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بالرتويع اجلناية
يف الفقه اإلسالمي

 إعداد

 د. عبدهللا بن عبدالرمحن بن أمحد السلطان

أستاذ الفقه املشارك يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء
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مضل أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال  ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور، ونستعينه ، إن احلمد هلل حنمده 
،  -صلى هللا عليه وسلم-وأشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله له ، ومن يضلل فال هادي له ، 

 وبعد : 

سية أو فقد أقرت الشريعة اإلسالمية مبدأ املسؤولية اجلنائية ابلتعدي على الغري ، سواء أكان التعدي أبسباب ح
 Nervousمعنوية ، ومن ذلك اجلناية ابلرتويع ، واليت تعرف يف الوقت احلاضر ابملسؤولية عن الصدمة العصبية )

Shock كأحد موجبات املسؤولية ، مما يدل على سبق الشريعة اإلسالمية ،  ( واليت أقرهتا القوانني الوضعية احلديثة
بات هذا النوع من أنواع اجلناية ، وتقرير العقوبة املناسبة له ، وال غرو يف وتفردها على غريها من القوانني احلديثة يف إث

ذلك ، فهي من لدن عزير حكيم  ، ورغبة مين يف إظهار علو شأن الفقه اإلسالمي يف هذا اجلانب ، وإبراز مزاايه ، 
 ، ال سيما أين مل أجد لفقهاء فيهبراز ااجاهات ا؛إل اجلناية ابلرتويع يف الفقه إسالميفقد جاء هذا البحث املعنون بـ 

 .وقد اشتمل هذا البحث على مخسة مباحث ، وخامتة  بحث مستقل ، ب -على حد علمي –من كتب فيه 

املبحث األول : مفهوم اجلناية ابلرتويع ، واأللفاظ ذات الصلة .

 وفيه مطالبان :

 املطلب األول: مفهوم اجلناية ابلرتويع ، واأللفاظ ذات الصلة .

 :  يه ثالث مسائلوف

 املسألة األوىل  : تعريف اجلناية .

 املسألة الثانية : تعريف الرتويع .

 . املسألة الثالثة : األلفاظ ذات الصلة

 املطلب الثاين : طبيعة اجلناية ابلرتويع .

 . ابلرتويع اجلناية ملبحث الثاين : حكم ا

 وفيه مطالبان :
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 . الرتويع أدلة ثبوت حرمةاملطلب األول : 

 . ابلرتويع اجلناية املطلب الثاين : حكم 

 أركان اجلناية ابلرتويع : املبحث الثالث

 مطالب : وفيه أربعة

 . ألول : الركن األول : اجملين عليهاملطلب ا

  . اجلاين حصول اجلناية ابلرتويع نتيجة لفعلاملطلب الثاين : الركن الثاين : 

. حداث جناية يف اجملين عليهاجلاين إ املطلب الثالث : الركن الثالث : أن يقصد

 املطلب الرابع : مناط اجلناية ابلرتويع .

 املبحث الرابع : عقوبة اجلناية ابلرتويع 

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول : اجلناية ابلرتويع املوجبة للقصاص .

 املطلب الثاين :اجلناية ابلرتويع املوجبة للدية .

 ابلرتويع  اجلناية أنواعاملبحث اخلامس : 

 ثالثة مطالب : 

 املطلب األول : اجلناية على النفس .

 :  وفيه ثالثة فروع

 الفرع األول : اجلناية على الصيب غري املميز .

 الفرع الثاين : اجلناية على البالغ .
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. جناية الفزعان على نفسه أو على غريهالفرع الثالث : 

 .املطلب الثاين : اجلناية على ما دون النفس   

 وفيه فرعان : 

 الفرع األول: اجلناية على عقل اإلنسان ، ومنافعه .

.  استطالق الغائط أو البول أو الريح غري الدائمالفرع الثاين : جناية 

 املطلب الثالث : اجلناية على اجلنني واحلامل . 

 وفيه فرعان : 

الفرع األول : اجلناية على اجلنني . 

احلامل  .الفرع الثاين : اجلناية على 

اخلامتة : وفيها أبرز نتائج البحث .

واحلمد هلل أوالً وأخرياً وصلى هللا على نبينا حممد ، وعلى آله ، وصحبه أمجعني .

 د. عبدهللا بن عبدالرمحن بن أمحد السلطان

 األحساء

 0505972090اجلوال : 

aa.alsultan@gmail.com:  اإللكرتوينالربيد 
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 املبحث األول

مفهوم اجلناية ابلرتويع ، واأللفاظ ذات الصلة

 املطلب األول

مفهوم اجلناية ابلرتويع ، واأللفاظ ذات الصلة

املسألة األوىل : تعريف اجلناية 

أوالً : يف اللغة

ْنَب مصدر   :   (1)لشاعرعليه ََيِْنيِه ِجنايًَة أي :َجرَُّه إليه ، قال اَجََن الذَّ

ُته               على احلَ           ُر سامل وِإنَّ َدماً لو تـَْعَلِمنَي َجنَـيـْ يِ  جاين ِمْثِله َغيـْ

واجتنيتها أي : أخذت الثمرة ، وأصله من جين الثمرة ، وهو أخذ الثمرة من شجرها ، يقال : جنيت الثمرة أجنيها 
 . (2)من شجرها  

عدة معان منها : وتستعمل يف اللغة ل 

 . (3)عام يف كل ما يقبح ويسوء ، أي أنه اسم ملا َينيه املرء من شر ، وما يكتسبه-1

ْنُب واجلُْرم وما يـَْفَعُله اإلنساُن ممَّا يُوِجُب عليه العقاب  -2 نْيا واآلِخرَِة  ، الذَّ  . (4)أَو القَصاص يف الد 

.  (5)الن على فالن ذنباً إذا تقوله عليه ، وادعى عليه ، وهو بريء  اجَن ف التقول على الغري ابجلناية ، يقال :  -2

(  وهو أبو َحية الُنَمريي  .1)
( مادة )جَن( .37/374( ، اتج العروس )1/482( مادة )جَن(، معجم مقاييس اللغة )7/508حمليط األعظم )(  احملكم وا2)
( .291، 143( ، أنيس الفقهاء : )ص1/166(  املغرب يف ترتيب املعرب )3)
( .356( مادة )جَن( ، املطلع )ص37/374(   اتج العروس )4)
( مادة )جَن( .14/154(  لسان العرب )5)
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اثنياً : يف االصطالح الفقهي 

استعمل الفقهاء اجلناية مبعنيني : 

سواء كان يف ، األول : عام ، موافق للمعَن اللغوي للجناية ، فيطلقونه على كل فعل حمرم وقع على وجه التعدي 
  . (1)رض النفس أو يف املال أو الع

الثاين : خاص ، ويطلقونه على التعدي على األبدان ، سواء حل ابلنفس ابإلزهاق ، أو فيما دون النفس ، كالقطع ، 
 .  (2)واجلرح

، والتعدي على العرض ابلقول قذفًا ،  وخيانةً  وسرقةً  ، وهنباً  ، وإتالفاً  أما التعدي على األموال فيطلقون عليه غصباً 
 . (3)وابلفعل زان 

تعريف الرتويعاملسألة الثانية : 

 أواًل: يف اللغة

َر ُة الواحدُة من الرَّْوع : الفزَع ، التـَّْرِوْيُع ، مصدر َروََّعُه يـَُروِ َعُه تـَْرِويـَْعًا ، والرَّْوعة : الَفْزعَ 
ا مَّ لَ فَـ  : قال تعاىلة ، وهي امل

ففزع  ، يقال : راعه األمر يروعه روعاً ، فاراتع أي :أفزعه َعاٌت َروْ  واجلمعُ ،  (4)أي الفزع  عُ الرَّوْ  مَ يْ اهِ رَ إبْـ  نْ عَ  بَ هَ ذَ 
. (6)والعقل ، وعلى ذلك فالرَّوع ابلفتح هو الَفزَع ، وابلضم موضعه ومستقره القلب : وعالر  و ، (5)

( ، املبدع 9/433( ، اإلنصاف )8/207( ، املغين )6/2( ، الفتاوى اهلندية )8/326( ، البحر الرائق )6/97(  تبيني احلقائق )1)
( .255(،  التعاريف )ص107(،  التعريفات)ص331( ، الكليات )ص8/240)  

( ، 8/207( ، املغين )4/2( ، أسَن  املطالب )9/122 )( ، روضة الطالبني6/2( ، الفتاوى اهلندية )6/97(  تبيني احلقائق )2)
( .255( ، التعاريف)ص8/240( ، املبدع ) 9/433اإلنصاف ) 

.( 9/433(   اإلنصاف)3)
( .236التبيان يف تفسري غريب القرآن )ص(  4)
( 129، 21/128ج العروس ))روع ( ، اتمادة ( 934)روع( ، القاموس احمليط )صمادة ( 110(  خمتار الصحاح )ص5)

)روع( .مادة 
مادة ( 129، 21/128)روع ( ، اتج العروس )مادة ( 934)روع( ، القاموس احمليط )ص( مادة 8/137لسان العرب )(  6)

)روع( . 
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يقال : ، و لك الرَّْوع جاء يف مقاييس اللغة " الراء والواو والعني أصل واحد يدل على فـَزَع أو ُمْستَـَقُر فـَزَع ، من ذ 
واألروع من الرجال : ذو  ،(1)والفزع هو انقباض يعرتي اإلنسان من الشيء املخيف، أفزعته  :َروَّْعُت ُفالاًن ، ورعته

.  (2)"  اجلسم واجلهارة ، كأنه من ذلك يروع من يراه

يف االصطالح الفقهي اثنياً: 

 عَ ِز فْ ابلتشديد أي يُـ  ( ٍم أْن يُرو ِعَ لِ سْ مُ ال حِيل  لِ )  قال املناوي: "، اللغة ال خيرج معَن الرتويع عند الفقهاء عن معناه يف 
 . (4)" أي فزع: ) أو ارتياع (  ، وقال الدسوقي : " (3)"  سلماً مُ 

اجملين عليه ، ويثبت  تصرف يصدر من اجلاين يفزع: ح أبنه لرتويع يف االصطالاجلناية ابوعلى ذلك فيمكن تعريف  
الكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه .به إما ه

األلفاظ ذات الصلة املسألة الثالثة : 

أو عقوبة ، أما الرتويع فهوفاعله ضمان  ىجملين عليه ، ال يرتتب علصادر من افعل االرتياع فهو  :االرتياع   -1
 مجين عليه ، قال ابن عابدين : "للالعقوبة أو الضمان يرتتب عليه وجوب صادر من اجلاين ، منسوب إليه ، و فعل 

وأقول : وجه الفرق أن يف موهتا ال يضمن وإذا خوفها ابلضرب يضمن .  إذا صاح على امرأة فألقت جنيناً ..
ابلتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وابلصياح موهتا ابخلوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبري فمات 

ة فمات منها اجب الدية  ، وأقول : ال خمالفة ألنه يف األول مات ابخلوف املنسوب ال يضمن وأنه لو صاح عليه فجأ
. (5)"إليه ، ويف الثاين ابلصيحة فجأة املنسوبة إىل الصائح 

( .137( ، التعريفات )ص555( ، التعاريف )ص379املفردات )ص(  1)
. )روع(ةماد( 2/459(  مقاييس اللغة )2)
. (6/447(  فيض القدير)3)
( .1/108حاشية الدسوقي )(  4)
. (6/588حاشية ابن عابدين )   (5)
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، والفرق بينه وبني (1)والتهديد هو التخويف والتوعد  ، َخوََّفهيهدده هَتديدًا ، أي  َهدََّدهمصدر  : ، التهديد-2
. الرتويعووسائل لتهديد أحد أسباب االرتويع أن 

، ويف االصطالح : توقع مكروه أو فوت حمبوب ، وقيل: هو حذر النفس الفزع: اخلوف يف اللغة :  التخويف-3
والفرق بني اخلوف والفزع أن (2)من أمور ظاهرها يضره ، وقيل غم يلحق اإلنسان مما يتوقعه من السوء ، وضده األمن

ة اخلوف عند أمفاج: الفزع إذ إن الفزع هو مفاجأة اخلوف عند حصول سببه ، قال " الفزع أخص من اخلوف ،
وتقول  ،  انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل -أي اخلوف –وهو ، هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك 

هو ابتداء أي هو نفسه خويف ومعَن فزعت منه أي : هفمعَن خفت، وخفته فتعدية بنفسه ، فزعت منه فتعدية مبن :
اية وهو غالبتداء ال "من"فمعَن خفته أي هو نفسه خويف ومعَن فزعت منه أي هو ابتداء فزعي ألن ، فزعي بنفسه 

. (3)"يؤكد ما ذكرانه

األمل أو األذى النفسياإلنكليزي للداللة على  العصبية مصطلح يستخدم يف القانونالصدمة العصبية : الصدمة -4
نفسية النامجة غالبا ما يتم تطبيقه على االضطراابت ال، و أو اإلمهال اء كان بطريق العمد الذي أحلقه شخص آبخر سو 

قد أصيب إصاابت  امرأًة على سبيل املزاح أبن زوجها كأن خيرب شخصٌ .لشخص عزيز وقوع حادث اإلخبار  بعن 
 .   بذلك  امما أدى إىل تضررهابلغة يف حادث 

يف القانون العريف اإلجنليزي ابألمور الثالثة التالية : سؤوليةللموتتقيد الصدمة العصبية املوجبة 

أن تكون درجة التحمل النفسية والعصبية للمتضرر يف حدود املعتاد واملألوف ، أما األشخاص احلساسون للغاية-1
. بطبيعتهم وال يتحملون التحمل املعتاد ، وتؤثر فيهم املشاهد القليلة اخلطر فال َيب هلم حق التعويض

، ولذلك فإن املرأة اليت خترب بنجاح ابنها فتسر سروراً ابلغاً يؤدياجلاينلفعل دخل الصدمة يف النتائج املتوقعة أن ت-2
إىل اإلضرار هبا فإن املخرب ال يسأل عن هذه النتيجة ؛ ألهنا ليست متوقعة ابعتبارها نتيجة فعله .

( )هدد( .1/228( )هدد( .خمتار الصحاح )9/335)هدد( ، اتج العروس ) (3/433) لسان العرب (   1)
(.329( )هدد( ، التعاريف )ص1/228اح )( )هدد( .خمتار الصح9/335)خوف( ، اتج العروس ) (9/99) لسان العرب (  2)
. الفرق بني اخلوف واهللع والفزع (267الفرق )ص(   3)
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التأثري غريخبالف ، وك اجلاين املباشر واملتسبب يف الصدمة يكون الضرر الذي أصاب اجملين عليه نتيجة لسلأن -3
اليت علمت الزوجة ولذا فإن يؤدي إىل الصدمة ؛ النعدام عنصر املفاجأة ، الذي ينفي مسؤولية اجلاين ؛ألنه ال املباشر 

ال فالفزع بوقوع حادث لزوجها وأطفاهلا ، وذهبت إىل املستشفى فوجدهتم يف حالة سيئة مما أصاهبا حبالة من 
 .(1)لتعويض ؛ النعدام املباشرة يف التأثري ابب لطلبها ايستج

 :( Nervous Shock)ن اجلهة الطبية، فالصدمة العصبيةوالصدمة النفسية مهناك فرق بني الصدمة العصبية ،و 
نسجة من مما حيرم األعضاء واأل تدفق كاف من الدم ىتلقتال اليت حالة طبية طارئة يف أجهزة وأنسجة اجلسم هي 

(: فهي Traumaاألكسجني الالزم ، ويؤدي إىل وقوع أضرار جسيمة قد تسبب الوفاة ، أما الصدمة النفسية )
حادث يهاجم اإلنسان وخيرتق اجلهاز الدفاعي لديه، مع إمكانية متزيق حياة الفرد بشدة. وقد ينتج عن هذا احلادث 

م فيه والتعامل معه بسرعة وفاعلية. وتؤدي الصدمة إىل نشأة تغرياٍت يف الشخصية أو مرٍض عضوي إذا مل يتم التحك
هي حدث خارجي فجائي وغري متوقع يتسم ابحلدة، ويفج ر الكيان اإلنساين . و  اخلوف العميق والعجز أو الرعب

  ةث الصدميادحاأل. و   ويهدد حياته، حبيث ال تستطيع وسائل الدفاع املختلفة أن تسعف اإلنسان للتكيف معه
(Traumatic- Event )  : أحداث خطرية ومربكة ومفاجئة، وتتسم بقوهتا الشديدة ، وتسبب اخلوف والقلق

واالنسحاب والتجنب. واألحداث الصدمية كذلك ذات شدة مرتفعة، وغري متوقعة، وغري متكررة، وختتلف يف دوامها 
من جرائم العنف، وقد تؤثر يف اجملتمع  وميكن أن تؤثر يف شخص مبفرده كحادث سيارة أو جرمية  .من حادة إىل مزمنة

 اً:عامالن َيعالن احلدث حداثً صادم هناك ، و  كله كما هو احلال يف الزلزال أو اإلعصار
  .او بشخص آخر لشخصد ابملوت او اصابة خطرية تلحق ابهتدي .أ

  .ب. شعور قوي ابخلوف والعجز
  :ر الصدمة النفسية فيما يليالشخص الذي يعاين من آاثميكن تلخيص املظاهر اليت تصيب و 
 .خلل يف السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام ابألنشطة اليومية املعتادة -1
 .ردود فعل سلبية اتمة وانسحاب اتم -2
 .حركة زائدة غري معتادة -3
 .اخلوف والقلق والتوتر والرتقب والتوجس -4

Nervous shock in English law-Wikipedia, the free encyclopedia،291، 290ان يف الفقه اإلسالمي :صضمان العدو (   1)
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 .الشرود الذهين وعدم القدرة على الرتكيز واالنتباه -5
 .اضطراابت النوم واألحالم املزعجة والكوابيس -6
 .أعراض فسيولوجية مثل فقدان الشهية واضطراابت الكالم والتبول الالإرادي -7
وهي الشعور ابلتهديد والتنقل من مكان آلخر واجلري من املكان بطريقة  (Panic Attack)هجمة الرعب -8

 .(1)عشوائية وحبركة غري املنتظمة

ما سبق فإن ما يذكره فقهاء القانون الوضعي يف تعريف الصدمة العصبية ينطبق متاماً على الصدمة وبناء على  
 النفسية ال العصبية ؛ألن الصدمة العصبية هي صدمة عضوية حسية وليست نفسية معنوية

، علم النفس الرتبوي ، 2، ملروة شيخ األرض : ص -د الصدمة اضطراابت الشدة بع–االضطراابت النفسية الشائعة وعالجها (   1)
 ,Houghton  Mifflin :The American Heritage 20،قاموس العلوم ، هلوتون ميفلني :ص 345ألمحد زكي صاحل : ص

Science Ditonary,2002.P.20 .
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املطلب الثاين : طبيعة اجلناية ابلرتويع 

ابحلواس اخلمس ، واليت هي يف مقابلة اجلناية ابلوسائل احلسية أو  لرتويع من الوسائل املعنوية اليت ال تدركاجلناية اب
، واجلناية ابلوسائل املعنوية غري حمصورة ابلرتويع فقد حتصل ابلسحر أو العني أو احلسد أو التحريض أو املادية 

 اإلشاعة .

،  اً ملموساً تربط اجلاين جبنايتهأبهنا تعتمد على وسائل ذات جانب خفي، لكوهنا ال تقدم أثر اجلناية ابلرتويع وتتميز 
ومن مث كان إثبات هذه اجلناية أصعب من غريها من اجلناايت احلسية ؛ لكوهنا تعتمد على دليل معنوي ال حسي ،  

كل حركة غري مألوفة ، مث يعمد إىل قتله عن طريق ترويعه ضعيف القلب ، جبان ، يفزع من   يعرف أن خصمهكمن 
إىل إفزاعه وموته يف احلال ، ومكمن الصعوبة هو يف إثبات هذه الوسيلة واستخدامها إبصدار أصوات مهولة تؤدي 

على اجملين عليه ، وحىت لو ثبت ذلك فإنه من الصعب إثبات استخدامها بغرض اجلناية ، ومع ذلك فإن الفقهاء 
 حاولوا تصنيف تلك الوسائل إىل قسمني:

شهار سيف ، أو إدالء يف بئر أو من شاهق أو تقريب سبع ، أووسائل مؤثرة ، كالصياح الشديد الفجائي، أو إ-1
 التلفوهذه الوسائل يصح نسبة  (1)إدانء حية  فيذعر اجملين عليه مما يؤدي إىل هالكه أو زوال منفعة من منافعه

 .ابلرتويع إليها 

، سرة تفرح فيزول هبا عقله وسائل ترويع اندرة وقوع اهلالك ابلرتويع هبا ، كاإلخبار مبصيبة حتزن ، أو مبوهناك -2
 . (2)إمنا هو فعل صادر من اجملين عليهفهذه ال يصح نسبة الرتويع إليها ، وما وقع 

. ، وترويع فعلي التعدي فيها إىل : ترويع صويت صفةابلنظر إىل كما تتنوع تلك الوسائل 

يسبب اإلفزاع  للمجين عليه ويؤدي الباً ، غتصرف صادر من لسان اجلاين وميكن تعريفه أبنه ،  صويتالرتويع الأواًل : 
، وقولنا : ه بصوت مهول فيموت أو يزول عقله إىل هالكه أو فقد منفعة من منافعه كالعقل مثاًل ، كأن يزعق علي

غالبًا ، ألن الصوت املسبب قد ال يكون من لسان اجلاين ، بل عن طريق تسليط اجلاين آللة تصدر أصوااًت ، يؤدي 
 ترويع اجملين عليه .مساعها إىل 

. (12/100 )ملغين، ا( 4/80)، مغين احملتاج (12/248)، احلاوي الكبري( 6/597)(   رد احملتار1)
 . (248/ 12)(   احلاوي الكبري 2)
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وهذا النوع من اجلناية يصل إىل اجملين عليه عن طريق األذن من خالل مساعه لألصوات .

هو تصرف صادر من جوارح اإلنسان غري اللسان ، يسبب اإلفزاع للمجين عليه ، ويؤدي و الرتويع الفعلي ، اثنيًا : 
تقريب سبع ، أو إدانء أفعى فيذعر منه فيزول عقله به أو ميوت إىل هالكه مثاًل ، كاإلشارة إىل اجملين عليه ابلسيف أو 

 ، وهذا النوع من اجلناية يصل عن طريق العني ، من خالل رؤية اجملين عليه ملا يفزعه.(1)

( .12/100( ، املغين )4/80( ، مغين احملتاج)12/248،  احلاوي الكبري)(6/597)(   رد احملتار1)
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 املبحث الثاين

ابلرتويع  حكم اجلناية

الرتويع أدلة ثبوت حرمة املطلب األول : وفيه مطلبان :

يف النهي الشديد عن ترويع املسلم للمسلم وختويفه أو  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  استفاضت األحاديث عن رسول
هم فيه ومن ال يتهم كاألخ مثاًل التعرض له مبا قد يؤذيه أبي وسيلة كانت ، وأن ذلك عام يف كل أحد ، سواء من يت

لك ما يلي : ، وسواء كان هزاًل ولعباً أم ال ؛ ألن ترويعه حرام بكل حال ، ومما يدل على ذ

ومما ورد يفاملسلم من ترويع املسلم أو إفزاعه وختويفه سواء كان جاداً أو هازاًل  -صلى هللا عليه وسلم-حتذير النيب -1
ذلك ما يلي : 

م كانوا يسريوَن مَع رسوله هللا فناَم رجٌل منهم  .أ ثنا أصحاُب حممٍَّد أهنَّ عن عبد الرمحن بن أيب ليلي قال حدَّ
. (1)ل  ملسلٍم أْن يُرو َِع مسلماً ُضهم ِإىل َحْبٍل مَعه فأخَذُه ففزَِع فقال رسوُل هللا : ال حيِ فانطَلَق بع

قال املناوي: "ال حيل ملسلم أن يروع ابلتشديد أي يفزع مسلما وإن كان هازال كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو 
 . (2)ليه واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده "أخذ متاعه فيفزع لفقده ملا فيه من إدخال األذى والضرر ع

صلى -أن رجاًل أخذ نعل رجل فغيبها وهو ميزح ، فذكر ذلك لرسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عامر بن ربيعة ب.  
 . (3): ال تروعوا املسلم ، فإن روعة املسلم ظلم عظيم -صلى هللا عليه وسلم-فقال النيب  -هللا عليه وسلم

( واللفظ له ،وأمحد يف مسنده 5004(   أخرجه أبو داود يف سننه يف ابب من أيخذ الشيء على املزاح من كتاب األدب برقم)1)
( ، والبيهقي يف السنن الكربى يف ابب املزاح ال ترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزاح إىل عضه النسب أو عضه حبد 5/362)       

صلى هللا عليه -( ، وابن أيب شيبة يف مسنده يف ابب من روى عن النيب 20966( برقم)10/249أو فاحشة من كتاب ) 
(، واحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري ، 969(برقم)2/427( ، )957( برقم )2/421ه  )ممن مل يسم ابمس -وسلم 
 ( فيض 13/236( ، عون املعبود )2/421وحسنه الزين العراقي ، وصححه اهليتمي. انظر مسند ابن أيب شيبة ) 
 (2/823( ، الزواجر للهيتمي )6/447القدير) 

 . (6/447(   فيض القدير)2)
( والطرباين قال اهليثمي:" وفيه عاصم ابن عبيد هللا وهو ضعيف" انظر : جممع الزوائد 9/271(   أخرجه البزار يف مسنده )3)
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فقام رجل ونسي  -صلى هللا عليه وسلم-قال كنا جلوسا مع رسول هللا (2)وكان َبْدراًِي َعَقبيًا  (1) حسنعن أيبج. 
نعليه ، فأخذمها رجل فوضعهما حتته ، فرجع الرجل فقال : نعلي ، فقال القوم: ما رأينامها ، فقال رجل:  هوذه ، 

! فقال اي رسول هللا : إمنا صنعته العبًا ، فقال :كيف :كيف بروعة املؤمن  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 
 . (3)بروعة املؤمن مرتني أو ثالاث

، حىتتؤدي إىل القتلأو أبي آلة مؤذية ، عن اإلشارة إىل املسلم ابلسالح  -صلى هللا عليه وسلم-هني النيب  -2
، ومما ورد يف ويعه والتعرض له مبا يؤذيه وإن كانت على سبيل املزاح ، مما يدل على أتكيد حرمة املسلم ، وحترمي تر 

 ذلك ما يلي : 

: "من أشار إىل أخيه حبديدة  -صلى هللا عليه وسلم-قال : قال أبو القاسم  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة  .أ
 . (4)فإن املالئكة تلعنه حىت يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه" 

: "ال يشري أحدكم إىل أخيه ابلسالح -هللا عليه وسلم صلى-قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة  .ب
. (5)فإنه ال يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار" 

صلى هللا -قال النووي:" فيه أتكيد حرمة املسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وختويفه والتعرض له مبا قد يؤذيه وقوله 
ألبيه وأمه" مبالغة يف ايضاح عموم النهي يف كل أحد سواء من يتهم فيه ومن ال يتهم "وإن كان أخاه  -عليه وسلم

 (6/253. )
(   هو أبو حسن األنصاري املازين ، مشهور بكنيته ، وامسه متيم بن عمرو ، وقيل بن عبد عمرو ، وقيل بن عبد قيس بن خمرمة بن 1)

(7/89احلارث بن ثعلبة بن مازن ، البدري ، له صحبة . انظر اإلصابة )  
(   أي أنه شهد بيعة العقبة ، وغزوة بدر .2)
( ، قال اهليثمي:" وفيه حسني بن عبدهللا بن عبيدهللا اهلامشي ، وهو ضعيف"  انظر: 22/394(  أخرجه الطرباين يف الكبري )3)

 ( .6/253جممع الزوائد ) 
من محل علينا السالح فليس منا من  -صلى هللا عليه وسلم-(   أخرجه البخاري يف صحيحه يف ابب قول النيب 4)

( ، و مسلم يف صحيحه يف ابب النهي عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم من كتاب الرب والصلة 6661كتاب الفنت ، برقم )   
 ( واللفظ له.2616واآلداب برقم)  

( .2617أخرجه مسلم يف صحيحه يف ابب النهي عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم من كتاب الرب والصلة واآلداب برقم) (5)
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وسواء كان هذا هزال ولعبا أم ال ؛ ألن ترويع املسلم حرام بكل حال، وألنه قد يسبقه السالح كما صرح به يف الرواية 
 . (1)االخرى ، ولعن املالئكة له يدل على أنه حرام "

للمشري ابلسالح دليل على حترمي ذلك مطلقاً، جاداً كان  -صلى هللا عليه وسلم-لعن النيب أن ووجه الداللة من ذلك 
فألنه ترويع مسلم، ؛ ألنه يريد قتل املسلم أو جرحه، وكالمها كبرية، وأما إن كان هازاًل أما يف حالة التعمد فأو هازاًل، 

 . (2)رمنيوطريق إىل اجلرح والقتل احملوال حيل ترويعه، وألنه ذريعة 

ونستخلص مما سبق حرمة الرتويع ، وعدم مشروعيته ، وإمث من يرتكبه أبي حال من األحوال ، وإذا كان األصل العام 
يف بعض احلاالت للحاكم من أجل اختبار املتخاصمني للوصول الرتويع يف الرتويع هو احلرمة ، فإن الفقهاء قد أجازوا 

 ما يلي : للحقيقة ، ومما ذكرها الفقهاء يف ذلك

، ويدل على ذلك ماللحاكم أن يفزع اخلصمني وحيتال عليهما ليقر املنكر منهما ابحلق أو يتبني له طالب احلق  -1
بينما امرأاتن معهما ابنامها جاء  " :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  : قال -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة روي 

، إمنا ذهب اببنك  :وقالت األخرى، إمنا ذهب اببنك : لصاحبتها الذئب فذهب اببن إحدامها فقالت هذه 
 :فقال، فقضى به للكربى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخرباته ، فتحاكمتا إىل داود عليه السالم 

 :أبو هريرة قال "فقضى به للصغرى ، ال تفعل يرمحك هللا هو ابنها  :فقالت الصغرى، ائتوين ابلسكني أشقه بينهما 
 . (3)وهللا إن مسعت ابلسكني قط إال يومئذ وما كنا نقول إال املدية

أبن يروع يف أوقات اخللوات وينظر هلفإنه ميتحن زوال نطقه اجملين عليه ادعى لو جَن أحدهم على آخر ، و  -2
. (4)يصدر منه ما يعرف به كذبه

( .16/170( شرح صحيح مسلم للنووي)1)
( .7/317) رح التثريب يف شرح التقريبط(   2)
( .6413( برقم )4/172) مسند أيب عوانة(   3)
( .4/72) مغين احملتاج (  4)
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 املطلب الثاين

ابلرتويع حكم اجلناية 

شريعة أواًل: يف ال

ما سبق من أدلة يقودان إىل القطع حبرمة ترويع املعصوم سواء وقع ذلك على سبيل اجلد أو اهلزل ،ألن ذلك ذريعة إىل 
ارتكاب اجلناية على النفس أو ما دوهنا ، ومن مث اجرمي من يقوم ابرتكاب معصية الرتويع ، وإيقاع العقوبة املناسبة 

 ضرر يف املعصوم .عليه إذا أدت هذه اجلرمية إىل وقوع 

ـــة (1)وقـــد اتفـــق مجهـــور الفقهـــاء مـــن احلنفيـــة ـــة  (4)، واحلنابلـــة (3)، والشـــافعية (2)، واملالكي علـــى إمكانيـــة وقـــوع اجلناي
 ســواء كــان إبَيــاب القصــاص أو الديــة .مــا أدى إليــه ترويعــه مــن جنايــة ، مســؤولية وأن اجلــاين املــروع يتحمــل ابلرتويــع ، 

فــال قــود عليــه عنــدان ، فمــات أو صــاح علــى وجهــه فمــات ،  ق إنســاانً رَّ " ولــو َغــ:احلنفيــة  عنــد جــاء يف بــدائع الصــنائع 
فمـات  ،ومـن شـأهنا أن تقتـل ،)ورميـه عليـه حيـة( وهـي حيـة"  عند املالكية  جاء يف الشرح الكبري، و   (5)وعليه الدية "

.(6)"أهنا عدم القتل لصغر فالديةوأما امليتة وما ش ،وال يقبل منه أنه قصد اللعب ،فالقصاص -مل تلدغه وإن-

 ،على صىب أو ابلغ مضـعوف أو صـاح عليـه صـيحة عظيمـة فـزال عقلـه وإن شهر سيفاً عند الشافعية " وجاء يف املهذب
.(7) "ألن ذلك سبب لزوال عقله؛وجبت عليه الدية 

. (6/561حاشية ابن عابدين )، (8/335( ، البحر الرائق )2/152جامع أحكام الصغار)، ( 7/235(  بدائع الصنائع )1)
. (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )2)
. (81، 4/80(، مغين احملتاج )314، 9/331، روضة الطالبني )( 356، 6/535( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )3)
(، شرح منتهى اإلرادات 5/512( ، كشاف القناع )8/250( ، املبدع )447، 9/446( ، اإلنصاف )12/100(  املغين )4)

. (6/14(، مطالب أويل النهى )3/258)
.( 7/235بدائع الصنائع ) ( 5)
.( 4/244(  الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )6)
.( 193، 2/192املهذب )  (7)
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روعتــه ، أو ذهــب عقلــه  "ولــو شــهر ســيفاً يف وجــه إنســان أو داله مــن شــاهق فمــات مــنعنــد احلنابلــة وجــاء يف املغــين 
فعليه ديته ، وإن صاح بصيب أو جمنون صيحة شديدًة فخر من سـطح أو حنـوه فمـات أو ذهـب عقلـه ، أو تغفـل عـاقالً 

 . (1)فصاح به فأصابه ذلك فعليه ديته "

ذا أثـر علـى النصوص اليت ذكرها الفقهاء تتضمن أمثلة على مدى أتثـري الرتويـع يف نفسـية اجملـين عليـه ،ممـا َيعـل هلـ وهذه
وهــذا الفعــل أو ذهــاب منفعــة عضــو مــن أعضــائه ، أعضــائه ونفســيته، وقــد يــؤدي بــه يف هنايــة املطــاف إىل إزهــاق روحــه 

. (2)داخاًل يف إطار التجرمي وتطبيق العقوبة اليت قررها الفقهاء بشأنهَيعل فعل اجلاين 

احلسن البصري قال : أرسل عمر بن  ، فعن -رضي هللا عنه-ا روي عن عمر مبقد استدل الفقهاء على ذلك و 
َبٍة) اي ويلها ما  :فقالت، ( كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل هلا : أجييب عمر 3اخلطاب إىل امرأة ُمِغيـْ

فألقت ولدها ، فصاح الصيب ، فدخلت دارًا ، فضرهبا الطلق ، فزعت ، هلا ولعمر ، قال : فبينا هي يف الطريق 
(أن ليس عليك 4فأشار عليه بعضهم)،  -صلى هللا عليه وسلم-ت ، فاستشار عمر أصحاب النيب صيحتني ، مث ما

فأقبل عليه فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا -رضي هللا عنه –شيء إمنا أنت وال ومؤدب ،  قال: وصمت علي 
، َته عليك ، فإنك أنت أفزعتها يَـ دِ  قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوا لك ، أرى أن

 ( .5له على قريش ، يعين أيخذ عقله من قريش ألنه خطأ )قْ سم عَ قْ ا يف سببك ،  قال: فأمر علياً أن يَـ هَ دَ لَ وألقت وَ 

وسبب خالف الصحابة يف التضمني يعود إىل ما ذكره ابن السمعاين بقوله: "فكأن عبد الرمحن حاول تشبيه أتديبه 
ليت ال تعقب ضمااًن ، وجعل اجلامع أنه فعل ما له أن يفعله ، فاعرتض عليه على ، وتشبث ابلفرق ، ابملباحات ا

. (12/100(  املغين )1)
. 24تعدي ابلوسائل املعنوية : ص(   ال2)
ِغيب: هي املرأة اليت َغاَب عنها َزوُجَها ، فإن كان حاضراً شاهداً فهي ُمْشِهد بغري هاء . انظر : النهاية 3)

ُ
َبُة وامل ُِغيـْ

يف غريب ( امل
( .6/50ذيب اللغة )( ، هت2/515احلديث واألثر) 

( .216، 1/215. انظر : إعالم املوقعني ) -رضي هللا عنهما-وعبدالرمحن بن عوف بن عفان ، (   مها عثمان 4)
( ، 18010برقم ) 9/458( ، وعبدالرزاق يف ابب من أفزعه السلطان  6/87(  أخرجه الشافعي بالغاً يف األم )5)

  ( بلفظ 8/107لبيهقي يف السنن الكربى يف ابب من العاقلة اليت تغرم من كتاب الدايت )من كتاب العقول ، وذكره ا   
 -رضي هللا عنه-"ويذكر" ، وقد ضعف بعض هذا العلم هذا األثر النقطاع سنده ؛ فإن احلسن البصري مل يدرك من حياة عمر  

.( 4/398ب الراية )( ، نص37، 4/36انظر : تلخيص احلبري )سنتني .   إال 
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( ، وعرب عنه ابن 1وأابن أن املباحات املضبوطة ليست كالتعزيرات اليت َيب الوقوف فيها دون ما يؤدى إىل اإلتالف)
ه وولده وقاسه علي على قاتل اخلطأ فاتبع عمر القيم بقوله " فقاسه عثمان وعبد الرمحن على مؤدب امرأته وغالم

 . (2)قياس علي"

ورغم أن هذا األثر قد ضعف إال أن العمل عليه عند أهل العلم متفق عليه ، بل حكى غري واحد اإلمجاع على ذلك 
دفعوا ما ف-رضي هللا عنه-" قوله ) ضمن اجلنني ( أي ألن عليًا أشار به إىل عمر ما نصه ، جاء يف حاشية عمرية 

 . (3)إليه فكان إمجاعا"

عن إعطائه بعض من  -صلى هللا عليه وسلم-إىل ما روي عن النيب  -رمحهم هللا-ومل يشر أحد من الفقهاء السابقني 
، فعن علي بن أيب  (4)عليهم -رضي هللا عنه-أسلم من قبيلة جذمية تعويضاً عن الرتويع بسبب إغارة خالد بن الوليد 

َلَغَة  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -هرضي هللا عن-طالب  بعثه لَِيدي قوماً قتلهم خالد بن الوليد فأعطاهم َميـْ

. (2/231(  قواطع األدلة )1)
. (216، 1/215(  إعالم املوقعني )2)
. (4/147(   حاشية عمرية )3)
(  وذلك أنه ملا فتح رسول هللا مكة بعث خالد بن الوليد داعياً ومل يبعثه مقاتاًل فخرج حىت نزل بين جذمية بن    عامر بن عبد 4)

 وهم على مائهم وكانوا قد أصابوا يف اجلاهلية عمه الفاكه بن املغرية وعوف بن عبد عوف أاب عبد الرمحن بن مناة بن كنانه  
عوف فذكر احلديث يف أخذهم السالح مث وضعهم السالح فأمر خالد برجال منهم فأسروا وضرب أعناقهم فبلغ ذلك رسول  
 بن الوليد  ، مث دعا رسول هللا علي بن أيب طالب فقال أخرج إىل هؤالء القوم فأد هللا فقال اللهم إين أبرأ إليك مما عمل  
 أعطاه رسول هللا ماالً فودى هلم دماءهم وأمواهلم حىت أنه  دماءهم وأمواهلم واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك فخرج علي  وقد 
قال أعطيكم هذا احتياطاً لرسول هللا فيما ال يعلم رسول هللا وفيما ال ليعطيهم مثن ميلغة الكلب فبقي مع علًي بقية من مال ف 
 . تعلمون فأعطاهم إايه قدم على رسول هللا وأخربه اخلرب فقال أحسنت وأصبت"  
 . (5/114،115انظر : دالئل النبوة للبيهقي ) 
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، مث قال : هل بقي لكم شيء ؟ فأعطاهم بروعة اخليل ، مث بقيت معه بقية فدفعها اليهم  (1)الكلب وعلبة احلالب
(2) . 

" يريد أن اخليل راعت نساءهم وصبياهنم ، فأعطاهم شيئا  :قال ابن األثري يف معَن قوله : )فأعطاهم بروعة اخليل ( 
. (3)ملا أصاهبم من هذه الروعة "

ولعل سبب عدم استنباط الفقهاء حلكم التضمني ابلرتويع من هذه احلادثة يعود إىل عدم ثبوت لفظة "فأعطاهم بروعة 
  .  (4)لةاجملهو  ون عليها جبواز الصلح عن احلقوقاخليل " عندهم ، مع أهنم يستدل

خالل األمثلة اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم أن الفقه اإلسالمي يعرتف ابلرتويع كوسيلة من من و وبذا يتبني لنا ، 
"ال فرق بني تفزيع الرسول املرأة بطلب حضورها للسلطان وأنه ،  على الوسائل احملسوسة هايقصر  وال، وسائل اجلناية 

  .(5)الفزع وبني ضرهبا أو إلقائها يف بئر يؤدي إىل النتيجة نفسها " دون تلطف فتلقي جنينها ومتوت من هذا

َلَغة الكلب : الظرف الذي  يلغ فيه الكلب إذا شرب ، 1) وأراد أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب هلم حىت ميلغة الكلب اليت ال (   َميـْ
 قدر هلا ، وال مثن ؛ ألن الكلب إمنا يلغ يف قطعة من صحفة أو جفنة قد انكسرت . 
( ، 4/81( ، الفائق )2/142علبة احلالب : القدح الذي حيلب فيه من خشب .  انظر : غريب احلدث ، البن قتيبة ) 
 . (2/277النهاية يف غريب احلديث واألثر) 

(   نقله ابن قتيبة ، والزخمشري ، وابن اجلوزي ، وابن األثري عن ابن اسحاق ، ، ومل أجده هبذا اللفظ يف كتب احلديث والسري 2)
والتاريخ .  
( ، البداية 2/568اتريخ اإلسالم للذهيب )( ، 2/164( ، اتريخ الطربي )5/114،115انظر : دالئل النبوة للبيهقي ) 
( 1/421( ، غريب احلديث البن اجلوزي )4/81( ، الفائق )2/142( غريب احلديث البن قتيبة )6/323والنهاية  ) 
. (2/277( ، النهاية يف غريب احلديث واألثر)2/483) 

 .( 2/142: غريب احلديث البن قتيبة )( ، وانظر 2/277(   النهاية يف غريب احلديث واألثر)3)
فالشافعي ال َيوز ، (   جاء يف املبسوط "والكالم يف شرط صحة الرباءة من كل عيب ينبين على صحة اإلبراء عن احلقوق اجملهولة 4)

    -ليه وسلمصلى هللا ع-حني بعثه رسول هللا  -رضي هللا عنه-ذلك وقد قام الدليل على جوازه لنا يف ذلك حديث علي  
صلى -هذا لكم ما ال تعلمونه وال يعلمه رسول هللا : ليصاحل بين جذمية فواداهم حىت ميلغة الكلب وبقي يف يديه مال فقال  
 .  فهذا دليل جواز الصلح عن احلقوق اجملهولة،  رَّ سُ فَ  -صلى هللا عليه وسلم-فبلغ ذلك رسول هللا  -هللا عليه وسلم 
  (20/143( )13/92املبسوط )انظر :   

. 293ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي : ص(   5)
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اثنياً: يف القوانني الوضعية.

اشرتطت القوانني الوضعية السابقة للتشريع اإلسالمي ، كالقوانني الرومانية مثاًل كون الوسيلة اليت مت هبا الفعل الضار 
الوسائل اجلناية إحدى ال متنع أن تكون وسيلة د أهنا جناحلديثة ية القوانني الوضعابلنظر يف ،و   (1)حسيًا ال معنوايً 

ألنه ال عربة ابلوسيلة املستخدمة يف ؛حيث تساوي بني الوسائل املادية والوسائل املعنوية لرتويع ، اب، كاجلناية املعنوية 
 يف أواخر القرن التاسع عشر ، ، ولكن هذا املبدأ مل يربز هبذا الوضوح إال (2)القتل حيث ال يعتد القانون ابلوسيلة

حينما بدأ القضاء اإلجنليزي يعرتف حبق املتضرر يف التعويض يف األحوال اليت يقع فيها ال ضرر بفعل غري مادي إذا  
القوانني الفرنسية شراح كثريًا من ، ويف املقابل جند أن    (3)كان هذا الفعل مقصوداً لفاعله أو انشئًا عن طيش وهتور

حتت نطاق املسؤولية  ةالرتويع غري واقع ااجلناية ابلوسائل املعنوية ومنهأن املصرية يرون ذلك شراح القوانني تبعهم يف و 
ويستندون يف ذلك إىل أن القتل هو إزهاق للروح عن طريق املساس ابجلسم فالفاعل يصل إىل نفس اجملين  اجلنائية ؛

بقوله : " وليس إىل هذين الرأيني  –رمحه هللا -عبدالقادر عودة عليه مباشرة عرب املرور جبسمه ،  وقد أشار االستاذ 
يف القانون املصري أو القانون الفرنسي ما مينع أن تكون وسيلة القتل فعاًل غري مادي. ولكن مجهور الشراح الفرنسيني 

تحقيق اعتبار العوامل ويتابعهم املصريون يرون أن ال عقاب على القتل هبذه الطريقة، وحجتهم أنه ال ميكن على وجه ال
 النفسية اليت تنشأ عن فعل اجلاين سبباً ملوت اجملين عليه.

وهذا الرأي منتقد ألنه مع تقدم العلم ميكن أن يثبت على وجه التحقيق أن املوت نشأ عن العوامل النفسية اليت 
ور مبكان حبيث يكون من الظلم أن أحدثها فعل اجلاين؛ وألن هناك صوراً تكون حالة اجلاين واجملين عليه فيها من الظه

يفلت اجلاين من العقاب، ومع ذلك فهناك من القوانني الوضعية ما أيخذ بنظرية الشريعة اإلسالمية، فالقانون 
 .(4)اتل لقتل فريسته معنوية ال مادية"اإلجنليزي يعاقب على القتل إذا كانت وسيلة الق

.( 290، 289ص )ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي (   1)
فعرب بلفظ من قتل  من قانون العقوابت املصري ، حيث نصت على "كل من قتل نفسا " (230)وهذا مأخوذ من نص املادة (   2)

حتديد الوسيلة فيستوي أن تكون وسيلة مادية أو معنوية.دون  
.( 290ص)ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي (   3)
.( 489لتشريع اجلنائي اإلسالمي : )ص(   ا4)
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 املبحث الثالث

أركان اجلناية ابلرتويع

فقهاء يعتمد على مدى تصور الفقهاء لألركان اليت تقوم عليها هذه اجلناية ، لاتكييف اجلناية ابلرتويع عند : متهيد 
لذا كان من املهم أن يشتمل هذا املبحث على بيان األركان اليت هذه األركان. وعلى اتفاقهم واختالفهم يف جزئيات 

وهذا ما ،  رتويع املؤثر وغري املؤثرومناط التفريق بني التقوم عليها اجلناية ابلرتويع ، ومدى توفر هذه األركان فيها ، 
 :التالية  األربعةسنتناوله يف املطالب 

 اجملين عليه الركن األول ::  املطلب األول

ولتحقق وقوع اجلناية َيب أن تتوفر يف اجملين عليه عدة شروط : وقعت عليه اجلناية ، من وهو

ة ، فإن كان حمل اجلناية تعدي على البدن إبزهاق الروح اآلدمية ، فالتعدي على غري اآلدمي ال يعد من قبيل اجلناي-1
، وإن كان ال يؤدي إىل إزهاق الروح كان ذلك جناية على ما دون النفس ، أما (1)كان ذلك جناية على النفس 

 . (2)اجلنني يف بطن أمه فال يعترب آدمياً من كل وجه ، ولذا فإن الفقهاء يطلقون عليه أبنه نفس من وجه دون وجه

. احلياة ، وقت ارتكاب اجلناية على اجملين عليه ، فالتعدي على امليت ال يعد من قبيل اجلناية-2

،  (5)، واملعاهد(4)، ويدخل حتت ذلك املسلم ، والذمي (3)العصمة ، وحتصل ابإلسالم ، أو األمان-3
 ،  (6)واملستأمن

. (4/130حاشية البجريمي )(  1)
  (7/253بدائع الصنائع )  ( 2)
. (4/14( ، مغين احملتاج )6/231التاج واإلكليل )(  3)
الذمي : نسبة إىل الذمة : أي العهد من اإلمام أو من ينوب عنه ، ابألمن على نفسه وماله نظري التزامه اجلزية ونفوذ أحكام   (4)

(  .7/121اإلسالم . انظر : املوسوعة الفقهية الكويتية ) 
: من العهد ، وهو الصلح املؤقت، ويسمى اهلدنة ، واملهادنة ، واملعاهدون هم الذين صاحلهم إمام املسلمني على إهناء املعاهد   (5)

( .7/105احلرب مدة معلومة ملصلحة يراها  . انظر : املوسوعة الفقهية الكويتية ) 
بل اإلمام أو أحد من املسلمني . والفرق بينه وبني الذمي أن املستأمن : هو احلريب الذي دخل دار اإلسالم أبمان مؤقت من ق  (6)
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  .(2)ريبال عصمة له ، فيصبح مهدر الدم ، وكذا احل (1)وعلى ذلك املرتد

 

 نتيجة لفعل اجلاين حصول اجلناية ابلرتويعالركن الثاين : :   املطلب الثاين

 القتل نتيجة لفعل ال ميكن نسبته إىل اجلاين ت، فإن كان عل من اجلاين من شأنه إحداث اجلنايةوهذا يعين أن يوجد ف
، كأن يشهر يكون معنوايً  دايً ، بل ميكن أن ، وال يشرتط أن يكون فعل اجلاين ما (3)فال ميكن اعتبار اجلاين قاتاًل 

سيفاً يف وجه إنسان فيموت رعباً أو من يلقي على إنسان حية فيموت رعباً ، ويدخل يف هذا الركن أيضاً أداة الفعل 
 : ووسيلته ؛ ألن اجلاين ال ميكن أن حيدث الفعل القاتل بغريها ،وسوف نتناول هذا الركن من خالل الفقرتني التاليتني 

 األوىل : آلة الفعل ووسيلته 

ن نية اجلاين وقصده من اجلناية ، وهو أمر خفي ، وحيتاج إىل دليل ظاهري ، آللة اجلناية  أمهية كبريه ؛ لكوهنا تعرب ع
 ،وال يوقف عليه إال بدليله ،ألن العمد هو القصد: "استعمال اآللة القاتلة ، جاء يف اهلداية  تثبت به اجلناية ، وهو

،كما تكمن أمهيتها كذلك يف معرفة تكييف اجلناية  (4)"فيه عند ذلك استعمال اآللة القاتلة فكان متعمداً وهو 
ابلرتويع وبيان نوعها ؛ لكون وسائلها وآالهتا ال تتخذ للقتل غالبًا ، وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط كون اآللة مما 

 يقتل غالباً أم ال على قولني :

                                                                                                           
 األمان للذمي مؤبد ، وللمستأمن مؤقت .        
 ( .121، 7/120( ، املوسوعة الفقهية الكويتية )1/325انظر : حترير ألفاظ التنبيه التنبيه)       

 ( .2/18مي )املرتد هو املسلم الذي غري دينه  . التشريع اجلنائي اإلسال (  1)
احلريب هو الكافر من أهل الكتاب واملشركني الذين امتنعوا عن قبول دعوة اإلسالم ، ومل يعقد هلم عقد ذمة وال أمان ، ويقطنون (   2)

 ( .2/17( ،  التشريع اجلنائي اإلسالمي )7/121يف دار احلرب . انظر : املوسوعة الفقهية الكويتية )
 ( .2/25المي )التشريع اجلنائي اإلس(   3)
 ( .4/158اهلداية شرح البداية )(   4)
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ط يف آلة جناية القتل العمد أي شرط ، بل يشرتط أن يكون الفعل من اجلاين على وجه :ال يشرت  القول األول
العدوان ال على وجه اللعب والتأديب ، حىت تكون اجلناية عمدية إذا مات منها اجملين عليه ، وهذا قول 

 وهو يتفق مع تقسيميهم للقتل أبنه عمد أو خطأ وال اثلث هلما .،(1)املالكية

: يشرتط يف آلة جناية القتل العمد أن تكون مما يقتل غالبًا ، كالسيف مثاًل ، فإن كانت اآللة ال تقتل  القول الثاين

 . (4)، واحلنابلة (3)، فشبه عمد ، وهذا قول الشافعية(2)غالباً ، بل كثرياً أو اندراً 

تكون معدة للقتل ، وهي كل آلة : يشرتط يف آلة جناية القتل العمد أن تكون مما يقتل غالبًا ، وأن  القول الثالث

 . (5)طاعنة أو جارحة هلا مور يف اجلسم ، وإال كانت اجلناية شبه عمد ، وهذا قول احلنفية

قد تتحول إىل آلة تقتل غالبًا يف بعض األحيان ، لعل  (7)، واحلنابلة (6)واآللة اليت تقتل كثريا أو اندرًا عند الشافعية
 من أبرزها ما يلي :

 إىل حال اجملين عليه ، كمرض اجملين عليه أو صغره أو كربه .ما يرجع -1

 ما يرجع إىل موقع اإلصابة يف اجلسم ، كاستعمال ما يقتل اندراً يف مقتل كالبطن مثالً أو الفؤاد. -2

 ما يرجع إىل زمان الفعل ، كاستعمال ما ال يقتل غالباً يف زمن احلر الشديد أو الربد الشديد.-3

                                  
 ( .6/240( ، التاج واإلكليل)4/242( ، الشرح الكبري )488جامع األمهات )ص   (1)
آالت القتل ثالثة أنواع : األول : ما يقتل غالباً بطبيعته ، كالسيف والسكني ، وعمود احلديد ، والعصا الغليظة ، والثاين : ما   (2)

ثرياً بطبيعته وال يقتل غالباً ، كالسوط ، والعصا اخلفيفة ، والثالث : ما يقتل اندراً بطبيعته ، كاللطمة ، واللكزة .  انظر : يقتل ك
 ( .2/27( ، التشريع اجلنائي اإلسالمي )257، 6/256الوسيط )

 (.4/4مغين احملتاج )( ، 9/124( ، روضة الطالبني )2/175املهذب )   (3)
 ( .3/255( ، شرح منتهى االرادات )8/249( ، املبدع )9/445( ، اإلنصاف )216/ 8) املغين   (4)
( ، جممع األهنر 8/329، البحر الرائق)(6/98)(، تبيني احلقائق4/158)اهلداية شرح البداية ( ، 7/233بدائع الصنائع )  (5)

(4/309. ) 
 . (4/4حملتاج )مغين ا( ، 4/3( ، أسَن املطالب )9/125روضة الطالبني )   (6)
 ( .3/255( ، شرح منتهى االرادات )8/243( ، املبدع )9/437اإلنصاف )   (7)
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أثر الفعل من حيث التكرار ، فاستخدام ما ال يقتل غالبًا بشكل متكرر ينقلها إىل آلة تقتل ما يرجع إىل -4

 .(1)غالباً 

فال تعترب هذه الصور من قبيل القتل العمد ؛ ألن آلة القتل ال تقتل غالبًا ، وغري معدة للقتل ،  (2)أما عند احلنفية
ضرب ابلسوط الصغري ويوايل يف الضرابت إىل أن ميوت وهذا فهو أن ي، وأما املختلف فيه جاء يف بدائع الصنائع "

وعند الشافعي رمحه هللا هو عمد وإن قصد قتله مبا يغلب فيه ، شبه عمد بال خالف بني أصحابنا رمحهم هللا تعاىل 
 حنيفة اهلالك مما ليس جبارح وال طاعن كمدقة القصارين واحلجر الكبري والعصا الكبرية وحنوها فهو شبه عمد عند أيب

 . (3) "وعندمها والشافعي هو عمد وال يكون فيما دون النفس شبه عمد  -رضي هللا عنه-

 اثنياً: وجود الرابطة بني الفعل والقتل "النتيجة "

إىل األفعال اليت ترتبط ابلقتل ميكن تصنيف فيشرتط أن يكون موت اجملين عليه نتيجة فعل اجلاين حىت يعد قاتاًل ، و 
  :ثالثة أقسام 

، واجلناية ابملباشرة :  (4)بال واسطة وكان علة له  أثر يف التلف وحصلهوتعرف أبهنا ما ،  القسم األول : املباشرة
، فحز الرقبة ابلسكني جناية ابملباشرة ؛ ألهنا  (5)هي أن يقصد عني اجملين عليه ابلفعل املؤدي إىل اهلالك بال واسطة

، وجناية الرتويع ابملباشرة قد تكون   (6)وهو أيضًا علة هلالك اجملين عليه فعل أثر يف الزهوق وحصله بدون واسطة ،
ابلرتويع القويل ، كأن يزعق عليه بصوت مهول فيموت أو يزول عقله ، أو تكون ابلرتويع الفعلي كأن يشهر عليه 

 سالحاً ، فيذعر منه فيموت أو يزول عقله .

                                  
 ( .28، 2/27تشريع اجلنائي اإلسالمي )ال( ، 4/130( ، حاشية البجريمي )9/125روضة الطالبني )   (1)
 ( .2/29،30اجلنائي اإلسالمي ) (، التشريع8/329، البحر الرائق)(6/98)(، تبيني احلقائق7/233بدائع الصنائع )   (2)
 ( .7/233بدائع الصنائع )   (3)
 . (2/154)قواعد األحكام ،  4/131، حاشية البجريمي على املنهج : 4/113 : ني(   إعانة الطالب4)
 ( .4/6مغين احملتاج )(   5)
 ( .4/131( ، حاشية البجريمي )5/8( ، حاشية اجلمل )7/253هناية احملتاج )(   6)
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أي ما كان علة للهالك ، ولكنه مل حيصله  (1)  التلف ومل حيصلهما أثر يفويعرف أبنه  ، التسببالقسم الثاين : 
، فشهادة الزور على  (2)بذاته ، واجلناية ابلتسبب :هي أن يقصد عني اجملين عليه ابلفعل املؤدي إىل اهلالك بواسطة

ل اهلالك ، فليست برئ ابلقتل مثاًل مؤثرة يف اهلالك ؛ فبواسطتها حكم على اجملين عليه ابلقصاص ، ولكنها ال حتص  
هي من أمات اجملين عليه ، وإمنا من توىل استيفاء القصاص )اجلالد( ، وكحفر حفرة  يف طريق اجملين عليه وتغطيتها 
حبيث يسقط فيها، فاحلفر وإن كان مؤثراً يف اهلالك إال أنه حدث بواسطة غريه ، وهو السقوط ، فاحلفر ليس هو من 

 .  (3)أمات اجملين عليه وإمنا السقطة

، أو  على صيب واقف على حائط فيسقط فيموتصاح  وجناية الرتويع ابلتسبب قد تكون ابلرتويع القويل ، كمن 
نشأ عن السقوط ، فاهلالك يف احلالتني  سالحًا على صيب فيهرب ويسقط يف بئر تكون ابلرتويع الفعلي ، كمن أشهر

عن الرتويع مباشرة، بل من علة أخرى أو متوسطة بني السبب أو الفعلي ، ومل ينتج الذي تسبب فيه الرتويع القويل 
األصلي وهو الرتويع ، والضرر احلادث ، أو يقال إن التلف وقع أبثر من آاثر الرتويع ؛ألن الرتويع أدى إىل اختالل 

 توازن اجملين عليه الذي أدى إىل السقوط ، وهو السبب املباشر للتلف .

، كشهادة الزور على القتل ؛ ألهنا تولد يف احلاكم مربرات احلكم ابلقصاص  ، والسبب له ثالثة أنواع : شرعي 
وسبب حسي ، كاإلكراه على القتل ، وسبب عريف ، كحفر بئر وتغطيتها يف طريق القتيل ، ومن األسباب العرفية ، 

 وسائل الرتويع .

بل حيصل التلف عنده بغريه ، ويتوقف أتثري ويعرف أبنه ما ال يؤثر يف اهلالك وال حيصله ،  ، القسم الثالث : الشرط
ذلك الغري عليه ، أي أنه ال يكون علة للموت وال َيلب املوت ، كمن حفر شخص بئرًا ال بقصد العدوان مث ألقى 
إنسان آخر شخصا يف هذا البئر فمات اجملين عليه فإن الذي أدى إىل القتل هو اإللقاء ، وليس حفر البئر ، ولكن 

 . (4)ان ليحدث القتل لوال وجود البئراإللقاء ما ك

                                  
 ( .4/131)، حاشية البجريمي على املنهج(4/113) ني، إعانة الطالب(6/259)الوسيط   ( 1)
 ( .4/6مغين احملتاج )(   2)
 ( .4/131( ، حاشية البجريمي على املنهج )5/8( ، حاشية اجلمل )7/253هناية احملتاج )(   3)
 ( .5/8( ، حاشية اجلمل )7/253هناية احملتاج )(   4)
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ويرتتب على تقسيم األفعال املتصلة ابلقتل إىل مباشرة وسبب وشرط أن الشخص الذي صدر منه الشرط ال مسؤولية 
عليه االنقطاع رابطة السببية ؛ ألن فعله وهو حفر البئر مثاًل مل يؤد إىل اهلالك بذاته وال ابلواسطة ، مامل يقصد التدخل 

 ناية واملشاركة يف ارتكاهبا فيؤاخذ .يف اجل

أما من صدر منه املباشرة ، والسبب الذي أدى إىل القتل فإنه يسأل عن ذلك لوجود عالقة السببية بني الفعل  
، ويوافق أبو حنيفة اجلمهور يف اعتبار كل من القتل مباشرة  (1)والنتيجة إذ يستوي أن يتم القتل ابملباشرة أو التسبب

 . (2) بباً قتالً عمداً إال أنه ال يوجب القصاص إال يف القتل ابملباشرة ، أما التسبب فيجعل فيه الديةوالقتل تس

 

جناية يف اجملين عليهإحداث ابلرتويع الركن الثالث : أن يقصد اجلاين :  املطلب الثالث  

شبه العمد أو اخلطأ ؛ ألن الفعل  هلذا الركن أمهية كبرية ؛ ألن قصد اجلاين هو الذي مييز نوعية اجلناية العمد عن
 . (3)الواحد يصلح أن يكون أايً منهم ، وال ميكن التمييز بينهم إال عن طريق معرفة قصد اجلاين من جنايته

ونظراً ألن قصد االعتداء أو قصد القتل أمر ابطين ال ميكن معرفته إال من خالل اعرتاف اجلاين ، ومن املتعذر الوقوف 
هاء معرفة ذلك القصد أبمر خارجي ، متصل ابجلاين ، ومن صنعه ، أال وهو اآللة اليت استعملها يف عليه ، أانط الفق

جنايته ، ألن اجلاين يف الغالب خيتار اآللة املناسبة لتنفيذ جنايته ، فإن قصد القتل ، فإنه سيستعمل لذلك اآللة 
رد االعتداء ، ابلضرب مثاًل ، فإنه سيستعمل لذلك املناسبة واليت تقتل غالبًا ، كالسكني ،والبندقية ، وإن قصد جم

                                  
 ( ، التشريع اجلنائي اإلسالمي 4/6( ، أسَن املطالب )4/6( ، مغين احملتاج )6/251( ، الوسيط )488ات )صجامع األمه(   1)

       (2/37. ) 
 ( .2/39اجلنائي اإلسالمي)، التشريع ( 307( ، القواعد البن رجب )ص4/4( ، مغين احملتاج )7/274بدائع الصنائع )   (2)

 

 يف نوعية القصد املعترب يف جناية العمد هل هو جمرد قصد االعتداء اجملرد على اجملين عليه أم    -تعاىلرمحهم هللا -اختلف الفقهاء (   3)
 قصد اجلاين قتل اجملين عليه على قولني :       
 القول األول: يشرتط يف اجلناية العمدية قصد قتل اجملين عليه ، وهذا قول احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .       

 القول الثاين : ال يشرتط يف اجلناية العمدية قصد قتل اجملين عليه ، بل يكفي جمرد قصد اجلاين االعتداء ، وهذا قول املالكية .       
 ( ، الشرح الكبري    488(  ، جامع األمهات )ص8/327( ، البحر الرائق )4/158( ، اهلداية )7/233انظر : بدائع الصنائع )       
 ( ، املبدع  4/3( ، أسَن املطالب )4/3( ، مغين احملتاج)9/123(، روضة الطالبني)6/240( ، مواهب اجلليل)4/224)       
 ( .6/5( ، مطالب أويل النهى )3/254( شرح منتهى اإلرادات)8/240)       
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اآللة املناسبة لذلك ، كالسوط مثاًل ، ومن مث اشرتط مجهور الفقهاء أن تكون اآللة املستعملة يف اجلناية العمدية مما 
غالباً وادعى أنه يقتل غالباً ، لكوهنا الدليل على توفر قصد القتل من اجلاين . ولذا فإن اجلاين لو استعمل آلة ال تقتل 

 . (1)قصد القتل فإنه ال يصدق ؛ ألن اآللة غري قاتلة

وخنلص يف النهاية إىل أن اشرتاط قصد القتل أو عدم اشرتاطه له ابلغ األثر يف حتديد نوعية اجلناية ابلرتويع ، وعلى 
شبه العمد ؛ ألن الرتويع وسيلة ال  ذلك فإن اجلناية ابلرتويع تعترب عند احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة من قبيل القتل

وهبذا التكييف جلناية الرتويع يكون قصد اجلاين فيها هو قصد التعدي تقتل غالباً ، كالضرب مثاًل مبا ال يقتل غالباً ، 
، عليه ؛ ألن القتل ال يكون إال آبلة صاحلة إلحداثه  قتل اجملين جبنايتهحىت ولو قصد اجلاين اجملرد دون تعمد القتل ، 

وهل تتحول اجلناية بوسائل الرتويع إىل وسيلة تقتل غالبًا يف بعض ،   (2)فإن مل تكن كذلك ، كانت نية القتل عبثاً 
 يف املبحث التايل . احلاالت ، كما هو احلال يف الوسائل املادية ؟ هذا ما سنستعرضه 

 

 

 

 

 

                                  
 ( .83، 82، 2/80( ، التشريع اجلنائي اإلسالمي )4/4( ، مغين احملتاج )9/445اإلنصاف )   (1)
 ( .2/100التشريع اجلنائي اإلسالمي )   (2)
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 املطلب الرابع

 مناط اجلناية ابلرتويع

 اجلنايةحكم  -رمحهم هللا-اًل ، أانط الفقهاء وي غري حمسوس األثر يف اجملين عليه كالضرب مثنظراً ألن الرتويع أمر معن
وقد اختلفت املؤثر،  أسباب ووسائل ظاهرية ،للتفريق بني الرتويع املؤثر يف اجملين عليه ، والرتويع غريإىل  لرتويعاب

 يلي : ا فيما جتهاداهتم ، وسوف نتناوهلتطبيقات الفقهاء هلذا املدرك ، وتنوعت ، وترتب عليها اختالف ا

  حال اجملين عليهاألول :النظر إىل 

حيث يفرق فقهاء الشافعية بني نوعني من األشخاص : األول : الصيب غري املميز ومن يف حكمه ، ويقصدون به 
عليهم التأثر ابلرتويع ، ومن  اجملنون ، ومن تعرتيه الوساوس ، والنائم ، واملرأة الضعيفة ، واجلامع هلؤالء أهنم ممن يغلب

، وذلك أن الصيب مثاًل إذا صيح عليه وكان على مرتفع أو سطح أو جدار   اجلايننسبة سببية اجلناية إىل صحةمث 
أتخذه هزة ورعدة تزيل متاسكه ، فيسقط ، وهذا احلكم مطرد يف الكبري الذي تعرتيه الوساوس ، ويكون مرعوابً حبركة 

خبالف البالغ العاقل فإنه وإن كان ال خيلو من أتثري الرتويع يف نفسه إال أن أتثريه  (1)َن الصيبأدىن شيء ، فيأخذ مع
، ومن مث فالضرر الالحق ابلكبري نتيجة الرتويع ال ل منفعة من منافعه كالعقل مثاًل ال يصل به إىل درجة اهلالك أو زوا

 . (2)ينسب إىل املروع ، بل هو موافقة قدر

" وال ينبغي أن يعتقد الناظر أن الصور تفرض على وجه واحد ، بل هي ختتلف ابختالف األشخاص قال اجلويين :
واألحوال ، والتعويل على ما يقع ، مث حيكم الفقيه يف كل حالة مبا يليق هبا ، والصوت يلحق ابلضرب الذي يتعلق 

كان ال يغلب اهلالك منه ، ولكن ميكن أن ابلظاهر ، فإن كان مما يقصد به اهلالك غالبًا ، فهو موجب للقود . وإن  
 . (3)يصار إليه ، فهو شبه عمد ، وإن رجع الرتدد إىل ظن الناظر ، فهذا يثور منه اخلالف "

 

                                  
 ( .16/447هناية املطلب يف دراية املذهب )(   1)
، حاشية  (4/80(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )6/355،356( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )2)

 ( .5/80اجلمل )
 ( .16/447هناية املطلب يف دراية املذهب )(   3)
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 حال الرتويع النظر إىل :  الثاين 

من الكبري  التغافل ، فإن أتى اجلاين اجملين عليه ، وحالاملواجهة  حال حالني :يفرق يف وسائل الرتويع القولية بني ف
ورائه وتغفله فصاح به من حيث ال حيتسب فسقط من حائط مثالً وهلك ، فإن هذه الوسيلة تعترب من الوسائل املؤثرة 

على الصائح أصاًل ؛ ألن الصائح مل َين شيئًا ، ألن  مسؤوليةخبالف ما لو صاح يف وجهه عيااًن ، فال ، يف الرتويع 
 يلحقه الصوت على غفلة ال يسقط ، فإن سقط كان أمراً قدرايً ، يقال يف مثله الرجل الكبري إذا واجهه الصائح ، ومل

 . (1): اتفق سقوطه ، وأدركه قضاء هللا ، ومل يكن سقوطه بسبب الصيحة

 التفريق بني جناية الرتويع ابلتسبب ، وجناية الرتويع ابملباشرة  :اثلثاً 

 يصح نسبتها للجاين ،ومن مث فهي جناية مهدرة ، وهذه طريقة فاألوىل جناية يصح نسبتها إىل اجلاين ، واألخرى ال 
، فإذا صاح بصيب ، وهو على طرف جدار فسقط ، إثر ذلك ، ومات ، حتمل اجلاين تبعة جنايته ، ألن  (2)الشافعية

 األرض ، فال ينسب ذلك للجاين ؛ ألنعلى التأثر ابلرتويع والسقوط أمر غالب ، أما إذا صاح على صيب ، وهو 
  ، قال اجلويين يف معرض رده على من سوى بني األمرين :" ولو صاح على  (3)املوت مبجرد الرتويع يف غاية البعد

صيب ، وهو على األرض ، فمات ، فقد أجرى بعض األئمة هذا جمرى السقوط عن اجلدار يف التفصيل ، وهذا غري 
 . (4)لصوت من غري فرض السقوط "سديد ؛ فإن االرتعاد والسقوط أظهر يف اإلمكان من املوت اب

 : التفريق بني الرتويع واالرتياع   رابعاً 

وأما فعل للجاين يرتتب عليه وجوب الضمان للمجين عليه ،وهذا املناط َيمع ما سبق ذكره ، فالرتويع ومثله التخويف 
وقال يف اخلريية  ابدين : "فاعله ضمان ، قال ابن ع ىلمجين عليه ، وال يرتتب علفعل لاالرتياع ومثله اخلوف فهو 

وقد أفىت والد شيخنا أمني الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا ال يضمن وإذا خوفها ابلضرب 
: وجه الفرق أن يف موهتا ابلتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وابلصياح موهتا ابخلوف  وأقوليضمن . 

                                  
 ( .16/445،446اية املطلب يف دراية املذهب )هن(   1)
 (.5/80، حاشية اجلمل ) (4/80(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )6/355،356(   الوسيط )2)
 ( .4/80مغين احملتاج )(   3)
 (  .16/447،448هناية املطلب يف دراية املذهب )(   4)
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ري فمات ال يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها اجب الدية  ، وصرحوا أنه لو صاح على كبالصادر منها 
 .(1) وأقول : ال خمالفة ألنه يف األول مات ابخلوف املنسوب إليه ، ويف الثاين ابلصيحة فجأة املنسوبة إىل الصائح

 

 

 

                                  
 . (6/588(   حاشية ابن عابدين )1)
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 املبحث الرابع

 عقوبة اجلناية ابلرتويع

 حترير حمل النزاع : 

على أن اجلناية ابلرتويع إذا اكتملـت  (4)، واحلنابلة (3)، والشافعية (2)، واملالكية (1)فيةاحلناتفق مجهور الفقهاء من -
أركاهنا ، وشروطها فإن اجلاين يتحمل العقوبة املقـررة الرتكابـه هـذه اجلنايـة .إال اهنـم اختلفـوا يف ماهيـة تلـك العقوبـة هـل 

 . ني اليالت نياملطلبهي القصاص أم الدية ؟ ، وهذا ما سنتناوله يف 

 جلناية ابلرتويع املوجبة للقصاص املطلب األول: ا

 :الفقهاء يف وجوب القصاص ابجلناية ابلرتويع على قولني  اختلف

 . (6)، وقوٌل عند الشافعية (5)وجوب القصاص ابلرتويع ، وهذا قول املالكية:  القول األول

  هلذا القول :وفيما يلي تفصيل 

 : مذهب املالكيةأوالً 

،  سواء وقع  ع ملذهب املالكية َيد أهنم يعتربون القتل ابلرتويع قتاًل عمداً ما دام أنه قد صدر على وجه العدواناملتتب
 ، كما أهنم ال يفرقون يف ذلك بني حالة املباشرة أو التسبب .ذلك على كبري أو صغري 

 لنحو اآليت :لرتويع وذلك على ااب اجلنايةوبناء على ذلك فإهنم يقولون بوجوب القصاص يف 

                                  
 . (6/561حاشية ابن عابدين )، (8/335( ، البحر الرائق )2/152جامع أحكام الصغار)، ( 7/235بدائع الصنائع )(   1)
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )2)
 . (81، 4/80(، مغين احملتاج )314، 9/331، روضة الطالبني )( 356، 6/535( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )3)
(، شرح منتهى اإلرادات 5/512( ، كشاف القناع )8/250( ، املبدع )447، 9/446( ، اإلنصاف )12/100(  املغين )4)

 . (6/14(، مطالب أويل النهى )3/258)
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )5)
 ( .4/80( ، مغين احملتاج )9/313( ، روضة الطالبني )6/356وسيط )اليف مسألة واحدة ، سيأيت بياهنا . انظر : (   6)
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من رمى حية كبرية شأهنا القتل فمات اجملين عليه من اخلوف فالقصاص سواء كان الرمي على وجه العداوة أو -1 
 على وجه اللعب واهلزل .

من رمى حية ليس من شأهنا القتل كأن تكون صغرية أو حية ميتة ، فمات من اخلوف فإن كان على وجه العداوة -2
 وجه اللعب واهلزل فالدية . فالقصاص ، وإن كان على

 ومن أشار إىل غريه آبلة قتل فمات مكانه من غري هروب وطلب فخطأ وعليه الدية .-3

 :حالني ومن أشار إىل غريه آبلة قتل فهرب فطلبه فمات ، فال خيلو من -4

 ن بينهما عداوة ، فالدية مطلقاً ، سواء سقط حال هروبه أو ال .و أن ال يك .أ
فالقصاص بدون قسامة ، اجملين عليه حال هروبه مل يسقط  فإنفال خيلو من أمرين : داوة وإن كان بينهما ع  .ب

 . (1)وإن سقط فالقصاص بقسامة الحتمال أنه مات من السقطة

وذهب بعض املالكية إىل أنه ال قصاص الحتمال موته من اخلوف أو من شدة اجلري أو منهما معاً ، وال ميكن القول 
من شدة حتمال ، جاء يف الذخرية "وقال ابن ميسر ال قصاص يف هؤالء ألنه قد يكون مات ابلقصاص مع وجود اال

القرويني           وال ميكن القصاص إال على نفي شبهة العمد واستحسنه مجاعة من  اجلري ال من اخلوف أو منهما
("2. ) 

 : مذهب الشافعيةنياً اث

يف مسألة واحدة ،وهي إذا كانت اجلناية  (3)قول مرجوح عندهم يوجب الشافعية القصاص ابجلناية يف الرتويع يف-1
، ولو بعد مدة مع وجود األمل ومات بذلك على طرف سطح فارتعد وسقط على ضعيف التمييز كالصيب مثاًل ،وكان 

                                  
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )1)
 .( 12/283(   الذخرية )2)
( ، مغين احملتاج 9/313ة من قبيل شبه العمد ، وفيها الدية املغلظة .انظر :  روضة الطالبني )واألصح عندهم أن هذه اجلناي(   3)

(4/80. ) 
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 اهلالكإلَياب ألن اإلفضاء إىل اب، بل هو أوىل على ما لو حفر بئرا يف داره ودعا إليه غريه ففيه القصاص ؛ قياسًا 
 . (1) أغلبابلرتويع 

ويلحق الشافعية اجملنون واملعتوه الذي تعرتيه الوساوس ، والنائم ، واملرأة الضعيفة العقل ابلصيب غري املميز ، أما الصيب 
 ( .2املميز واملراهق املتيقظ فهو يف حكم الكبري البالغ)

 يف هذه املسألة على القول املرجوح أمرين :ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن الشافعية يشرتطون لوجوب القصاص 

 . (3)األول : أن يكون الرتويع ابلتسبب ال ابملباشرة ، فإن كان ابملباشرة فال قصاص وال دية

الثاين : أن يكون اجملين عليه ضعيفاً ، شديد التأثري مبا يدور حوله ، كالصيب ، واجملنون ، والنائم ، فإن مل يكن ضعيفاً 
 . (4)ديةفال قصاص وال 

 أدلة القول األول :

ليس يف كتاب استدل أصحاب هذا القول ابألدلة اليت تفيد إىل أنه ليست هناك جناية شبه عمد ، ألنه ليس يف -1
وال ، شبه العمد ابطل وإمنا هو عمد أو خطأ " :قال مالك، زاد على النص  هللا إال العمد واخلطأ فمن زاد قسما اثلثاً 

كاجلناية ،  إن وقعت على وجه العداوة كان فيها القصاص .ابلرتويع ، وعلى ذلك فإن اجلناية  (5)"أعرف شبه العمد
 . (6)العداوة  وجهعلى فيها وقع الرتويع  َيب فيها القصاص إن ابلضرب

                                  
 ( .4/80( ، مغين احملتاج )9/313( ، روضة الطالبني )6/356وسيط )(   ال1)
 .( 9/314(   روضة الطالبني )2)
،  (4/80(، مغين احملتاج )9/313،314ضة الطالبني )(، رو 6/355،356الوسيط )كأن يصيح على صيب فيموت . انظر : (    3)

 ( .5/80حاشية اجلمل )
، حاشية  (4/80(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )6/355،356( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )4)

 ( .5/80اجلمل )
 . (16/206)دونة  (   امل5)
 (11/463غين )(   امل6)
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 . (1)ونوقش :أبن جناية شبه العمد ثبتت ابلسنة ، وجناية العمد واخلطأ ثبتا ابلكتاب

  (2)ناية ابلضرب إن وقع ذلك على وجه العداوة فيجب فيها القصاصقياس اجلناية ابلرتويع اجل -2

، وال ميكن أن نتيجة اجلناية ابلرتويع حتتمل أن تكون من الفزع واخلوف أو من سبب خارجي أو منهما معاً ونوقش : 
 . (3) القول ابلقصاص مع وجود االحتمال

، وقول  (5)، والشافعية يف األصح عندهم (4)ول احلنفية، وهذا قمطلقاً عدم وجوب القصاص ابلرتويع :  القول الثاين
 . (6)احلنابلة

 هلذا القول وفيما يلي تفصيل 

 أواًل: مذهب احلنفية 

ال يوجب احلنفية القصاص ابجلناية ابلرتويع ، فمن صاح على إنسان فجأة فمات من صيحته فهو قاتل له قتاًل -1
فمات أو صاح على وجهه فمات ،  ق إنساانً رَّ " ولو غَ الكاساين :شبه عمد ، وال قصاص فيه ذلك ، ويف ذلك يقول 

 . (8)"عليه    القود -يعين الشافعي – (7)، وعندهفال قود عليه عندان وعليه الدية ، 

 رابعاً : مذهب احلنابلة 

إن كان  القصاص ابجلناية ابلرتويع مطلقًا ، وَيعلون ذلك من ابب جناية شبه العمد ، (1)ال يوجب احلنابلة-1
ويرون أن كل من روع آخر أبن شهر عليه سيفًا ، أو دال ه من شاهق ، فمات من الرتويع عمدًا ، وإال فهو خطأ ، 

                                  
 (11/463غين )(   امل1)
 . (2/338(   فتح العلي املالك )2)
 .( 12/283(   الذخرية )3)
 . (8/335البحر الرائق )، ( 7/235(   بدائع الصنائع )4)
 . (4/81(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )6/355،356( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )5)
(، شرح منتهى اإلرادات 5/512( ، كشاف القناع )8/250بدع )( ، امل447، 9/446( ، اإلنصاف )12/100(  املغين )6)

 . (6/14(، مطالب أويل النهى )3/258)
 نسبة الكاساين القول ابلقصاص يف هذه املسألة للشافعي فيها نظر ، كما سيأيت بيانه يف مذهب الشافعية  . (   7)
 .( 7/235بدائع الصنائع ) (  8)
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روعته أو صاح به صيحة شديدة فخر من سطح أو حنوه فمات ، أو تغفل عاقاًل فصاح به فخر ميتًا فإن كان ذلك 

جاء ، ؛ ألن الرتويع وسيلة من وسائل القتل اليت ال تقتل غالباً  على وجه العمد فإن الفاعل يعد قاتاًل قتاًل شبه عمد
وقال مجاعة ومل يقصد قتله كمن ضربه ، وشبه العمد أن يقصد جناية ال تقتل غالبا ومل َيرحه هبا  :فصل يف الفروع "

بصيب أو معتوه ويف يف غري مقتل بصغري أو لكزه أو لكمه أو سحره مبا ال يقتل غالبا أو ألقاه يف ماء يسري أو صاح 
 . (2)ة"بصيحة فسقط أو ذهب عقله فالدي الً الواضح أو امرأه وقيل أو مكلفا على سطح فسقط أو اغتفل عاق

 أدلة القول الثاين :

 استدلوا ابألدلة الدالة على إثبات جناية شبه العمد ، ومنها ما يلي :
عْقِل عْقُل شِبِه الَعْمِد مغلٌَّظ مثُل " :قال -وسلمصلى هللا عليه -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب -1

  (3) ه"الَعْمِد وال يُقتُل صاحبُ 
ط أو وْ قتيل السَّ  دِ مْ العَ  بهِ أال إن قتيل اخلطأ شِ  : "قال -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا -2

  (4)"العصا فيه مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها
 .(5)الرتويع وسيلة من وسائل القتل اليت ال تقتل غالباً ، فال َيب فيها القصاصووجه الداللة من ذلك أن 

                                                                                                           
(، شرح منتهى اإلرادات 5/512( ، كشاف القناع )8/250( ، املبدع )447، 9/446) ( ، اإلنصاف12/100(   املغين )1)

 . (6/14(، مطالب أويل النهى )3/258)
 ( .5/480فروع )(   ال2)
 يف مسنده   أمحد( واللفظ له ،  و 4565يف سننه يف ابب دايت األعضاء ، من كتاب الدايت برقم ) أبو داودأخرجه  (   3)

: قال يف التنقيح ( ، جاء يف نصب الراية : "3/95والدار قطين يف سننه يف كتاب احلدود والدايت وغريه ) و ، ( 2/183)        
إذا حدث عنه ثقة فحديثه :"وقال بن عدي ،  "حممد بن راشد يعرف ابملكحول وثقه أمحد وابن معني والنسائي وغريهم

 ( .4/332) " انظر : نصب الرايةوهذا داخل يف األوىل ،مستقيم انتهى
(،   والنسائي يف سننه )اجملتىب (  4547أخرجه أبو داود يف سننه يف ابب يف اخلطأ شبه العمد ، من كتاب الدايت ، برقم ) (   4)

( ، وابن ماجه يف سننه يف ابب شبه العمد مغلظ ، من  4791يف ابب من قتل حبجر أو سوط ، من كتاب القسامة ، برقم )
( واللفظ له ، واحلديث صححه ابن حبان ، وعبداحلق ، وابن القطان ، واأللباين ، انظر : 6272كتاب الدايت ، برقم )

 ( .2197( برقم )7/255( ، إرواء الغليل )2/262( ، خالصة البدر املنري )4/331نصب الراية )
 ( .5/480فروع )(   ال5)
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أبنه وإن سلم أن الرتويع هي آلة شبه عمد ال توجب القصاص ؛ ألهنا آلة ال تقتل غالبًا إال أهنا وميكن أن يناقش : 
غالبًا ، ومن مث َيب يف اجلناية ابلرتويع يف بعض األحيان يف الوقت نفسه قد تتحول يف بعض الظروف إىل آلة تقتل 

 . القصاص

 يعود سبب اختالف الفقهاء إىل أحد أمرين :سبب اخلالف :

، األول : القصد املعترب يف اجلناية العمدية هل يشرتط فيها قصد الفعل وهو االعتداء ، وقصد النتيجة وهي القتل 

 . (2)الفعل دون نتيجته ، وهو مذهب املالكية ، أم يكتفى بقصد (1)وهو مذهب اجلمهور

، أم  (3)الثاين : اآللة املستعملة يف اجلناية العمدية ، هل يشرتط فيها أن تكون مما يقتل غالباً ، وهو مذهب اجلمهور

 . (4)ال يشرتط فيها ذلك ، وهو مذهب املالكية

ية مبا ال يقتل غالبًا ، كاجلناية ابلسوط والعصا ، ولذا وعلى ذلك فإن اجلمهور يرون أن اجلناية ابلرتويع من قبيل اجلنا
فإهنم َيعلوهنا من قبيل اجلناية شبه العمد ، أما املالكية فيجعلون اجلناية ابلرتويع من قبيل القتل العمد إن كانت بغري 

 متأخري كبري  -، ويف ذلك يقولقصد اللعب واهلزل ، والقتل ابلرتويع موجب للقصاص كالقتل ابلضرب متامًا  
يف سؤال وجه إليه : )  ) َما قـَْوُلُكْم ( ِفيَمْن تـََعرََّض ِلَشْخٍص يف حمَِلٍ  ُمْظِلٍم  -الشيخ عليش املالكي-املالكية يف وقته 

وإن أورثه خلاًل يف عقله : . . . َوَصرََخ يف َوْجِهِه َفَماَت أَْو أَْوَرثَُه يف َعْقِلِه َخَلاًل َفَما احْلُْكُم يف َذِلَك . فََأَجْبت مبَا َنص ُه 
بصراخه عليه بغتة يف حمل مظلم فإن أمكن فعل حيلة ابلصارخ خيتل هبال عقله فعلت ، وإال غرم الدية من ماله 

                                  
 ( ، 4/3( ، مغين احملتاج)9/123( ، روضة الطالبني)8/327( ، البحر الرائق )4/158( ، اهلداية )7/233بدائع الصنائع )(   1)

 ( .6/5( ، مطالب أويل النهى )3/254( شرح منتهى اإلرادات)8/240(  ، املبدع )4/3أسَن املطالب )       
 ( .6/240( ، مواهب اجلليل)4/242( ، الشرح الكبري )488جامع األمهات )ص   (2)
 ( ، املهذب 8/329، البحر الرائق)(6/98)(، تبيني احلقائق4/158)ية شرح البداية اهلدا( ، 7/233بدائع الصنائع)   (3)

 ( ، شرح منتهى 9/445( ، اإلنصاف )216/ 8، املغين ) (4/4مغين احملتاج )( ، 9/124(،روضة الطالبني )2/175)        
 ( .3/255االرادات )       

 ( .6/240( ، التاج واإلكليل)4/242( ، الشرح الكبري )488جامع األمهات )ص   (4)
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َصرَُّحوا يف  اْلُمرَاُد ِمْنُه َواَل َخَفاَء يف مُشُوِل اْلِفْعِل لِلتَّْخِويِف َوَقدْ  حبسب ما ذهب من عقل اجملين عليه كاًل أو بعضاً ....
 . (1")َمْسأََلِة اجْلَِنايَِة َعَلى احْلَاِمِل أبَِنَّ التَّْخِويَف َكالضَّْربِ 

 : الرتجيح

الراجح يف ذلك أن اجلناية ابلرتويع تعترب من قبيل القتل شبه العمد ، ومبا أن آلة شبه العمد هي آلة ال تقتل غالباً إال 
وهذا ما ظروف إىل آلة تقتل غالبًا ، ومن مث َيب يف ذلك القصاص ، أهنا يف الوقت نفسه قد تتحول يف بعض ال

إال أهنم قصروا النظر الشافعية الذين أوجبوا القصاص يف حالة كون اجملين عليه ضعيفًا ،املرجوح عند قول اليتوافق مع 
ليت ال تقتل غالباً إىل آلة قاتلة فيه إىل ما يرجع إىل حال اجملين عليه ، واغفلوا بقية الظروف األخرى ، اليت حتول اآللة ا

 ، كمن يفزع غريه يف مكان موحش يف ليلة مظلة فيموت من ذلك .

اليت اجعل من اآللة اليت ال تقتل غالبًا آلة قاتلة يف بعض   (3) ، واحلنابلة (2)ه متوافق مع قواعد الشافعيةكما أن  
فة أو رماه حبجر صغري نظر إن واىل به الضرب حىت وإن ضربه بسوط أو عصا خفياألحيان ، ويف هذا يقول النووي:" 

مات أو اشتد األمل وبقي متأملا حىت مات وجب القصاص وإن مل يوال واقتصر على سوط أو سوطني فإن كان يف 
مقتل أو يف شدة احلر أو الربد املعينني على اهلالك أو كان املضروب صغريا أو ضعيفا أبصل اخللقة أو بعارض وجب 

) أو يلكزه بيده يف مقتل أو يف حال ضعف قوة من مرض أو ، ويقول الُبهويت: " (4)"ه مهلك غالباً القصاص ألن
 . (5)" اً صغر أو كرب أو حر مفرط أو برد شديد وحنوه فمات فعليه القود ( ألن ذلك الفعل يقتل غالب

زعه كل حركة غري مألوفة وتطبيقاً على ذلك فمن يعرف أن خصمه جبان الفؤاد ضعيف القلب ، منهار األعصاب يف
، مث يتعمد قتله إبتيانه حبركات غريبة بني يدية يف ليلة مظلمة تؤدي إىل فزعه وموته يف مكانه يكون قاتاًل عامداً 
يستحق القصاص ؛ ألنه قصد القتل وأتى فعاًل يغلب فيه املوت ملن حاله على شاكلة حال اجملين عليه ، أما إذا كان 

ان رابط اجلأش متني األعصاب فإنه ال يغلب على مثله املوت بتلك احلركات ، فإذا اقرتن موته اجملين عليه قوي اجلن

                                  
 . (2/338(   فتح العلي املالك )1)
 (.4/4مغين احملتاج )( ، 4/3( ، أسَن املطالب )9/125روضة الطالبني )   (2)
 ( .3/255( ، شرح منتهى االرادات )8/243( ، املبدع )9/437اإلنصاف )   (3)
 ( .9/125روضة الطالبني )(   4)
 ( .5/650كشاف القناع ) (    5)
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الفتقار اجلناية إىل ركن من أركاهنا وهو وقوع القتل أبمر -حىت ولو قصد القتل –إبتياهنا هبا مل يكن املوت قتاًل عمدًا 
 . (1)من شأنه إحداث املوت

 

                                  
 ( .115جناية القتل العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي )ص(   1)
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 املطلب الثاين

 ع املوجبة للديةاجلناية ابلرتوي

 على قولني : حكم وجوب الدية ابلرتويع اختلفت آراء الفقهاء يف 

( ، 2املالكية)، وقول  (1)قول احلنفية يف املعتمد عندهم ابلرتويع ، وهذا وجوب الدية ابجلناية  : القول األول
 . (4)احلنابلة، و ( 3الشافعية)و 

 فيما يلي : هذا القول وسوف نستعرض 

 احلنفية أواًل: مذهب 

مطلقًا ،  يوجب الديةاألول : من  ابلرتويع ، على ثالثة ااجاهات : تعددت األقوال يف  املذهب احلنفية يف ضمان
سواء كان من صغري أو كبري ، وعمدته يف ذلك ما ذكره الكاساين بقوله " ولو غرق إنساان فمات أو صاح على وجهه 

و ما أورده ابن جنيم نقاًل عن جمموع النوازل بقوله :"يف جمموع النوازل  ( ،5فمات فال قود عليه عندان وعليه الدية ")
وما جاء يف لسان احلكام يف "صيب قائم على سطح  ( .6رجل صاح آبخر فجاءه فمات من صيحته اجب فيه الدية")

 . (7أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصيب فوقع ومات يغرم الصائح ديته وتلك على عاقلته")

                                  
 . (8/335( ، البحر الرائق )7/235(   بدائع الصنائع )1)
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )2)
 . (4/81(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )356355،/6( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )3)
(، 3/258(،شرح منتهى اإلرادات )5/512(،كشاف القناع)8/250(،املبدع )447، 9/446(،اإلنصاف )12/100(   املغين)4)

 . (6/14مطالب أويل النهى )
 .( 7/235(   بدائع الصنائع )5)
 . (8/335(   البحر الرائق )6)
 . (277احلكام )ص(   لسان 7)
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األول : وهو املفىت به عند احلنفية ، وخالصته التفريق  ، وفيه عدة أقوال:وجوب الدية بقيود : من يرى  ينثااالاجاه ال
يف نوعية الصوت املسبب للجناية ، فإن كان على سبيل التحذير من الوقوع فال ضمان يف ذلك ، وإن كان على 

لسان احلكام " صيب على حائط صاح به رجل  سبيل التعدي أبن كان حضًا على الوقوع كان فيه الضمان ،جاء يف
فوقع فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ال شيء عليه أطلق اجلواب هنا ، وفصله يف نوادر رستم فقال إذا صاح 

 . (1)به فقال:  ال تقع فوقع ال يضمن . ولو قال : قع فوقع يضمن ، والفتوى على هذا "

صاح به فوقع فمات إن صاح به فقال:  ال تقع فوقع ال يضمن. ولو قال: صيب على حائط وجاء يف الدر املختار "
 . (2)ضمن ، به يفىت ، وقيل ال يضمن مطلقا"قع فوقع 

وعلى كال احلالني جند هذا االاجاه مييل إىل عدم التضمني ابلسبب املعنوي ، وذلك أن علة الضمان ليست بسبب 
 سبب فعلي.  الرتويع ، وإمنا بسبب التحريض على الوقوع وهو

الثاين : التفريق بني الصيب والكبري ، فالضمان هو يف ترويع الصيب ال الكبري ، وهذا قول كثري من احلنفية ، قال ابن 
 كما يفيده كالمهم عابدين:" قوله ) صيب على حائط اخل ( قيد ابلصيب ألن الكبري إذا صاح به شخص ال يضمن  

ية صاح على آخر فجأة فمات من صيحته اجب فيه الدية ا ه ، فيحمل ، ويف مواضع أخر لكن يف التاترخانهنا 
 . (3)األول على ما إذا مل يكن فجأة أو اختالف الرواية "

الثالث : وهو قول حاول ابن عابدين رمحه هللا اجلمع والتوفيق فيه بني هذه األقوال السابقة من خالل تفريقه يف سبب 
، أما التخويف فهو اجب فيه الدية أن اخلوف فعل صادر من اجملين عليه فال اجلناية بني اخلوف والتخويف ، وذلك 

وقال يف اخلريية وقد أفىت والد شيخنا أمني الدين بن عبد  ، قال ابن عابدين : " الديةفعل صادر من اجلاين وفيه 
لفرق أن يف موهتا وأقول : وجه ا العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا ال يضمن وإذا خوفها ابلضرب يضمن .

ابلتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وابلصياح موهتا ابخلوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبري فمات 
وأقول : ال خمالفة ألنه يف األول مات ابخلوف املنسوب . ال يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها اجب الدية 

سوبة إىل الصائح ، والقول للفاعل أنه مات من اخلوف وعلى األولياء البينة أنه من إليه ، ويف الثاين ابلصيحة فجأة املن

                                  
 . (394(   لسان احلكام )ص1)
 . (6/560(   الدر املختار )2)
 . (561، 6/560(   حاشية ابن عابدين )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 
 

 ألقت امرأة غريها ال يضمن لعدم  ولو، وعلى هذا فلو صاح على املرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن  التخويف
 . (1)تعديه عليها فتأمله فإنه حترير جيد "

والصياح ليس جبناية  ن عابدين مستمداً مما ذكره الطحاوي يف خمتصره بقوله "والناظر بعني االعتبار َيد أن ما ذكره اب 
ولو كان هذا اراتع من ،  من الصائح إمنا هو ارتياع من الذي صيح به ال فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانياً 

من الصائح أحدثه يف  الً ألن االرتياع ليس هو فع؛ كذلك إذا اراتع من صياحه   غري صياح منه به مل يضمن هذا شيئاً 
 . (2)ع"املرات

ابلرتويع إذا حتققنا وجوده ، وما تفريقه بني  وجوب الديةالذي ذكره ابن عابدين هو القول بوحقيقة هذا التحرير 
 . ه الديةدمه ، فإن حتقق فقد وجب باحلالني إال ألجل التحقق الفعلي من وقوع الرتويع ، من ع

 اثنياً: مذهب املالكية

وجوب الدية ابلرتويع كما هو احلال يف وجوب القصاص ، ويشرتطون لذلك وقوع املوت نتيجة اإلفزاع  ، الكية يرى امل
 .(3)وأن تكون اجلناية وقعت على سبيل اخلطأ أبن تكون هزاًل أو لعباً 

 اثلثاً: مذهب الشافعية

م يستثنون منه من ال يتأثر به غالبًا ، وهم إال أهنوجوب الدية ابجلناية ابلرتويع ينحى الشافعية من حيث املبدأ منحى 
العقالء الكبار ، ألن موهتم أو ذهاب بعض منافعهم ابلرتويع أمر اندر ،ويف غاية البعد ، فيكون املوت به  موافقة قدر 

ضعيفة العقل ، ، أما الصبيان غري املميزين أو اجملانني ، ومن يعرتيه وسواس ، والنائم ، واملرأة الالدية ، فال يرتبون عليه 
فيوجبون يف ترويعهم الضمان ؛ ألهنم كثريًا ما يتأثرون ابلرتويع املفضي إىل اهلالك أو فقد منفعة من منافعهم كالعقل 

، ومرد ذلك هو تفريقهم بني السبب الغالب أو املعتاد ، والسبب النادر ، فهالك الكبري البالغ ابلرتويع (4)مثاًل 
للهالك ، بل  بباً ، فال َيعل س نه الذي كان بسبب الرتويع أمر اندر ، ويف غاية البعد مباشرة أو بسبب اختالل تواز 

                                  
 . (6/588(   حاشية ابن عابدين )1)
 . (5/169(   خمتصر اختالف الفقهاء )2)
 . (2/338فتح العلي املالك )، (4/168(، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283الذخرية)  ( 3)
 . (4/81(، مغين احملتاج )9/313،314(، روضة الطالبني )6/355،356( ، الوسيط )193، 2/192(   املهذب )4)
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أما هالك الصغري ابلرتويع فإن كان إثر اختالل توازنه أبن صاح عليه فاختل توازنه وسقط من سطح  هو موافقة قدر.
اد ، فيجعل سببًا للهالك ، وَيب مثاًل فيجب الضمان به ؛ ألن اختالل الصغري ابلصياح والرتويع سبب غالب معت

الضمان به . وإن كان الصيب على سطح مستو وصاح به آخر فخر ميتًا فالصحيح عند الشافعية عدم وجوب 
 ( .1الضمان لندرة السبب يف ذلك)

، أما الصيب  ويلحق الشافعية اجملنون واملعتوه الذي تعرتيه الوساوس ، والنائم ، واملرأة الضعيفة العقل ابلصيب غري املميز
 ( .2املميز واملراهق املتيقظ فهو يف حكم الكبري البالغ)

ألنه أمر غالب  ؛ لديةنني ابلرتويع فيوجبون فيه اابلسبب الغالب يف إسقاط اجل الديةكما يطرد الشافعية قوهلم بوجوب 
، وجاء يف ( 3ك غالب ")، قال الغزايل :" التهديد والتخويف إذا أفضى إىل سقوط اجلنني وجب الضمان إذ وقوع ذل

كما لو أفسد ثياهبا حدث ،  ت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف خبالف ما لو ماتت فال فَ ذِ ولو قُ هناية احملتاج : "
 (4)"خرج منها فزعا 

 رابعاً : مذهب احلنابلة 

، قال ابن (5)ويع فعاًل ابلرتويع مطلقاً ، سواء كان واقعاً على صغري أم كبري مىت ما حتقق الرت  الديةوجوب يرى احلنابلة 
قدامة "ولو شهر سيفًا يف وجه إنسان أو داله من شاهق فمات من روعته ، أو ذهب عقله فعليه ديته ، وإن صاح 
بصيب أو جمنون صيحة شديدًة فخر من سطح أو حنوه فمات أو ذهب عقله ، أو تغفل عاقاًل فصاح به فأصابه ذلك 

يوجبون الضمان ابلسبب غري املعتاد حىت وإن كان اندرًا ، على خالف  والعلة يف ذلك أهنم،  (6)فعليه ديته "

                                  
 .( 9/313،314(، روضة الطالبني )356، 6/355(   الوسيط )1)
 . ( 9/314(   روضة الطالبني )2)
 . (6/356(   الوسيط )3)
 ( .7/351تاج )هناية احمل(   4)
(، 3/258(،شرح منتهى اإلرادات )5/512(،كشاف القناع)8/250(،املبدع )447، 9/446(،اإلنصاف )12/100(   املغين)5)

 . (6/14مطالب أويل النهى )
 . (12/100(   املغين )6)
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الشافعية الذين ال يضمنون إال ابلسبب املعتاد ، قال ابن قدامة يف معرض الرد عليهم : " مث ال يتعني يف الضمان كونه 
 . (1)ليه وجب الضمان"سبباً معتاداً فإن الضربة والضربتني ابلسوط ليست سببا للهالك يف العادة ، ومىت أفضت إ

ويؤكد احلنابلة على ضرورة حتقق شرط وجود الرتويع الفعلي ، خاصًة يف حق الكبري ، كأن يصيح به فجاءة أو يغتفله 
" َين عليه ألنه مل  ؛ (2)مات أو ذهب عقله"، " فان صاح مبكلف مل يغتفله فال شيء عليه  يف ذلك ، قال البهويت :

(3) . 

 أدلة القول األول :

 جبامع أهنا نفس هلكت بتعدٍ ،  الصحابة إمجاع  ابلرتويع الذي انعقد عليهاجلنني دية القياس على ضمان  -1
 . (4)فضمنت ديتها ،كاجلنني

 .(5)هنا نفس هلكت بسببه فوجب أن تضمنالقياس على اهلالك بسبب غري معتاد كالضربة والضربتني ، وذلك أ-2

 .  (7)، وقول الظاهرية (6)قاً ، وهذا قول عند احلنفيةمن ال يوجب الدية مطل القول الثاين :

 وسوف نفصل هذا القول فيما يلي : 

 احلنفية مذهب أواًل: 

جاء يف لسان احلكام "صيب على حائط صاح به ومستند ذلك من جهة الرواية ما  عند احلنفية ، لثاالاجاه الثاوهذا 
: اجلناايت إمنا تكون ، وقال الطحاوي : " (8)شيء عليه "ال : رجل فوقع فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 

                                  
 . (8/338(   املغين )1)
 . (3/258(   شرح منتهى اإلرادات )2)
 .( 5/512كشاف القناع )   ( 3)
 .( 8/382(   املبدع )4)
 . (8/382( ، املبدع )4/60(   الكايف البن قدامة )5)
 . (394لسان احلكام )ص،  (5/169(   خمتصر اختالف الفقهاء )6)
  ذلك يف املطلب األول .وقد سبق بيان (   7)
 . (394(   لسان احلكام )ص8)
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والصياح ليس جبناية من الصائح إمنا هو ارتياع ، وحنوه ، كالرمي ،  أو بسبب يتصل ابجملين عليه ، إما مبباشرة القتل 
مل يضمن ولو كان هذا اراتع من غري صياح منه به ،  من الذي صيح به ال فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانياً 

، وقد خلص  (1)ع"من الصائح أحدثه يف املرات ألن االرتياع ليس هو فعالً ؛ كذلك إذا اراتع من صياحه   هذا شيئاً 
االسرتوشين احلنفي ما ذكره الطحاوي ، وخلص إىل التفريق بني االرتياع الذي هو أثر للقول ، واالرتياع الذي هو أثر 

يف أحكان الصبيان " رجل صاح بصيب فسقط " : فال يلزم اآلخر ، جاء  للفعل ، فأهدر األول ، وأوجب الضمان يف
على ما قلنا إذا صاح الرجل بصيب على حائط أو على شاهق جبل ففزع فسقط فمات ، فإنه ال يضمن . نص 

ال ، أال ترى أن من ق ألن هذا أثر قوله ال فعلهالطحاوي على هذا يف خمتصره ؛ ألنه مل توجد املباشرة والتسبب ؛ 
 (. 2") ألن املتصل به القول ال الفعللغريه قوالً ساءه ومات عقيبه ال يضمن ، 

 : مذهب الظاهرية اثنياً 

ال يرى الظاهرية وجوب الدية ابلرتويع مطلقاً ، ويستندون يف ذلك إىل عدم مباشرة اجلاين للجناية أصاًل ، ومن مث فال 
املنكر أن أيمر قدر على األمر ابملعروف والنهي عن سلم فصح أن فرضا على كل م شيء عليه ، قال ابن حزم :"

ومن احملال أن يفرتض هللا تعاىل على األئمة أو غريهم أمرا إن مل يعملوه عصوا هللا تعاىل ، ابملعروف وينهى عن املنكر 
يء عليه وإمنا  مث يؤاخذهم يف ذلك ووجدان هذه املبعوث فيها بعث فيها حبق ومل يباشر الباعث فيها شيئا أصال فال ش

وال فرق بني هذا وبني ، كان يكون عليه دية ولدها لو ابشر ضرهبا أو نطحها وأما إذا مل يباشر فلم َين شيئا أصال 
من رمى حجرا إىل العدو ففزع من هويه إنسان فمات فهذا ال شيء عليه وكذلك من بَن حائطا فاهندم ففزع إنسان 

 .(3)فمات وابهلل 

 القول الثاين : دليل

أن سبب وجوب الدية هو التعدي ، وهو غري موجود ممن صدر منه الفعل ، ال ابملباشرة ، وال ابلتسبب ، وذلك أن -
سبب اجلناية هنا هو االرتياع  ،وهو فعل صادر من اجملين عليه ، ال فعل للصائح فيه ، فلم يكن جانيًا ، قال 

والصياح ليس ، وحنوه ، كالرمي ،  أو بسبب يتصل ابجملين عليه ، إما مبباشرة القتل : اجلناايت إمنا تكون الطحاوي : "
                                  

 . (5/169(   خمتصر اختالف الفقهاء )1)
 .( 2/152غار)جامع أحكام الص (  2)
 ل .وقد سبق بيان ذلك يف املطلب األو (   3)
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ولو كان هذا اراتع ،  جبناية من الصائح إمنا هو ارتياع من الذي صيح به ال فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانياً 
الصائح أحدثه من  ألن االرتياع ليس هو فعالً ؛ كذلك إذا اراتع من صياحه   من غري صياح منه به مل يضمن هذا شيئاً 

 . (1)ع"يف املرات

اجلناية ابلرتويع ابلصياح مثاًل الذي يؤدي إىل اهلالك املباشر أو إىل اختالل التوازن املفضي إىل اهلالك : أبن  ونوقش
وإن كان أمراً اندراً ؛ كالقتل ابلسوط والعصا املوجب لدية شبه العمد ،  ،والسبب فيه ظاهر ، فيحال عليهأمر ممكن ، 

 .(2) ليست سبباً للهالك يف العادة ، ولكنها إذا أفضت للهالك وجب ضمان الدية هبا  فإهنا

 سبب اخلالف 

يعود إىل  -وهو ما جنده يف مذهب احلنفية والشافعية-سبب خالف من ال يوجب الدية مطلقاً أو يف بعض احلاالت 
فعل والنتيجة ، فمن أوجب الدية جعل الرابطة حتقيق املناط ، وذلك أن من أركان جناية شبه العمد وجود رابطة بني ال

ول عن جنايته يف ( من قبيل املباشرة أو التسبب ، ومن مث هو مسؤ  بني الفعل الذي صدر من اجلاين ونتيجته )الوفاة
ومن مل يوجب الدية، جعل الرابطة بني الفعل ونتيجته من قبيل الشرط ، ال املباشرة والتسبب ، تلك احلالتني . 

ال يتحمل مسؤولية ما وقع للمجين عليه ؛ ألهنا نتيجة ال تنسب إليه ؛ألهنا ليست من  -اجلاين–لشرط    وصاحب ا
-حصلت عند الفعل  -الوفاة–فعله ، بل من فعل اجملين عليه ، ألن ما وقع له هو روعة وليست ترويعًا ، والنتيجة 

 من ابب موافقة القدر ، ومل حتصل به . -الصياح

 :  الرتجيح

كانت   اجلنايةأن من إَياب الدية ابلرتويع مىت ما حتقق أصحاب القول األول اجح يف ذلك هو ما  ذهب إليه الر 
عدمه أو شككنا يف ذلك فاألصل براءة الذمة ، وهذا القول هو ما رجحه الغزايل ، أما إن حتقق ،  بسبب الرتويع 

 . (3)وإن شك فيه احتمل أن يقال األصل براءة الذمة"، حيث قال :  والصحيح أنه إن ظهر أنه سقط به وجب 

                                  
 . (5/169(   خمتصر اختالف الفقهاء )1)
 . (8/338املغين )،  (6/355(   الوسيط )2)
 . (6/355الوسيط )(   3)
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؛ ألن القتل )كالصغري والكبري ، والضعيف والسلم ( بني شخٍص وآخر كما يرتجح أيضًا عدم التفريق يف ذلك 
ية كون ابلرتويع إن مل يكن وسيلًة تقتل غالباً  وال كثريًا معتاداً، فال أقل من أهنا تقتل اندرًا ، وال يتعني يف وجوب الد

الوسيلة معتادة ، والدليل على ذلك أن دية شبه العمد املغلظة اجب ابلضربة ابلسوط رغم أهنا ليست سببًا للوفاة يف 
 (.1) العادة ، ولكنها إذا أفضت للوفاة وجبت هبا الدية

 

                                  
 . (8/338(   املغين )1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





48 
 

 املبحث اخلامس

 ابلرتويع اجلناية أنواع

 اجلناية على النفس :  ولاأل طلبامل

 فروع : ةوفيه ثالث

 (1)الصيب غري املميزالفرع األول : اجلناية على 

 حترير حمل النزاع :

،كمن صاح صيحة منكرة على صيب على طرف سطح أو هنر أو بئر فوقع بذلك ابلتسبب إذا كان الرتويع -1
شهر سالحًا على صيب وهو على طرف سطح فأدى إىل سقوطه وهالكه ، فقد اتفق احلنفية ، ، أو الصياح ومات 

، والشافعية ، واحلنابلة على ضمان ديته ؛ ألن الصيب وضعيف التمييز كثريًا ما يتأثرون ابلرتويع فيختل  (2)لكيةواملا
 . (4)السقوط ابلصياح والرتويع سبب ظاهر ، فيجب الضمان به ن، وأل (3)توازهنم ويسقطون 

رض مستوية أو قريبة منها فمات من ، كمن صاح صيحة منكرة على صيب ال مييز أبأما إن كان الرتويع ابملباشرة -2
فهل يضمن اجلاين دية اجملين عليه أم ال ؟  ،ومل يتبع ذلك أي فعل صادر من اجملين عليه كالسقوط مثاًل  -الصيحة 

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني :

  (7)لشافعية، وقول عند ا (6)احلنابلةو ،  (5)يضمن اجلاين دية الصيب ، وهذا قول املالكية: القول األول

                                  
 لوساوس .(   وأحلق الشافعية ابلصيب ضعيف العقل ،والنائم ،واملرأة الضعيفة ، ومن تعرتيه ا1)

 ( .4/80( ، مغين احملتاج )9/314انظر روضة الطالبني)       
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )2)
 . (4/80(   مغين احملتاج )3)
 . (6/355(   الوسيط )4)
 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244قي )( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسو 12/283(   الذخرية )5)
 . (6/90( ، مطالب أويل النهى )10/53(   اإلنصاف )6)
 . (4/80( ، مغين احملتاج )9/314( ، روضة الطالبني )2/192(   املهذب)7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





49 
 

 . (1)اح حصل به اهلالك فيجب به الضمانواستدلوا على ذلك أبن الصي

 . (2)ونوقش أبن موت الصيب مبجرد الصياح يف غاية البعد ، فيكون موته موافقة قدر

وأجيب : أبن هالك الكبري ابلصياح والرتويع أو اختالل توازنه املفضي إىل اهلالك أمر ممكن ،والسبب فيه ظاهر ، 
 . (3)حال عليهفي

 . (4)ال يضمن اجلاين ، وهذا قول الشافعية يف األصح : القول الثاين

 . (5)واستدلوا على ذلك أبن هالك الصيب ابلصياح والرتويع اندر 

: أبن هالك الكبري ابلصياح والرتويع أو اختالل توازنه املفضي إىل اهلالك أمر ممكن ،والسبب فيه ظاهر ،  ونوقش
 . (6)فيحال عليه

 : الرتجيح

وجوب الضمان برتويع الصيب إن حتقق أنه كان سبباً للهالك ، ما دام أنه ممكن وإن كان أمراً  -وهللا أعلم-يرتجح يل 
الضربة –اندرًا ؛ ألنه ال يتعني يف الضمان كون السبب معتادًا ، دليله قتيل شبه العمد ، وهو قتيل بسبب اندر 

 .(7)ست سبباً للهالك يف العادة ، ولكنها إذا أفضت للهالك وجب الضمان هبا فإهنا لي -والضربتان ابلسوط والعصا

 

                                  
 . (4/80(   مغين احملتاج )1)
 املصدر السابق .(   2)
 . (6/355(   الوسيط )3)
 . (4/80(   مغين احملتاج )4)
 املصدر السابق .(   5)
 . (6/355(   الوسيط )6)
 . (8/338(   املغين )7)
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 (1)البالغ الفرع الثاين: اجلناية على

شهر ، أو قريبة منها فمات من الصيحة  صاح صيحة منكرة على ابلغ أبرض مستويةابملباشرة : كمن -1مثاله :
 سالحاً على ابلغ فمات من ذلك .

،  ر أو بئر فوقع بذلك الصياح وماتعلى طرف سطح أو هنوهو يحة منكرة على ابلغ صاح صابلتسبب : كمن -2
 شهر سالحاً على ابلغ وهو على طرف سطح فأدى إىل سقوطه وهالكه .أو 

 اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسائل على قولني :

( ، ووجه عند 4احلنفية) ( وقول عند3(، واحلنابلة)2األول : أن على اجلاين الضمان ، وهذا قول املالكية) 
 . (5الشافعية)

 واستدلوا على ذلك مبا يلي :

 ( .6أن الكبري يف حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصىب)-1

 . (7)الل التوازن املفضي إىل اهلالكوألن سقوط الكبري كان بسبب الصياح الذي أدى إىل عدم التماسك ، واخت -2

 .(8)رمن حاله ،فيكون موته موافقة قد صياح والرتويع خالف الغالبونوقش أبن عدم متاسك الكبري ابل

                                  
( " فاحلكم فيما ذكر منوط 2/248(   احلكم عند الشافعية منوط ابلتمييز القوي ، فاملميز يف حكم البالغ ، جاء يف فتح الوهاب )1)

 ."  ابلتمييز القوي وعدمه ال ابلبلوغ أو املراهقة و عدمهما
 . (5/80( ، حاشية اجلمل )7/350( ، هناية احملتاج )4/80:  مغين احملتاج ) وانظر        

 . (4/168( ، بلغة السالك )4/244( ، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )12/283(   الذخرية )2)
 . (6/90( ، مطالب أويل النهى )10/53(   اإلنصاف )3)
 . على آخر فمات من صيحته اجب الدية"( حيث جاء فيه "رجل صاح 383ص(   جممع الضماانت )4)
 . (4/80( ، مغين احملتاج )2/192(   املهذب)5)
 . (2/192(   املهذب)6)
 . (4/80(   مغين احملتاج )7)
 املصدر السابق .(   8)
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وأجيب : أبن هالك الكبري ابلصياح والرتويع أو اختالل توازنه املفضي إىل اهلالك أمر ممكن ،والسبب فيه ظاهر ، 
 ( .1فيحال عليه)

 ( 3ألصح عندهم)( ، وقول الشافعية يف ا2احلنفية)ن اجلاين ال يضمن ، وهذا قول : أ القول الثاين

 واستدلوا على ذلك مبا يلي : 

أن سقوط الكبري إثر الرتويع أمر مستبعد ، ألن اختالل التوازن له أسباب كثرية ، والكبري ال خيتل توازنه ويسقط -1
 ( .4غالباً ابلصياح ؛ ألن معه من الضبط ما ال يقع به)

 . (5أن هالك الكبري ابلصياح والرتويع اندر )-2

 .( 6هالك الكبري ابلصياح والرتويع أمر ممكن ، والسبب ظاهر فيه فيحال عليه) وأجيب أبن

 : الرتجيح

أنه إن حتقق أن هالك الكبري أو اختالل توازنه املفضي إىل هالكه كان بسبب الرتويع فيجب  -وهللا أعلم-يرتجح يل  
القول هو ما رجحه الغزايل ، حيث  الضمان به ، وإن حتقق عدمه أو شككنا يف ذلك فاألصل براءة الذمة ، وهذا

 . (7قال :  والصحيح أنه إن ظهر أنه سقط به وجب وإن شك فيه احتمل أن يقال األصل براءة الذمة")

 

 

                                  
 . (6/355(   الوسيط )1)
 . (561، 6/560(   حاشية ابن عابدين )2)
 . (4/80( ، مغين احملتاج )314، 9/313الطالبني )( ، روضة 6/355( ، الوسيط )2/192(   املهذب)3)
 . (4/80( ، مغين احملتاج )6/355(   الوسيط )4)
 . (4/80(   مغين احملتاج )5)
 . (6/355(   الوسيط )6)
 ملصدر السابق .(   ا7)
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 جناية الفزعان على نفسه أو على غريهالفرع الثالث : 

ى ، مما أدى إىل هالك ، ففقد اتزانه وانقلبت السيارة أو ارتطمت بسيارة أخر سائق سيارة مثاله :  لو أفزع شخص 
 السائق أو هالك غريه .

 على قولني :على نفسه أو على غريه  انعالفز ما جناه اختلف الفقهاء يف حكم 

جاء يف ، ( 1): أن اجلاين يضمن ما جناه الفزعان على نفسه أو على غريه مطلقاً ، وهذا قول احلنابلة  القول األول
وكذا لو جَن الفزعان على نفسه أو ، أفزعه الضمان حتمله العاقلة بشرطه لو مات من اإلفزاع فعلى الذي اإلنصاف" 

 . (2)" غريه

 :قال؟ هل على من صاح به شيء  رجل بيده سكني فصاح به رجل فرمى هبا فعقرت رجالً سئل اإلمام أمحد عن وقد 
 . (3)"قد صاح به، هذا أخشى عليه 

 . (4الشافعية)ان ضعيف التمييز ، وهذا ظاهر قول : يضمن اجلاين ما جناه الفزعان إن ك القول الثاين

من صيحته ضمن  -وهو جناية منه على نفسه -لو صاح على صيب أو معتوه ال يعقل أو فزعه فسقط جاء يف االم "
والصياح يف الصيب واملعتوه إذا كانت منه جناية يضمنها ، وكذلك لو ذهب عقل الصيب ضمن ديته ، ما أصابه 
 . (5)ه"يفرقان بني الصياح وغري  هنما الالصائح أل

وهذه املسألة مبنية على املسألة السابقة حكماً ، ودلياًل ، وقد سبق بيان الراجح فيها ، وهي تعد من نظرية  "تسلسل 
النتائج " أي أن يرتتب على اجلناية ابلرتويع أضرار متعددة ، واحلكم يف ذلك أن اجلاين يتحمل تبعة مجيع نتائج 

 . (6)ط بقاء أثر جنايته فيها ، فإن انقطع جبناية شخص آخر  فإنه ال يتحمل املسؤوليةجنايته ، بشر 

                                  
 . (6/90(، مطالب أويل النهى )3/298( ، شرح منتهى اإلرادات )10/53(   اإلنصاف )1)
 .( 10/53)(   اإلنصاف 2)
 . (8/250( ، املبدع )5/480(   الفروع )3)
 .( 6/82(   األم )4)
 ملصدر السابق .(   ا5)
 ( .103نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام )ص(   6)
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 املطلب الثاين

 اجلناية على ما دون النفس

 وفيه فرعان :

 اإلنسان ومنافعه عقلالفرع األول : اجلناية على 

 (  .1ل هبا عقله )فيزو ، أو يشهر عليه سالحاً ، مثاله : أن يصيح اجلاين على اجملين عليه بصوت مهول 

 حترير حمل النزاع :

( ، وتسببت يف زوال 2أو على ابلغ ، فإن كانت على صيب ال مييز)ال مييز اجلناية إما أن تكون واقعة على صيب -1
 ( على وجوب الدية للمجين عليه  .6( ، واحلنابلة)5( ، والشافعية)4( ، واملالكية)3عقله فقد اتفق احلنفية)

جلناية واقعة على ابلغ وتسببت يف زوال عقله فقد اختلف الفقهاء يف وجوب الدية للمجين عليه أما إن كانت ا -2
 على قولني :

 ( ،7وجوب الدية للمجين عليه ، وهذا قول املالكية) :القول األول

                                  
 ( .12/100(، املغين)4/80( ، مغين احملتاج) 12/248، احلاوي الكبري)6/597(   رد احملتار: 1)
( ، 9/314روضة الطالبني): يب ضعيف العقل ،والنائم ،واملرأة الضعيفة ، ومن تعرتيه الوساوس . انظر (   وأحلق الشافعية ابلص2)

 ( .4/80مغين احملتاج )
 . (458ص)، جممع الضماانت :  (6/597)(   رد احملتار3)
 . (2/338)(   فتح العلي املالك 4)
 .  (4/80) ، مغين احملتاج (10/416)، العزيز شرح الوجيز  (5/129)، املهذب (6/82)(   األم 5)
 . (5/512)، كشاف القناع  (9/446) ، اإلنصاف(12/100)(   املغين  6)
) َما قـَْوُلُكْم ( ِفيَمْن تـََعرََّض ِلَشْخٍص يِف حمَِلٍ  ُمْظِلٍم َوَصرََخ يِف َوْجِهِه َفَماَت   )ما نصه :   (2/338)(   جاء يف فتح  العلي املالك 7)

ُصرَاِخِه َعَلْيِه بـَْغَتًة يِف حمَِلٍ  ُمْظِلٍم ُه يِف َعْقِلِه َخَلالً َفَما احلُْْكُم يف َذِلَك . َفَأَجْبت مبَا َنص ُه : . . . َوِإْن أَْورَثَُه َخَلالً يِف َعْقِلِه بِ أَْو أَْورَثَ 
يََة ِمْن َمالِِه حِبََسِب َما َذَهَب ِمْن َعْقِل اْلَمْجيِنِ  َعَلْيِه ُكالً أَْو فَِإْن أَْمَكَن ِفْعُل ِحيَلٍة اِبلصَّارِِخ خَيَْتل  هِبَا َعْقُلُه ُفِعَلْت وَ   ِإال َغرَِم الدِ 

 .    (بـَْعًضا 
، الذخرية (503ص)، جامع األمهات: (3/332)، املقدمات املمهدات (3/1329) ، املعونة(6/313)انظر : املدونة  )        
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 ( .2( ، ووجه عند الشافعية)1واحلنابلة ) 

 واستدلوا على ذلك مبا يلي:

 ( .3ديته) حتملل اجملين عليه فكان على اجلاين إن اإلفزاع كان سبباً لزوال عق-1

جبامع أن اإلفزاع كان سببًا يف زوال العقل يف الدية قياس زوال عقل البالغ بسبب اإلفزاع على الصيب يف وجوب  -2
 ( .4الكل )

 :القول الثاين

 ( .6)( ، وقول الشافعية يف املعتمد عندهم 5ال َيب للمجين عليه الدية ، وهذا قول احلنفية )

 واستدلوا على ذلك مبا يلي:

 ( .7إن اإلفزاع ليس بسبب لزوال عقل البالغ ؛ ألن الغالب املعتاد من حال البالغ التماسك وعدم التأثر ابإلفزاع )

أبن قوهلم : )أن اإلفزاع ليس بسبب لزوال العقل ( غري صحيح ، فإنه سبب حسي يف ذهاب العقل ،  ونوقش :
 ( .8ون السبب معتاداً أو غري معتاد )والضمان ال يتعني فيه ك

 

                                                                                                           
 (.4/271شرح الكبري)(، ال8/199(، شرح اخلرشي)12/372)

 . (12/100(   املغين )1)
 ( .10/416(   العزيز شرح الوجيز )2)
 ( .5/129(   املهذب )3)
 ( .12/100(   املغين  )4)
 ( .458، جممع الضماانت : )ص 6/597(   رد احملتار: 5)
 . (10/416، العزيز شرح الوجيز ) 5/129، املهذب : 6/82(   األم : 6)
 ( .10/416، العزيز شرح الوجيز ) 5/130، املهذب :  6/82(   األم : 7)
 ( .12/102(   املغين )8)
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، القاضي بوجوب الدية للمجين رجحان القول األول  -وهللا أعلم-بعد استعراض أدلة كل قول يتبني يل  :  الرتجيح
أدلته ، وضعف أدلة القول الثاين ، وألن اإلفزاع قد يؤدي إىل املوت فمن ابب أوىل أن يؤدي إىل زوال  ؛ لقوةعليه 

ن اإلفزاع سبب لزوال العقل كالضرب فوجب ضمان الدية بسببه ، ويقاس على زوال العقل زوال أي العقل ، وأل
 ( ، جاء يف فتح العلي املالك "1منفعة ابلبدن إن كانت بسبب الصدمة العصبية ، كزوال املشي أو البصر مثاًل )

يَُة َعَلى َمْن فـََعَل ِبَشْخٍص ِفْعاًل َفذَ  يَُة َعَلى َمْن وََكَذِلَك اجَُِب الدِ  َهَب مَسُْعُه أَْو َبَصرُُه أَْو نُْطُقُه مُثَّ قَاَل وََكَذِلَك اجَُِب الدِ 
يَُة َعَلى َمْن فـََعَل ِبَشْخٍص ِفْعاًل َذَهَب ِبَسبَ  ِبِه قـُوَُّة مِجَاِعِه أَْو فـََعَل فـََعَل ِبَشْخٍص ِفْعاًل َذَهَب ِبَسَبِبِه َذْوقُُه وََكَذِلَك اجَِب الدِ 

يَُة َعلَ بِ  ى َمْن فـََعَل ِبَشْخٍص ِفْعاًل َذَهَب ِه ِفْعاًل َذَهَب ِبِه َنْسُلُه َأْو َحَصَل ِبَسَبِبِه اَجِْذميُُه َأْو تـَرْبِيُصُه َأْو َتْسِويُدُه وََكَذِلَك الدِ 
ِل ِللتَّْخِويِف َوَقْد َصرَُّحوا يف َمْسأََلِة اجْلَِنايَِة َعَلى اْلُمَراُد ِمْنُه َواَل َخَفاَء يف ُُشُوِل اْلِفعْ ِبَسَبِبِه ِقَياُمُه َمَع ُجُلوِسِه ا هـ 

 . (2")احْلَاِمِل ِبَِنَّ التَّْخِويَف َكالضَّْربِ 

 

 

                                  
 . (7/349(   هناية احملتاج )1)
 . (2/338(   فتح العلي املالك )2)
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 الفرع الثاين 

 (1)استطالق الغائط أو البول أو الريح غري الدائم جناية

 أو غائط ، أو ريح غري دائم . دث ببول ،مثاله : أن يفزع شخص غريه بقول أو فعل فيؤدي ذلك إىل أنه حيُْ 

 من أفزع غريه فأحدث ببول أو غائط أو ريح على قولني :  وجوب الدية علىوقد اختلف الفقهاء يف حكم 

: أن من أفزع غريه فأحدث ببول أو غائط أو ريح فعليه ثلث ديته ، وهذا قول احلنابلة يف املعتمد  القول األول
 .  (3)، وقول إسحاق بن راهويه(2)عندهم 

 واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

 . (4)قضى يف الذي يضرب حىت حيدث بثلث الدية "-رضي هللا عنه –عن ابن املسيب أن عثمان -1

، خصوصاً وأنه فوجب العمل به ووجه الداللة من ذلك أنه قول صحايب مبا خيالف القياس فدل ذلك على أنه توقيف 

 ( .6، قال أمحد ال أعرف شيئا يدفعه) (5)ان إمجاعاً قضاء يف مظنة الشهرة ، ومل ينقل خالفه فك

 وميكن مناقشة ذلك مبا يلي :

وإما ، إما ألنه ال يرى القياس ؛ ألنه قد يرتك القياس إذا خالف القياس وجب العمل به ال نسلم أن قول الصحايب -أ
 . (7)ألنه عارضه يف ذلك قياس اثن أو قلد يف ذلك غريه

                                  
 . (8/340(   فإن كان دائماً ففيه الدية كاملة . انظر : املبدع )1)
 . (6/15( ،كشاف القناع )8/340( ، املبدع )10/52(   اإلنصاف )2)
 . (8/340(   املبدع )3)
( عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب ، وهو أثر صحيح . 18244( برقم )10/24(   أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه )4)

 . (3/1260انظر : ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه )
 . (3/298(   شرح منتهى اإلرادات)5)
 . (6/15(   كشاف القناع )6)
 ( .2/319بداية اجملتهد )(   7)
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 لث الدية ابلضرب ال ابإلفزاع .أن األثر يدل على وجوب ث .أ

 وميكن أن َياب عنه أبن اإلفزاع سبب للحدث ، كالضرب ، فوجب ضمان الدية بسببه .

كان يقص شارب عمر بن  -رضي هللا عنه-أن األثر معارض مبا روي عن عمر -ج ، فعن إمساعيل بن أمية أن رجال ً
لها لك ، فأعطاه أربعني درمهاً ، قال: وأحسبه قال : وشاة اخلطاب فأفزعه فضرط فقال أما إان مل نرد هذا ولكنا سنعق

 ( ، وليس األخذ أبحدمها أبوىل من اآلخر .1أو عناقاً )

 . (2أن البول والغائط أفحش فال يقاس الريح عليهما )-د

 .(3)أنه فعل تعدى فيه اقتضى خروج احلدث فتعلق به الضمان ، كما لو استكره امرأة فأفضاها فاستطلق احلدث -2

 . (6)، وأكثر العلماء( 5(، وقول عند احلنابلة)4الشافعية) شيء يف ذلك ، وهذا قول : أنه ال القول الثاين

 .(7)وليس هنا شيء من ذلك، واستدلوا على ذلك أبن الدية اجب إلزالة منفعة أو عضو أو آلة مجال 

 :  الرتجيح

فزع غريه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ، لقوة أدلته ، هو القول بوجوب ثلث الدية على من أ -وهللا أعلم-الراجح 
هو أثر ضعيف ال تقوم به احلجة ، ومن مث  -رضي هللا عنه-وضعف أدلة القول اآلخر ، ال سيما أن ما أثر عن عمر 

 من املعارضة . -رضي هللا عنه-سلم أثر عثمان 

                                  
( عن معمر عن إمساعيل بن أمية ، وأخرجه ابن حزم يف احمللى عن 18243( برقم )10/24(   أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه )1)

إمساعيل هذا مل يدرك عمر ، ويف السند رجل جمهول ال يدرى من   حممد بن منري الدمشقي :–عبدالرزاق ، قال حمقق احمللى 
 ( . 10/459حمللى )هو . انظر : ا

 . (10/52(   اإلنصاف )2)
 . (8/340(   املبدع )3)
 . (9/5( ، حاشية الشرواين )4/81( ، مغين احملتاج )9/314(   روضة الطالبني )4)
 . (8/340( ، املبدع )10/52(   اإلنصاف )5)
 . (8/340املبدع )ملالكية ، واحلنفية . انظر : نسبه إليهم ابن مفلح احلفيد احلنبلي ، ومل أجد حكم هذه املسألة يف كتب ا(   6)
 ( .8/340( ، املبدع )4/69( ، أسَن املطالب )4/81مغين احملتاج )(   7)
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 املطلب الثالث

 ، واحلامل  اجلنني اجلناية على

 وفيه فرعان : 

 فرع األول : اجلناية على اجلنني ال

إذا بعث السلطان إىل امرأة للمثول بني يديه للقضاء ، ففزعت فألقت جنينا ميتاً ، فهل يضمن ذلك أم ال ؟ اختلف 
 الفقهاء يف ذلك على قولني :

( ، 3شافعية)( ، وال2( ، و قول املالكية)1دية اجلنني ، وهذا ظاهر قول احلنفية ) يتحملاألول : أن على املتسبب 
 ( .4واحلنابلة)

 واستدلوا على ذلك مبا يلي :

َبٍة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها  -1 عن احلسن البصري قال : أرسل عمر بن اخلطاب إىل امرأة ُمِغيـْ
داراً فقيل هلا : أجييب عمر فقالت اي ويلها ما هلا ولعمر ، قال : فبينا هي يف الطريق فزعت فضرهبا الطلق فدخلت 

فأشار عليه  -صلى هللا عليه وسلم-فألقت ولدها ، فصاح الصيب صيحتني ، مث مات ، فاستشار عمر أصحاب النيب 
بعضهم أن ليس عليك شيء إمنا أنت وال ومؤدب ،  قال: وصمت علي فأقبل عليه فقال : ما تقول ؟ قال : إن  

واك فلم ينصحوا لك ، أرى أن ديَته عليك ، فإنك أنت كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا يف ه
ألنه ؛ أفزعتها وألقت ولدها يف سببك ،  قال: فأمر عليًا أن يقسم عقله على قريش ، يعين أيخذ عقله من قريش 

 ( .5خطأ )

                                  
 . (6/588(   حاشية ابن عابدين )1)
 .( 9/99( ، منح اجلليل )4/268(   الشرح الكبري )2)
 . (4/147تا قليويب وعمرية )( ، حاشي4/81( ، مغين احملتاج )6/356(، الوسيط )6/88(   األم )3)
 . (6/92( ، مطالب أويل النهى )8/342(   املبدع )4)
 . 17ص(   سبق خترَيه 5)
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ية األمر اإلمجاع  ، ودليل ذلك هو اتفاق الصحابة رضوان هللا عليهم على ضمان دية اجلنني بسبب التفزيع يف هنا-2
رضي هللا -بعد االختالف ؛حيث مل ينكر من قال بعدم ضمان دية اجلنني ذلك ، فدل على أهنم رجعوا إىل قول علي 

-( ، جاء يف حاشية عمرية " قوله ) ضمن اجلنني ( أي ألن عليا أشار به إىل عمر 1عليه) اً ، وصار أمراً متفق -عنه
 . (2فدفعوا إليه فكان إمجاعا") -رضي هللا عنهما

 (.3دية اجلنني ، وهذا قول الظاهرية ) يتحمل: أن املتسبب ال  القول الثاين

 واستدلوا على ذلك مبا يلي :

"من  -صلى هللا عليه وسلم-مل يتعد ، بل قام مبا أوجبه هللا ورسوله عليه أن يفعله بقوله  -رضي هللا عنه-أن عمر -1
يستطع فبلسانه " ، وابنتفاء ركن التعدي انتفى الضمان ، قال ابن رأى منكم منكرا فليغريه بيده إن استطاع فإن مل 

حزم " فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ، 
هم يف ذلك ، ووجدان ومن احملال أن يفرتض هللا تعاىل على األئمة أو غريهم أمراً إن مل يعملوه عصوا هللا تعاىل مث يؤخذ

 . (4هذا املبعوث فيها بعث حبق ")

أبن فعل السلطان ، وإن كان يف أصله فعاًل مشروعاً ، بل مأموراً به إال أن منشأ التضمني يعود إىل الطريقة : ونوقش 
،  وهذا املتبعة يف ذلك ، فكان الواجب االحتياط ، والتلطف يف استدعاء احلامل مبا يضمن سالمة احلامل وجنينها 

 (5)لقيين"فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها يف سببك" ، ولذا قال البُ  -رضي هللا عنه-ما دل عليه قول علي 
( ، وملا مل 6وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلبها ؟ ومل أر من يفعله ، وهو حسن") ":الشافعي

                                  
 . (19/13(   تكملة اجملموع )1)
 . (4/147(   حاشية عمرية )2)
 . (11/25(   احمللى )3)
 (   املرجع السابق .4)
   شيخ اإلسالم إمام العصر سراج الدين أبو حفص ، لقيين صري بن الصاحل الكناين الشافعي البُ عمر بن رسالن بن نهو الشيخ (   5)

   وله تصانيف يف الفقه واحلديث والتفسري ومنها حواش ، ولد يف سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، جمتهد عصره وعامل املائة الثامنة        
 هـ .  انظر : طبقات الشافعية البن   805، تويف سنة  اش على تفسري الكشافالروضة وشرح البخاري وشرح الرتمذي وحو        
 (1/308( ، طبقات املفسرين للداودي)4/36قاضي شهبة )       

 .( 4/81(   مغين احملتاج )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





60 
 

-سبب من أسباب الضمان ، وهذا ما أخذ به عمر  يكن هناك احتياط عد ذلك تفريطًا من املتسبب ، والتقصري
 (.1، واقتنع به بقية الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ) -رضي هللا عنه-وأفىت به علي  -رضي هللا عنه

انعدام املباشرة يف اإلتالف ، فإن املبعوث والرسول مل يباشر الفعل فال شيء إذن عليه ، وإمنا يكون عليه الدية لو -2
 (. 2هبا وأما إذا مل يباشر فلم َين شيئاً أصال )ابشر ضر 

أبن الضمان غري منحصر يف املباشرة فقط ، فكما َيب ابملباشرة َيب ابلتسبب ؛ إن كان املتسبب متعدايً : ونوقش 
 ( .3أو مفرطاً)

ائطاً ، فاهندم أنه ال فرق بني من رمى حجراً إىل العدو ففزع من هوية إنسان فمات فهذا ال شيء عليه ، أو بَن ح-3
 ( .4ففزع إنسان فمات)

 :  الرتجيح

هو القول األول القاضي بوجوب الدية على املتسبب يف إسقاط اجلنني سواء كان ذلك الوايل أو  -وهللا أعلم-الراجح 
احلاكم أو رسوهلما ، لقوة أدلتهم ، ويف املقابل ضعف أدلة القول الثاين ، وألن هذا القول مما استقر عليه عمل 

من تعد هذه املسألة الصحابة ، ومجاهري الفقهاء ، وال يعرف هلم خمالف غري ابن حزم ، ومن اجلدير ابلذكر أن 
على تضمني احلاكم هم فيها استقر رأيمث فيها ،  -رضوان هللا عليهم-املسائل اخلالفية القدمية اليت اختلف الصحابة 

كم وإن كانت مباحة إال أهنا مقيدة مبا ال يؤدي إىل اإلتالف ، ولذا بسبب أن التأديبات اليت يوقعها احلا  لدية اجلنني ؛
وتشبث ابلفرق ، وأابن أن املباحات املضبوطة ليست    -رضي هللا عنه–قال السمعاين : "فاعرتض عليه على 

 (  .5)" كالتعزيرات اليت َيب الوقوف فيها دون ما يؤدى إىل اإلتالف

 

                                  
 . (76(   التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي )ص1)
 . (11/25(   احمللى )2)
 . (76ه اإلسالمي )ص(   التعويض عن الضرر يف الفق3)
 . (11/25(   احمللى )4)
 . (2/231(   قواطع األدلة )5)
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 الفرع الثاين 

 ملاحلا اجلناية على 

بعث السلطان إىل امرأة صورة املسألة : إذا تعرضت احلامل للجناية عليها ابلرتويع ، وترتب عليه هالكها كما لو 
 السلطان ديتها أم ال ؟  يتحملللمثول بني يديه للقضاء ، ففزعت وماتت ، فهل 

 حترير حمل النزاع :

(  3( ، واحلنابلة)2( ، والشافعية)1عند املالكية) إذا فزعت املرأة احلامل وماتت ابإلجهاض ، فإن ديتها مضمونة-1
 . (4على أهنا مضمونة ابلدية ؛ ألن اإلجهاض قد حيصل منه موت األم)

 وإن فزعت املرأة احلامل فماتت بسبب الفزع ال ابإلجهاض ، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني :-2

( ، وقول عند 6( ، واملذهب عند احلنابلة)5املالكية) دية احلامل ، وهذا قول يتحملاملتسبب  : أن القول األول
 ( .7الشافعية)

 واستدلوا على ذلك مبا يلي :

 .(8)كجنينها،  ال السلطان إليها فضمنها القياس على ضمان اجلنني ، وذلك أهنا نفس هلكت إبرس -1

 . (9)ببه فوجب أن تضمنهنا نفس هلكت بسالقياس على اهلالك بسبب غري معتاد كالضربة والضربتني ، وذلك أ-2

                                  
 . (2/338( ، فتح العلي املالك )9/99( ، منح اجلليل )4/268(   الشرح الكبري )1)
 . (4/147( ، حاشيتا قليويب وعمرية )4/81(   مغين احملتاج )2)
 . (6/92( ، مطالب أويل النهى )8/342(   املبدع )3)
 .( 4/81(   مغين احملتاج )4)
 . (2/338( ، فتح العلي املالك )9/99( ، منح اجلليل )4/268(   الشرح الكبري )5)
 . (6/92( ، مطالب أويل النهى )8/342(   املبدع )6)
 . (9/314(   روضة الطالبني )7)
 .( 8/382(   املبدع )8)
 . (8/382( ، املبدع )4/60(   الكايف البن قدامة )9)
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 . (2( ، وقول عند احلنابلة)1دية احلامل ، وهذا قول الشافعية يف الصحيح عندهم ) يتحمل: أنه ال  القول الثاين

 .( 3واستدلوا على ذلك أبن الرتويع ليس سبباً هلالك احلامل يف العادة ، وال يفضي إىل املوت )

 من وجهني :ذلك ونوقش 

أن الرتويع ال يعد سبباً يف اهلالك عادة ؛ ألن الرتويع سبب لإلسقاط ، واإلسقاط سبب للهالك األول : أنه ال يسلم 
 (.4عادة )

الثاين : وعلى التسليم أبن الرتويع ال يعد سببًا للهالك عادة ، إال أنه ال يتعني يف الضمان كون السبب معتادًا ، 
ة والضربتني ابلسوط فإهنا ليست سبباً للهالك يف العادة ، فيجب الضمان وإن كان السبب غري معتاد ، دليله : الضرب

 (.5ولكنها إذا أفضت للهالك وجب الضمان هبا )

 :  الرتجيح

القاضي بوجوب الدية بشرط التحقق أن رجحان القول األول ؛  -وهللا أعلم-بعد استعراض أدلة كل قول يتبني يل 
كيم قد عد احلامل من أصحاب األعذار ، فأجاز هلا اإلفطار يف اهلالك كان بسبب الرتويع ، ال سيما أن الشارع احل

رمضان لضعفها وعدم حتملها ، والضعف البدين فيه داللة على الضعف النفسي ، فيمكن إحلاقها مبا ذكره الشافعية 
أو رتويع أما إن حتققنا أبن هالك احلامل كان بغري ال، من وجوب الدية برتويع املرأة الضعيفة والصيب غري املميز 

 . شككنا يف ذلك فاألصل براءة الذمة

 

                                  
 . (4/147( ، حاشيتا قليويب و عمرية )9/314( ، روضة الطالبني )6/88(   األم )1)
 .( 8/382(   املبدع )2)
 . (4/69( ، اسَن املطالب )2/192(   املهذب)3)
 . (8/338(   املغين )4)
 . رجع السابق(   امل5)
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 اخلامتة

احلمد هلل أواًل وأخرياً ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد : فهذه أبرز نتائج البحث 
 ، وملخصه ، وتتمثل فيما يلي : 

واجلناية ابلرتويع :تصرف يصدر من َن الفزع ، ، فهو مبعال خيرج معَن الرتويع عند الفقهاء عن معناه يف اللغة  -1
، وخيالف االرتياع عن الرتويع  اجلاين يفزع اجملين عليه ، ويثبت به إما هالكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه

 يف أن األول فعل صادر من اجملين عليه ، ال يرتتب على فاعله ضمان وال مسؤولية ، أما الرتويع فهو فعل صادر من
 اجلاين ، ويرتتب عليه وجوب العقوبة أو الضمان للمجين عليه .

حرمة الرتويع ، وعدم مشروعيته ، وإمث من يرتكبه أبي حال من األحوال ، ويستثَن من ذلك بعض احلاالت اليت -2
 أجاز يف الفقهاء للحاكم الرتويع من أجل اختبار املتخاصمني للوصول للحقيقة .

حتميل املروع مسؤولية فعله لى إمكانية وقوع اجلناية ابلرتويع ، وعلى اجرمي التعدي هبا ، و مجهور الفقهاء ع اتفاق-3
 إن أدى ذلك إىل وقوع ضرر إبَياب القصاص أو الدية .

يف األصل -عند مجهور الفقهاء له ابلغ األثر يف حتديد نوعية اجلناية ابلرتويع ؛ ألن الرتويع  قتل أو عدمهقصد ال -4
وهبذا يكون قصد اجلاين فيها هو قصد التعدي اجملرد دون تعمد القتل ، وقد تتحول اجلناية تل غالبًا ، وسيلة ال تق-

 ومن مث تكون اجلناية ابلرتويع جناية عمد .، ابلرتويع يف بعض الظروف إىل وسيلة تقتل غالباً 

أانطوا –رمحهم هللا -فإن الفقهاء  اًل ،الرتويع أمر معنوي غري حمسوس األثر يف اجملين عليه كالضرب مثبسبب أن -5
وسائل ظاهرية ،للتفريق بني الرتويع املؤثر الذي يصح نسبته للجاين ، والرتويع غري املؤثر إىل  لرتويعاب اجلنايةحكم 

، ومن تلك الوسائل النظر إىل حال اجملين عليه ،  فعل صادر من اجملين عليهالذي ال يصح نسبته للجاين وإمنا هو 
 اية ، والتفريق بني حال الروعة ، والرتويع .وحال اجلن

وجوب الدية املغلظة ابجلناية ابلرتويع مىت ما حتقق ذلك ، دون تفريق بني شخٍص وآخر ؛ ألن القتل ابلرتويع إن مل -6
سيلة معتادة يكن وسيلًة تقتل غالباً  وال كثرياً معتاداً، فال أقل من أهنا تقتل اندراً ، وال يتعني يف وجوب الدية كون الو 

، والدليل على ذلك أن دية شبه العمد املغلظة اجب ابلضربة ابلسوط رغم أهنا ليست سبباً للوفاة يف العادة ، ولكنها 
 إذا أفضت للوفاة وجبت هبا الدية .
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كان بسبب الرتويع فيجب الضمان به ، وإن حتقق عدمه أو شككنا يف ذلك إن حتقق أنه  الكبري الصغري و هالك -7
 .ل براءة الذمة فاألص

 أو على غريه مطلقاً .، ضمان اجلاين ما جناه الفزعان على نفسه  -8

ألن اإلفزاع وجوب الدية على من أفزع غريه وأدى ذلك إىل زوال عقله أو شيء من منافعه ، كزوال منفعة البصر ؛-9
غريه فأحدث على من أفزع وجوب ثلث الدية ، و فمن ابب أوىل أن يؤدي إىل زوال العقل ، قد يؤدي إىل املوت 

 بغائط أو بول أو ريح  .

إذا أدى إفزاع احلامل إىل إسقاط جنينها فتجب الدية على املتسبب يف ذلك ؛ألن هذا القول مما استقر عليه -10
بشرط دية احلامل  يتحملاملتسبب ف، تت بسبب الفزع ال ابإلجهاض وإن فزعت املرأة احلامل فماعمل الصحابة ، 

 اهلالك كان بسبب الرتويع.التحقق أن 
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 . 1982الثانية ،  

بلغة السالك ألقرب املسالك، ألمحد الصاوي، حتقيق: ضبطه وصححه: حممد عبد السالم شاهني ، دار  .11
 هـ .1415ط: األوىل ،   –لبنان/ بريوت  -الكتب العلمية 

ط: الثانية  -بريوت –، دار الفكر  التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري .12
 ه .1398، 
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اتج العروس  اتج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي،حتقيق: جمموعة من احملققني   .13
 ،  دار اهلداية .

تبيني احلقائق  تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي.، دار الكتب  .14
 هـ.1313 -القاهرة.   -المي.  اإلس

حتفة احملتاج بشرح املنهاج ، لشهاب الدين ابن حجر اهليتمي ، حتقيق : حممد بن عبدالعزيز اخلالدي ، دار  .15
 هـ . 1416الكتب العلمية ، بريوت ، ط: األوىل ، 

 لبنان.–، بريوت التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي ، لعبدالقادر عودة ، مؤسسة الرسالة  .16
العبود ،  صاحل بن /عبدالعزيزالطالب  التعدي ابلوسائل املعنوية وموقف الشريعة والنظام منها ، إعداد .17

وهو حبث لنيل درجة املاجستري يف قسم القضاء والسياسة إبشراف الدكتور حممد زين العابدين طاهر ، 
 ه .1430،  1429جلامعي : عة اإلسالمية ابملدينة واملنورة للعام االشرعية من اجلام

 
تفسري القرطيب = اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب ، دار الكتب العلمية ، بريوت  .18

 هـ . 1408لبنان ، ط: األوىل ، –
تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ، حتقيق: السيد  .19

 . 1964 – 1384 - هاشم اليماين املدين ، املدينة املنورة عبدهللا
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري، حتقيق:  .20

 –املغرب  -حممد عبد الكبري البكري ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية مصطفى بن أمحد العلوي ،
 .ه 1387

  العريب الرتاث إحياء دار ،  مرعب عوض حممد: حتقيق ، األزهري أمحد بن حممد منصور أليب اللغة، ذيبهت .21
 .م2001 ، األوىل: ط ، لبنان -  بريوت -

جامع األمهات، جلمال الدين بن عمر ابن احلاجب املالكي ، ت : أبو عبدالرمحن األخضر األخضري ، دار  .22
 هـ .1419اليمامة ، دمشق ، األوىل ، 

اجلناايت يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة د. سيف رجب قزامل ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،  .23
 ه .1422،  2002االسكندرية ، ط: األوىل 
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بغداد –جناية القتل العمد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، نظام الدين عبداحلميد ، مطبعة الريموك  .24
 .م 1975/ 1395، 

تا قليويب وعمرية على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني، لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن حاشي .25
 سالمة القليويب ،  والشيخ عمرية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة  .

ة حاشية ابن عابدين = رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، البن عابدين، دار الفكر للطباع .26
 م.2000 -هـ 1421 -بريوت.   -والنشر ،  

 بريوت . –حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حملمد عرفه الدسوقي، دار الفكر  .27
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين، لعلي الصعيدي العدوي املالكي، حتقيق: يوسف الشيخ  .28

 ه .1412 –بريوت  -حممد البقاعي ، دار الفكر 
 -هـ 1404 -بريوت  -يب على  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، دار النشر: دار الفكر للطباعة حاشية املغر  .29

 م.1984
احلاوي الكبري ، أليب احلسن علي بن حممد املاوردي البصري ، حتقيق: الشيخ علي معوض ، والشيخ عادل  .30

 هـ .1414عبداملوجود ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط: األوىل ، 
 م .1994 -بريوت  -، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي ، دار الغرب الذخرية .31
 ه .1405الطبعة: الثانية  -بريوت  -روضة الطالبني وعمدة املفتني، حملي الدين النووي، املكتب اإلسالمي  .32
 –اقي ، دار الفكر ، بريوت  ، حتقيق : حممد فؤاد عبدالبالقزويين يزيد بن حممد،أليب عبدهللا سنن ابن ماجه  .33

 لبنان .
سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،   .34

 دار الفكر . 
ومعرفة الصحيح   -صلى هللا عليه وسلم-سنن الرتمذي = اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا  .35

حملمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون  ، واملعلول وما عليه العلم ، 
 بريوت . –دار إحياء الرتاث العريب 

سنن الدارمي، لعبدهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمريل ، خالد السبع العلمي، دار  .36
 . ـه1407ط: األوىل ،  –بريوت  -الكتاب العريب 
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– اهلند ، النظامية املعارف دائرة جملس ، البيهقي علي بن احلسني بن أمحد بكر أليب ،الكربى   السنن .37
 . ـه1344، األوىل: ط ، حيدرآابد

السنن الكربى، ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد   .38
 . هـ 1411األوىل ،  ط: –بريوت  -كسروي حسن ، دار الكتب العلمية 

سنن النسائي ) اجملتىب ( ، ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب  .39
 .ـه 1406ط: الثانية،   -حلب  -املطبوعات اإلسالمية 

 .الثانيةط:،لبنان  –بريوت، دارالفكر السيواسي، عبدا لواحد بن حممد الدين كماللالقدير، فتح شرح .40
شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ، حملمد بن عبدهللا اخلرشي ، حتقيق : زكراي عمريات ، دار الكتب  .41

 هـ .1417العلمية ، ط: األوىل ، 
 بريوت . –الشرح الكبري، ألمحد الدردير أبو الربكات، دار الفكر  .42
ط:  –بريوت  -اث العريب شرح مسلم للنووي ، أليب زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي، دار إحياء الرت  .43

 م . 1392الثانية،  
شرح منتهى اإلرادات  شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، ملنصور بن يونس بن  .44

 م .1996ط: الثانية،   -بريوت  -إدريس البهويت، عامل الكتب 
بوري، حتقيق: د. حممد مصطفى صحيح ابن خزمية ، حملمد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسا .45

 م .1970 –هـ  1390 -بريوت  -األعظمي ، دار النشر: املكتب اإلسالمي 
وسننه  -صلى هللا عليه وسلم-صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  .46

املطبعة السلفية ، القاهرة ،  وأايمه ، أليب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي ،
 هـ .1400

 إحياء دار، عبدالباقي  فؤاد النيسابوري، حتقيق: حممد القشريي احلجاج بن مسلمأليب احلسني مسلم، صحيح .47
 بريوت .–العريب الرتاث

ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي ، للدكتور حممد أمحد سراج ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  .48
 ه .1414لبنان ، ط: األوىل ، –، بريوت 
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طرح التثريب يف شرح التقريب ، لزين الدين ، أبو الفضل عبدالرحيم العراقي الشافعي ، حتقيق : عبدالقادر  .49
 م .2000حممد علي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط: األوىل ، 

 املعطي عبد الدكتور: حتقيق ،  اجلوزي بن ليع بن حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أليب احلديث، غريب .50
 . هـ 1405  ، األوىل: ط – لبنان - بريوت - العلمية الكتب دار ،  القلعجي أمني

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق: حمب  .51
 بريوت . –الدين اخلطيب ، دار املعرفة 

عبدهللا ، حممد بن مفلح املقدسي، حتقيق: د. عبدهللا الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط: الفروع، أليب  .52
 هـ.1424األوىل ، 

الفروق  = أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ، أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيق: خليل  .53
 م .1998 -هـ 1418  الطبعة: األوىل، -بريوت  -املنصور ، دار الكتب العلمية ، 

 -الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين،ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي، دار الفكر  .54
 . ـه1415 –بريوت 

 بريوت -القاموس احمليط،حملمد بن يعقوب الفريوزآابدي، مؤسسة الرسالة  .55
ريس البهويت، حتقيق: جلنة متخصصة يف كشاف القناع عن منت اإلقناع، أتليف: منصور بن يونس بن إد .56

 هـ  .1425وزارة العدل ، وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية ، ط: األوىل ، 
 -لسان ا لعرب  لسان العرب، أتليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشر: دار صادر  .57

 بريوت، الطبعة: األوىل
 –بريوت  -هيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي ، املكتب اإلسالمي املبدع يف شرح املقنع ، إلبرا .58

 ه .1400
 بريوت . –املبسوط  ، لشمس الدين السرخسي، دار املعرفة  .59
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيق: عبد الرمحن بن  .60

 دي ، مكتبة ابن تيمية، ط: الثانية . حممد بن قاسم العاصمي النج
 بريوت . –املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس، د دار صادر  .61
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مستدرك احلاكم  = املستدرك على الصحيحني ، أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري ، حتقيق :  .62
 هـ.1418لبنان ، ط: األوىل ، –عبدالسالم علوش ، دار املعرفة ، بريوت 

 مصر . –مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  ألمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  مؤسسة قرطبة  .63
:  حتقيق ،  الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أليب  ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند .64

 ، الرسالة مؤسسة  ، كيالرت  احملسن عبد بن هللا عبد د:  إشراف ، وآخرون ، مرشد عادل - األرنؤوط شعيب
 . م 2001 - هـ 1421 ، األوىل:  ط

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، ألمحد بن أيب بكر بن إمساعيل الكناين، حتقيق: حممد املنتقى  .65
 ه . 1403ط: الثانية ،   –بريوت  -الكشناوي، دار العربية 

 م.1987ان، بريوت، املصباح املنري، ألمحد بن حممد الفيومي املقرئ ، مكتبة لبن .66
مصنف ابن أيب شيبة = الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة  .67

 . ـه1409ط: األوىل ،  –الرايض  -الكويف، حتقيق: كمال يوسف احلوت ، مكتبة الرشد 
: حبيب الرمحن األعظمي ، مصنف عبدالرزاق = املصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق .68

 .  ـه1403ط: الثانية ،   -بريوت  -املكتب اإلسالمي 
 –دمشق  -مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، ملصطفى السيوطي الرحيباين، املكتب اإلسالمي  .69

 م .1961
حممد  املعجم الوسيط  املعجم الوسيط ،أتليف : إبراهيم مصطفى و أمحد الزايت وحامد عبد القادر ،و .70

 النجار، حتقيق: جممع اللغة العربية  ، دار الدعوة .
مام أيب عبد هللا حممد بن أدريس الشافعي ، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  معرفة السنن واآلاثر عن اإل .71

 لبنان/ بريوت    . -، حتقيق: سيد كسروي حسن ، دار النشر: دار الكتب العلمية  
عبدهللا الرتكي ، و د. عبدالفتاح احللو ،   بن أمحد بن قدامة املقدسي ، حتقيق: د.املغين ،أليب حممد عبد هللا .72

 هـ .1412دار هجر ، القاهرة ، ط: الثانية ، 
 بريوت . –مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد اخلطيب الشربيين، دار الفكر  .73
د بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون مقاييس اللغة  معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمح .74

 . هـ1420 -لبنان  -بريوت  -، ط: الثانية، ، دار اجليل 
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 م.1989 -هـ 1409 -بريوت  -منح اجلليل شرح خمتصر سيدي خليل. ،حملمد عليش. ، دار الفكر  .75
زي ، حتقيق: د. حممد املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريا .76

 هـ .1417الزحيلي ، دار القلم ،دمشق، ط: األوىل ، 
نصب الراية ألحاديث اهلداية، لعبدهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي، حتقيق: حممد يوسف البنوري  ،  .77

 . ـه1357 –مصر  -دار النشر: دار احلديث 
 -ك بن حممد اجلزري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبار  .78

م .1979 -هـ 1399 -بريوت  -حممود حممد الطناحي ،  املكتبة العلمية 
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج. ، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي  .79

 م.1984 -هـ 1404 - بريوت -الشهري ابلشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة 
النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ، أليب حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين ، حتقيق  .80

 م .1999: حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط: األوىل ، 
حممد الشوكاين، دار النشر: نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، حملمد بن علي بن   .81

 م .1973 –بريوت  -دار اجليل 
الوسيط يف املذهب، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد  .82

. ـه1417الطبعة: األوىل ،   -القاهرة  -اتمر ، دار السالم 
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