موحصلت عند الفعل )الصيا

 
                                                

 .277ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (1)
 الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:، 10/278،277انظر: المحلى: البن حزم،  (2)

 .277ص
 .279ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: انظر: (3)
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 رأي الراجــــــح:ال
إليه ذهب رى أن القول األولى بالرجحان هو ما من خالل ما سبق أ

الدية المغلظة بالترويع متى تحقق ذلك، دون تفريق بين  وجوبمن الحنابلة 
؛ ألن القتل بالترويع إن لم يكن وسيلة تقتل غالباً وال كثيراً شخص وآخر

وجوب الدية كون الوسيلة لمعتاداً، فال أقل من أنها تقتل نادراً، وال يتعين 
معتادة، والدليل على ذلك أن دية شبه العمد المغلظة تجب بالضربة بالسوط، 
رغم أنها ليست سبباً للوفاة في العادة والغالب، ولكنها إذا أفضت للوفاة، 

 .(1)وجبت بها الدية

 

 

 

h 
 

 

 

                                                

 .280ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: ،8/433انظر: المغني: البن قدامة،  (1)



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3118 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 ب الثالثاملطلـــ

 عقوبة الرتويع املوجب للتعزير.

 -:وفيه مسألة واحدة

 رتويع الذي يرتتب عليه هتك العرضال
 

 :املقصود بهتك العرضأواًل: 
: َنِقيُّ اْلِعْرِض، َقالُ : يُ : النَّْفُس َواْلَحَسُب -ِباْلَكْسرِ -َعاِني اْلِعْرِض ِمْن مَ 

َض  َوُفالن  َكِريُم اْلِعْرِض ، : َبِريء  ِمَن اْلَعْيِب أَْي  أَْي: َكِريُم اْلَحَسِب، َويَُقاُل: َعرَّ
: ِإَذا َوَقَع ِفيِه َوَشتََمُه أَْو َقاتََلُه أَْو َساَواُه ِفي اْلَحَسِب ِعْرَضهُ 

. َوَجْمُع اْلِعْرِض (1)
ِحيحِ ، َكَما وَ أَْعَراض   ، أَنَّ َرُسوَل َعِن اْبِن َعبَّاس   َرَد ِفي اْلَحِديِث الصَّ

 ِ ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َبْيَنكُْم َحَرام  َكُحْرَمِة "َقاَل:  اهللَّ
َربَُّكْم، أاََل َهْل ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي بََلِدُكْم َهَذا، ِإَلى َيْوِم َتْلَقْوَن  ،َهَذا َيْوِمُكمْ 
 . (2)".....الخَبلَّْغُت 

، كما ورد قطه الحسب ففالمراد ب ،وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال
ِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ُكلُّ اْلُمْس " عن أبي هريرة  :شريففي الحديث ال

                                                

، )فصل العين 7/171مادة )ع ر ض(، لسان العرب،  205انظر: مختار الصحاح، ص (1)
 (.َعَرَض ، )مادة 2/402(، المصباح المنير، َعَرَض مادة  -المهملة

)حديث رقم  – َباُب الُخْطَبِة أَيَّاَم ِمًنى -ج )كتاب الح ،متفق عليه: صحيح البخاري (2)
ِة النَِّبي ِ  -، ومسلم في صحيحه )كتاب الحج 2/176(، 1741  -َباُب َحجَّ

 .2/886(، 1218)حديث رقم 
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اْلَحَسُب ُهَو اْلَغاِلُب ِفي  :. َوَهَذا اْلَمْعَنى األَِخيرُ (1)، َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ َحَرام  
 .(2)اْسِتْعَماِل اْلُفَقَهاِء ِلَكِلَمِة ِعْرض  

َرُف الثَّاِبُت ِفي اآلَباِء، َوِقيَل َرُم َوالاْلكَ : اْلَحَسُب و لصالحة ا اْلِفَعالُ  : ُهوَ شَّ
الحسب هو : األَْزَهِريُّ مثل الشجاعة، والجود، وحسن الخلق، والوفاء، وقال 

 . (3)الشرف الثابت للشخص وآلبائه
بالمعنى األول، أي: مآثر اآلباء  "ْلَحَسَب ا"ويستعمل الفقهاء غالبا 

 . (4)ف النسبواألجداد وشر

 حكم هتك األعراض.ثانيًا: 
ِريَعُة لقد   ،واألعراض ،اإلسالمية المحافظة على األنفسَكَفَلِت الشَّ

واألموال، وشرعت لذلك الحدود والقصاص، واتفق الفقهاء على مشروعية 
َياِل، ِلَقْوِلِه َتَعاَلى والمال في حالة ،والعرض ،الدفاع عن النفس َفَمِن  :الص ِ

ى َعَلْيُكْم َفاْعتَُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ اْعَتدَ 
(5). 

ِ   َزْيد  بن  َعْن َسِعيدِ وما روى   َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
   َوَمْن ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه َفُهَو  ،َيُقوُل َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيد

                                                

َباُب َتْحِريِم ظُْلِم اْلُمْسِلِم، َوَخْذِلِه،  -أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب البر والصلة (1)
 .4/1986( 2564)حديث رقم  -، َوِعْرِضِه، َوَماِلهِ َواْحِتَقاِرِه َوَدِمهِ 

 .30/51، الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  (2)
 مادة )ح س ب(، تاج العروس -، )أبواب الحاء السين4/190انظر: تهذيب اللغة:  (3)

 ، مادة )حسب(2/270
 .30/52، الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  (4)
 (194قم )سورة البقرة من اآلية ر (5)
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 .(1)"َو َشِهيد  َوَمْن ُقِتَل ُدوَن أَْهِلِه َفهُ  ،ِه َفُهَو َشِهيد  َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدمِ  ،َشِهيد  

ن النفس أو المال في حالة عليه ضمان ما يتلف م اْلَمُصولِ وليس على 
 .، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى أخف من ذلكالدفاع

ا َدَخَل َداًرا َواَل ِساَلَح َمَعُه "جاء في مجمع الضمانات:  َلْو أَنَّ ِلصًّ
اِر َيْعَلُم أَنَُّه َيْقَوى َعَلى أَْخِذِه إْن ثََبَت إالَّ أَنَُّه َيَخاُف أَْن َيْأُخَذ َبْعَض وَ   َصاِحُب الدَّ

َمَتاِعِه َواَل َيْقِدُر َعَلْيِه َوِسَعُه َضْربُُه َوَقْتُلُه َوَكَذا َلْو َرأَى ِفي َمْنِزِلِه َرُجاًل َمَع أَْهِل 
َوَخاَف إْن أََخَذُه أَْن َيْقَهَرُه َفُهَو ِفي ِسَعة  ِمْن َقْتِلِه َوَلْو َكانَْت  َبْيِتِه َوَجاِرِه َيْفُجرُ 
 .(2)ُمطَاِوَعًة َلُه َقَتَلُهَما

َوَجاَز َقْصُد َقْتِلِه اْبِتَداًء إْن َعِلَم أَنَُّه أَْي جاء في الشرح الكبير للدردير: "
ائَِل اَل َيْنَدِفُع إالَّ ِبهِ  ِد َقْوِل اْلَمُصوِل َعَلْيِه إالَّ إَذا َوَيْثُبُت  ،الصَّ  اَل ِبُمَجرَّ

َذِلَك ِبَبِي َنة 
 .(3)ُيْقَبُل َقْولُُه ِبَيِميِنهِ َلْم يُْحِضْرُه أََحد  فَ 

ائَِل َدْفًعا )َفاَل جاء في مغني المحتاج: " ُل َعَلْيِه الصَّ )َفِإْن َقَتَلُه( أَْي اْلُمَصوَّ
اَرة  َواَل ِقيَمة  َواَل إْثم   َضَماَن( ِبِقَصاص  َواَل ِدَية    .(4)"أِلَنَُّه َمْأُمور  ِبَدْفِعهِ  َواَل َكفَّ

َوِإَذا َوَجَد َرُجاًل َيْزِني ِباْمَرأَِتِه َفَقتََلُه، َفاَل ِقَصاَص َعَلْيِه، جاء في المغني: "

                                                

(، والترمذي في سننه، 2/298، 1652أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، )حديث رقم (1)
، 1421حديث رقم  – َباُب َما َجاَء ِفيَمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيد   -)أبواب الديات

 .َقاَل َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح   .3/83
 .204،203: للبغدادي، صمجمع الضماناتانظر:  (2)
 .4/357انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (3)
 .5/528: للخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجانظر:  (4)
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 .(1)َواَل ِدَيةَ 

فيأثم ، ب  ْضِع َواجِ اْلبُ  بمعنى اْلِعْرِض واتفق الفقهاء على أن الدفاع عن 
ألنه ال سبيل إلى إباحته، َوَسَواء  بُْضُع " :الشربيني ، قال الخطيبسان بتركهاإلن

َماتُهُ   . (2)"إَذا َلْم َيَخْف َعَلى َنْفِسهِ َوَمَحلُّ َذِلَك  ،أَْهِلِه أَْو َغْيُرُه، َوِمْثُل اْلُبْضِع ُمَقد ِ

ال ِقَصاَص َعَلْيِه َوال َرأَِتِه َفَقَتَلُه فَ : َمْن َوَجَد َرُجال َيْزِني ِبامْ َوَقاَل اْلُفَقَهاء
 .(3)ِلَقْول ُعَمَر ِلَمْن َوَجَد َرُجالً َبْيَن َفِخَذِي اْمَرأَِتِه َفَقَتَلُه: ِإْن َعاُدوا َفُعدْ ؛ ِدَيةَ 

: َلْو  ُعَباَدةَ بن  ، َقاَل: َقاَل َسْعدُ  َعِن الُمِغيَرةِ لما روى و
، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َرأَْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرأَتِ  ْيِف َغْيَر ُمْصَفح   ي َلَضَرْبتُُه ِبالسَّ
  :أَْغَيُر »َفَقاَل ُ ، أَلََنا أَْغَيُر ِمْنُه، َواهللَّ أََتْعَجُبوَن ِمْن َغْيَرِة َسْعد 

 .(4)«ِمن ِي

 عليه هتك العرض. عرب برامج القنوات الفضائية إذا ترتبلرتويع عقوبة اثالثًا: 
 

حتى انكشفت  فاضطربت من الخوفإخافة امرأة  عمد شخص  تإذا 
                                                

 .9/184انظر: المغني البن قدامه:  (1)
مغني ، 4/357الشرح الكبير: للدردير،  ،203: للبغدادي، صمجمع الضماناتانظر:  (2)

، المغني البن 5/528: للخطيب الشربيني، ني ألفاظ المنهاجالمحتاج إلى معرفة معا
 .30/52، الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/184قدامه: 

، المغني: البن 37/309، صهيب عبد الجبار: لالجامع الصحيح للسنن والمسانيدانظر:  (3)
 .30/52« الموسوعة الفقهية الكويتية»، 12/535قدامة، 

 –َباُب َمْن َرأَى َمَع اْمَرأَِتِه َرُجاًل َفَقَتَلهُ  -)كتاب الحدود ،اريمتفق عليه: صحيح البخ (4)
ِة -، ومسلم في صحيحه )كتاب الطالق8/173، 6848حديث رقم  َباُب اْنِقَضاِء ِعدَّ

 (.2/1136، 1499حديث رقم  -اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها، َوَغْيِرَها ِبَوْضِع اْلَحْملِ 
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 عورتها ونحو ذلك.

تعتبر معصية نهى عنها الشارع، ولكن لم يورد  الصورة وأمثالهافهذه 
التي يقدرها القاضي  ،فتجب فيها عقوبة التعزير ،بصددها عقوبة حدية مقدرة

 -تية:بما يراه مراعياً المصلحة ووفق قواعد الشرع، وذلك لألسباب اآل

المية التي من مقاصد الشريعة اإلس مقصداً ن حفظ العرض يعتبر إ -1
 ،أي إيذاء أو ضرر أو هتك يلحق به ونهت عن ،عملت على حفظه

وعليه فإن ترتب عقوبة التعزير على من  ،كشفهومن هتك العرض 
 .(1)كشف عورة امرأة مقصد شرعي

 ،قتل بالتخويفالقياس، وذلك بقياس كشف العورة بالتخويف على ال -2
وأن كليهما من  ،بالتسبب(أي بجامع أن كليهما جرم وقع بسبب )

 -فكما يجب الضمان في القتل بالتخويف فكذلك هنا  الشريعةمقاصد 
 .(2)والضمان هنا العقوبة التعزيرية

h 

                                                

 .88، صخويف في الفقه اإلسالميجرائم التانظر:  (1)
 .89انظر: المرجع السابق ص (2)
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 عــــــب الرابـــاملطل

 مان.ــب للضــــــع املوجـــــوبة الرتويـــــــعق

 ائل:مسثالثة وفيه 

 ال.ـــذي يترتب عليه إتالف المـــ: الترويع الالمسألة األولى

 الترويع الذي يترتب عليه إسقاط الجنين. :المسألة الثانية

 : الترويع الذي يترتب عليه هالك الحامل.المسألة الثالثة
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 املسألة األوىل

 الرتويع الذي يرتتب عليه إتالف املال.

 يف االصطالح:أواًل: مفهوم املال يف اللغة و 

  طلق املال يف اللغة:ي

َما َمَلْكته ِمْن َجِميِع اأْلْشَياِء، َقال اْبُن اأْلِثيِر: اْلَمال ِفي األْْصل َما على 
ِة، ثُمَّ أُْطِلَق َعَلى كُل َما يُْقَتَنى َويُْمَلُك ِمَن األْْعَياِن،  َهِب َواْلِفضَّ يُْمَلُك ِمَن الذَّ

ُجل يَُمول َويُ  .َوَمال الرَّ  َمال: ِإَذا َصاَر َذا َمال 

ل: أتلف الما، يقال َصْرُفُه ِمْن ُدوِن َفائَِدة: معناه هالكه وإْتالَُف اْلَمالِ و
، وِمْخالف  ِمْتالف   ُمْخِلف   ورجل   ،أفناه إسراًفا أو جوًدا  .(1)ُمْتِلف 

 ويف االصطالح: 
 ذلك على النحو التالي:و ،اختلف الفقهاء في تعريف المال

ويميل إليه طبع  ،ما يجري فيه البذل والمنع بأنه: األحناف عرفه
ويمكن اد خاره إلى وقت الحاجة "سواء كان منقوالً أو غيَر  ،اإلنسان
 .(2)منقول"

                                                

، 4/373موه( -مادة  -البن األثير، )حرف الميم :النهاية في غريب الحديث واألثرانظر:  (1)
، القاموس 11/635، مادة )م. و. ل( لسان العرب، 10/440المحكم والمحيط األعظم، 

 ، مادة )مال(.1/1059المحيط: 
: البن نجيم، البحر الرائق، 5/50: البن عابدين، المحتار على الدر المختار ردانظر:  (2)

5/277. 
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قال الشاطبي: هو ما يقع عليه  بتعريفات مختلفة، المالكية هوعرف
 .(1)أخذه من وجهه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا

 وشرعاً  إليه األطماع، ويصلح عادةً ما تمتد كل ربي: هو وقال ابن الع
 .(2)به النتفاعل

ما له قيمة يباع بها وتكون إذا استهلكها مستهلك بأنه:  الشافعية رفهوع
 .(3)تأدى قيمتها وإن قل  

، أي في كل األحوال، أو يباح مطلقاً َنْفُعُه : ما يباح بأنه الحنابلة عرفهو
 .(4)اقتناؤه بال حاجة

 اتالف املالحكم 
قامت األدلة  حرمُة مال المسلم، وقدالشرع المقرر في  من األصول
 واالجماع: ،والسنة ،من الكتاب الكثيرة على ذلك

 :أواًل: الكتاب 
َوال َتْأُكُلوا أَْموالَُكْم َبْينَُكْم ِباْلباِطِل َوتُْدلُوا ِبها ِإَلى اْلُحكَّاِم قوله تعالى:  -1

                                                

 .2/32للشاطبي،  انظر: الموافقات: (1)
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم ، 2/107: البن العربي: أحكام القرآنانظر:  (2)

 .3/1158: البن شاس، المدينة
 .5/171انظر: األم: لإلمام الشافعي،  (3)
: غاية المنتهى في جمع اإلقناع والمنتهى، 2/7: للبهوتي،شرح منتهى اإلراداتانظر:  (4)

 .1/498ليوسف الكرمي، 
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ْثِم َوأَْنتُْم َتْعَلُمونَ ِلَتْأُكُلوا َفِريقاً  ِمْن أَْمواِل النَّاِس ِباإْلِ
(1). 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْأُكُلوا أَْمَوالَُكْم َبْينَُكْم ِباْلَباِطِل ِإال أَْن  :قوله تعالى -2
َ كَ  اَن ِبُكْم َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراض  ِمْنُكْم َوال َتْقتُُلوا أَْنُفَسُكْم ِإنَّ اهللَّ

َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلماً َفَسْوَف نُْصِليِه َناراً َوَكاَن َذِلَك  * َرِحيماً 
ِ َيِسيراً  َعَلى اهللَّ

(2). 

  :ثانيًا: السنة 
: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  ، َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ما روى  -1

اَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َيِبْع اَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَناَجُشوا، وَ »
، َوُكونُوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَوانًا اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم،  َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعض 

َويُِشيُر ِإَلى َصْدِرِه ثاََلَث « اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذلُُه، َواَل َيْحِقُرُه التَّْقَوى َهاُهَنا
ر ِ أَْن َيْحِقَر أََخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى »ات  َمرَّ  ِبَحْسِب اْمِرئ  ِمَن الشَّ

، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضهُ   .(3)«اْلُمْسِلِم َحَرام 

ِ َعِن اْبِن َعبَّاس   -2 َخطََب النَّاَس َيْوَم  ، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
، َقاَل: «النَّاُس أَيُّ َيْوم  َهَذا؟ َيا أَيَُّها»النَّْحِر َفَقاَل:  َفأَيُّ »، َقالُوا: يَْوم  َحَرام 

، َقاَل: «َبَلد  َهَذا؟ ، َقالُوا: َشْهر  َحَرام  «َفأَيُّ َشْهر  َهَذا؟»، َقالُوا: َبَلد  َحَرام 
، َكحُ »"، َقاَل:  ْرَمِة َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَرام 

                                                

 (188سورة البقرة آية رقم ) (1)
 (30،29سورة النساء اآليات ) (2)
ِه، َباُب َتْحِريِم ظُْلِم اْلُمْسِلِم، َوَخْذلِ -أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه )كتاب البر والصلة (3)

 (.4/1986، 2564حديث رقم  -َواْحِتَقاِرِه َوَدِمِه، َوِعْرِضِه، َوَماِلهِ 
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، َفأََعاَدَها ِمَراًرا، ثُمَّ َرَفَع «َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا
َقاَل اْبُن َعبَّاس   -َرْأَسُه َفَقاَل: " اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت، اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت 

 َتُ  : َفو اِهُد الَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإنََّها َلَوِصيَّ ِتِه، َفْلُيْبِلِغ الشَّ ُه ِإَلى أُمَّ
اًرا، َيْض   .(1)"ِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعض  الَغائَِب، الَ َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

 :ثالثًا: االمجاع 
أن األموال  ،ابن عبد البر: األمر المجتمع عليه عندنا في ذلكقال 

، في الَعْمِد ُضِمَن في الَخطأما ُضِمَن وقال ابن قدامة:  .تُضمن بالعمد والخطأ
 .(2)قال ابن حزم: أمواُل الناس تُضمن بالعمد والنسيانو .َكاْلَماِل،

 .تالف املالإرتتب عليه يلرتويع الذي عقوبة ا
أن كل من أتلف ماالً لمسلم  فهو ضامن، وال اعتبار مما هو مقرر شرعاً 

 .ه بين الفقهاءمتفق  علي لكون اإلتالف حصل خطأً أو عمداً، وهذا أمر  

أن ما كان  ،ولم أعلم بين المسلمين اختالفاً "قال اإلمام الشافعي: 
أو غير ذلك مما يجوز  ،أو دابة   ،أو طائر   ،ممنوعاً أن يُتلف من نفِس إنسان  

لصاحبه،  ثََمن  يَُؤدَّى ،فكان على من أصابه فيه ،، فأصابه إنسان  عمداً ِمْلُكهُ 

                                                

)حديث رقم  – َباُب الُخْطَبِة أَيَّاَم ِمًنى -)كتاب الحج  ،متفق عليه: صحيح البخاري (1)
باب  -ِكَتاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحاِرِبيَن َواْلِقَصاِص ، ومسلم في صحيحه )2/176(، 1741

َماِء َواأْلَْعَراِض َواأْلَْمَوالِ َتْغلِ   .3/1305(، 1679)حديث رقم  -يِظ َتْحِريِم الد ِ
، المحلى: البن 8/134، المغني: البن قدامه، 7/300: البن عبد البر، االستذكارانظر:  (2)

 .6/91حزم، 
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 .(1)"ال فرق بين ذلك إال المأثم في العمد ،وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأً 

فالخطأ والعمد اشتركا في اإلتالف الذي هو علة  " م:وقال ابن القي
وإن افترقا في علة اإلثم، وربط الضمان باإلتالف من باب ربط  ،للضمان

وهو مقتضى العدل الذي ال تتم المصلحة إال به، كما  ،األحكام بأسبابها
ولذلك ال يعتمد التكليف، فيضمن الصبي  ،دية القتيلأوجب على القاتل خطأً 

والمجنون والنائم ما أتلفوه من األموال، وهذا من الشرائع العامة التي ال تتم 
ألتلف بعضهم أموال  ؛ة إال بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهممصالح األمَّ 

 .(2)بعض وادَّعى الخطأ وعدم القصد

لم أصل  مقرر  في شرعنا، وال يجوز أن حرمَة مال المس :وخالصة األمر
ألحد  أن يتلف مال المسلم عمداً، وإذا وقع اإلتالف عمداً أو خطأً فالضمان 

ف، وأموال الناس تُضمن بالعمد والخطأ والنسيان، سواء أكان في مال المتلِ 
عاقالً أو مجنوناً، والضمان في هذه الحاالت من  ،ف صغيراً أو كبيراً المتلِ 

ضع، وال يشترط فيه التكليف والعلم، فال فرق في اإلتالف باب خطاب الو
 -:ويترتب على ذلك ما يليد، والجاهل والعام ،ن الصغير والكبيربي

إذا أخاف شخصاً متعدياً وكان معه مال فمن شدة خوفه اضطرب حتى 
ترك ماله وهرب فتعرض ماله للتلف أو الضياع، أو كمن أخاف شخصاً في 

ف ع أو المخو ِ فعلى المرو ِ  ،من خوفه وما شابه ذلكغرضاً ثميناً فانكسر 
 -الضمان وذلك لألسباب االتية:

                                                

 .2/200انظر: األم: لإلمام الشافعي،  (1)
 .2/116البن القيم، : إعالم الموقعين عن رب العالمينانظر:  (2)
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إن المحافظة على المال مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية برمتها  -1
فيجب المحافظة عليه من كل جوانبه، ومنع كل ما يؤدي إلى إتالفه أو 

 .(1)يعرضه لإلتالف فمن تسبب في إتالفه وضياعه فعليه الضمان

ُب تبعاً للقاعدة الفقهية القائلة: ) -2 ْد، َواْلُمَتَسب ِ اْلُمَباِشُر َضاِمن  َوِإْن َلْم َيَتَعمَّ
ًدا يضمن اَل   .(2)(إالَّ إَذا َكاَن ُمَتَعم ِ

 -نقول:توضيح ذلك لو

في ملكه  ولو حفر بئراً  ،ضمنه لو رمى سهما من ملكه فأصاب إنساناً 
ي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة وف ،فوقع فيها إنسان لم يضمنه

الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إال بتعمد اإلفساد بأن تعلم بالنكاح، 
 .(3)وأن يكون اإلرضاع مفسدا له وأن يكون لغير حاجة

المتسبب هو الذي يكون فعله مفضياً إلى الحكم دون مباشرة إليه، ف
إليه، فإنه ال يضمن ما أفضى  فيكون متسبباً للضرر بأن يفعل ما يفضي ويوصل

ألنه بانفراده ال يصلح علة  ؛يكون متعدياً  إليه عمله من الضرر، بشرط أال
 .مستقلة لإلتالف إال إذا كان متعدياً 

ويكفي في كونه متعدياً أن يتصل فعله في غير ملكه بما ال مسوغ له، 
                                                

 .89، صجرائم التخويف في الفقه اإلسالميانظر:  (1)
غمز عيون البصائر في شرح األشباه ، 243انظر: األشباه والنظائر: البن نجيم، ص (2)

لقواعد الفقهية ، ا455، صلزرقا: لشرح القواعد الفقهية، 3/213للحموي،  :والنظائر
 .1/568، محمد مصطفى الزحيلي ور:: للدكتوتطبيقاتها في المذاهب األربعة

 .243انظر: األشباه والنظائر: البن نجيم، ص (3)
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ح إال ألن الحكم ال يضاف إلى السبب الصال ؛فعله مقروناً بالتعمدوكان 
 بالقصد.

بالتعمد: أن يقصد بالفعل األثر المترتب عليه، وال يشترط أن نعني و
يقصد أيضاً ما يترتب على ذلك األثر، فلو رمى بالبندقية، فخافت الدابة، 
ت وأتلفت شيئاً، فإنه يشترط لصيرورته ضامناً أن يكون قصد اإلخافة  فند 

 .(1)فقط

أن يكون قصد اإلخافة ك، بوال يشترط لصيرورته ضامناً أكثر من ذل
، كما أنه يكفي لتضمينه بسوقها أن يكون قصد بالسوق أثره فألجل اإلتال

فلو دفع ، المترتب عليه وهو سيرها، وال يشترط أن يكون قصد سيرها لتتلف
حق الحفر  السكين إلى صبي فوقعت من يده فجرحته، أو حفر في غير ما له

سقى أرضه سقيا غير معتاد فأضر  فيه فتدهور في حفرته حيوان فهلك، أو
 .(2)بجاره، ضمن في الصور كلها لتعديه وتعمده

وذلك  ،ن من تسبب في تلف مال الغير ضمنهفإ وبناًء على ما تقدم
ويتحقق الضمان في هذا اإلتالف إن توفر  ،بتعويض المتضرر المثل أو القيمة

فرت هذه فإن تو ،التعدي أو العمد أو أن يكون الفعل مؤدي إلى الضرر
 .(3) المخوف ضامناً( دَّ عُ الشروط 

                                                

لقواعد الفقهية ، ا455، صمصطفى أحمد الزرقال :شرح القواعد الفقهيةانظر:  (1)
 .1/568، محمد مصطفى الزحيلي : للدكتور:وتطبيقاتها في المذاهب األربعة

لقواعد الفقهية ، ا456،455، صمد الزرقامصطفى أحل :شرح القواعد الفقهيةانظر:  (2)
 .1/568، محمد مصطفى الزحيلي : للدكتور:وتطبيقاتها في المذاهب األربعة

نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه اإلسالمي "دراسة انظر:  (3)
═ 
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 ثانيةــألة الــــــاملس

 قاط اجلنني.ــيه إسـذي يرتتب علــرتويع الـال

 ،فها بالضرب أو القتلأو خو   ،صاح شخص على امرأة حامل فجأة إذا
أو غير ذلك، كأن نقل  ،أو ذو شوكة لها أو دخوله عليها ،أو طلبها ذو سلطان

اً لها، أو تعمد إخافتها بأي حال كان مفاجئاً لها حتى ألقت إليها خبراً مفزع
جنينها ميتاً، فشهدت بينة على أن إلقائها جنينها حصل بسبب ذلك التخويف 

 والترويع؟

 -اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:فقد 

، (2)، والمالكية(1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية القول األول:
، وعلى بوجوب الضمان على من أفزعهاإلى القول ، (4)، والحنابلة(3)والشافعية

                                                
═ 

مصطفى ل :شرح القواعد الفقهية، 182ص ألستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي، لمقارنة" 
محمد  : للدكتور:لقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، ا455، صأحمد الزرقا

 .1/568، مصطفى الزحيلي
عين األخيار لتكملة رد  ةقر، 6/588: البن عابدين، رد المحتار على الدر المختارانظر:  (1)

 .7/159: البن عابدين، الدر المختار شرح تنوير األبصار»المحتار علي 
: للشيخ عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، 4/268انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (2)

9/99. 
مغني ، 283ن: للنووي، صمنهاج الطالبي، 6/356انظر: الوسيط في المذهب: للغزالي، (3)

 .4/147، حاشيتا قليوبي وعميرة:5/336: للشربيني، المحتاج
، 6/17،16للبهوتي،  كشاف القناع عن متن اإلقناع: ،8/433انظر: المغني: البن قدامه،  (4)

═ 
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 .المتسبب أن يتحمل دية الجنين

 -:، واإلجماعواستدلوا على ذلك باألثر

 .أواًل: األثر 
ِإَلى  اْلَخطَّاِب بن  َقاَل: أَْرَسَل ُعَمرُ  البصري َعِن اْلَحَسنِ ما روى 

َبة    ُمَغيَّ
ْنَكَر َذِلَك، َفأَْرَسَل ِإَلْيَها، َفِقيَل َلَها: أَِجيِبي َكاَن يُْدَخُل َعَلْيِها، َفأَ  ،(1)اْمَرأَة 

ا ِهَي ِفي الطَِّريِق َفِزَعْت مَقاَل: َفَبْينَ  ؟!ُعَمَر، َفَقالَْت: َيا َوْيَلَها َما َلَها، َوِلُعَمرَ 
ِبيُّ َصْيَحَتيْ  ِن، ثُمَّ َماَت، َفَضَرَبَها الطَّْلُق َفَدَخَلْت َداًرا، َفأَْلَقْت َوَلَدَها، َفَصاَح الصَّ

َفأََشاَر َعَلْيِه َبْعُضُهْم، أَْن َلْيَس   َفاْسَتَشاَر ُعَمُر أَْصَحاَب النَِّبي ِ 
ب  َقاَل: َوَصَمَت َعِليٌّ َفأَْقَبَل َعَلْيِه، َفَقاَل: َما  ، ِإنََّما أَْنَت َوال  َوُمَؤد ِ َعَلْيَك َشْيء 

ِيِهْم َفَقْد أَْخَطأَ َرْأيُُهْم، َوِإْن َكانُوا َقالُوا: ِفي َهَواَك َتُقوُل؟ َقاَل: ِإْن َكانُوا َقالُوا: ِبَرأْ 
َفِإنََّك أَْنَت أَْفَزْعَتَها، َوأَْلَقْت َولََدَها ِفي  ،َفَلْم َيْنَصُحوا َلَك، أََرى أَنَّ ِدَيَتُه َعَلْيَك 

، َيْعِني َيْأُخُذ َعْقَلُه ِمْن ُقَرْيش  َقاَل: َفأََمَر َعِليًّا أَْن َيْقِسَم َعْقَلُه َعَلى ُقَرْيش   ،َسَبِبَك 
 .(2)أِلَنَُّه َخَطأ  

                                                
═ 

 .6/92،91، لرحيبانىلمطالب أولى النهى: 
الُمِغيَبُة، والُمغيب: هى التي غاب عنها زوجها، فإن كان حاضراً فهي مشهد بدون هاء،  (1)

ِباْلَهاِء: ِإذا َغاَب  َواْمَرأَة ُمغيبة ،امرأة  ُمْشِهد ِبَغْير َهاء: ِإذا َكاَن َزوُجها َشاهداً قال الهروي: 
 زوُجها.

مادة غيب(  -انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر: البن األثير، )باب الغين مع الياء
 ، )باب الهاء مع الجيم والراء(.6/50، تهذيب اللغة: للهروي، 3/399

ث البدر المنير في تخريج األحادي، 4/398انظر: نصب الراية: للزيلعي)كتاب المعاقل(  (2)
الحديث السادس بعد  –، )كتاب الديات بن الملقنالواألثار الواقعة في الشرح الكبير: 

═ 



 الفقه العـــام

 3133 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 :ثانيًا: اإلمجاع 
على  -رضوان عليهم أجمعين-الدليل من اإلجماع هو اتفاق الصحابة 

ضمان دية الجنين بسبب التفزيع في نهاية األمر بعد االختالف؛ حيث لم ينكر 
رجعوا إلى قول اإلمام ضمان دية الجنين ذلك، فدل على أنهم ل بعدم من قا
َقْولُُه: )َضِمَن ، جاء في حاشية عميرة: "(1)وصار أمراً متفقاً عليه  علي

 .(2)"َفَدَفُعوا إَلْيِه َفَكاَن إْجَماًعا يًّا أََشاَر ِبِه إَلى ُعَمَر اْلَجِنيَن( أَْي أِلَنَّ َعلِ 

 القول الثاني:
، (3)ية الجنينذهب الظاهرية، إلى القول بأن المتسبب ال يتحمل د

 واستدلوا على ذلك بما يأتي.

لم يتعد، بل قام بما أوجبه اهلل ورسوله عليه أن يفعله   ن عمرإ -1
ْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع »: بقوله  َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْليُغَي ِ

يَمانِ َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْستَِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك أَ  ، وبانتفاء ركن «(4)ْضَعُف اإْلِ

                                                
═ 

 :التلخيص الحبير، 9/458 الصنعاني، بكر عبد الرزاق : ألبيالمصنف ،8/494الستين( 
التكميل لما فات تخريجه من ، 4/102-مدخل -البن حجر العسقالني، )كتاب الديات

)كتاب الديات(  إبراهيم آل الشيخبن  محمدبن  العزيزعبد بن  صالحل :إرواء الغليل
 .162صـ

 .290ص الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:، 19/13انظر: تكملة المجموع:  (1)
 .4/147انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة: (2)
 .11/228انظر: المحلى: البن حزم،  (3)
لنهي عن المنكر من اإليمان، باب بيان كون ا-(أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب اإليمان 4)

═ 
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 دي انتفى الضمان.التع

فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على األمر " :قال ابن حزم
ومن  ،ن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكربالمعروف والنهي عن المنكر أ

إن لم يعملوه عصوا  المحال أن يفترض اهلل تعالى على األئمة أو غيرهم أمراً 
هذه المبعوث فيها: بعث فيها  ثم يؤاخذهم في ذلك؟ ووجدنا -ىتعال-اهلل 
 .(1)"فال شيء عليه أصالً  عث فيها شيئاً ولم يباشر البا، بحق

 -نوقش هذا الدليل:

بأن فعل السلطان، وإن كان في أصله مشروعاً، بل مأموراً به إال أن منشأ 
ياط، التضمين يعود إلى الطريقة المتبعة في ذلك، فكان الوجب االحت

:  والتلطف في استدعاء الحامل وجنينها، وهذا ما دل عليه قول علي
 ".َفِإنََّك أَْنَت أَْفَزْعَتَها، َوأَْلَقْت َوَلَدَها ِفي َسَبِبَك "

َوَيْنَبِغي ِلْلَحاِكِم أَْن َيْسأََل َهْل ِهَي َحاِمل  َقْبَل أَْن "جاء في مغني المحتاج: 
 .(2)"َيْفَعُلُه، َوُهَو َحَسن  َيْطلَُبَها؟ َوَلْم أََر َمْن 

د ذلك تفريطاً من المتسبب، والتقصير ولما لم يكن هناك احتياطاً عُ 
 وأفتي به علي  سبب من أسباب الضمان، وهذا ما أخذ به عمر

                                                
═ 

وأن اإليمان يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. حديث رقم 
49 )1 /69. 

 .11/228انظر: المحلى: البن حزم،  (1)
 .5/336انظر: مغني المحتاج: للشربيني، (2)
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 (1)رضوان اهلل عليهم أجمعين-، واقتنع به بقية الصحابة. 

فيها بحق، ولم بعث  المبعوث فيها انعدام المباشرة في اإلتالف، فإن -2
 ء عليه، وإنما كان يكون عليه ديةيباشر الباعث فيها شيئا أصال فال شي

 وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئاً ، اَشَر َضْرَبَها أَْو َنْطَحَهاَوَلِدَها َلْو بَ 
 .(2)أصال

بأن الضمان غير منحصر في المباشرة فقط، فكما  نوقش هذا الدليل:
 .(3)إن كان المتسبب متعدياً أو مفرطاً  يجب بالمباشرة يجب بالتسبب؛

 ُهِوِي هِ نه ال فرق بين هذا وبين من رمى حجراً إلى العدو، ففزع من إ -3
بنى حائطاً، فانهدم ففزع  وكذلك منا ال شيء عليه، ذإنسان، فمات فه

 .(4)فال شيء عليه إنسان فمات

 الرتجيح
فقهاء الذي جمهور اللاألول  قولهو ال -واهلل أعلم-الرأي الراجح 

 يقضي بوجوب الدية على المتسبب في إسقاط الجنين، سواًء كان ذلك

                                                

مدني بو ساق، البن  انظر: التعويض عن الضرر في الفقه اإلسالمي: للدكتور/ محمد (1)
 .291، الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: ص76،75ص

 .11/228انظر: المحلى: البن حزم،  (2)
المدني بو ساق، بن  انظر: التعويض عن الضرر في الفقه اإلسالمي: للدكتور/ محمد (3)

 .291، الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: ص76،75ص
 .11/228انظر: المحلى: البن حزم،  (4)
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، ودليل ذلك (1)، أو غيرهمااكم أو رسولهماالولي أو الح المتسبب هو
 -الرجحان ما يلي:

 مذهب الظاهرية.، وفي المقابل ضعف أدلة قوة أدلة مذهب الجمهور -1

وجماهير الفقهاء، وال  مما استقر عليه عمل الصحابة،ن هذا القول إ -2
 يعرف له مخالف غير ابن حزم.

ن هذه المسألة من المسائل الخالفية القديمة التي اختلف فيها إ -3
ثم استقر رأيهم فيها على  -رضوان اهلل عليهم أجمعين-الصحابة 

تضمين الحاكم لدية الجنين؛ بسبب أن التأديبات التي يوقعها الحاكم 
مقيدة بما ال يؤدي إلى اإلتالف؛ ولذا قال  وإن كانت مباحة، إال أنها

 ،وتشبث بالفرق ،-رضى اهلل عنه-( على  )فاعترض عليه السمعاني: "
وأبان أن المباحات المضبوطة ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف 

 .(2)"فيها دون ما يؤدى إلى اإلتالف

h 
                                                

المدني بو ساق، بن  انظر: التعويض عن الضرر في الفقه اإلسالمي: للدكتور/ محمد (1)
 .291الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: ص ،75ص

 .2/231: للسمعاني، قواطع األدلة في األصولانظر:  (2)
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 املســــألة الــثالثة:

 ل.ــــ ك احلامالـــيه هـــذي يرتتب علــع الــالرتوي

 صورة املسالة:
إذا تعرضت المرأة الحامل للجناية عليها بالترويع، وترتب على ذلك 

امرأة للمثول بين يديه للقضاء، ففزعت هالكها، كما لو بعث السلطان إلى 
 .وماتت، فهل يتحمل السلطان ديتها، أم ال؟

 أواًل: حترير حمل النزاع:
ا أن يكون موتها بسبب اإلجهاض فإمإذا فزعت المرأة الحامل، وماتت 

 أو بسبب الفزع.

   عند، (1)الحنفيةاإلجهاض، فإن ديتها مضمونة فإن كان موتها بسبب 
ألن اإلجهاض قد يحصل منه ؛ (4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)المالكية

                                                

ر وحاشية الدر المختا، 6/140، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيانظر:  (1)
 .6/589 :ابن عابدين

فتح العلي ، 9/99: للشيخ عليش، منح الجليل، 4/268انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (2)
 .2/338: للشيخ محمد عليش، المالك

 .4/147، حاشيتا قليوبي وعميرة:5/336: للشربيني، مغني المحتاجانظر:  (3)
، 7/282شرح المقنع: البن مفلح، ، المبدع في 8/432انظر: المغني: البن قدامه،  (4)

، لرحيبانىل، مطالب أولى النهى: 6/17،16للبهوتي،  كشاف القناع عن متن اإلقناع:
6/92،91. 
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 .(1)موت األم

   وإن كان موتها بسبب الفزع ال باإلجهاض، فقد اختلف الفقهاء في
 -ن:ذلك على قولي

 القول األول:

قول ، و(2)قول الحنفيةن المتسبب يتحمل دية الحامل، وهذا إ
 .(5)، والمذهب عند الحنابلة(4)وقول عند الشافعية ،(3)المالكية

 -واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على ضمان الجنين، وذلك أنها نفس هلكت بإرسال السلطان  -1
 .(6)إليها فضمنها، كجنينها

على الهالك بسبب غير معتاد كالضربة والضربتين، وذلك أنها  القياس -2

                                                

 .292، الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي: ص5/336: للشربيني، مغني المحتاجانظر:  (1)
مختار وحاشية ابن الدر ال»، 649/ 2 :مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرانظر:  (2)

 .6/591 :عابدين
فتح العلي ، 9/99: للشيخ عليش، منح الجليل، 4/268انظر: الشرح الكبير: للدردير،  (3)

 .2/338: للشيخ محمد عليش، المالك
، روضة الطالبين: 10/417: للرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرانظر:  (4)

 .9/314للنووي، 
، 7/282، المبدع في شرح المقنع: البن مفلح، 8/432ني: البن قدامه، انظر: المغ (5)

 .6/92، لرحيبانىلمطالب أولى النهى: 
 .7/281، المبدع في شرح المقنع: البن مفلح، 8/432انظر: المغني: البن قدامه،  (6)
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 .(1)نفس هلكت بسببه فوجب أن تضمن

في  ،(2)أنه ال يتحمل دية الحامل، وهذا قول الشافعيةالقول الثاني: 
 .(3)الصحيح عندهم، وقول عند الحنابلة

 على ذلك بما يأتي: اواستدلو

ي العادة، وال يفضي إلى قالوا إن الترويع ليس سبباً لهالك الحامل ف
 .(4)الموت

 :ونوقش هذا الدليل

، ألن الترويع سبب سلم أن الترويع ال يعد سبباً في الهالك عادةً ال ن هأنب
ثم ال يتعين في الضمان كونه سببا ، لإلسقاط، واإلسقاط سبب للهالك عادةً 

متى ، فإن الضربة والضربتين بالسوط، ليست سببا للهالك في العادة، ومعتاداً 
 .(5)أفضت إليه وجب الضمان

                                                

 ،4/6، الكافي في مذهب اإلمام أحمد: البن قدامة، 8/432انظر: المغني: البن قدامه،  (1)
 .7/281المبدع في شرح المقنع: البن مفلح، 

: للرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، 6/94انظر: األم: للشافعي،  (2)
 .4/147، حاشيتا قليوبي وعميرة:9/314، روضة الطالبين: للنووي، 10/417

 .7/282،281، ، المبدع في شرح المقنع: البن مفلح8/433انظر: المغني: البن قدامه،  (3)
، روضة الطالبين: 10/417: للرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرانظر:  (4)

 .9/314للنووي، 
، 9/505: البن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، 8/432انظر: المغني: البن قدامه،  (5)

 .7/238: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
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 يحالرتج
رجحان القول األول  -واهلل أعلم-بعد استعراض أدلة كل قول يتبين لي 

 سبب الترويع.القائل بوجوب الدية، بشرط التحقق أن الهالك كان ب

الحامل من أصحاب  ودليل ذلك الرجحان أن الشارع الحكيم قد عدَّ 
لها للصيام، لضعفها وعدم تحم   األعذار، فأجاز لها اإلفطار في رمضان؛

ن إلحاقها بما ذكره كمفيه داللة على الضعف النفسي، في والضعف البدني
الشافعية من وجوب الدية بترويع المرأة الضعيفة، والصبي غير المميز، أما إن 
تحقق أن الهالك كان بغير الترويع أو حصل شك في ذلك، فاألصل براءة 

 .(1)الذمة، واهلل أعلم
 
 
 

h 

                                                

 .293ة بالترويع في الفقه اإلسالمي: صانظر: الجناي (1)
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 "اخلاتــــــــــمة"

 "رزقنا اهلل حسناها"
 

ِ شيء، َيْبَقى وَيْفَنى كلُّ  ِ شيء، واآلخُر بعد كل  ُل قبَل كل  الحمُد هلل األوَّ
شيء، الحمُد هلل الذي بنعمِتِه تتمُّ الصالحات، الحمُد هلل الذي هدانا لهذا وما 

محمد وعلى آله ، والصالة والسالم على سيدنا كنا لنهتدَى لوال أن هدانا اهلل
 -وصحبه أجمعين، وبعد فهذه أبرز نتائج البحث، وملخصه، وتتمثل فيما يلي:

ع عند الفقهاء عن معناه في اللغة، فهو بمعنى ال يخرج معنى التروي -1
ترادف فالفزع: الخوف، عالقة عالقة بين الفزع والترويع، فال الفزع،

 ي االصطالح عبارة عنلجناية بالترويع فااإلخافة والفزع، وأن  والترويع:
تصرف يصدر من الجاني يُفِزع المجني عليه، ويثبت به إما هالكه أو 

 .نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه

ترويع في الفقه اإلسالمي، من الوسائل المعنوية التي ال تدرك اعتبار ال -2
بالحواس الخمس، وهو أيضاً جريمة وجناية يعاقب عليها من قبل 

 ية والقانون الوضعي.الشريعة اإلسالم

الترويع، فقد تحصل ة بالوسائل المعنوية غير محصورة في الجناي -3
 أو اإلشاعة. بالسحر، أو العين، أو الحسد، أو التحريض،

تتميز الجناية بالترويع بأنها تعتمد على وسائل ذات جانب خفي؛ لكونها  -4
قهاء حاولوا ال تقدم أثراً ملموساً يربط الجاني بجنايته، ومع ذلك فإن الف

تصنيف تلك الوسائل إلى قسمين: وسائل مؤثرة، )كالصياح الشديد 
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ويروع المجني عليه  َفُيْذَعُر ِمْنُه َفَيُزوُل َعْقُلهُ (، أو إشهار سيف الفجائي،
مما يؤدي إلى هالكه أو زوال منفعة من منافعه وهذه الوسائل يصح 

بارة عن وسائل ترويع وهى ع ووسائل نادرة، ،نسبة الهالك بالترويع إليها
كاإلخبار بمصيبة تحزن، أو )يندر وقوع الهالك فيها بسبب الترويع بها، 

، فيزول بها عقله، فهذه ال يصح نسبة الترويع إليها، وما (بمسرة تفرح
 .وقع إنما هو فعل صادر من المجني عليه

إزهاق إنسان لروح إنسان  عبارة عنالقتل بالوسائل المعنوية  ائمجرإن  -5
ت تؤثر على عمل إنما بإحداث انفعاال ،ر دون المساس بجسمهآخ

فتؤثر على عمل هذه األعضاء أو تعطلها مما تؤدي ، أعضائه الداخلية
 إلى وفاته.

حرمة الترويع، وعدم مشروعيته، وإثم من يرتكبه بأي حال من األحوال،  -6
ولكن يستثنى من ذلك بعض الحاالت التي أجاز فيها الفقهاء للحاكم 

 رويع من أجل اختبار المتخاصمين للوصول إلى الحقيقة.الت

حقيقية الرتكاب جرائم الترويع ال تختلف عند علماء أسباب هناك  -7
 اإلجرام وغيرهم، عن غيرها من الجرائم، حتى وإن تعددت الجرائم.

على ذلك الشريعة اإلسالمية نهت عن ترويع اآلمنين، حتى ولو كان  -8
ترويع اآلمنين سواء كان  -تعالى-شرع اهلل ال يجوز في ف سبيل المزاح،

سواء كان هذا الترويع وذلك عن طريق اإليذاء الحسي أو المعنوي، 
ألن ترويع  ؛بالقول أو بالفعل، وسواء كان على سبيل الجد أو اللعب

، ظاهر، وهو حرام بكل حال، بل إن حرمته شديدة المسلم ظلم وتعد  
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ه بعض أهل العلم  وقد  .الكبائر منعدَّ

 تعرض على شاشات التليفزيون التيالمقالب الترويع وإن برامج  -9
ويقوم خاللها مقدم البرنامج بترويع ضيفه من خالل  ،والقنوات الفضائية

 ،وضع كاميرات لتصويره بدون علمه أو ،استخدام حيوانات متوحشة
 .عند مشاهدة رد فعله "حرام شرعا" وللسخرية منه

اية بالترويع، وعلى التعدي بها، وتحميل الفقهاء على وقوع الجناتفق  -10
ع مسؤولية فعله إن أدى ذلك إلى وقوع ضرر بإيجاب القصاص أو  المرو ِ

 .الدية

ع  -11 الترويع قد يوجب القصاص، إن أدى إلى هالك النفس، وتعمد الُمرو ِ
الفعل، فهذا يوجب القصاص عند المالكية، وقول مرجوح عند 

 الشافعية.

الترويع متى تحقق ذلك، دون تفريق بين وجوب الدية المغلظة ب -12
وال  ،شخص وآخر؛ ألن القتل بالترويع إن لم يكن وسيلة تقتل غالباً 

كثيراً معتاداً، فال أقل من أنها تقتل نادراً، وال يتعين وجوب الدية كون 
الوسيلة معتادة، والدليل على ذلك أن دية شبه العمد المغلظة تجب 

ست سبباً للوفاة في العادة والغالب، بالضربة بالسوط، رغم أنها لي
 ولكنها إذا أفضت للوفاة، وجبت بها الدية.

هالك الصغير والكبير إن تحقق أنه كان بسبب الترويع، فيجب الضمان  -13
 به، وإن تحقق عدمه، أو شككنا في ذلك فاألصل براءة الذمة.

ترويع الذي يترتب عليه هتك العرض، )التعزير( كما إذا إن عقوبة ال -14
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تعمد شخص  إخافة امرأة فاضطربت من الخوف حتى انكشفت عورتها 
فهذه الصورة وأمثالها تعتبر معصية نهى عنها الشارع، ولكن ، ونحو ذلك

فتجب فيها عقوبة التعزير، التي  ،لم يورد بصددها عقوبة حدية مقدرة
 .لمصلحة ووفق قواعد الشرعاعياً ليقدرها القاضي بما يراه مر

الً لمسلم  فهو ضامن، وال اعتبار لكون اإلتالف حصل كل من أتلف ما -15
 .الفقهاء هورخطأً أو عمداً، وهذا أمر  متفق  عليه بين جم

من تسبب في تلف مال الغير ضمنه، وذلك بتعويض المتضرر المثل أو  -16
أو  ،القيمة، ويتحقق الضمان في هذا اإلتالف إن توفر التعدي أو العمد

رر، فإن توفرت هذه الشروط ُعدَّ أن يكون الفعل مؤدي إلى الض
 المخوف ضامناً.

إذا أدى إفزاع الحامل إلى إسقاط جنينها، فتجب الدية على المتسبب  -17
رضوان اهلل -في ذلك؛ ألن هذا القول مما استقر عليه عمل الصحابة 

فإن كان موتها وإن فزعت المرأة الحامل، فماتت  -عليهم أجمعين
المالكية، والشافعية، و نة الحنفية،بسبب اإلجهاض، فإن ديتها مضمو

؛ ألن اإلجهاض قد يحصل منه موت األم، وإن كان موتها والحنابلة
بسبب الفزع ال باإلجهاض، فالمتسبب يتحمل دية الحامل بشرط 

 التحقق أن الهالك كان بسبب الترويع.

h 
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 فهـــرس املصادر واملراجــــع. 

 الكريم جل من أنزله.أوال: القرآن 

 ثانيًا: كتب التفسري وعلوم القرآن.
العربي المعافري بن  عبد اهلل أبو بكربن  للقاضي محمد: أحكام القرآن -1

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: ، هـ(543االشبيلي المالكي )المتوفى:
لثالثة، اط: ،لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا

 م.2003 -هـ1424

محمد بن  عمربن  ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلللأنوار التنزيل وأسرار التأويل:  -2
محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: ت: هـ(،685)ت:الشيرازي البيضاوي 

 هـ.1418األولى ط: بيروت، -دار إحياء التراث العربي

بن  إدريسبن  اهلل محمد الشافعي أبو عبدلإلمام تفسير اإلمام الشافعي:  -3
عبد مناف المطلبي القرشي بن  عبد المطلببن  بن شافعاعثمان بن  العباس
ان بن  تحقيق ودراسة: د. أحمدجمع وهـ( 204)ت:المكي  مصطفى الفرَّ

األولى: ط:  المملكة العربية السعودية، -دار التدمرية)رسالة دكتوراه(، الناشر: 
 م.2006هـ/1427

كثير القرشي بن  عمربن  الفداء إسماعيل ألبيظيم )ابن كثير(: تفسير القرآن الع -4
محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار ت: هـ(774)ت:البصري ثم الدمشقي 

 هـ.1419األولى ط: بيروت، -لي بيضونالكتب العلمية، منشورات محمد ع

محمود، أبو بن  محمدبن  محمد: لتفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة( -5
د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب ت: هـ(333)ت:لماتريدي منصور ا
 م.2005/هـ1426األولى، ط: بيروت، لبنان، -العلمية
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مصطفى الزحيلي، بن  وهبة /دلـ. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج:  -6
 هـ.1418الثانية، ط: دمشق، -دار الفكر المعاصرالناشر: 

الملك فهد  من أساتذة التفسير، الناشر: مجمع التفسير الميسر: المؤلف: نخبة -7
 -هـ1430الثانية، مزيدة ومنقحة، ط: السعودية، -لطباعة المصحف الشريف

 م.2009

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( المؤلف: أبو البركات عبد  -8
هـ( حققه وخرج 710)ت:بن محمود حافظ الدين النسفي اأحمد بن  اهلل

ف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: أحاديثه: يوس
 م.1998هـ/1419األولى، ط: دار الكلم الطيب، بيروت،

هـ( 68)ت: - -عباسبن  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ينسب: لعبد اهلل -9
هـ( 817)ت: ىالفيروز أباديعقوب بن  َجَمَعُه: مجد الدين أبو طاهر محمد

 لبنان. -كتب العلميةالناشر: دار ال

غالب بن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  محمدلجامع البيان في تأويل القرآن:  -10
أحمد محمد شاكر، الناشر: ت: هـ(،310)ت:اآلملي، أبو جعفر الطبري 

 .م2000-هـ 1420األولى، ط: مؤسسة الرسالة،

بن  أحمدبن  عبد اهلل محمد ألبيالجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي:  -11
 هـ(،671)ت:فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي بن  أبي بكر

 القاهرة، -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصريةت:
 م.1964 -هـ1384الثانية، ط:

بن  محمدبن  زيد عبد الرحمن ألبيالجواهر الحسان في تفسير القرآن:  -12
علي معوض والشيخ عادل الشيخ محمد ت: هـ(875)ت:مخلوف الثعالبي 
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 -األولىط: بيروت -أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي
 هـ.1418

مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، بن  سماعيل حقيإلروح البيان:  -13
 بيروت. -هـ( الناشر: دار الفكر1127)ت:المولى أبو الفداء 

دار الصابوني للطباعة والنشر محمد علي الصابوني، الناشر: لصفوة التفاسير:  -14
 م.1997هـ/1417األولى، ط: القاهرة، -والتوزيع

بن  عمروبن  القاسم محمود ألبيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:  -15
 -هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي538)ت:أحمد، الزمخشري جار اهلل 

 هـ.1407 -ط:الثالثة بيروت،

محمد المعروف بن  الحسينالقاسم  ألبيالمفردات في غريب القرآن:  -16
صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار ت: هـ(،502)ت:بالراغب األصفهاني 
 هـ.1412-األولىط: دمشق بيروت، -القلم، الدار الشامية

 ثالثًا: كتب احلديث الشريف.
عاصم بن  عبد البربن  محمدبن  عبد اهللبن  عمر يوسف : ألبياالستذكار -17

، سالم محمد عطا، محمد علي معوضت: ،هـ(463)ت:النمري القرطبي 
 م.2000 -هـ1421األولى، ط: ،بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 

بن  محمد: لالحجاجبن  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم -18
 ،الناشر: دار ابن الجوزي، بن موسى اإلتيوبي الولوياآدم بن  علي
 هـ(.1436 -1426)األولى، ط:

بن : الفي تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير  -19
أحمد الشافعي المصري بن  عليبن  الملقن سراج الدين أبو حفص عمر
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، كمالبن  وياسر ،سليمانبن  وعبد اهلل ،مصطفى أبو الغيطت: هـ(804)ت:
ولى، األالطبعة: - السعودية-الرياض -الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع

 .م2004-هـ1425

عبد بن  عبد القويبن  عبد العظيملالترغيب والترهيب من الحديث الشريف:  -20
إبراهيم شمس الدين، ت: هـ(656)ت:اهلل، أبو محمد، زكي الدين المنذري 

 هـ.1417األولى، ط: بيروت، -الناشر: دار الكتب العلمية

بن  عبد العزيزبن  صالح: لالتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل -21
 ،الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، إبراهيم آل الشيخبن  مدمح
 .م1996 -هـ1417األولى، ط:

بن  الفضل أحمد : ألبيالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -22
الناشر: دار ، هـ(852)ت:حجر العسقالني بن  بن أحمدامحمد بن  علي

 م.1989ـ. ه1419الطبعة األولى ط: ،الكتب العلمية

ِغيرِ  -23 محمد بن  صالحبن  إسماعيلبن  محمد: لالتَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه 

د إبراهيمت: ،هـ(1182)ت:باألمير  د إسحاق محمَّ الناشر: مكتبة ، د. محمَّ
 .م 2011هـ1432األولى، ط: ،دار السالم، الرياض

، 38عدد األجزاء: ، صهيب عبد الجبار: لالجامع الصحيح للسنن والمسانيد -24
 م.15/8/2014تاريخ النشر: 

بن  موسىبن  َسْورةبن  عيسىبن  محمدلسنن الترمذي:  -الجامع الكبير -25
بشار عواد معروف، الناشر: ت: هـ(،279)ت:الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

 م.1998النشر: بيروت، سنة  -دار الغرب اإلسالمي
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وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل " -26
إسماعيل أبو عبداهلل البخاري بن  : لمحمد(صحيح البخاري)وأيامه" 
بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة امحمد زهير ت: الجعفي،

 هـ.1422، األولىط: ،(محمد فؤاد عبد الباقي ،عن السلطانية بإضافة ترقيم

: حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه -27
: تعبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )بن  محمدل

بيروت، بدون طبعة )نفس صفحات دار  -هـ( الناشر: دار الجيل 1138
 .الثانية( -الفكر، الطبعة 

محمد ت: يزيد القزويني،بن   محمدسنن ابن ماجه: البن ماجة أبو عبد اهلل -28
فيصل عيسى البابي  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، فؤاد عبد الباقي

 ، بدون طبعة وتاريخ.الحلبي

بن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  داود سليمان ألبيسنن أبي داود:  -29
ِجْستاني بن  شداد  -طاألرناؤوشَعيب ت: هـ(،275)ت:عمرو األزدي الس ِ
 -هـ1430األولى، ط: د كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية،مَحمَّ 

 م.2009

موسى الُخْسَرْوِجردي بن  عليبن  الحسينبن  حمد: ألالسنن الكبرى -30
الناشر: ، محمد عبد القادر عطات: هـ(458)ت:الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 م.2003 /هـ1424الثالثة، ط: ،لبنات -بيروتدار الكتب العلمية، 

الفراء بن  محمدبن  مسعودبن  شرح السنة: لمحيي السنة، أبو محمد الحسين -31
، محمد زهير الشاويش، الناشر: طاألرناؤوالبغوي الشافعي، تحقيق/ شعيب 

 م.1983-هـ1403الثانية: ط:  دمشق، بيروت، -المكتب اإلسالمي
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مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن »شرح سنن ابن ماجة المسمى  -32
بن  عبد اهللبن  محمد األمينل «ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

مراجعة ، حسن األُرمي الَعًلوي األثيوبي الَهَرري الكري الُبَويطيبن  يوسف
، لجنة من العلماء برئاسة: األستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي

األولى،  :، طجدة -الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية 
 م.2018 /هـ1439

موسى الخراساني، أبو بكر بن  عليبن  الحسينبن  ألحمد :شعب اإليمان -33
عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر / د ،البيهقي، تحقيق

األولى: ط:  والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،
 م.2003-هـ1423

بن  حبانبن  أحمدبن  حبانبن  محمدلبترتيب ابن بلبان:  صحيح ابن حبان -34
شعيب ت: هـ(354)ت:َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي بن  معاذ

 م.1993 - ـه1414الثانية، ط: بيروت، -، الناشر: مؤسسة الرسالةطاألرناؤو

شر: مكَتبة محمد ناصر الدين األلباني: النالَصِحيُح التَّْرِغيب َوالتَّْرِهيب:  -35
األولى، ط: المملكة العربية السعودية، -الَمعارف ِللنَْشِر والتوزْيع، الرياض

 .م 2000 -هـ1421

ين األلبانيإلمام : لَضعيُف التَّْرِغيب َوالتَّْرِهيب -36 الناشر: مكَتبة ، محمد ناصر الد 
لى، : األوط، المملكة العربية السعودية -الَمعارف ِللنَْشِر والتوزْيع، الرياض 

 .م2000/هـ1421

تهذيب سنن أبي )عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم:  -37
حيدر، بن  عليبن  أميربن  محمد أشرفل: (داود وإيضاح علله ومشكالته
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هـ(، 1329)ت:أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 
 هـ.1415الثانية، ط: بيروت، -الناشر: دار الكتب العلمية

حجر أبو الفضل بن  عليبن  حمدألفتح الباري شرح صحيح البخاري:  -38
كتبه  هـ، رقمَّ 1379بيروت،  -العسقالني الشافعي، الناشر: دار المعرفة

وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف 
عبد  بن العزيزعبدعليه تعليقات العالمة:  ،على طبعه: محب الدين الخطيب

 .بازبن  اهلل

موسى شاهين الشين،  /ألستاذ الدكتورلفتح المنعم شرح صحيح مسلم:  -39
 م.2002هـ/1423األولى )لدار الشروق(، ط: الناشر: دار الشروق،

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد  -40
ناوي زين العابدين الحدادي ثم المبن  بن علياتاج العارفين بن  الرؤوف

 هـ.1356األولى: ط:  -مصر -القاهري، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى

بن  حسام الدينبن  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: لعالء الدين علي -41
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري الشهير بالمتقي الهندي 

 مؤسسة الرسالة، صفوة السقا، الناشر: ،بكري حيانيت: هـ(،975:)المتوفى
 م.1981هـ/1401،الخامسةط: 

بن  عبد اهللبن  عبد اهلل الحاكم محمد ألبيالمستدرك على الصحيحين:  -42
الطهماني النيسابوري  الحكم الضبيبن  بن نُعيماحمدويه بن  محمد

مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار ت: هـ(،405)ت:المعروف بابن البيع 
 م.1990هـ/1411ألولى، اط: -بيروت -الكتب العلمية

بن  حنبلبن  محمدبن  حنبل: ألبي عبد اهلل أحمدبن  مسند اإلمام أحمد -43
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عادل مرشد، وآخرون،  ،طاألرناؤوأسد الشيباني، تحقيق/ شعيب بن  هالل
ط:  عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة،بن  إشراف: د عبد اهلل

 م.2001/هـ1421األولى: 

صر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل المسند الصحيح المخت -44
"الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري بن  ": لإلمام: مسلم

هـ( تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر/ دار إحياء التراث 261:)المتوفى
 العربي.

نافع الحميري اليماني الصنعاني بن  همامبن  بكر عبد الرزاقألبي المصنف:  -45
 -حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: المجلس العلميت: ،هـ(211:)المتوفى

 هـ.1403الثانية، ط: بيروت، -الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي

مطير اللخمي الشامي، أبو بن  أيوببن  أحمدبن  المعجم األوسط: لسليمان -46
محمد، عبد بن  عوض اهللبن  طارقت: هـ(،360)ت:القاسم الطبراني 

 القاهرة، بدون تاريخ. -ي، الناشر: دار الحرمينإبراهيم الحسينبن  المحسن

مطير اللخمي الشامي، أبو بن  أيوببن  أحمدبن  سليمانلالمعجم الكبير:  -47
عبد المجيد السلفي، دار بن  حمديت: هـ(360:القاسم الطبراني )المتوفى

-)دار الصميعي 13الثانية، من المجلد ط: القاهرة، -النشر: مكتبة ابن تيمية
 .م(1994هـ/1415األولى، ط:  الرياض

موسى الُخْسَرْوِجردي بن  عليبن  الحسينبن  حمد: ألمعرفة السنن واآلثار -48
، عبد المعطي أمين قلعجيت: هـ(458:الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى

باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -الناشرون: جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي
 القاهرة( -شق(، دار الوفاء )المنصورةدم -بيروت(، دار الوعي )حلب-
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 م.1991 -هـ1412األولى، ط:

بن  عمربن  العباس أحمد ألبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  -49
أحمد  -إبراهيم القرطبي حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو

محمود إبراهيم بزال الناشر: )دار ابن  -يوسف علي بديوي -محمد السيد
األولى، ط: بيروت( -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق -ثير، دمشقك

 م.1996هـ/ 1417

بن  زكريا محيي الدين يحيى ألبيالحجاج، بن  المنهاج شرح صحيح مسلم -50
 بيروت، -هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي676)ت:شرف النووي 

 هـ.1392الثانية، ط:

: بغية األلمعي في تخريج الزيلعينصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته  -51
هـ( 762)ت:محمد الزيلعي بن  يوسفبن  جمال الدين أبو محمد عبد اهللل

صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز ، قدم للكتاب: محمد يوسف الَبنُوري
الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف 

 -يان للطباعة والنشرالناشر: مؤسسة الر، محمد عوامةت: ،الكاملفوري
الطبعة - السعودية -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بيروت 
 .م1997هـ/1418األولى، 

عبد اهلل الشوكاني اليمني بن  محمدبن  عليبن  محمدلنيل األوطار:  -52
 عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر،ت: هـ(1250:)المتوفى

 م.1993/هـ1413األولى، ط:

 رابعًا: كتب الفقــــــه.

 : كتب احلنفية.أ
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مودود الموصلي البلدحي، بن  محمودبن  عبد اهلل: لاالختيار لتعليل المختار -53
هـ( عليها تعليقات: الشيخ محمود 683:تمجد الدين أبو الفضل الحنفي )
 -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية -أبو دقيقة الناشر: مطبعة الحلبي

 م.1937 -هـ1356:يرها( تاريخ النشربيروت، وغ

محمد، المعروف بن  إبراهيمبن  زين الدينلالبحر الرائق شرح كنز الدقائق:  -54
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق 970:بابن نجيم المصري )المتوفى

هـ(،  1138علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد بن  حسينبن  لمحمد
 دين، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي:وبالحاشية: منحة الخالق البن عاب

 بدون تاريخ. -الثانيةط:

أحمد بن  مسعودبن  عالء الدين، أبو بكرلبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  -55
الثانية، ط: هـ( الناشر: دار الكتب العلمية،587)ت:الكاساني الحنفي 

 م.1986 -هـ1406

محمد بن  عليبن  دمحم: لالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار  -56
عبد ت: ،هـ(1088)ت:الِحْصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي 

 -هـ1423األولى، ط: ،الناشر: دار الكتب العلمية، المنعم خليل إبراهيم
 .م2002

عبد بن  عمربن  عابدين، محمد أمينالبن رد المحتار على الدر المختار:  -57
 بيروت،-(، الناشر: دار الفكرهـ1252)ت:العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 م.1992هـ/1412الثانية، ط:

بن  عبد اللطيفبن  روضة المتقيين في مصنوعات رب العالمين: لمحمد -58
فرشته الحنفي، المعروف بابن ملك الكرماني، )المتوفى بن  عبد العزيز
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 لبنان. -ه(، اعتنى به: سليم محمد، الناشر/ دار الكتب العلمية، بيروت854

« الدر المختار شرح تنوير األبصار»ألخيار لتكملة رد المحتار علي عين ا ةقر -59
)محمد أمين المعروف بن  عالء الدين محمد، ل)مطبوع بآخر رد المحتار(

الناشر: دار ، عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيبن  عمربن  بابن عابدين(
 .لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

محمد، أبو الوليد، بن  محمدبن  حمد: ألمعرفة األحكام لسان الحكام في -60
ْحنَة الثقفي الحلبي السان الدين   -هـ( الناشر: البابي الحلبي 882)ت:بن الش ِ

 م.1973- 1393الطبعة: الثانية، - القاهرة

محمد البغدادي الحنفي بن  محمد غانم: ألبي مجمع الضمانات -61
 .بدون طبعة وبدون تاريخ، يالناشر: دار الكتاب اإلسالم، هـ(1030)ت:

بن  جعفربن  أحمدبن  محمدبن  حمد: ألمختصر القدوري في الفقه الحنفي -62
، كامل محمد محمد عويضةت: ،هـ(428)ت:حمدان أبو الحسين القدوري 

 .م1997 -هـ1418األولى، ط: ،الناشر: دار الكتب العلمية

لجليل الفرغاني عبد ابن  أبي بكربن  علي: لالهداية في شرح بداية المبتدي -63
الناشر: ، طالل يوسفت: ،هـ(593)ت:المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 .لبنان -بيروت -دار احياء التراث العربي

 : كتب املالكية.ب
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  -64

المسالك )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب 
) َماِم َمالِك  محمد الخلوتي، الشهير بن  العباس أحمدألبي  ِلَمْذَهِب اإْلِ

 .تاريخ، بدون طبعة وهـ( الناشر: دار المعارف1241)ت:بالصاوي المالكي 
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يوسف بن  أبي القاسمبن  يوسفبن  محمد: لالتاج واإلكليل لمختصر خليل -65
هـ( الناشر: دار 897)ت:العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي 

 .م1994-هـ1416األولى، ط: ،الكتب العلمية

بن  إسحاقبن  خليل: لالتوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب -66
بن  د. أحمدت: ،هـ(776)ت:موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري 

 ،الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، عبد الكريم نجيب
 .م2008 -هـ1429 األولى،ط:

يونس، أبو عمرو جمال بن  أبي بكربن  عمربن  ثمان: لعجامع األمهات -67
أبو عبد الرحمن ت: ،هـ(646)ت:الحاجب الكردي المالكي بن  الدين

الثانية، ط: ،الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، األخضر األخضري
 .م2000 -هـ1421

عرفة الدسوقي بن  أحمدبن  دحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحم -68
 .تاريخدار الفكر بدون طبعة والمالكي، الناشر: 

عبد الرحمن بن  إدريسبن  العباس شهاب الدين أحمد ألبيالذخيرة:  -69
مجموعة من المحققين، الناشر: ت: هـ(،684)ت:المالكي الشهير بالقرافي 

 م. 1994األولى، ط: بيروت، -دار الغرب اإلسالمي

رقاني ش -70 ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه : على مختصر خليلرح الزُّ
، هـ(1099)ت:أحمد الزرقاني المصري بن  بن يوسفاعبد الباقي : لالزرقاني

الناشر: دار الكتب ، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم محمد أمين
 .م2002-هـ1422األولى، ط: ،لبنان -العلمية، بيروت 

عبد اهلل الخرشي المالكي بن  محمدلشرح مختصر خليل للخرشي:  -71
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بدون طبعة  بيروت، -هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة1101)ت:اهلل  عبد أبو
 وبدون تاريخ.

محمد جالل الدين ألبي : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -72
، هـ(616)ت:نزار الجذامي السعدي المالكي بن  بن شاسانجم بن  اهلل عبد
 -الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت ، د لحمرمحمبن  حميد /د0أت:
 .م2003 -هـ1423األولى، ط: ،لبنان

بن  أحمدبن  محمد: لفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك -73
بدون  ،الناشر: دار المعرفة، هـ(1299)ت:محمد عليش، أبو عبد اهلل المالكي 

 .تاريخوطبعة 

محمد عليش، أبو عبد بن  أحمدبن  دمحملمنح الجليل شرح مختصر خليل:  -74
بدون طبعة، تاريخ  بيروت، -هـ(، الناشر: دار الفكر1299)ت:اهلل المالكي 

 م.1989هـ/1409النشر: 

 : كتب الشافعية.ج
بن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  الشافعي أبو عبد اهلل محمد: لإلمام األم -75

، هـ(204)ت:مكي عبد مناف المطلبي القرشي البن  عبد المطلببن  شافع
 .م1990هـ/1410سنة النشر: ، بدون طبعة ،بيروت -الناشر: دار المعرفة 

، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب -76
هـ( 1221)ت:بن عمر الُبَجْيَرِمي  المصري الشافعي امحمد بن  سليمانل

 .م1995 -هـ1415تاريخ النشر: ، بدون طبعةط: ،الناشر: دار الفكر

حمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ألحاشيتا قليوبي وعميرة:  -77
 . م1995هـ/1415بيروت، بدون طبعة،  -الناشر: دار الفكر
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الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،  -78
حبيب البصري البغدادي، الشهير بن  محمدبن  بن محمداألبي الحسن علي 

الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوضت: هـ(،450)ت:ي بالماورد
األولى، ط: لبنان، -عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1999هـ/1419

شرف بن  زكريا محيي الدين يحيى ألبيروضة الطالبين وعمدة المفتين:  -79
زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي،  ت: هـ(،676)ت:النووي 

 م.1991/هـ1412الثالثة، ط: عمان، -دمشق -وتبير

عبد بن  محمدبن  عبد الكريم: لالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -80
 -علي محمد عوضت: هـ(623)ت:الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني 

 ،لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، عادل أحمد عبد الموجود
 .م1997 -هـ1417األولى، ط:

زكريا محيي  ألبيالمجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((  -81
هـ( الناشر: دار الفكر )طبعة كاملة 676)ت:بن شرف النووي االدين يحيى 

 .معها تكملة السبكي والمطيعي(

بن  شمس الدين، محمدلمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:  -82
 هـ( الناشر: دار الكتب العلمية،977)ت: أحمد الخطيب الشربيني الشافعي

 م.1994هـ/1415األولى، ط:

بن  زكريا محيي الدين يحيى : ألبيمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه -83
الناشر: دار ، عوض قاسم أحمد عوضت: ،هـ(676)ت:شرف النووي 

 م.2005هـ/1425األولى، ط: ،الفكر
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يوسف بن  عليبن  ق إبراهيمالمهذب في فقه اإلمام الشافعي: ألبي إسحا -84
 .طبعة وتاريخالشيرازي، الناشر/ دار الكتب العلمية، بدون 

بن  موسىبن  كمال الدين، محمد: لالنجم الوهاج في شرح المنهاج -85
ِميري أبو البقاء الشافعي بن  عيسى الناشر: دار المنهاج ، هـ(808)ت:علي الدَّ
 .م2004 -هـ1425األولى، ط: ،لجنة علميةت: )جدة(

أبي العباس بن  شمس الدين محمد: لنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -86
الناشر: دار الفكر، ، هـ(1004)ت:حمزة شهاب الدين الرملي بن  أحمد
 .م1984هـ/1404 -أخيرة ط: ،بيروت

محمد الغزالي الطوسي بن  حامد محمد ألبيالوسيط في المذهب:  -87
ر، الناشر: دار أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامت: هـ(،505)ت:

 هـ.1417األولى، ط: القاهرة، -السالم

 كتب احلنابلة. د:
سعد بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد: لإعالم الموقعين عن رب العالمين -88

، محمد عبد السالم إبراهيمت: هـ(751)ت:قيم الجوزية بن  شمس الدين
 .م1991-هـ1411األولى، ط: بيروت، -الناشر: دار الكتب العلمية 

بن  عالء الدين أبو الحسن عليلاف في معرفة الراجح من الخالف: اإلنص -89
هـ(، الناشر: دار 885)ت:سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 بدون تاريخ. -الثانيةط: إحياء التراث العربي،

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات:  -90
إدريس البهوتى الحنبلي بن  حسنن ب بن صالح الدينايونس بن  منصورل

 م.1993هـ/1414األولى، ط: هـ( الناشر: عالم الكتب،1051)ت:
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صالح بن  يونسبن  منصور: ألبي الروض المربع شرح زاد المستقنع -91
ومعه: حاشية ، هـ(1051)ت: الحنبلي يبن إدريس البهوتاحسن بن  الدين

: عبد القدوس خرج أحاديثه، الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي
 .مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤيد، محمد نذير

قدامة بن  أحمدبن  محمدبن  عبد الرحمنلالشرح الكبير على متن المقنع:  -92
هـ(، الناشر: 682)ت:المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 
 .امحمد رشيد رضدار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: 

يوسف الكرمي الحنبلي بن  مرعي: لغاية المنتهى في جمع اإلقناع والمنتهى -93
، هـ( اعتنى به: ياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي 1033)ت:

 -هـ1428األولى، ط: ،، الكويتمؤسسة غراس للنشر والتوزيعالناشر: 
 م.2007

بن  أحمدبن  محمد موفق الدين عبد اهلل : ألبيالكافي في فقه اإلمام أحمد -94
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن بن  محمد

األولى، ط: ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية620)ت:قدامة المقدسي 
 .م1994 -هـ1414

: سليمان المرداويبن  لعالء الدين علي :كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع -95
بد اهلل، شمس الدين المقدسي مفرج، أبو عبن  بن محمدامفلح بن  محمدل

عبد المحسن بن  عبد اهللت: هـ(763)ت:الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 
 .م2003 -هـ1424األولى ط: ،الناشر: مؤسسة الرسالة، التركي

بن  صالح الدينبن  يونسبن  كشاف القناع عن متن اإلقناع: لمنصور -96
طبعة مية، بدون إدريس البهوتى الحنبلي الناشر: دار الكتب العلبن  حسن
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 .تاريخو

مفلح، بن  محمدبن  عبد اهللبن  محمدبن  براهيم: إلالمبدع في شرح المقنع -97
 -هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 884)ت:أبو إسحاق، برهان الدين 

 .م1997-هـ 1418الطبعة: األولى، - لبنان

 عبدهبن  سعدبن  مصطفىلمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:  -98
هـ( الناشر: 1243)ت:السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 م.1994 -هـ1415الثانية، ط: المكتب اإلسالمي،

بن  محمدبن  أحمدبن  محمد موفق الدين عبد اهلل ألبيالمغني البن قدامة:  -99
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

 .طبعة وتاريخهـ( الناشر: مكتبة القاهرة، بدون 620)ت:المقدسي 

أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن بن  تقي الدين محمدل: تاإلرادامنتهى  -100
عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة بن  عبد اهللت: هـ(،972النجار )
 م.1999هـ/1419األولى، ط: الرسالة،

 كتب الظاهرية.هـ: 
حزم األندلسي بن  سعيدبن  أحمدبن  محمد علي : ألبيالمحلى باآلثار -101

بدون طبعة ط: ،بيروت -الناشر: دار الفكر ، هـ(456)ت:القرطبي الظاهري 
 .تاريخو

 : كتب األصول والقواعد الفقهية.خامسًا
بن  إبراهيمبن  زين الدين: لاأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب أَِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَمانِ  -102

وضع حواشيه وخرج  ،هـ(970:تف بابن نجيم المصري )محمد، المعرو
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، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات
 م1999/هـ1419الطبعة: األولى، 

، ـ(ـه1357ت:)الشيخ محمد الزرقا بن  حمد: ألشرح القواعد الفقهية -103
دمشق/  -قلمالناشر: دار ال، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا

 .م1989 -هـ1409الثانية، ط: ،سوريا

محمد مكي، أبو بن  حمد: ألغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر -104
هـ( الناشر: دار 1098)ت:العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 .م1985 -هـ1405األولى، ط: ،الكتب العلمية

عبد بن  محمدبن  المظفر، منصور : ألبيقواطع األدلة في األصول -105
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي بن  الجبار
الناشر: دار ، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعيت: ،هـ(489)ت:

 .م1999هـ/1418األولى، ط: ،الكتب العلمية، بيروت، لبنان

محمد مصطفى  /د: لـ. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة -106
الناشر: ، جامعة الشارقة -عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، ليالزحي

 .م2006 -هـ1427األولى، ط: ،دمشق -دار الفكر 

محمد اللخمي الغرناطي الشهير بن  موسىبن  براهيم: إلالموافقات -107
الناشر: ، حسن آل سلمانبن  أبو عبيدة مشهور ت: هـ(790)ت:بالشاطبي 

 م.1997هـ/1417األولى  ط: ،دار ابن عفان

 : كتب اللغة واملعاجم.سادسًا
د -108 دبن  تاج العروس من جواهر القاموس: لمحم  اق بن  محم  عبد الرز 

بيدي   هـ(،1205)ت:الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّ
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 تاريخ.ومجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون طبعة ت:

ي الهروي، أبو منصور، تحقيق/ األزهربن  أحمدبن  تهذيب اللغة: لمحمد -109
األولى: ط:  بيروت، -محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي

 م.2001

سعيد الحميرى بن  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: لنشوان -110
علي بن  مطهر -عبد اهلل العمريبن  د حسين ت/هـ( 573)ت:اليمني 
 -ناشر: دار الفكر المعاصر )بيروتد يوسف محمد عبد اهلل، ال -اإلرياني

 .م1999 -هـ1420،األولىط: سورية( -لبنان(، دار الفكر )دمشق

حماد بن  نصر إسماعيل ألبيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  -111
الجوهري الفارابي، ت/ أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم 

 م.1987- هـ1407الرابعة: ط:  بيروت، -للماليين

أحمد، بن  عمروبن  القاسم محمود: ألبي في غريب الحديث واألثر الفائق -112
محمد أبو -علي محمد البجاوي ت: هـ(538)ت:الزمخشري جار اهلل 

 .بدون تاريخ، ةالثانيط: ،لبنان -الناشر: دار المعرفة ، الفضل إبراهيم

بن  سعيدبن  سهلبن  عبد اهللبن  الفروق اللغوية: ألبي هالل الحسن -113
هـ( حققه وعلق عليه: محمد 395نحو  )ت:ان العسكري مهربن  يحيى

 مصر. -إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

بن  هادية، بلحسن البليش، الجيالنيبن  القاموس الجديد للطالب: لعلي -114
الحاج يحيى، تقديم/ محمود المسعدي، الناشر المؤسسة الوطنية للكتاب، 

 م.1991 -الجزائر

يعقوب الفيروزآبادى بن  القاموس المحيط: لمجد الدين أبو طاهر محمد -115
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد ت: هـ(817)ت:
نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.2005هـ/1426الثامنة، ط: لبنان، -بيروت

منظور بن  على، أبو الفضل، جمال الدينبن  كرممبن  لسان العرب: لمحمد -116
ط:  ،بيروت -الناشر: دار صادر  ،األنصاري الرويفعي األفريقي

 .هـ1414:الثالثة

سيده بن  إسماعيلبن  المحكم والمحيط األعظم: ألبي الحسن علي -117
 -بيروت -الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلميةت:عبد ،المرسي

 م.2000 -هـ1421األولى، ط:

عبد القادر بن  أبي بكربن  مختار الصحاح: لزين الدين أبو عبد اهلل محمد -118
هـ(، تحقيق يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة 666)ت:الحنفي الرازي 

 م.1999هـ/1420الخامسة، ط: صيدا، -الدار النموذجية، بيروت -العصرية

ي الفيومي علبن  محمدبن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ألحمد -119
، بيروت -هـ( الناشر: المكتبة العلمية 770نحو :)تثم الحموي، أبو العباس 

 .تاريخوبدون طبعة 

معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر  -120
 م.2008هـ/1429األولى، ط: ، الناشر: عالم الكتب،هـ(1424)ت:

بيروت، دار  -مكتبة المثنىالناشر: ، عمر رضا كحالة: لمعجم المؤلفين -121
 .تاريخوبدون طبعة ، إحياء التراث العربي بيروت

)إبراهيم ت: المعجم الوسيط: المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، -122
مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار( الناشر: دار 



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3166 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .تاريخوبدون طبعة ، الدعوة

حامد صادق قنيبي، الناشر: دار  -معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي -123
 م.1988هـ/1408الثانية، ط: النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،

القزويني الرازي، أبو  زكريابن  فارسبن  معجم مقاييس اللغة: ألحمد -124
عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام  ت: هـ(،395)ت:الحسين 
 .بدون طبعة، م1979 -هـ1399النشر: 

عبد السيد أبى المكارم ابن على، بن  ب في ترتيب المعرب: لناصرالمغر -125
ِزى  )ت:  هـ(، الناشر: دار 610أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي الُمطَِر 

 الطبعة: بدون طبعة تاريخ، الكتاب العربي

بن  مجد الدين أبو السعادات المباركالنهاية في غريب الحديث واألثر: ل -126
 األثير،بن  عبد الكريم الشيباني الجزريبن  بن محمدامحمد بن  محمد
 -محمود محمد الطناحي، الناشر، المكتبة العلمية -طاهر أحمد الزاويت:

 .طبعةرقم للبدون ، م1979 -هـ1399بيروت، 

 : كتب الرتاجم والطبقات.سابعًا

فارس، الزركلي بن  عليبن  محمدبن  محمودبن  خير الدينلاألعالم:  -127
أيار/  -الخامسة عشرط: الناشر: دار العلم للماليين، هـ(،1396)ت:الدمشقي 

 م. 2002مايو 

يب محمد الط ألبيالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول:  -128
لطف اهلل الحسيني البخاري الِقنَّوجي بن  عليبن  بن حسناصديق خان 

، األولىط: هـ(، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،1307)ت:
 م. 2007 -هـ1428
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بن  فضل اهللبن  محمد أمين، لخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -129
، هـ(1111)ت:بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي امحب الدين 

 .تاريخوبدون طبعة ، بيروت -الناشر: دار صادر 

بن  عليبن  براهيم: إلالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -130
محمد  / د:هـ( ت799)ت:فرحون، برهان الدين اليعمري بن  محمد،

بدون طبعة ، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، األحمدي أبو النور
 .تاريخو

بن  عثمانبن  أحمدبن  شمس الدين أبو عبد اهلل محمدلسير أعالم النبالء:  -131
-هـ1427ط: القاهرة، -هـ(، الناشر: دار الحديث748)ت:َقاْيماز الذهبي 

 م.2006

هذبُه: ، هـ(476)ت:علي الشيرازي بن  اسحاق إبراهيم : ألبيطبقات الفقهاء -132
الناشر: دار الرائد ، إحسان عباست: هـ(711)ت:بن منظور امكرم بن  محمد

 م.1970األولى، ط: ،لبنان -العربي، بيروت 

عبد اهلل كاتب جلبي بن  مصطفى: لكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -133
، هـ(1067)ت:طنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة القس

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم  -الناشر: مكتبة المثنى
صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب 

 .م1941تاريخ النشر: ، العلمية(

 العامة. كتب: الثامنًا
د/ محمد حسين الذهبي، أستاذ 0ألـ الحدود في استقرار المجتمع: أثر إقامة  -134

 -جامعة األزهر، الناشر مكتبة وهبة -كلية الشريعة-علوم القرآن والحديث 
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 م.1986هـ/1407الثانية: ط: عابدين،-ش الجمهورية 

أثر تطبيق الحدود في المجتمع: من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه  -135
الرياض  -سعود اإلسالميةبن  عة اإلمام محمداإلسالمي الذي عقدته جام

 .م، دار الثقافة والنشر في الجامعة1984هـ/1404

المنذر النيسابوري: ت/ د: أبو بن  إبراهيمبن  اإلجماع: ألبي بكر محمد -136
، -عجمان-بن محمد حنيف، الناشر: مكتبة الفرقان احماد صغير أحمد 
 م.1999هـ/1420-الثانيةط: رأس الخيمة-مكتبة مكة الثقافية

بن  د/ اسماعيل لطفي0لـاإلرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع:  -137
، عن اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من عبدالرحمن
 م.2004هـ/1425اإلرهاب، 

دار البيان  :صباح عباس: الناشر: لاألسباب والعالج-االنحرافات السلوكية  -138
 م.1993هـ/1414األولى، ط:  العربي،

البرامج الثقافية من حيث الشكل والمضمون، تأليف األستاذة/ سهيلي نوال،  -139
 الناشر دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر، بدون تاريخ.

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي: لعبد القادر عودة،  -140
 بدون تاريخ ورقم للطبعة. -الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت

المدني بو بن  لتعويض عن الضرر في الفقه اإلسالمي: للدكتور/ محمدا -141
 م.1999ه/1419األولى ط:  للنشر والتوزيع، اساق، الناشر: دار أشبيلي

الناشر:  ،محمد صبحي نجم /الجرائم الواقعة على األشخاص: للدكتور -142
 م.1994هـ/1414األولى، ط: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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األولى: ط:  ابها مكافحتها: لمحي الدين حوري،الجريمة أسب -143
 م.2003هـ/1424

حجر الهيتمي بن  عليبن  محمدبن  حمدألالزواجر عن اقتراف الكبائر:  -144
هـ(: 974)ت:السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 

 .م1987 -هـ1407األولى، ط: الناشر: دار الفكر:

ط:  : لعلي الشربجي: الناشر دار القلم،الزواجر في التحذير من الكبائر -145
 م.1998هـ/1419األولى 

 علم اإلجرام والعقاب: لمحمد شالل، وعلي حسن، الناشر دار المسيرة، -146
 م.1998هـ/1418: ىاألولط: 

د/ محمد شحاته ربيع، د/جمعة سيد يوسف، لــ. علم النفس الجنائي:  -147
شر والتوزيع، د/معتز سيد عبداهلل، الناشر، دار غريب للطباعة والن

 م.1994هـ/1415

د/ محمود عبد اهلل محمد خوالدة، الناشر دار لــــ. علم نفس اإلرهاب:  -148
العربية األولى اإلصدار األول، ط:  األردن،-الشروق للنشر والتوزيع، عمان

 .(1237/8/1998م، رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )2005

 عيسى محمد شالل، دراسة مقارنة،ل فقه العقوبات في الشريعة اإلسالمية: -149
 م.2003هـ/1423الثانيةط:  دار الميسرةالناشر: 

سليمان التميمي النجدي بن  عبد الوهاببن  محمدلالكبائر:  -150
باسم فيصل الجوابرة، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية  ت: هـ(،1206)ت:

ية، الثانط: المملكة العربية السعودية، -واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 هـ.1420



 الرتويع عرب برامج القنوات الفضائية

 3170 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

عبد بن  سالمةبن  محمدبن  جعفر أحمد: ألبي مختصر اختالف العلماء -151
سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: بن  الملك
، بيروت -الناشر: دار البشائر اإلسالمية ، عبد اهلل نذير أحمد :د، ت/هـ(321

  هـ.1417الطبعة: الثانية، 

ر: وزاره التربية والتعليم جمع اللغة العربية، الناشالمعجم الوجيز: تأليف: م -152
 م.2003هـ/1424طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم،  -مصر -

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  -153
م، 2016هـ/1437 ،األولىط:  وسيم حسام الدينلواألنظمة السعودية: 
 الرياض.-القتصادالناشر مكتبة القانون وا

الناشر: دار الفجر للنشر  ،محمد منير حجابالموسوعة اإلعالمية: ل -154
 م.2003 القاهرة، ط: األولى،-والتوزيع

الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها في المملكة  -155
عبد العالي البارودي العتيبي عضو هيئة التحقيق بن  سعود: لالعربية السعودية

 هـ.1427الثانية ط:  إلدعاء العام فرع منطقة الرياضوا

 -الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -156
هـ(. . 1427 -1404)من ط: جزءً  45، عدد األجزاء: 22/184الكويت 
ط:  :38 -24الكويت، األجزاء  -الثانية، دار السالسلط:  :23 -1األجزاء 

الثانية، طبعة ط:  :45 -39مصر، األجزاء  -دار الصفوة األولى، مطابع
 الوزارة.

عبد المحسن التركي، بن  د/ عبداهلل 0: لــ موقف اإلسالم من اإلرهاب -157
 األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، بدون طبعة وتاريخ.
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حسن الشرقاوي، من إصدارات مؤسسات شباب لنحو تربية إسالمية:  -158
 م.1983األولى ط:  رات النجاح،الجامعة، الناشر: مها

نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه اإلسالمي  -159
: 9ألستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر، طل"دراسة مقارنة" 

 .م2012هـ/1433

 : الرسائل العلمية واألحباث واجملالت.تاسعًا
 -رسالة ماجستير في الفقه المقارنجرائم التخويف في الفقه اإلسالمي:  -160

إعداد الطالبة/ كفاية  -غزة-كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية 
 م.2009هـ/1430فهمي علوان، 

علوم مجلة البحث منشور في الجناية بالترويع في الفقه اإلسالمي:  -161
هـ، عمادة البحث العلمي، 1434رجب  -العدد الثامن والعشرون -الشرعية

هـ 3564/1429، رقم االيداع بن سعود اإلسالميةاعة اإلمام محمد جام
، 1658-4201هـ الرقم الدولي المعياري )ردمد(19/06/1429بتاريخ

أحمد سلطان، كلية الشريعة بن  عبد الرحمنبن  للدكتور/ عبد اهلل
سعود بن  جامعة اإلمام محمد -والدراسات اإلسالمية في اإلحساء

 .اإلسالمية

 ملراجع اإللكرتونية.: اعاشرًا 

فتوى دار االفتاء المصرية، بعنوان "بين الجهاد واإلرهاب وقتل المدنيين"  -162
 .م26/7/2011( بتاريخ 3661مسلسل الفتوى )

األستاذ بجامعة األزهر  -فتوى فضيلة األستاذ الدكتور: عبداهلل مبروك النجار -163
السابع وعضو مجمع البحوث اإلسالمية والذي تم نشره في جريدة اليوم 
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تحت عنوان علماء الشريعة: برامج المقالب  م2011أغسطس  11بتاريخ 
 على شبكة االنترنت على الرابط التالي: (بالتليفزيون )حرام شرًعا

https://www.youm7.com/story/2011/8/17/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%
A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D8
%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9
%8A%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1
%D8%B9%D9%8B%D8%A7/475789 

حامي، محمد أحمد عبد ممقال بعنوان: جريمة القتل بالوسائل المعنوية: لل -164
  حافظ سليم، على الرابط التالي:ال

https://www.facebook.com/lawyerofeg/posts/853514281504121/ 

مقال بعنوان )اإلرهاب وترويع اآلمنين في ميزان اإلسالم( لفضيلة األستاذ  -165
م، 2014يناير  25الدكتور/ أحمد عمر هاشم، منشور بجريدة األهرام بتاريخ 

 -ابط التالي:، على الر46436العدد 138السنة 

 http: //www. ahram. org. eg/News/ 

بقلم: منال الجيوشي، م، 2017يونيو 23بتاريخ  مقال على موقع مصراوي -166
 على شبكة االنترنت على الرابط التالي:

https://www.masrawy.com/arts/ramadan2017-
ramadana/details/2017/6/23/1109454/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A
%D8%AE 

h 
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 فهرس املوضــــــــــوعات
 الصفحة  ـــــــــــــــــــوعاملوض                    

 3011 ..................................................... ملخص البحث باللغة العربية.
 3013 ....................................................مخلص البحث باللغة األجنبية.

المقدمة: في التعريف بالموضوع، وبيان أهميته، وسبب اختياري له، منهج 
 3015 .................................................................... البحث، وخطته.

دات الموضوع، واأللفاظ ذات الصلة به، ويشتمل التمهيد، في التعريف بمفر
 3026 ................................................................علي خمسة مطالب.

 3027 ........... المطلب األول: في بيان مفهوم الترويع في اللغة وفي االصطالح.

 3030 ........... المطلب الثاني: في بيان مفهوم البرامج في اللغة وفي االصطالح.
 3032 ... ئية.المطلب الثالث: نظرة تاريخية على الترويع عبر برامج القنوات الفضا

المطلب الرابع: في بيان األلفاظ ذات الصلة وعالقة كل لفظ بموطن 
 3036 .......................................................................... البحث.

المطلب الخامس: اعتبار الترويع من الجرائم المعنوية في الفقه 
 3044 ....................................................................... اإلسالمي.
 3049 ..................................................................... -ثالثا الفصول:

 3051 .......... الفصل األول: في أنوع الترويع، وأسبابه، ويشتمل على ثالثة مباحث.
 3051 ........................ ل: أنواع الترويع، ويشتمل على مطلبين:المبحث األو

 3052 ................ المطلب األول: الترويع المشروع واألدلة الدالة على ذلك
 3059 ........... المطلب الثاني: الترويع غير المشروع واألدلة الدالة على ذلك
 3068 .............. المبحث الثاني: األسباب الحقيقية الرتكاب جرائم الترويع

 3074 ............ رامج القنوات الفضائية.المبحث الثالث: نماذج للترويع عبر ب
الفصل الثاني: موقف الشريعة اإلسالمية من ترويع اآلمنين ويشتمل على 

 3085 ............................................................................. مبحثين:
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 3086 ..... المبحث األول: التكييف الفقهي للترويع عبر برامج القنوات الفضائية.
المبحث الثاني: عقوبة الترويع في الشريعة اإلسالمية، ويشتمل على أربعة 

 3094 ......................................................................... مطالب:
 3095 ................................................ تمهيد: في أقسام العقوبات.

 3098 ...................... المطلب األول: عقوبة الترويع الموجب للقصاص.
 3109 ........................... المطلب الثاني: عقوبة الترويع الموجب للدية.

 3118 .... المطلب الثالث: عقوبة الترويع الموجب للتعزير. وفيه مسألة واحدة
 3118 ............................. الترويع الذي يترتب عليه هتك العرض.

 3123 ... لترويع الموجب للضــمان. وفيه ثالثة مسائل:المطلب الرابع: عقوبة ا
 3124 ............ المسألة األولى: الترويع الذي يترتب عليه إتالف المال.
 3131 ........... المسألة الثانية: الترويع الذي يترتب عليه إسقاط الجنين.
 3137 ............ المسألة الثالثة: الترويع الذي يترتب عليه هالك الحامل.

 3141 ................................................................... الخاتمة والنتائج
 3145 ............................................................................الفهارس

 3146 ....................................................... فهرس المصادر والمراجع. 
 3173 ............................................................... فهرس الموضوعات
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