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 ملخصال

هدُف البحُث إلى بيان ما إذا كان الترويع  جريسعةي ُععاقعل هم اعا الذعرال أو حل و حم ع   
عععتخدو آراء الفقاعععاء ومقاراتاعععا، وأيعععانو أدلعععتاؼ والتعععرجي  ب يعععان  رأّي الباحثعععة كعععي كعععّ  مدعععملةل واس 

لتحق ق ذلػ السشاج التحم مي السقارن، ومؽ اتعاججو البحعث   عّ ؽ أّن الترويع ي جريسعة ععاقعل هم اعا 
الذرال بإسقاطه همى أركان الجريسة ومظابقته لاا، إذا  رّ ل هميه هالُك افٍس أو هالُك ما دون 

، أّمععا الترويععُ  العع ي  تر ّعع ٍّ ُل هميععه إ ععالُف مععاٍي كععال ععت ععر جريسععة، و  ععؾن الععشفس أو هتععػ هععر
العقؾأعة  بعععاي لمزعرر العع ي  ركععه الترويع  كععي افععس السجشعي هميععه، كؾجععؾ  القرعا  همععى مععؽ 
رّوال شعععخص وأدل ذلعععػ إلعععى مؾ عععه هشعععد السال يعععة إن كعععان ب شاسعععا هعععداو  والذعععاك ية كعععي قعععؾي، 

ععا وأّدل ذلععػ إلععى مؾ ععه هشععد جسيعع بسععا كععي ذلععػ -  الفقاععاء ووجععؾ  الدعععة همععى مععؽ رّوال شخري
، ووجعععؾ  الزعععسان همعععى معععؽ رّوال شخرعععاي وأّدل ذلعععػ إلعععى -السال يعععة همعععى ه عععر وجعععه الععععداو 

إ الفو ماله، ومؽ التؾصيات لمسختر ؽ بالفقعه الجشعاجي اإلسعالمي  قشع ُؽ أحجعاو جريسعةو الترويع  
ألحجاو معؽ ق ع  همى شج  مؾاد قااؾاية همى هرار مؾاد مجمة األحجاو العدلية؛ ليدا ي إصدار ا

 .القزا 

 التخؾيف، التروي ، جريسة، هالك الشفس، هالك ما دون الشفسل الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

الحسععُد ر ر ّو العععالس ؽ وأكزعع  الرععال  وأ ععؼ التدععميؼ همععى سعع داا محّسععٍد الرععاد  
 الؾهد األم ؽ، وأعد: 

ح عث عقععؾي   ،عععد  األمعُؽ معؽ أولعى العشعؼ التعي أاعساعا    ععالى همعى الشعاس      
ٌْ َونْوٍ  } كي كتابه العزيعز: ََُهْى ِين ٌْ ُجوٍع َوآَين ُهْى ِي ًَ كعإذا سعاد األمعُؽ  ل(4{)قعريش:اهَِّذي أَطَْػ

واألماُن كي السجتس  اطسمّن الشعاُس كعي حيعا اؼ وم يذعتاؼ واارعركؾا لالهتسعاو كعي 
هؼ الف ري والعمسي وإلى  ظؾير مجتسعا اؼ كي شّتى السجاحت وكي السقاب   ظؾير 

 إذا ُسملي األمؽ مؽ السجتس  أذن باااياره وااادامهل
كقعععد جعععاءت الذعععريعة اإلسعععالمية بعقؾأعععة معععؽ أصععععل العقؾأعععات وأشعععدها همعععى معععؽ 
 رهععععل ان ععععريؽ ويخععععؾكاؼ وياععععدد أمععععشاؼ واسععععتقرارهؼ ح ععععث كر عععع  همعععع اؼ  حععععد 

ن  ستش ار كعماؼ وششاهته، وأّ ؽ    عالى كييية هقاباؼ قاي  ععالى: }الحرابة  ح ًَ َّ إٍِ

وُوا أَْو يَُصوَّبُوا أَْو  ٌَ يَُح رِبُوَن اهَّلَل َوَرُسوَههُ َوَيْسَػْوَن فِي اْْلَْرِض َفَس ًدا أَْن يَُقتَّ َع أَيِْديهِْى َوأَْرُجوُُهْى  َجزَاُء اهَِّذي ُتَقطَّ

ٌْ وََِلٍ  أَْو يُ  ةِ َغَذاٌب َغِظيٌى ِي ٍَْي  َوَهُهْى فِي اْْلِِخَ ٌَ اْْلَْرِض َذهَِك َهُهْى وِزٌْي فِي اهدُّ ح ل (33)الساجعد : {ََْفْوا ِي
سيسا  روي  و خؾيف األكراد الع ي  عيدي إلعى إلحعا  الزعرر باعؼ، وقعد  عيدي باعؼ 

كمععؼ أجععد كععي  ،إلععى هععالك الععشفس أو هععالك هزععؾ وكععؾات مشفعتععه  أو إ ععالف مععاي
ل الفقاعععاء بابعععاي مدعععتقالي  تحعععدُم هعععؽ هععع ه السدعععملةو ول عععؽ عسجعععؽ إدراجاعععا  حععع  كتععع

 جريسة الحرابةل
كسا حجُؼ الذريعة اإلسالمية كي التروي  ال ي  محُق باألكراد؟ وه  الترويع  جشاععة  

ععاقل هم اا الذرال؟ ه ا ما سمب شه كي بحثي  التروي  كي الفقه الجشاجي وأثعره كعي 
 مجاي ال ميات الخسس  

 مذكلُة الدراسة

اجمه السختمفعة  تعمُق مذجمة البحث ب يان ما إذا كان الترويُ  الؾاقُ  همعى الفعرد بؾسع
 جريسة ععاقل هم اا الذراُل أو حل 
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 أىداف الدراسة

دراسععععة مرععععظم  الترويعععع  دراسععععة كقايععععة باسععععتقراء آراء الفقاععععاء  اليدددددف الددددرئيس:
 وأدلتاؼ وهر اا ومشاقذتاا وأيان الراج  مشاال 

بيعاُن األلفعاذ ذات الرعمة بسرعظم  الترويع  ووجعه الرعمة بعهل  األىداف الفرعّيدة:
ساج  التروي  الحد ثة السسارسة  د األطفاي وإثبا اا بالبحث، باإل اكة استقراء و 

 إلى وساج  التروي  السدتقا  مؽ ال تل الفقايةل

 أىمية الدراسة 

ح شعععػ أن لمبحعععث أهسيعععة ك  عععر  كعععي إلقعععاء الزعععؾء همعععى جريسعععة معععؽ أهعععّؼ الجعععراجؼ  
و لفعؾات مشفععة السعشؾية التي  يثر همى حالة السجشّي هميه و عر ه إما لماعالك أ

هزعععؾ أو ا عععالف معععاي؛ لععع لػ عدعععاؼ البحعععث كعععي إهظعععاء صعععؾر  وا عععحة ود يقعععة 
لجريسة التروي  بجّ  صعؾرها وأشعجالاا؛ ليدعا  همعى السخترع ؽ بالدعمػ القزعاجي 

 الجشاجي اإلسالمي الرجؾال إل اا واحستفاد  مشاال

 الدراسات الدابقة ذات الرلة

جامعة هز  كي كمدظ ؽ لمباحثعة بعد البحث    ؽ وجؾد رسالة ماجدت ر كي 
كفاععععة همعععؾان بعشعععؾان )جعععراجؼ التخؾيعععف كعععي الفقعععه الجشعععاجي( ح عععث ذكعععرت الباحثعععة 
ل الجعراجؼ السعشؾيععة بذعجٍ  هععاوّو ومعؽ  ععسشاا التخؾيعُف والدععحُر والتذعا ُر واإلرهععا ُ 

أما ه ا البحعث كقعد  شعاويي الترويع ي معت عراي إععاه دراسعةي كقايعةي مدعتقمةي بإسعقاطه همعى 
أركعععان الجريسعععة ل ت ععع ؽ هععع  الترويععع  جريسعععة أو ح؟ وهعععّر آراء الفقاعععاء وأدلعععتاؼ 

والجد ععد العع ي  ،ومشاقذععتاا وأيععان وجاععة اغععر الباحثععة كععي كعع  مدععملة مععؽ مدععاجمه
 عظرُحُه البحث:  روي  الظف  بالؾساج  الحد ثة وأثره هميهل
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 المنيجية 

هر ععع  آراء الفقاعععاء وأدلعععتاؼ ا بعععع  كعععي بحثعععي السعععشاجي التحم معععّي السقعععارن ح عععُث 
وأّ شعع  وجاععة اغععر الباحثععة كععي كعع  مدععملةل هععزوت انعععات إلععى سععؾرها، و ّرجعع  
األحاد ث وأ ش  درجة صحتاا إن كاا  مؽ ه عر الرعحيح ؽ معؽ كتعل التخعريج 

 ،اسععؼ السيلعع  ،السعتسععد ل أمععا مععؽ ااحيععة  ؾث ععق الحؾاشععي كقععد وثقعع  اسععؼ ال تععا 
 عريفات ال تا  كي كارس السرادر والسراج لو ركُ  باقي   ،الجزء والرفحة
 خطة البحث 

 زسؽ البحث همى مقدمة ومبحث ؽ واتاجج وكارس لمسرادر والسراج  همى 
 الشحؾ ان ي: 

 السبحث األوي: التروي  ومؾق  الذريعة اإلسالمية مشه ووساجمه 
 ويحتؾي همى ثالثة مظالٍل: 

 ذات الرمةالسظمل األوي:  عريف التروي  واأللفاذ       
 السظمل الثااي: مؾق  الذريعة اإلسالمية مؽ التروي       
 السظمل الثالث: وساج  التروي  و روي  الظف  بالؾساج  الحد ثة       

 السبحث الثااي: حجؼ التروي  كجريسة 
 ويحتؾي همى أرأعة مظالل:

 السظمل األوي: التروي  ال ي  تر ل هميه هالك افس       
 ل الثااي: التروي  ال ي  تر ل هميه هالك ما دون الشفسالسظم       

 و زسؽ مدملت ؽ: التروي  ال ي  تر ل هميه إسقاط جش ؽ              
 التروي  ال ي  تر ل هميه زواي هق                                 

 السظمل الثالث: التروي  ال ي  تر ل هميه هالك هّر       
 : التروي  ال ي  تر ل هميه إ الف مايالسظمل الراب        

 الشتاجج والسشاقذة
 السرادر والسراج 
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 المبحث األول: الترويع ومهقف الذريعة اإلسالمية منو ووسائلو
 المطلب األول: تعريف الترويع واأللفاظ ذات الرلة 

وراهعه معؽ بعا  قعاي: كار عاال  ،الروال بالفت  أي الفزال والروهة الفزهعة الترويع لغة:
 ل1أي أكزهه كفزال ورّوهه  رويعاي وقؾلاؼ: ح  رال أي ح  خ 

ول ؽ ح عخععرا السعشععى ،لععؼ أجععد لمترويعع   عريفععاي كععي كتععل الفقاععاء الترويددع عددر ا :
الذععرهي هععؽ معشععاه الممععؾيل عسجععؽ  عريفععه بماععه:  رععرفز عقععؾو بععه شععخص إلكععزاال 

 أو اقراي عر به أو كؾات مشفعة هزؾل عسجؽ أن  ث   به هالكه  ،و خؾيف آ ر
 األلفاظ ذات الرلة: 

 اإلرها  (  –التاد د  –اإلا ار  –) التخؾيف 
 (:Intimidation*التخهيف )

التخؾيعععف لمعععة: عخعععاف  ؾكعععاي و يفعععةي ومخاكعععةي كاعععؾ  عععاج ز وقعععؾوز  عععؾفل والخعععؾف 
رآه والخيفععة واإل اكععة بفععت  الخععاء، والتخؾيععف عقععاي: وجعع ز مخيععفز أي عخيععف مععؽ 

وطريعععق مخعععؾف ألاعععه ح عخيعععف وإاسعععا عخيعععف خيعععه قعععاط  الظريعععق و خؾكععع  هميعععه 
 ل2الذيء أي  ف 

ٍ  َفإِنَّ َربَّمُْى َهَرُءوٌ  َرحِيٌى ومشه قؾله  عالى: }    (47)الشح :{أَْو َيأُْوَذهُْى َغلَى َتَخوُّ
التخؾيععف شععرهاي: لععؼ أجععد لمتخؾيععف  عريفععاي كععي كتععل الفقاععاءل وقععد هركتععه أاععه: كعع  

 ع   يدي إلى إد اي الرهل والقمق إلى قمل اإلادان وإلحا  الزرر بهل ك
 (: Warningاإلنذار)* 

اإلاعع ار لمععة: أاعع رت الرجعع  كعع ا إاعع اراي أي أبممتععه وأكثععر مععا عدععتعسُ  كععي التخؾيععف 
 ل3أي  ؾكاؼ ه ابه (18)هاكر:{ َوأٍَِْذْرهُْى يَْوَم اْْلزَِفةِ كقؾله  عالى: }

                                                           
 131مختار الرحاح، الرازي، ماد : روال:  1
  98مختار الرحاح، الرازي، ماد : خ و ف:  2
 (599\2السرباح السش ر كي هريل الذرح ال   ر، الف ؾمي ) 3
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:   2قعاي القرط عي ، 1وأكثعر معا عدعتعس  كعي التخؾيعف ،اإلبعال اإلا ار شرهاي: هعؾ 
ح عجعاد اإلاعع ار عجععؾن إح كععي  خؾيعٍف  تدععُ  زمااععه لالحتععراز، كعإن لععؼ  تدعع  زمااععه 

 ل3لالحتراز كان إشعاراي ولؼ عجؽ إا اراي  
 (: the threat) *التيديد

و اععدده:  ؾهععده التاد ععد لمععة: هععددت ال شععاء هععداي: هدمتععه بذععدٍ  صععؾت كاااععّد وهععدده 
 ل4بالعقؾأة

ويسجعؽ  عريفعه بعع: كعُ  كععٍ   ،التاد د شرهاي: لؼ أجد لمتاد د  عريفاي كي كتل الفقاعاء
 عقؾو به شخص إلرهاو آ ر همى كع  شيٍء كإن أبى  ؾهّده بالعقؾأةل 

 (: Terrorism) *اإلرىاب
عل و عاف، واحسعُؼ الرهبعُة كاعؾ راهع ل معؽ   اإلرها  لمةي: رهل رهباي مؽ بعا   يعو

و  مرهعععؾ ز واألصععع  مرهعععؾ ز هقاُبعععه، والراهعععُل هابعععُد الشرعععارل والجسععع  رهبعععان، 
 ورأسا ق   رهاب ؽل

بيااوي ععةي 5و رهععل الراهععل أي ااقظعع  لم بععاد  والرهباايععة ريه  ، ومععؽ ذلععػ قؾلععه  عععالى: }وي
ُهؾهيا{  (27)الحد د:اب تيدي

العدوي كعي  عريفعه كع  اإلرها  شرهاي: مرعظم  اإلرهعا  مرعظم  جد عد وا تمفع  
حدععل مرععالحهل ل ععؽ هركتععه مجمععة السجسعع  الفقععه اإلسععالمي كععي دور ععه الدععابعة 

 28\24ه السؾاكععق 1427جسععادل ان عر  لعععاو  2جسععادل األولعى إلععى  28هذعر  
، بماععه  العععدوان العع ي عسارسععه أكععراد أو جساهععات أو دوي ب يععاي همععى و2006 ؾا ععؾ 

                                                           
 (234\5 شغر السؾسؾهة الفقاية، وزار  األوقاف ال ؾيتية ) 1
القرط عي صععاحل التفدع ر   بععؽ أحسعد بععؽ أبعي بجععر بعؽ كععرح اإلمعاو العالمععة أبعؾ ه ععد   األارععاري  2

د  مشاعا: كتعا  األسعشى كعي أسععساء   الخزرجعي القرط عي إمعاو متبحعر متفعشؽ كعي العمعؼ لعه  رعاايف مف ع
الحدعشى، وكتعا  التع كر ل  ععؾكي أواجع  سعشة إحعدل وسععبع ؽ وسع  ماجعة بسشيعة بشععي حرع ل معؽ الرععع د 

 ( 2/87األداى بسرر،  شغر: الؾاكي بالؾخيات، الرفدي)
ء ( وذلععػ كععي  فدعع ر سععؾر  البقععر ، قؾلععه  عععالى   سععؾا1/184 شغععر الجععام  ألحجععاو القععرآن، القرط ععي) 3

  6هم اؼ أأا ر اؼ أو لؼ  ش رهؼ ح  يمشؾن   سؾر  البقر  آعة :
 (635\2السرباح السش ر، الف ؾمي)  4
 (241\1السرباح السش ر، الف ؾمي)  5
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هر عععه( ويذعععس  صعععشؾف التخؾيعععف  – مالعععه –هقمعععه  –دمعععه  –اإلادعععان: )د شعععه 
واألذل والتاد عععد والقتععع  بم عععر حعععق ومعععا  ترععع  برعععؾر  الحرابعععة و إ اكعععة الدععع    

عقع   شف ع اي لسذعروال إجرامعّي  ،وقظ  الظريق وك  كع  مؽ أكعاي العش  أو التاد عد
كععردي أو جسععاهي وياععدف إلععى إلقعععاء الرهععل بعع ؽ الشععاس أو  ععرويعاؼ بإ ععع اجاؼ أو 

 ل1حريتاؼ أو أمشاؼ أو أحؾالاؼ لمخظر  عريض حيا اؼ أو 
وكعد شععرال   الجععزاء العرادال لورهععا  و العععدوان والفدعاد وهععده محارأععة   ورسععؾله 

بُ عقؾي  ععالى: }إ وُوا أَْو يَُصنوَّ ٌَ يَُح رِبُوَن اهَّلَل َوَرُسوَههُ َوَيْسَػْوَن فِي اْْلَْرِض َفَس ًدا أَْن يَُقتَّ ًَ  َجزَاُء اهَِّذي َّ أَْو وا ٍِِ

ٍَْي  َوَهُهْى  ٌَ اْْلَْرِض َذهَِك َهُهْى وِزٌْي فِي اهدُّ ََْفْوا ِي ٌْ وََِلٍ  أَْو يُ َع أَيِْديهِْى َوأَْرُجوُُهْى ِي ةِ َغَذاٌب َغِظنيٌى ُتَقطَّ  {فِي اْْلِِخَ
 ل(33)الساجد :

وح  ؾجد كي أي قااؾن بذري هقؾأةز با ه الذعد  اغعراي لخظعؾر  هع ا احهتعداء الع ي 
 ي الذريعة اإلسالمية حرأاي  ّد حدود   و د  مقهل ععد ك

 المطلب الثاني: مهقف الذريعة اإلسالمية من الترويع 
لقععععد حرصعععع  الذععععريعة اإلسععععالمية همععععى حفععععا الععععشفس وصععععيااتاا وحسا تاععععا مععععؽ 

العد ؽ  –العشفس ه  السقاصد الخسدة هؽ طريعق حفعا )احهتداء هم اا، ح ث شر 
( وكيييعععة السحاكغعععة هم اعععا وحسا تاعععا هعععؽ السعععاي –الشدععع  أو الععععّر  –العقععع   –

طريععق كععّر الحععدود ح ععث حفغعع  الععشفس بتذععري  القرععا ، وحفغعع  العععّر 
كحرمع  كع   وحفغع  أمعؾاي الشعاس بتذعري  حعد الدعرقة لللللللل ،بتذري  حد الزاا

و إ عالف اهتداء أو إ  اء همى اإلادان  يدي به إلى هالك افس أو هتػ هعّر أ
 مايل 

نن  عقععؾي  عععالى: } ًً ْ وُننوا بُْهَت ًٍنن  َوإِ  ًَ ِ َينن  فْلَتَسننبُوا َفَقننِد اْحَت اْننت ََ ََنن ِت  ِ ًُْوِي ًُننْوِيَِاَل َواْه ٌَ يُننْوذُوَن اْه ننِذي
َواهَّ

 ًَ  (58)األحزا :{ُيبِي
وجعععه احسعععتدحي: أن أذععععة السعععيمش ؽ والسيمشعععات  حعععدم أعزعععاي بعععاألقؾاي واألكععععاي 

 ل2والت   ل الفاحش ويد   أعزاي التروي  ألن خيه أذعة الق يحة، كال اتان

                                                           
 مجمة السجس  الفقاي العدد الداب  هذرل 1
 (240\14 شغر: الجام  ألحجاو القرآن، القرط ي ) 2
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كحّرو السرظفى صمى   هميه وسمؼ  خؾيعف السدعمؼ و رويععه وااعى هعؽ إد عاي 
كقعد ورد أن الرعحابة كعااؾا عدع رون مع  الش عي  ؛الرهل إلى قمبه بمي وس مة كااع 

 ،هصععمى   هميععه وسععمؼ، كشععاو رجعع  مععشاؼ  كععااظمق بعزععاؼ إلععى ح عع  معععه كم عع 
 ل1كقاي رسؾي   صمى   هميه وسمؼ:  ح عحّ  لسدمؼ أن  رّوال مدمساي  ،كفزال

قعاي رسعؾي   صعمى   هميعه وسعمؼ:  :وروي هؽ ابؽ هسر ر ي   هشاسا قعاي
 ل2مؽ أ اف ميمشاي كان حقاي همى   أن ح  يمشه مؽ أكزاال  ؾو القيامة  

صععمى   هميععه وسععمؼ  رويعع  السدععمؼ   عع ؽ مععؽ  ععالي مععا سعع ق كيععف هّغععؼ الش ععي  
 أل يه السدمؼ لسا خيه مؽ إ  اء و رر هغيس ؽل

وهعؾ اعص  3وقد بش   الذعريعة اإلسعالمية همعى قاهعد  ماسعة  ح  عرر وح  عرار 
حد ث شريف؛ ح ث ااى الش ي صمى   هميعه وسعمؼ هعؽ إلحعا  الزعرر بالشعاس 

وإّن كعععي  رويععع   ،هميعععه سعععؾاء أكعععان اإل عععرار م تعععدأ أو بععععد  عععرر سعععابق ،مظمقعععاي 
 األشخا   رراي هغيسايل

ااى الش ي صمى   هميه وسمؼ هؽ اإلشار  بالدالح لتروي  السدمؼ أل يه السدمؼ 
وقاي:  مؽ أشار إلعى أ يعه بحد عد  كعإن السالج عة  معشعه حتعى  دهعه وإن كعان أ عاه 

 خؾيفععه كييعه  مك عد همعى حرمععة السدعمؼ والشاعي الذعد د هعؽ  رويععه و  ،4ألبيعه وأمعه 
والتعععّر لععه بسععا قععد  يذعععه، وقؾلععه صععمى   هميععه وسععمؼ:   وإن كععان أ ععاه ألبيععه 
وأمه  مبالمة كي إعزاح هسؾو الشاي كي كّ  أحٍد سؾاءي مؽ  تاؼ خيه ومؽ ح  تاؼ 
وسؾاء كعان هع ا هعزحي و ل بعاي أو ح؛ ألن  رويع  السدعمؼ حعراوز بجع  صعؾره وأشعجاله، 

                                                           
، (5004  الذعععيء همعععى السعععزاح، )رقعععؼ: ا : معععؽ عم عععأ رجعععه أبعععؾ داود كعععي سعععششه، كتعععا : األد ، بععع 1

 (2\1وصححه األلبااي، صحي  و  يف سشؽ أبي داود )
(، 2408رواه الظ رااعععي، السعجعععؼ األوسعععي لمظ رااعععي، بعععا : األلععع ، بعععا : معععؽ اسعععسه إبعععراهيؼ، )رقعععؼ:  2

 ل(774\1(، )5362 عفه األلبااي كي   يف الجام  الرم ر وزياد ه، )رقؼ: 
(، حععد ث مرسعع ،  شغععر: 31)رقععؼ: أ رجععه اإلمععاو مالععػ، كتععا : األقزععية، بععا : القزععاء كععي السركععق 3

 ل(4/475 مخيص الح  ر، ابؽ حجر)
رواه مدمؼ كي صحيحه، كتعا : ال عر والرعمة واندا ، بعا : الشاعي هعؽ اإلشعار  بالدعالح إلعى مدعمؼ،  4

   ل(2616)رقؼ: 
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أاععه حععراو أعزععاي، ولععؾ كععان  خؾيفععه بإشععار  الدععالح  وألّن لعععؽ السالج ععة  ععدي همععى
 ل1هميه؛ ألاه قد  يدي به إلى السؾت أعزاي 

هؾ ما  تر ل هميه  ،وهمُة  حريؼ الذريعة اإلسالمية لمتروي  و ذشيعه با ه الرؾر 
وهععع ا كمعععه معععؽ شعععمن  ،معععؽ معععؾت إادعععان أو كعععؾات مشفععععةو هزعععؾ أو إ عععالفو معععايٍ 

شععدرا  ععسؽ مقاصععد الذععريعة مععؽ حفععا لمععشفس الذععريعة حسا تععه وصععيااته؛ ألاععه  
 والعق  والشد  كسا ذكرتل

بعععد أن ب شععع   حععريؼ الذعععريعة اإلسعععالمية لمترويعع  أاتقعععُ  وأبععع ُؽ أهععّؼ الؾسعععاج  التعععي 
   ؾن س باي كي  روي  اإلادان و خؾيفه ل 

 المطلب الثالث: وسائل الترويع وترويع الطفل بالهسائل الحديثة 
د همععى وسععاج   ييععة مععا ععشععي أااععا ح  قععدو األثععر السمسععؾس الجشاعععة بععالتروي   عتسعع

 ،الع ي  عرأي الجعااي بجشا تعه  مسيدعاي همعى أااعا  عتسعد همعى دل ع  معشعؾي ح حدععي
مععا ععشععي أن إثبعععات السدععيولية كععي مثععع  هعع ا الؾ ععع  أصعععل مععؽ ه عععره مسععا هعععؾ 

 (لبآلة حاد معتسد همى الدل   الحدي كالقت  بساد  حدية ممسؾسة )
 أهؼ وساج  التروي  التي ذكرها الفقااء كي كت اؼ ما عم ي: وإّن مؽ 
 ل2التروي  بذار سالح همى شخص -1
 ل3التروي  بإلقاء حية همى شخص سؾاء أكاا  الحية حية أو م تة -2
 ل1التروي  بالرياح الذد د كجم  -3

                                                           
 (16/170، الشؾوي، ) شغر: السشااا شرح صحي  مدمؼ بؽ الحجاا 1
(، ممشععي السحتععاا إلععى معركعععة 6/544 شغععر: حاشععية رد السحتععار همععى الععدر السختعععار، ابععؽ هابععد ؽ) 2

(، اإلارععاف كععي 20/104(، السجسععؾال شععرح الساعع  ، الشععؾوي)5/336مععااي ألفععاذ السشاععاا، الذععرأ شي)
(، 5/512) اال، ال اعؾ ي(، كذاف القشاال همعى معتؽ اإلقشع10/32) معركة الراج  مؽ الخالف، السرداوي 

 (8/431السمشي، ابؽ كدامة)
(، الذعرح ال   عر لمذعيل العدرد ر  544\6)  شغر: حاشية رد السحتار همى العدر السختعار، ابعؽ هابعد ؽ 3

(، 9\8) (، حاشعععععية الخرشعععععي همعععععى مخترعععععر  م ععععع ، الخرشعععععي4/244وحاشعععععية الدسعععععؾقي، الدسعععععؾقي)
(، كذعععاف القشعععاال همعععى معععتؽ اإلقشعععاال، 10/32) اإلارعععاف كعععي معركعععة العععراج  معععؽ الخعععالف، السعععرداوي 

 (  6\6ال اؾ ي) 
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 رويعع  الحامعع  إمععا بالرععياح الذععد د هم اععا كجععم  أو طمععل سععمظان أو ذي  -4
 ل2شؾكة لاا 

 ويؾجد وساج  أ رل لمتروي : 
كسؽ  ؾف شخص كترك ك  ما كعي ، التروي  ال ي  شتج هشه إ الف ماي -

  ده مؽ ماي وهر  أو كان ب ده شيء ثس ؽ ك در بد ل  ؾكه الذد دل 
التروي  بالقت : كسؽ عقت  األ  أماو ولده أو األخ أماو أ ته أو األو أماو  -

كعالتمريق  ،عة السحدؾسعة أو ه رهعاابشتاال سؾاء أكان القت  بالؾساج  الساد
 والتحريق وما شابه ذلػل

الترويع  بالزعر  والتععع  ل الذعد د ؽ: كسععؽ ععع   شععخص أمعاو طفعع  أو  -
 امرأ  أو هجؾزل

بعععد أن أاا عع  ذكععر وسععاج  الترويعع  العامععة أاتقعع  ألبعع ؽ وسععاج  الترويعع  الحد ثععة 
 الخاصة باألطفاي ل 

 ترويع الطفل بالهسائل الحديثة: 
  روي  الظف  بعد  وساج  حد ثة مشاا:  تؼ  

لمدععخرية  ، رويعع  الظفعع  بعععّر كعع مؼ مرهععٍل جععداي أثشععاء مذععاهد ه التمفععاز -
والسععزاح مسععا قعععد  ععيثر همعععى الظفعع  بذعععج  مباشععر كسؾ عععه أو إزالععة مشفععععة 

أو بذععععج  ه ععععر مباشععععر كإصععععابته بععععممراّ افدععععية  ،هزععععؾ كإزالععععة هقمععععه
  لإرادي(أو الت ؾي الال ،) ع  كي الشظق  كالتم م 

ومعع  التظععؾر الت شؾلععؾجي العع ي سععاد العععالؼ بمسععره حتععى وصعع  إلععى أ ععدي األطفععاي 
هؽ طريق ما ععرف بع  الذاشة ال كية   ح ث   ؾن كي أ د اؼ دون رقابعة قااؾايعٍة 

 أو حتى أسريٍةل 

                                                                                                                                           
(، اااعة السحتاا إلى شرح 335\5)  شغر: ممشي السحتاا إلى معركة معااي ألفاذ السشااا، الذرأ شي 1

 (512\5) (، كذاف القشاال همى متؽ اإلقشاال، ال اؾ ي349-7/348السشااا، الرممي)
 (، الساععع  ، الذععع رازي 335\5) لفعععاذ السشاععاا، الذعععرأ شي شغععر: ممشعععي السحتعععاا إلععى معركعععة مععععااي أ 2
 (350\7) (، اااعة السحتاا، الرممي205\3)
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 ح ععععععث  ععععععتؼ اذععععععر مقععععععاط  إ اكععععععة لعطفععععععاي همععععععى مؾاقعععععع  التؾاصعععععع  احجتسععععععاهي 
(you Tube – Whats App – Face book  معؽ أجع  السعزاح و إثعار )

الزحػ دواسعا إدراٍك ومراهعاٍ  لشفدعيا اؼ أو  عمثرهؼ بعالسؾاق  التعي  غاعر آثعاره كعي 
مراحعع  متقدمععةل بعع  إن صععااعي هعع ه السذععاهد  تعسععدون  رععؾيرها واذععرها لرصععد 

وهع ا  شعدرا  حع   ،ردود أكعاي هعيحء األطفعاي باعدف الدعخرية وإ عحاك ان عريؽ
  ويععع  لمععع ي عحعععدم خيجععع   :رسعععؾي   صعععمى   هميعععه وسعععمؼ ح عععث قعععايحعععد ث 

 ل1 ليزحػ به القؾو وي  له، وي  له
  عع ؽ مععؽ  ععالي الحععد ث كيععف أّن الش ععي صععمى   هميععه وسععمؼ  ؾهععد العع ي عجعع   
)قرععد السععزاح( بالععع ا  بقؾلععه  ويعع   كيععف وإذا  راكععق معع  السععزاح والدععخرية وقععؾال 

ل  جشاعة همى الشفس أو الساي  أو العّر
ؾيعف و أثارت ه ه الغاهر  الرأي العاو ح ث اذرت مجمعة الريعاّ مقعاحي حعؾي  خ

 :  أن ار  عععععا  هععععع ه األكععععععاي 2و رويععععع  الظفععععع ، ذكعععععر السحعععععامي  صعععععال  العععععدب  ي
والترعععركات عععععد جرمعععاي بحعععق البعععالم ؽ معععؽ البذعععر واألطفعععاي والرعععمار واألحعععدام 

يعة اتيجعة مظعارد اؼ بعرأس  عروف ور يقي القمؾ ، وقد  عّر طفالن إلهاقعة ذهش
 ل3م   

 ومؽ السقاط  الستداولة التي أثارت الرأي العاو: 
إطال  كمٍل همى طفع  و رعؾيره خيسعا  تععالى صعر ات الرعم ر معتقعداي مؾاجاتعه 

وقععد  عّج  مؾاقعع  التؾاصع  احجتسععاهي باعع ا  ،لمسعؾت ومتؾسععالي لسرعّؾره أن  شقعع ه
 ،الف د ؾ ال ي عغار  روي  طفع  كعي الجزاجعر بظريقعٍة بذععة معؽ ق ع  أرأععة شعبا 

و ععؼ  دععريل الف ععد ؾ وشععؾهد الذععبا  كععي الف ععد ؾ و ععؼ  عريزععاؼ لمسدععاءلة القااؾايععة 
 ح ث هّد القااؾن ه ا الفع  إجراماي بحق الظف  ومازاي التحق ُق مدتسراي ل 

                                                           
(، حدععشه الترمعع ي: 4990رقععؼ رواه أبععؾ داود كععي سععششه، كتععا : األد ، بععا : التذععد د كععي ال عع  ، ) 1

 ل2431
محاو، حرع  همعى هعد  مجة ، ال ريد ،   \1975 \6\3 اريل الؾحد   \دب  ي صال  بؽ همي هثسان ال 2

 مشاصل مشاا: هزؾ لجشة السحام ؽ والسحجس ؽ بسشظقة القريؼ، هزؾ التحجيؼ العرأي اإلسالميل
 ول 2013دعدس ر  2\ه 1435محرو  28احثش ؽ  \ 16597 شغر: مجمة الرياّ هدد:  3
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د حّرمعع  الذععريعة اإلسععالمية الترويعع  بجاكععة صععؾره و أشععجاله ألاععه هسعع   شععاكي وقعع
ويمحعق الزععرر بعالسرو ال إمعا هعالك افدععه أو كعؾات مشفععة هزععؾ  ،األ عال  والعد ؽ

أو  ععيدي بالظفعع  إلععى مذععاك  افدععية كععالخؾف السدععتسر مععؽ كعع  شععيٍء ومذععاك  
الإرادي، وجعع  الظفع   يثر همى اظقه كالتم م  وه رها، ومذاك  أ رل كالت ؾي الع

كععي حالععة افدععية  رثععى لاععال وهعع ا مععؽ أهغععؼ السفاسععد التععي  محععق بمطفالشععا، خيجععل 
هم شعععا السحاكغعععة همععع اؼ ومحارأعععة كععع  معععا  عععيدي إلعععى إلحعععا  الزعععرر باعععؼ ألااعععؼ 

 مدتق   األمة ك اؼ  شاض وأاؼ  عسرل 
ِننننننني اْْلَْر عقعععععععؾي  ععععععععالى كعععععععي كتابعععععععه العزيعععععععز: }  ِض إِنَّ اهَّلَل ََل يُِحننننننن ُّ َوََل َتْبنننننننِؼ اْهَفَسننننننن َد ف

 ٌَ ًُْفِسنننِدي ، كقعععد ب شععع  انعععة ااعععي    ععععالى هعععؽ اذعععر الفدعععاد كعععي  (77)القرعععص:{اْه
 ،األّر واإلسعاء  إلعى  مقعه، ويععد الترويع  صعؾر  معؽ صعؾر الفدعاد السشاعي هشععه

 و اصة التروي  ال ي  محق باألطفايل
                        

 كجريمةالمبحث الثاني الترويع 

ُ عّرف الجراجؼ كي الذريعة اإلسالمية: بمااا محغؾرات شرعية زجر   هشاعا بحعد 
 ل1والسحغؾرات: إما إ يان كع  مشاي هشه أو  رك كع  مممؾر به ،أو  عزير

وقعععد وصعععف  السحغعععؾرات بجؾااعععا شعععرعية إشعععار  إلعععى أاعععه عجعععل كعععي الجريسعععة أن 
  حغرها الذريعةل 

ة أن مجرد الفع  أو الترك ح ععت ر جريسعة إح إذا و   ؽ مؽ  الي  عريف الجريس
 ل2كإذا لؼ عجؽ همى الفع  أو الترك هقؾأة كميس بجريسة ، قّرر هميه هقؾأة

أي هع   تر عل همعى الترويع  الع ي عقع  همعى اإلادعان  ،كا  ععت عر الترويع  جريسعة
 كي جدده أو ماله هقؾأة لير   إطال  الجريسة هميه ؟ 

مععؽ  ععالي إسععقاط الترويعع  همععى أركععان الجريسععة  ، ا السبحععثهعع ا مععا سععمب شه كععي هعع
 وأيان ه  ععد التروي  جريسةي أو ح؟ 

                                                           
 (1/66) (، التذري  الجشاجي اإلسالمي، ه د القادر هؾد 322)  األحجاو الدمظااية، لمساوردي 1
 (1/66)  شغر: التذري  الجشاجي اإلسالمي مقارااي بالفقه الؾ عي، ه د القادر هؾد  2
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 أركان الجريسة:
 : 1الركؽ الذرهي  -1
 : 2الركؽ السادي  -2
 : 3الركؽ السعشؾي  -3

 أبدأ بالركؽ الذرهي: -
 ،ح شّػ أّن الذريعة اإلسالمية قد حغعرت وجرمع  كعّ  معا خيعه إ ع اء لمسعرعؾم ؽ

كث عع   ،حجععؼ الترويعع  كععي اغععر الذععريعة اإلسععالمية كععي السبحععث الدععابق وقععد ب ّشعع 
  حريسه شرهايل

 الركؽ السادي: ويقرد به الفع  أو الدمؾك الخارجي الغاهرل -
كقيععاو شععخص بترويعع  آ ععر وإلحععا  الزععرر خيععه سععؾاء بشفدععه أو بسالععه أو للللإلععل 

ح عععث إاعععه ح ُعذعععترط أن عجعععؾن لعععدل مر  عععل جعععرو  ،ععت عععر جريسعععة ععاقعععل كاهماعععا
ألن التروي  جريسة قاجسة بع ا اا خيجفعي  ؛التروي  ايُة  حق ق الفع  السروال بار  ابه

أن عجؾن مؽ شمن التروي  التمث ر كي افس السجشي هميه وأن عجؾن الجعااي هالسعاي 
 بسا قد عحدثه ذلػ التروي ل 

 ي وقؾال الجريسةل الركؽ السعشؾي: ويقرد به إراد  الجاا-
أي  ،عجعععل أن  تحقعععق العععركؽ السعشعععؾي كعععي الترويععع  ليرععع  إطعععال  الجريسعععة هميعععه

القرععد الجرمععي وإراد  الجععااي  رويعع  و خؾيععف السجشععي هميععه معع  همسععه بسععا عفعمععه 
 ويحدثه كي افس الذخص السروالل 

 وقد ث ت  ه ه األركان الثالثة كي التروي  ح ث عر  إطال  الجريسة هميهل  
و ععع   ه عععد القعععادر هعععؾد    كعععي كتابعععه التذعععري  الجشعععاجي: األكععععاي السترعععمة وقعععد 

وقععد هععّد جريسععة الترويعع  أو التخؾيععف أو الدععحر مععؽ األكعععاي السدعع بة  ،بالجريسععة
 ح   –أي ما أحدم الجريسة ح ب ا ه ب  بؾاسظة وكان همة لمجريسة  –لمجريسة 

                                                           
 (1/112)  شغر: التذري  الجشاجي اإلسالمي مقارااي بالفقه الؾ عي، ه د القادر هؾد  1
 (1/342 شغر: التذري  الجشاجي، ه د القادر هؾد  ) 2
 بععععالركؽ األدبععععي لمجريسععععة،  شغععععر: كتابععععه التذععععري  الجشععععاجيأطمععععق هميععععه الععععدكتؾر ه ععععد القععععادر هععععؾد   3
(1/380-409  ) 
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 –خيعععاي ح حدعععياي وح شعععرعياي أي معععا  ؾلعععد السباشعععر   ؾل عععداي هر  –بشعععد الدععع ل العركعععي 
وسسي ب لػ ألن حد الد  ية كي الشؾال هؾ الحد الستعارف هميعه أي معا أقعّره هعرف 

 ل1الشاس وق مته هقؾلاؼ
  المطلب األول: الترويع الذي يترتب  ليو ىالك نفس

 صهرة المدألة: 
 يععاو شععخص بإلقععاء الرهععل والفععزال همععى آ ععر بإحععدل وسععاج  الترويعع  ) الرععياح 

 لللللل( مسا أدل إلى مؾ هل -إلقاء حية  –إشاار سالح  – الذد د
ا تم  الفقااء كعي الؾصع  الذعرهي لجريسعة الترويع  معشاؼ معؽ قعاي أاعه قتع       

هسد، ومشاؼ مؽ قاي أاعه قتع  شعبه هسعد ومعشاؼ معؽ قعاي أاعه قتع   ظعم ومعشاؼ معؽ 
رعع   قععاي أاععه ح شععيء هميععه وأشععاء همععى ا ععتالكاؼ هعع ا عختمعع  الحجععؼ، همععى التف

 ان ي: 
 : 2أقهال الفقياء و أدلتيم

أاعععه قتععع ز هسعععدز عجعععل خيعععه القرعععا  وهعععؾ قعععؾي الدعععاد  السال يعععة القدددهل األول:
ل 3

والدعاد  الذعاك ية كعي قعؾي و ّرعؾا  ،واشترطؾا أن عجؾن التروي  همعى وجعه الععداو 
 ل4ب لػ الر ي ه ر السس ز والسرأ  الز يفة العق  والبالغ السجشؾن 

 األدلة: 
السال ية أوج عؾا القرعا  إذا وجعدت الععداو  بع ؽ الجعااي والسجشعي هميعه كسعؽ كإن 

قاو بتروي  شخص ب شاسا هعداو  كإاعه بع لػ  تقرعد قتمعه كؾجعل القرعا  لغاعؾر 
 ل1هسده وقرده

                                                           
 ل(1/452 شظر: التذري  الجشاجي اإلسالمي، ه د القادر هؾد  ) 1
 ج  أدلة الفقااء هقمية لعدو ورود ارؾ  صريحة  خص ه ه الجريسةل 2
حاشععية الخرشععي همععى (، 244\4وحاشععية الدسععؾقي، الدسععؾقي )  شغععر: الذععرح ال   ععر لمذععيل الععدرد ر 3

 ل(282\12) (، ال   ر ، القراكي9\8) مخترر  م  ، الخرشي
(، أسشى السظالل كي شرح رو ة الظالل، 348\7)  شغر: اااعة السحتاا إلى شرح السشااا، الرممي 4

 ل(335\5) ، ممشي السحتاا إلى معركة معااي ألفاذ السشااا، الذرأ شي(9\4) زكريا األاراري 
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وألن  عمث ر الترويع  همعى الرعم ر ه عر السس عز وهمعى السعرأ   ع يفة العقع  والبعالغ 
 ل2السجشؾن هالل همى ه ره

أاه قت ز شبه هسد  جل خيه الدعة وهؾ قؾي )الحشيية ي:القهل الثان
والذاك ية كي  3

 ( 5والحشابمة  4الر ي والسعتؾه والسرأ  الز يفة وهؾ السعتسد
 6 صاح همى وجاه كسات كال قؾد هميه هشداا وهميه الدعة 

 إن صععاح همععى  7 رجعع  صععاح بععآ ر كجععم  كسععات مععؽ صععيحته  جععل خيععه الدعععة  
صعع ي ح عس ععز أو همععى معتععؾه أو امععرأ   عع يفة العقعع  وكعع  مسععا ذكععر كععاجؽ همععى 

 8طرف سظ  كؾق  ب لػ ومات هميه دعة  
 9 شار سيفاي كي وجه إادان أو أدحه مؽ شاهق كسات مؽ روهته كعميه الدعة 

كثعر  ول عؽ لسعا ،واستدلؾا بالسعقؾي: ألن القت  بالتروي  ح  يدي هالبعاي إلعى السعؾت
 مد تعععه لمسعععؾت جعمشعععا الاعععالك هميعععه وأطمقشعععا هميعععه شعععبه هسعععد كؾج ععع  الدععععة همعععى 

 ل10الجااي
 :القهل الثالث

واشععترطؾا أن عجععؾن همععى ه ععر  1أاععه قتعع   ظععم  جععل خيععه الدعععة وهععؾ قععؾي السال يععة
 ل 2والحشابمة كي قؾي ،وجه العداو 

                                                                                                                                           
(، ويقتص مشه ول ؽ بقدامة ححتسعاي أاعه 9\8) الخرشي همى مخترر  م  ، الخرشي شغر: حاشية  1

معات مععؽ الدععقظة خيحمعع  وح  الععدو  سدعع ؽ عس شععا متؾالععة بماععه مععات  ؾكععا مشععه ولععؾ مععات بسجععرد اإلشععار  
 همى أي وجه كان كال  مزمه إح دعة الخظم وسم  مؼ هؽ القت  الخظم هشدهؼ إن شاء  ل 

 ل(335\5)  شغر: ممشي السحتاا، الذرأ شي 2
 ل(335\8)  شغر: البحر الراجق شرح كشز الدقاجق، ابؽ اجيؼ 3
(، ممشعي السحتعاا إلعى معركعة مععااي ألفعاذ 348\7)  شغر: اااعة السحتاا إلى شعرح السشاعاا، الرممعي 4

 ل(335\5) السشااا، الذرأ شي
 ل(512\5) اال همى متؽ اإلقشاال، ال اؾ ي(، كذاف القش431\8)  شغر: السمشي، ابؽ قدامة 5
 ل(235\7) بداج  الرشاج  كي  ر  ل الذراج ، ال اسااي 6
 ل(335\8) البحر الراجق، ابؽ اجيؼ 7
 ل(348\7) اااعة السحتاا، الرممي 8
 ل(431\8) السمشي، ابؽ قدامة 9

 ل(348\7)  شغر: اااعة السحتاا إلى شرح السشااا، الرممي 10
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عقدععؼ القتعع  هشععد السال يععة إلععى قدععس ؽ: قتعع  هسععد وقتعع   ظععم كععال  ؾجععد  مالحظددة:
 هشدهؼ قت  شبه هسدل

 األدلة: 
كععإذا روال شععخص آ ععر وأ شاسععا هععداو  كععان قععتالي هسععداي وجععل خيععه القرععا ، وقععد 

أمععا إذا لععؼ عجععؽ ب شاسععا هععداو ز ُهععّد القتععُ   ظععم ووج عع  الدعععة، وهعع ا مععا  ،ب شعع  ذلععػ
 ل3وهممؾا ذلػ ألاه قرد الفع  وأ ظم كي القت  ذهل إليه أعزاي الحشابمة

 القهل الرابع: 
والذعععاك ية إذا وقعععع  جريسعععة  4أن ح قرعععا  هميعععه وح دععععة وهعععؾ قعععؾي )الحشابمعععة 

 ل 5التروي  همى بالغ هاق 
 6 ال  كال شيء هميه إن لؼ عمتفماسا وإن صاح بسجم  أو مجمفة كدقظا كسا 

ومععؽ صععاح همععى بععالغ هاقعع  للللكععاجؽ بظععرف سععظ  كدععقي كسععات كععال دعععة كععي  
 7األص  للل  

 :األدلة
شي هميه استدلؾا بالسعقؾي: بمن ح شيء همى الجااي إن أحدم التروي  همى السج

 :دون أن عفاجئه أو  باهته
 _ ألاه لؼ عجؽ هميهل 
 لوقؾال السؾت همى البالغ بالتروي  _ لشدر   
 ل8عجؾن السؾت مؾاكقة قدر _ ححتساي أن  

 وجاة اغر الباحثة: 
                                                                                                                                           

 ل(9\8) (، حاشية الخرشي همى مخترر  م  ، الخرشي282\12) القراكي  شغر: ال   ر ، 1
 ل(512\5)  شغر: كذاف القشاال همى متؽ اإلقشاال، ال اؾ ي 2
  شغر: السراج  الدابقةل  3
 ل(512\5)  شغر: كذاف القشاال، ال اؾ ي 4
 ل(335\5)  شغر: مفشي السحتاا، الذرأ شي 5
 ل(512\5) كذاف القشاال، ال اؾ ي 6
 ل(335\5) ممشي السحتاا، الذرأ شي 7
 ل(335\5) (، ممشي السحتاا، الذرأ شي512\5 شغر: كذاف القشاال، ال اؾ ي ) 8
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 ألاععه األقععؾل كععي  ،أم عع  إلععى القععؾي بماععه قتعع  شععبه هسععد وج عع  خيععه الدعععة
اغري ح ث ح عر   إطال  العسد هميه ووجؾ  القرعا  ألاعه ح عقتع  

وح عر  كؾن دمعه هعدراي ح عجعل هميعه شعيء سعداي لم ريععة كعإذا ، به هاد 
لبعععا  همعععى مرعععراعيه بترويععع  الشعععاس _و اصعععة جعمشعععا دمعععه هعععدراي كتحشعععا ا

السرعععاب ؽ بعععممراّ القمعععل كعععإااؼ معر عععؾن لمسعععؾت أكثعععر معععؽ ه عععرهؼ _ 
 ل ح شيء هم اؼل و   عالى أهمؼ بحجة أن

 المطلب الثاني: الترويع الذي يترتب  ليو ىالك ما دون النفس 
 لمتروي  ال ي  تر ل هميه هالك ما دون الشفس مدملتان:

وهؾ ما عدعسى افعس معؽ وجعه  ،امرأ  حام  وأدل ذلػ إلى إسقاط الجش ؽ_  روي  
 وه ر افس مؽ وجه آ رل

 _ التروي  ال ي  يدي إلى زواي هق ل
 أبدأ بتروي  الحام  السيدي إلى إسقاط جش شاا:

صعععؾر  السدعععملة: معععؽ اسعععتخدو أحعععد وسعععاج  الترويععع  همعععى امعععرأ  حامععع  كالرعععياح 
طمعععل سعععمظان أو ذي شعععؾكة لاعععا أو إ بارهعععا الذعععد د كجعععم  أو إشعععاار الدعععالح أو 

 وأدل ذلػ إلى إجااّ الجش ؽ ومؾ هل ،بخ ر مفزال
 ( أّن هميه )هّر  جش ؽ( أي د تهل4الحشابمة  3الذاك ية  2)السال ية  1ا فق الفقااء

 د تهل
 واستدلؾا همى ذلػ باألثر: 

بسعععا روي أن هسعععر ر عععي   هشعععه بععععث إلعععى امعععرأ  مم بعععة وكعععان  عععد   هم اعععا، 
 ،كزعرأاا الظمعق ،ما لاا ولعسر ك  شسا هي كي الظريعق إذ كزهع  ،عا ويماا كقال :

كرععاح الرععع ي صععيحت ؽ ثععؼ مععاتل كاستذعععار هسععر أصععحا  الش عععي  ،كالقعع  ولععداي 
 ،إاسا أاع  واٍي ومعيد  ،صمى   هميه وسمؼ كمشار بعزاؼ أن ليس هميػ شيء

                                                           
 لؼ أجد لمحشيية قؾح كي إسقاط الجش ؽ بالتروي ، ول شاؼ كي ه ر التروي   ؾج ؾن المر  همى الجش ؽل 1
 ل(552\4السدواة، مالػ بؽ أاس األصبحي )  شغر: 2
 ل(350\7) ، اااعة السحتاا، الرممي(205\3) السا  ، الذ رازي  شغر:  3
 ل(432\8) (، السمشي، ابؽ قدامة23\6) كذاف القشاال، ال اؾ ي 4
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كقاي: ما  قؾي عا أبا الحدؽ: كقاي إن قالؾا برأ اؼ  ،وصس  همي كمق   هميه هسر
ألاعػ ؛ إذ د تعه هميعػ ،كقد أ ظم رأ اؼ، وإن كعااؾا قعالؾا كعي هعؾاك كمعؼ  شرعحؾا لعػ

ل 1أكزهتاععا كملقتععهل كقععاي هسععر أقدععس  هميععػ أن ح   ععرح حتععى  قدععساا همععى قؾمععػ
أدل ذلعػ كقد    ؽ مسا أكتاه همي ر عي   هشعه أن معؽ أ عاف أو أكعزال الحامع  و 

 إلى إسقاط الجش ؽ هميه د تهل
 السدملة الثااية: التروي  ال ي  يدي إلى زوي هق ل 

مؽ أكعزال شخرعاي وأ اكعه بمحعد وسعاج  الترويع  التعي ذكر اعا وأدل  صهرة المدألة:
 كممفقااء كي ه ه السدملة قؾحن:  ،ذلػ إلى زواي هقمه بمن ا ت  هقمه أو جؽ

 القهل األول: 
 4والذعععاك ية كعععي الرععع ي  3السال يعععة و  2لفقاعععاء معععؽ )الحشييعععة وهعععؾ قعععؾي جساعععؾر ا

 ل إلى زواي هق   جل خيه الدعة( بمن التروي  ال ي  يدي 5والحشابمة
 القهل الثاني: 

بمن التروي  ال ي  تر ل هميعه زواي هقع  البعالغ ح  6وهؾ قؾي الذاك ية كي البالغ 
 ح  ؾجل الدعةل 

 أدلة القهل األول: 
، 7لش ععي صععمى   هميععه وسععمؼ لعسععرو بععؽ حععزو  وكععي العقعع  الدعععة اسعتدلؾا: بجتععا  ا

وأعععمن العقععع  أك عععر السععععااي قعععدراي وأهغعععؼ الحعععؾاس افععععاي، خبعععه عحرععع  التس  عععز بععع ؽ 
وهعؾ شعرط لؾجعؾ  الت ميعف ولرعحة الترعركات  ،وأعه  تس عز هعؽ ال اعاجؼ ،األشياء

                                                           
 ل(18010أ رجه ه د الرزا  كي مرشفه، كتا : العقؾي، با : مؽ أكزهه الدمظان، )رقؼ: 1
 ل(561\6)  شغر: حاشية رد السحتار همى الدر السختار، ابؽ هابد ؽ 2
 ل(563\4)  شغر: السدواة، مالػ بؽ أاس األصبحي 3
 ل(335\5)  شغر: ممشي السحتاا إلى معركة معااي ألفاذ السشااا، الذرأ شي 4
، جؽ  ؾمعا كعميعه معؽ الدععة بقعدر ذلعػ(، أما إذا صار عف ق  ؾما وي465\7)  شغر: السمشي، ابؽ قدامة 5

 ،ألصعاب ، وإن لعؼ ععمعؼ مثع  أن صعار مدهؾشعاوجل بعزاا كي بعض بقعدره كاألن ما وج   خيه الدعة 
 أو عفزال مشه ويدتؾحش إذا  ال كا ا ح عسجؽ  قد ره كتجل خيه حجؾمةل 

 ل(335\5)  شغر: ممشي السحتاا، الذرأ شي 6
 ل(465\7) ؽ قدامة شغر: السمشي، اب 7
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هميععه أحععق  ك ععان بإعجععا  الدعععة ،الساليععة وه رهععا وهععؾ شععرط لرععحة أداء ال بععادات
 ل1مؽ بقية الحؾاس
 : أدلة القهل الثاني

وهععؾ قععؾي الذععاك ية كععي الترويعع  العع ي  ععيدي إلععى زواي هقعع  البععالغ بعععدو وجععؾ  
 كقد أوج ؾا الدعة همى الر ي كقيل   ،الدعة هميه

واسععتدلؾا بععالسعقؾي: بععمن وقععؾال أثععر الترويعع  همععى البععالغ بععزواي هقمععه اععادر ولععيس 
 ل 2بؾجؾ  الدعة بخالف الر يمعاؾد الؾقؾال كال عحجؼ 

 : وجية نظر الباحثة
أم عع  إلععى مععا ذهععل إليععه جساععؾر الفقاععاء مععؽ وجععؾ  الدعععة همععى مععؽ روال شخرععاي 
وأدل إلعععى زواي هقمعععه بالمعععاي كعععان أو صععع ياي ححتسعععاي زواي هقععع  البعععالغ بعععالتروي  

الي كالر ي، وهؾ ليس اادريا الؾقؾال، وكث ريا ما ادس  بحعاحت زواي هقع  البعالغ رجع
كان أو امرأ ، و اصة كي هرراا الحالي خبسجرد سساهاؼ   عراي ميلسعاي كؾكعا  ابعؽ 

 أو كقده أو حتى مر ه و   عالى أهمؼل 
 المطلب الثالث: الترويع الذي يترتب  ليو ىتك  رض 

 ،عقععاي: أكرمعع  هشععه هر ععي أي صععش  هشععه افدععي، عقرععد بععالعّر لمععة: الععشفس
 ل 3وكالن اقي العّر أي بريء مؽ أن عذتؼ ويعا ، وق   هّر الرج  حدبه

كعالعّر  ،العّر اصظالحاي: ح عخرا السعشى احصعظالحي هعؽ السعشعى الممعؾي 
 ما عسدح به اإلادان أو   و، وهؾ أحد الرفات األساسية التي  س زه هؽ الح ؾانل 

مقرعداي معؽ مقاصعد  وقد حرص  الذريعة اإلسالمية همى حفا العّر ال ي عععد
كإذا كقد هع ا السقرعد ا تع  اغعاو الحيعا   ،الذريعة لحفا مرال  الشاس الزرورية

 وكددت مرال  الشاسل 
 

                                                           
  شغر: السرج  الدابقل  1
 ل(335\5) الذرأ شي شغر: ممشي السحتاا إلى معركة معااي ألفاذ السشااا،  2
 ل(205)   مختار الرحاح، الرازي  3
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 : صهرة المدألة
ح ث قامع   ، تجمى صؾر  ه ه السدملة بمهغؼ حادثة جرت كي التاريل اإلسالمي

هزو  بمكسماا ب ؽ السدمس ؽ وياؾد بشي ق شقاال كي زمؽ رسعؾي   صعمى   هميعه 
 بد ل  ياو رج  مؽ  اؾد بشي ق شقاال بجذ  هؾر  امرأ  مدمسةل   ،وسمؼ

وذلػ خيسا رول ابؽ هذاو هؽ ه د  بؽ جعفر بعؽ السدعؾر بعؽ مخرمعة هعؽ أبعي 
أ  مؽ العر  قدم  بجمل لاا أي ما قاي:  كان مؽ أمر بشي ق شقاال أن امر  ،هؾان

 ،وجمدععع  إلعععى صعععاجغ باعععا ،عجمعععل  إلعععى الدعععؾ  لم يععع  خباهتعععه بدعععؾ  بشعععي ق شقعععاال
كعسععد الرععاجغ إلععى طععرف ثؾأاععا كعقععده  ،كجعمععؾا  ريععدوااا همععى كذعع  وجااععا كمبعع 

كؾثل رجع  معؽ ، كزحجؾا مشاا كراح ، كمسا قام  اا ذف  سؾأ اا، إلى عارها
 ،وشععدت ال اععؾد همععى السدععمؼ كقتمععؾه، مععه وكععان  اؾدعععاي السدععمس ؽ همععى الرععاجغ كقت

كمزل السدمسؾن كؾق  الذعر ب عشاؼ  ،كاستررخ أه  السدمؼ السدمس ؽ همى ال اؾد
 ل1وأ ؽ بشي ق شقاال 

كسا كعمه ه ا ال اؾدي مؽ  رويعه لمسرأ  السدمسة ومعا اعتج هشعه معؽ كذع  هؾر اعا 
ع ي جرمععاي ععاقعل هميععه هع ا مععا دكع  السدععمؼ الم عؾر إلععى  ،أمعاو الشععاس كف ع  بجؾاععه كيعي

وما حدم مؽ ازاال شد د ب شاؼ  ؼ همى أثعره إجعالء  اعؾد  ،قتمه جّراء كعمته الذشيعة
 بشي ق شقاال هؽ بجر  أب اؼل

ومؽ صؾر ذلػ أعزاي:  ياو شخص بتروي  امرأ ، إما بسماكمتاا  مدة أو  خؾيفاعا 
ى كذعع  هؾر اععال كسثعع  وأدل ذلععػ إلعع ،بإلقععاء حيععة هم اععا أو إ بارهععا   ععراي محزاععاي 

 ذلػ وما شابااا  شدرا  ح  مفاؾو هتػ العّر التي  تر ل همى كاهمه هقؾأةل
وقععد ذو رسععؾي   صععمى   هميععه وسععمؼ مععؽ هتععػ هععّر أ يععه أو كععع  شعع ئاي قععد 

و ؾهعععده  ععععالى  ، عععيثر همعععى السدعععاس بعر عععه معععؽ كذععع  هعععؾر  أو معععا شعععابه ذلعععػ
همعى كعمتعه قعاي صعمى   هميعه وسعمؼ: بجذ  هؾر ه وكزعحاا هقابعاي لعه و ذعشيعاي 

 2 مؽ كذ  هؾر  أ يه السدمؼ كذ    هؾر ه حتى عفزحه باا كي ب ته 
                                                           

 ل(2/48) الد ر  الش ؾية، ابؽ هذاو 1
)رقععؼ  رواه ابععؽ ماجععه كععي سععششه، كتععا : الحععدود، بععا : الدععتر همععى السععيمؽ ودكعع  الحععدود بالذعع اات، 2

 ل(46\6) صحي  و  يف سشؽ ابؽ ماجه  (، صححه األلبااي،2546
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وجه احستدحي: أّن مؽ كذ  هؾر  أ يه  ؾهده    عالى بمن عفز  هؾر ه ولعؾ 
 ل1بعد ح ؽ

ولمشفس البذرية كي اإلسالو حرمةز  قتزي هعدو إ ع اجاا أو  عريزعاا لوهااعة، كقعد 
وكععّر همععى مععؽ آذاهععا أو  عععّر لمسدععاس  ،ه  أحجععاو وحععدود لمحفععاذ هم اععاشععر 

باا بالتروي  أو ما شاباه العقؾأة وال و؛ ل لػ كقد ساول الذعرال الحجعيؼ بع ؽ حرمعة 
التعععّر لععدو السدععمؼ وحرمععة التعععّر لاتعععػ هر ععه، وذلععػ خيسععا رواه أبععؾ هريعععر  

كع  السدعمؼ همعى السدعمؼ ر ي   هشه أن رسؾي   صمى   هميعه وسعمؼ قعاي:  
 ل2حراو دمه وماله وهر ه 

 الخالصة: 
   ؽ مؽ  الي هّر ما س ق أن التروي  ال ي  تر ل هميعه هتعػ هعّر جريسعة 

ل عؽ لععؼ عحععدد لاععا هقؾأععة مقعدر ؛ لعع ا   ععؾن العقؾأععة  عزيريععة  ععاقعل هم اععا الذععرال،
 عقدرها الحاكؼل 

 مالالمطلب الرابع: الترويع الذي يترتب  ليو إتالف 
ا وكان ب ده ماي  ويسجؽ أن  يدي التروي  أعزاي إلى إ الف ماي، كسؽ روال شخري
 سعععؾاء أكعععان السعععاي مثميعععاي أو  يسيعععاي  كملقعععاه وهعععر  أو ألقعععاه وكدعععر أو  مععع  اتيجعععة 

ومؽ أمثمة ذلػ: مؽ روال شخراي وكان عقؾد مركبة كاصظدو بسركبة أ رل  ، ؾكه
ر أعزاي باألشخا  السؾجؾد ؽ دا   وأدل ذلػ إلى إ الف السركبة وإلحا  الزر 

 السركبةل
بعرد مثمعه إن كعان مثميعاي وأعرد  يستعه إن كعان  يسيعاي،  ،كعمى السروال  سان ما أ مع 

( مععؽ مجمععة األحجععاو العدليععة كععي  عريععف الزععسان: إهظععاء 416وورد كععي السععاد  )
 و يسته إن كان مؽ القيسياتل ،مث  الذيء إن كان مؽ السثميات

 أن مؽ  د ل كي  م  ماي الم ر  سشه ل هسال بالقاهد : 

                                                           
 ل(2/113) ابؽ ماجه، الدشدي  شغر: حاشية الدشدي همى سشؽ 1
  ل(2564رواه مدمؼ كي صحيحه، كتا : ال ر والرمة واندا ، )رقؼ  2
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كعمن احتعر   ،ويد    ح  التد ل مؽ روال آ ر وكان ب ده ماي وأدل إلعى إ الكعه
 أو هر  أو ما شابه ذلػل

ويععدي همععى ذلععػ  ،1وإذا أ معع  شععخص مععاحي ن ععر هسععداي أو  ظععم  لزمععه الزععسان
ِ قؾله  عالى: } ٌِ اْغَتَدى َغَوْيمُْى َف ْغَتُدوا َغَوْيهِ ب ًَ  (194)سؾر  البقر :{ًِْثِن َي  اْغَتَدى َغَوْيمُْى َف

ويععععد حفعععا السعععاي مقرعععداي معععؽ مقاصعععد الذعععريعة اإلسعععالمية التعععي طالسعععا سعععع   
لحفغه هؽ طريق كّر العقؾأات همى مؽ اهتدل همى ماي ه ره إمعا بدعرقته أو 

 إ الكه بذتى صؾر اإل الف كإحراقه أو ما شابه ذلػل
أسععبا  الزععسان ثالثععة كستععى ُوجععد واحععد مشاععا وجععل وأعع ؽ القراكععي كععي الفععرو  أن 

 ،الزسان ومتى لؼ  ؾجد لؼ عجل الزسان، أحعدها: التفؾيع  مباشعر  كعإحرا  ثعؾ 
وقتععع  ح عععؾانل وثاا اعععا وهعععؾ السعععراد كعععي البحعععث: التدععع ل لو عععالف كحفعععر بئعععر كعععي 

 ،ووقععؾد الشععار بقععر  العععزرال، وو عع  الدعععسؾو كععي األطعسععة ،مؾ عع  لععؼ  ععيذن خيععه
سععا شععماه كععي العععاد  أن عفزععي هالبععاي لو ععالف ويذععس  ذلععػ مععؽ رّوال واحععؾ ذلععػ م

هشععدها ، شعخص وأدل ذلعػ إلععى إ عالف معا ب ععده معؽ السعاي اتيجععة  خؾيفعه و رويععه
 ل2عجؾن الستعدي  امشاي لسا أ م 

كشتيجعة ذلعػ ح  ،ول ؽ هميه  سااه ،و   ؽ أن ح هقؾأة همى مؽ أ م  ماي ه ره
ععت ر التروي  ال ي  تر عل هميعه إ عالف معاي جشاععة )جريسعة( ألاعه ح  تر عل هميعه 

 هقؾأةل 

 النتائج والمناقذة

 مؽ  الي هّر ما س ق    ؽ:
  حريؼ التروي  بجاكة صؾره وأشجاله كي اغر الذريعة اإلسالميةل -1
هشعععد  ،وجعععؾ  القرعععا  همعععى معععؽ رّوال شخرعععاي وأدل ذلعععػ إلعععى مؾ عععه  -2

 ل ية إن كان ب شاسا هداو  والذاك ية كي قؾيلالسا

                                                           
 (4/27)  شغر: الفرو ، القراكي 1
 بقل شغر: السرج  الدا 2
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وجعععؾ  الدععععة همعععى معععؽ روال شخرعععاي وأدل ذلعععػ إلعععى مؾ عععه هشعععد جسيععع    -3
 الفقااء بسا كي ذلػ السال ية همى ه ر وجه العداو ل

 وجؾ  الزسان همى مؽ روال شخراي وأدل ذلػ إلى إ الف مالهل  -4
أو  ،أو هعععالك معععا دون العععشفس ،الترويععع  الععع ي  تر عععل هميعععه هعععالك افعععس  -5

هتػ هّر ععت ر جريسة ععاقعل هم اعا الذعرال، أمعا الترويع  الع ي  تر عل 
هميه إ الف ماي كال ععت ر جريسعة ألاعه ح هقؾأعة هميعه بع  هميعه  عسان 

 والزسان ليس بعقؾأة ب   عؾيض هسا أ مفهل، ما أ م 
  التهصيات
قااؾاية همعى هعرار معؾاد   قش ؽ أحجاو جريسة التروي  همى شج  مؾاد -1أوصي: 

 مجمة األحجاو العدلية؛ ليدا  إصدار األحجاو مؽ ق   القزا ل
اذععر أسععال ل  ؾهؾيععة لمحععد مععؽ مذععاهد  األطفععاي ألكععالو الرهععل التععي  -2        

 ععيثر همععى افدععع تاؼ، كسععا أوصععي السخترععع ؽ بالترأيععة بدراسععة أثعععر الترويعع  همعععى 
 افدية الظف  وطر  هالجهل

 جعالمرادر والمرا

ه، الساعع   كععي كقععه اإلمععاو الذععاكعي، دار 476_ الذعع رازي، إبععراهيؼ بععؽ همععي بععؽ  ؾسعع  الذعع رازي ت 
 ال تل العمسيةل

و(ل   مخععيص 1995) ه،852_ العدعقالاي، أحسعد بععؽ همعي بععؽ   بعؽ أحسععد بعؽ حجععر العدعقالاي ت 
 ، ميسدة قرطبةل مررل 1الح  ر كي  خريج أحاد ث الراكعي ال   ر، ط

ه، السرععباح السش عععر كععي هريععل الذعععرح 770الف ععؾمي، أحسععد بععؽ   بعععؽ همععي الف ععؾمي ثعععؼ الحسععؾي _ 
 ب روتل ل شانل –ال   ر، السجتبة العمسية 

ه(،  فدع ر 1419ه، )774_ ابؽ كث ر، إسساه   بؽ هسر بؽ كث ر القرشي السرري ثعؼ الدمذعقي ت 
   ، دار ال تل العمسية، ب روتل ل شانل1القرآن العغيؼ، ط

األارععاري، زكريععا بععؽ   بععؽ زكريععا األارععاري، بععدون طبعععة وأععدون  ععاريل، أسععشى السظالععل كععي شععرح -
 رّو الظالل، دار ال تا  اإلسالميل

ه، البحعر الراجعق شعرح 970_ ابؽ اجيؼ، زيؽ الد ؽ بؽ إبراهيؼ بؽ   السعروف بعان اجعيؼ السرعري ت 
 ، دار ال تا  اإلسالميل2كشز الدقاجق، ط
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أبعععؾ داود، سعععميسان بعععؽ األشععععث بعععؽ إسعععحا  بعععؽ بذععع ر بعععؽ شعععداد بعععؽ هسعععرو األزدي الدجدعععتااي ت -
 ه، سشؽ أبي داود، السجتبة العررية، ص دا، ب روتل 275

و، 1994 ه،684_ القراكي، شاا  الد ؽ أحسد بؽ إدريس بؽ ه د الرحسؽ السال ي الذعا ر بعالقراكي ت
 اإلسالمي، ب روتلال   ر  كي كروال السال ية، دار السمر  

ه، أاععؾار 684_ القراكععي، شععاا  الععد ؽ أحسععد بععؽ إدريععس بععؽ ه ععدالرحسؽ السععال ي الذععا ر بععالقراكي ت 
 ال رو  كي أاؾار الفرو ، بدون طبعة وأدون  اريل، هالؼ ال تلل

رأععي، _ هعؾد ، ه عد القعادر هععؾد ، التذعري  الجشعاجي اإلسعالمي مقاراععا بالقعااؾن الؾ ععي، دار ال ا عل الع
 لب روت

و(ل بعداج  1986) ه،587_ ال اسااي، هعالء العد ؽ أبعؾ بجعر بعؽ مدععؾد بعؽ أحسعد ال اسعااي الحشفعي ت
 ، دار ال تل العمسيةل2الرشاج  كي  ر  ل الذراج ، ط

 ه885_ السرداوي، هالء الد ؽ أبؾ الحدؽ همي بعؽ سعميسان السعرداوي الدمذعقي الرعالحي الحش معي ت 
 ، دار إحياء الترام العرأيل2ركة الراج  مؽ الخالف، ط)بدون  اريل(، اإلاراف كي مع

و(، السدواععة، 1994ه )179_ األصععبحي، مالععػ بععؽ أاععس بععؽ مالععػ بععؽ هععامر األصععبحي السععداي ت 
 ، دار ال تل العمسيةل1ط

و(، مؾطعم اإلمعاو 1985ه )179_ األصبحي، مالػ بؽ أاس بؽ مالػ بعؽ هعامر األصعبحي السعداي ت 
 م العرأي، ب روت، ل شانلمالػ، دار إحياء الترا

و(، رد 1992ه، )1252_ ابؽ هابد ؽ،   أم ؽ بؽ هسر بؽ ه د العزيز هابعد ؽ الدمذعقي الحشفعي ت
 ، دار الف ر، ب روتل 2السحتار همى الدر السختار، ط

و(، مختعار 1999ه)666_ الرازي، زيؽ الد ؽ أبؾ ه د    بؽ أبي بجر ه د القادر الحشفي العرازي ت
 السجتبة العررية، ص دا، ب روتل -، الدار الشسؾذجية5حاح، طالر

ه، 1004_ الرممععععي، شععععسس الععععد ؽ   بععععؽ أبععععي ال بععععاس أحسععععد بععععؽ حسععععز  شععععاا  الععععد ؽ الرممععععي ت
 و(، اااعة السحتاا إلى شرح السشااا، ط أ  ر ، دار الف ر، ب روتل 1984)

ه، 671رجععي شععسس الععد ؽ القرط ععي ت_القرط ععي،   بععؽ أحسععد بععؽ أبععي بجععر بععؽ كععرح األارععاري الخز 
 ، دار ال تل السررية، القاهر ل 2و(، الجام  ألحجاو القرآن، ط1964)

ه، )بععدون طبعععة وأععدون  ععاريل(، الذععرح 1230الدسععؾقي،   بععؽ أحسععد بععؽ هركععة الدسععؾقي السععال ي ت-
 ال   ر لمذيل الدرد ر وحاشية الدسؾقي، دار الف ر

و(، ممشععععي 1994ه، )977أحسععععد الخظ ععععل الذععععرأ شي الذععععاكعي ت_ الذععععرأ شي، شععععسس الععععد ؽ   بععععؽ 
 ، دار ال تل العمسيةل1السحتاا إلى معركة معااي ألفاذ السشااا، ط
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)بعدون طبععة وأعدون  ه1138_الدشدي،   بعؽ ه عد الاعادي التتعؾي أبعؾ الحدعؽ اعؾر العد ؽ الدعشدي ت 
  اريل(، حاشية الدشدي همى سشؽ ابؽ ماجه، دار الج  ، ب روتل

)بعدون طبععة وأعدون  عاريل(، شعرح  ه1101_الخرشي،   بؽ ه عد  الخرشعي السعال ي أبعؾ ه عد  ت 
 مخترر  م   لمخرشي، دار الف ر لمظباهة، ب روتل 

و(، إرواء المم عع  كععي  خععريج أحاد ععث مشععار 1985) ه1420_ األلبععااي،   بععؽ ااصععر الععد ؽ األلبععااي 
 وتل ، السجتل اإلسالمي، ب ر 2الد   ، ط

، صعحي  و ع يف سعشؽ ابعؽ ماجعه، براعامج مشغؾمعة  1420_ األلبااي،   ااصعر العد ؽ األلبعااي ت 
 التحقيقات الحد ثية، إاتاا مركز اؾر اإلسالول

، صعععععحي  و ععععع يف سعععععشؽ أبعععععي داود، براعععععامج مشغؾمعععععة 1420_ األلبعععععااي،   ااصعععععر األلبعععععااي ت 
 التحقيقات الحد ثية، إاتاا مركز اؾر اإلسالول 

ه،  ععععع يف الجعععععام  الرعععععم ر وزياد عععععه، السجتعععععل 1420_ األلبعععععااي،   ااصعععععر العععععد ؽ األلبعععععااي ت 
 اإلسالميل 

)بعدون طبععة وأعدون  عاريل(، سعشؽ  ه273_ابؽ ماجه،   بؽ  زيد القزويشي ، وماجه اسؼ أبيه  زيد ت 
 ابؽ ماجه، دار إحياء ال تل العرأيةل

)بعععدون طبععععة وأعععدون  ه261دعععؽ القذععع ري الشيدعععابؾري ت_ اإلمعععاو مدعععمؼ، مدعععمؼ بعععؽ الحجعععاا أبعععؾ الح
  اريل(، صحي  مدمؼ، دار إحياء الترام العرأي، ب روتل

)بعدون  ه1051_ال اؾ ي، مشرؾر بؽ  ؾاس بؽ صالح الد ؽ بؽ حدؽ بؽ ادريعس ال اعؾ ي الحش معي ت
 طبعة وأدون  اريل(، كذاف القشاال همى متؽ اإلقشاال، دار ال تل العمسيةل

_ابعؽ قدامععة، أبععؾ   مؾكعق الععد ؽ ه ععد  بعؽ أحسععد بععؽ   بعؽ قدامععة الجسععاه مي السقدسعي ثععؼ الدمذععقي 
 ، ) بدون طبعة وأدون  اريل(، السمشي، مجتبة القاهر ل 620الحش مي الذا ر بابؽ قدامة ت

 لدالس ل، دار ا2_ وزار  األوقاف والذيون اإلسالمية ال ؾيتية، السؾسؾهة الفقاية ال ؾيتية، ط

ه) بدون طبععة وأعدون  عاريل(، السجسعؾال شعرح الساع  ، دار 676_ الشؾوي، عح ى بؽ شرف الشؾوي ت 
 الف رل

ه(، السشاععاا شععرح صععحي  مدععمؼ بععؽ الحجععاا، 1392) ه676_ الشععؾوي، عح ععى بععؽ شععرف الشععؾوي ت 
 ، دار إحياء الترام العرأي، ب روتل 2ط
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Abstract  

This research aims to clarify whether intimidation is a punishable 
crime in Islamic legislation or not by analyzing and comparing 
scholars’ views and presenting their evidence and the researcher's 
opinion in each of them. The comparative analysis approach was 
utilized to achieve the research goals. The study revealed that 
intimidation is a punishable crime in Islamic legislation according to its 
consequences such as the destruction of a soul, or less than that، or 
indecent assault. However، intimidation that causes the damage of 
money is not considered a crime. In Addition, the penalty varies 
according to the damage the intimidation causes to the plaintiff such 
as in the Maliki madhab an obligation of retribution to who intimidate a 
person and leads to his/her death if there is a previous enmity 
between them whereas, in Shafi the blood-money is obligatory. 
Moreover، the obligation to guarantee who intimidates a person and 
results in damage to his/her money. Furthermore، the specialists of 
Islamic criminal jurisprudence recommend the codification of 
provisions for the crime of intimidation in form of legal articles similar 
to the articles of the Code of Judicial Rulings to make it easier for 
judges to pass judgment. 
Keywords; intimidation, crime, destruction of a soul, Islamic 

legislation. 

  


