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 ابتزاز الفتيات
   

  أحكامه وعقوبته في الفقه اإلسالمي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

وسيئات  ،ذ باهللا من شرور أنفسناونعو، ونستـغفره، حنمده ونستعينه، إن احلمد هللا
وأشهد أن ال إله إال ، ومن يضـلل فـال هادي له ، من يهده اهللا فال مضل له ، أعمالنا 

صلى اهللا عليه وعلى   ،وأشـهد أن حمـمدا عبـده ورسولـه، اهللا وحده ال شريك له 
  .آله وصحبه وسلم

ال األجهزة اإللكترونية فقد صاحب ثورة التطور التكنولوجي اهلائل يف جم: أما بعد
ومسمياا انتشار هلا   ،من أجهزة التصوير، وأجهزة االتصاالت بكافة أشكاهلا  :املختلفة

وصاحب ذلك الرغبة   ،واسع يف املتاجر واألسواق العاملية؛ ومنها أسواق الدول اإلسالمية
السيما  ة منها؛ واالستفاد  ،الشديدة من كافة أفراد اتمع مبختلف طبقاته يف اقتنائها

واستخدموها بكل ما فيها من   ،فأخذوها  ،الشباب والفتيات الذين انبهروا ذه التقنيات
وما وضع من ضوابط حتكم   ،إجيابيات وسلبيات، ومل يراعوا ما حده الشارع من حدود

  ،الصوتية :هذه االستخدامات؛ فتجاوزوا الشرع بالدخول إىل غرف احملادثات بني اجلنسني
وتبادل هذه الصور بينهن وبني  ،وغريهن  ،ملرئية، وتساهلت الفتيات يف تصوير أنفسهنوا

جهزة؛ فكانت رساهلا عرب هذه التقنيات املختلفة، أو االحتفاظ ا يف هذه األوإ ،الشباب
وإكراههن على استدراج غريهن، أو   ،يف استدراج الفتياتستغالهلا ال ؛ألهل الشر سبيالً

والتسجيالت الصوتية   ،، أو التمتع ا جنسيا مقابل عدم نشر هذه الصوردفع مبالغ مالية
  ،مما يسبب هلا اإلهانة إذا مل تستجب، وفضحها يف حميط أسرا وجمتمعها  ،واملرئية للفتاة

  ).االبتزاز(وهذا ما يسمى بـ  ،والتحقري عندهم

اليت ترد إىل مراكز هيئة األمر النتشار االبتزاز يف جمتمعنا املسلم ، وكثرة القضايا   ونظراً
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ألن الشريعة اإلسالمية جاءت من الفتيات ضد من ابتزهن؛ و والنهي عن املنكر  ،باملعروف
وشددت   ، )واملال  ،والعقل  ،والعرض  ،والنفس  ،الدين( : فظ الضروريات اخلمسحل

   .وضوعوأبني اجلانب الفقهي يف هذا امل  ،أحببت أن أشارك ذا البحثفقد  يف ذلك؛

  :تقسيمات البحث

  . مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة :يتكون البحث من

  .أمهية املوضوع، وأسباب اختياره :املقدمة

وأسبابه، ودوافعه، ووسائله،  واأللفاظ ذات الصلة، يف تعريف االبتزاز،: الفصل األول

  .وأنواعه

  :مخسة مباحث فيهو

   .، واأللفاظ ذات الصلة صطالحواال ،تعريف االبتزاز يف اللغة :املبحث األول

  .أسباب االبتزاز :املبحث الثاين

  .دوافع االبتزاز :املبحث الثالث

  .وسائل االبتزاز :املبحث الرابع

  .أنواع االبتزاز :املبحث اخلامس

  .حكم االبتزاز يف الفقه اإلسالمي: الفصل الثاين

  .العقوبة الشرعية لالبتزاز: الفصل الثالث

  .لى أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحثوتشتمل ع :اخلامتة
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لوجهه الكرمي، وحسيب أن  ، وأن جيعل هذا العمل خالصاًتفأسأل تعاىل أن يبارك فيما كتب
عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، وصلى اهللا   ،هذا جهدي، وما توفيقي إال باهللا

وعلى آله وصحبه أمجعني  ،وسلم على نبينا حممد .  

  تعريف االبتزاز يف اللغة،واالصطالح، واأللفاظ ذات الصلة: ث األولاملبح
1��
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  ،»ز بزمن ع«ومنه   ،والبز السلب، )١(اهليئة من لباس أو سالح: لغة االبتزاز
  .)٢(ومعناه من غلب سلب

إذا جردها  :، ومنه ابتز جارية)٤(انتزعه :الشيء، وبز )٣(غلبه وغصبه :يبزه بزا ،وبزه
   .)٦(، والبز أخذ الشيء جبفاء وقهر)٥(من ثياا
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، ـذيب اللغـة   )بـزز (مادة  ١٥/٢٨، تاج العروس )بز(، مادة ٩٠معجم مقاييس اللغة البن فارس ص  ) ١(
بـاب  ١/٥٤، املعجم الوسيط١/٧٩باب الزاي والباء، الزاهر يف معاين كلمات الناس لألنباري  ١٢/١٢٠
  .الباء

  .، باب الزاي والباء١٢/١٢٠باب العني، ذيب اللغة  ١/٦٥٠أساس اللغة للزخمشري   ) ٢(
  ).ب ز ز(مادة ١/٦٨مجهرة اللغة   ) ٣(
  .)بزز(مادة ٥/٣١١لسان العرب   ) ٤(
  .، باب الزاي والباء٧/٣٥٣العني   ) ٥(
، باب الزاي، ٥٠٣باء ، القاموس احمليط ص باب ال١/٥٤، املعجم الوسيط)بزز(، مادة ١٥/٢٩تاج العروس  ) ٦(

  .فصل الباء
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  .)١(أخذ الشيء جبفاء من غري رضى صاحبه

  :وعرفه بعض الفقهاء املعاصرين مبا يلي

  ،طبيعي :أو أشخاص  ،شخصأو معنوية من   ،حماولة حتصيل مكاسب مادية - ١

  .)٣(بفضح سر من وقع عليه االبتزاز ؛أو التهديد  ،باإلكراه )٢(أو اعتباري

  . )٤(وهذا يلزم منه الدور  ،ويؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر لفظ االبتزاز

  ،أو الترك للحصول على مكاسب من شخص  ،فرض أسلوب التهديد بالفعل – ٢

  .)٥(الًو عق  ،أو جهة ممنوعة شرعا

على  وهو احلصول  ،ويؤخذ على هذا التعريف ذكر الغرض الغالب من االبتزاز

يكون غرضه جمرد  ألنه قد ،أو مالية  ،سواء كانت هذه املكاسب مادية ؛مكاسب

  . ه فعل ذلك بهؤأو من يسو  ،كتشويه مسعته ،)٦(األذى

                                                 

  .٣٨معجم لغة الفقهاء ص  ) ١(
املقصود ا مؤسسة، أو شركة مكونة من جمموعة من األشخاص، يضمهم تكوين يرمي : شخصية اعتبارية  ) ٢(

ـ  ون هلدف معني، أو جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض معني، وخيلع عليها القانون الشخصية، فتك
معجـم  : انظـر .شخصاً مستقالً، ومتميزاً عن األشخاص الذين يسامهون يف نشاطها، أو يفيدون منـها 

  .٣٣٧املصطلحات االقتصادية واإلسالمية ص 
  .١٣صاحل بن محيد ص. االبتزاز املفهوم والواقع، د  ) ٣(
قسـم السياسـة    – للقضاء جرمية االبتزاز دراسة مقارنة، حملمد بن عبد احملسن بن شلهوب، املعهد العايل  ) ٤(

  .٩ص) حبث غري منشور(هـ ١٤٣٢قسم األنظمة،  –الشرعية 
االبتزاز تعريفه، أنواعه، أسبابه، عالجه، عبد الكرمي آل رباح وآخرون، قسم احلسبة، جامعـة أم القـرى،     ) ٥(

  ).حبث غري منشور(هـ ١٤٣٠
  .١٠ – ٩جرمية االبتزاز دراسة مقارنة، حملمد بن شلهوب ص  ) ٦(
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  : والتعريف املختار واملناسب ملوضوع البحث

أو   ،أو جنسية من فتاه باإلكراه  ،أو معنوية  ،ماديةحماولة حتصيل مكاسب 
رها تؤدي إىل حتقريها عند أهلها ومن ص ةأو نشر صور ،التهديد بفضح سر من أسرارها

  .وجمتمعها

�א��ط���א����  �
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  :التهديد -١

  .)٣(والتوعد بالعقوبة  ،اإلخافة مبعىن، )٢(، والوعيد)١(التخويف: يف اللغة

أو سلوك من شأنه أن يبعث اخلوف يف نفس اين   ،هو كل فعل: صطالحويف اال
أو بأي شخص آخر يهمه أمره، مما حيمل اين عليه إىل  ،دف اإلضرار به ؛عليه

  .)٤(أن ينفذ ما يريده اجلاين

تصوير فتاة يف مواضع  لهوالتهويل، ومث  ،عرف بالتهديدلكتروين يواالبتزاز اإل
، أو بإفشاء أمور ختدش الشرف، أو نسبتها إليها، أو إىل بنشرها وديدها  ،جنسية

نترنت، ومواقع التعارف، أو رسائل اهلواتف النقالة يف منتديات اإل من يهمها أمره
، وقد يكون التهديد كتابة، )٥(إذا مل تستجب إىل رغبات املعتدي املادية أو اجلنسية

                                                 

  .فصل اهلاء ٣/٤٣٣، لسان العرب )ه د د(مادة  ٢/٥٥٦الصحاح للجوهري   ) ١(
  .فصل اهلاء ٣/٤٣٣لسان العرب باب اهلاء والدال،  ٤/٩٣احملكم واحمليط األعظم   ) ٢(
  .١/١٤٩معجم لغة الفقهاء   ) ٣(
  .٣٥١عمري صعبد الوهاب امل. د. جرمية االختطاف األحكام العامة واخلاصة واجلرائم املرتبطة ا  ) ٤(
، جرميـة  ١٥٧جرائم الذم والقدح والتحقري املرتكبة عرب الوسائط اإللكترونية للدكتور عـادل احلـيط ص    ) ٥(
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بواسطة شخص ثالث، كتابة، أو شفاهة، أو عن طريق االتصال اهلاتفي ، أو 
ين عليه باخلوف ويكون بشروالفزع الذي حيمله على تنفيذ إرادة   ،يصيب ا

  .)١(اجلاين

  :التشهري  – ٢

  ،شهرت األمر: تقول  ،وضوح األمر: اإلعالن والوضوح، والشهرة: يف اللغة
تشهِريا، ولفالن فضيلة  أي وضح، وكذلك شهرته  ،تهرفاش  ،وشهرةً  ،أشهره شهرا

لَها، أي سرهش هرهشفه ييس رهها الناس، وشرهتوظهور )٣(االنتشار: وقيل الشهرة .)٢(اش ،
  .)٤(الشيء يف شنعة

  .)٦(وانتشاره  ،فهو ذيوع الشيء. )٥(وال خيرج استعمال الفقهاء له عن املعىن اللغوي

  ،إنسان اءأو أخط  ،اإلعالن عن أسرار :بأنه ميكن أن يعرففيما خيص هذا البحث و

                                                                                                                                             

  .٣٥٢عبدالوهاب املعمري ص. د. االختطاف األحكام العامة واخلاصة، واجلرائم املرتبطة ا
  . ٣٥٢عبدالوهاب املعمري ص. د. جرمية االختطاف األحكام العامة واخلاصة، واجلرائم املرتبطة ا  ) ١(
، مادة ٤/٤٣١، لسان العرب ٤/١٨٤باب اهلاء واجليم مع الراء، احملكم واحمليط األعظم ٦/٥٢ذيب اللغة   ) ٢(

، املعجـم الوسـيط   )ش ه ر(،  )ش ه ر(،مـادة  ١٢/٢٦٢، تاج العروس ١/٣٢٥، املصباح املنري )شهر(
  .باب الشني١/٤٩٨

  .باب الشني ١/٤٩٨، املعجم الوسيط )ش ه ر(مادة  ١/٣٢٥املصباح املنري   ) ٣(
بـاب   ١/٤٩٨فصل الصاد، املعجم الوسيط  ١/٤٢١، القاموس احمليط )شهر(مادة  ١٢/٢٦٢تاج العروس )   ٤(

  .الشني
، http: //www.al-eman.com) ١١١(بـرقم   ٢٧كتاب املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ص  ) ٥(

، الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليـه  ١٦/١٤٥املبسوط للسرخسي : وانظر، ١٢/٤٠املوسوعة الفقهية 
، كشـاف القنـاع   ٥٢٥-٥/٥٢٤، مغين احملتاج ١٦/٣٢٠، احلاوي الكبري ٩/٣٤٧، منح اجلليل ٤/٨٢
٦/١٢٧.  

  .١/٢٦٦معجم لغة الفقهاء   ) ٦(
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  . ونشرها بني الناس

أو التسجيل الصويت أو  ،فاالبتزاز فيه تشهري للفتاة املبتزة من خالل نشر صورها
  .أو غريهم  ،أو إرساهلا إىل اهلاتف احملمول ألحد أقربائها  ،املرئي على الشبكة العنكبوتية

  : اإلكراه – ٣

حيث حيمل   وهو من اإلجبار، ،)١(وهو له كاره  ،ص على أمرمحل الشخ: يف اللغة
فإذا محل اإلنسان على شيء يكرهه ؛ )٢(على فعل الشيء كارهاً من الكراهية ضد الطواعية

وهو   ،، من الكره بالضم)٤(على أمر ال يريده طبعا أو شرعا حيث يرغم، )٣(فهو مكره
   .)٥(رغام والقهراإل

إذ هو محل الشخص غريه على  ؛خيرج عن معناه اللغوي وتعريفه يف االصطالح ال
محل : ، وقيل )٦(ويصري غريه خائفًا به ،قدر احلامل على إيقاعهيأمر ميتنع عنه بتخويف 

فعل يفعله : ، وقيل)٧(أو على امتناع عن فعل بغري رضاه بغري حق  ،إنسان على فعل
  .)٨(أو يفسد اختياره  ،فيزول رضاه  ،اإلنسان بغريه

ه قادر على اإل:" كراه بقولهبعض الفقهاء اإل وحدد املكركراه بعاجل من أن يهد

                                                 

  ).ك ر ه(مادة ٢٦٩، خمتار الصحاح ص )كره(مادة  ٢/٥٣٢املصباح املنري   ) ١(
  .١٦١طلبة الطلبة للنسفي ص  ) ٢(
  .٩٩، أنيس الفقهاء ص٤٠٧املغرب يف ترتيب املعرب ص   ) ٣(
  .٣٣، التعريفات ص١٦٣الكليات ص)   ٤(
  .٨٥معجم لغة الفقهاء ص  ) ٥(
  .٤/٣٨٣كشف األسرار   ) ٦(
  .٨٥معجم لغة الفقهاء ص  ) ٧(
  .٨/٨٠البحر الرائق   ) ٨(
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كره عليه، وغلبت على ظنه أنه يفعل به أيوثر العاقل ألجله اإلقدام على ما   ،أنواع العقاب
  . )١("إذا امتنع مما أكرهه عليه  ،ما هدد به

  ،ضغط على الفتياتاستخدام أساليب لل فيه واالبتزاز فيه إكراه من حيث إن
  .)٢(أو دفع املال حتت ضغط الرهبة ،كراههن على ممارسة الرذيلةإو

  :كراه يف صور ابتزاز الفتياتويشترط لوجود اإل

 .أو يفسده أن يكون الوعيد مما يستضربه حبيث يعدم الرضا - ١

  ،وشك أن يقع ، ألن التأثري على إرادة املكرهأمر حال يأن يكون الوعيد ب - ٢
حرية االختيار ال يكون له حمل إال إذا كان الوعيد وشيك  وجتريده من

 .الوقوع

كراه ال يتحقق إال ألن اإل ؛أن يكون املكرِه قادرا على حتقيق وعيده - ٣
 .بالقدرة

قق ما حيجب إىل ما دعاه املكرِه إليه يغلب على ظن املكره أنه إذا مل يأن  - ٤
  .)٣(وعد به من ضرر

�א���$ �א����� �

                                                 

  .٣/٢٨٢أسىن املطالب يف شرح روض الطالب   ) ١(
ذكره الشيخ إبراهيم بن سليمان اهلوميل يف ورقة عمل قدمها على هامش امللتقى العلمي ملكافحـة جـرائم     ) ٢(

بتصرف حيث اقتصر الشيخ علـى  ) جرائم ابتزاز الفتيات وطرق اكتشافها والتحقق فيها(املعلوماتية بعنوان 
  .ه بعض املبتزينذكر ممارسة الرذيلة ومل يذكر النفع املادي الذي قد يلجأ إلي

، مـنح اجلليـل   ١١٣، لسان احلكام يف معرفة احلكام ص٦/١٢٩، حاشية ابن عابدين ٨/٨٠البحر الرائق   ) ٣(
، ٨/٢٦٠، املغين البن قدامة ٣/٢٨٢، أسىن املطالب وحاشية الشهاب الرملي ٣/٢٤٠، األم للشافعي ٩/٢٣

  .١٢٣مي ص، مبادئ التشريع اجلنائي اإلسال١٩٣جملة األحكام العدلية ص
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  .)١(من أسباب االبتزاز إىل الفتاة نفسها% ٨٨رجع بعض املختصني أ

وحنوها ملا   ،والفيديو  ،وذكر بعض القضاة أنه لوال جتاوب املرأة بتسليم الصور
 ،استطاع الرجل أن جيد ما ميكنه االبتزاز به، فهي اليت استجابت لبداية التواصل 

زها بأن يهددها بشيء مل تقم هي بتسليمه ال يبت غالبا فالرجل  ،والعالقات  ،واالتصاالت
  . إياه

ألنه مل مير علي يف  ؛%٨٨ال أبالغ إذا قلت بأن النسبة تزيد على " :وقال أيضا
جمرم لكونه باشر  احملاكم قضية ابتزاز إال واملرأة هي اليت أعطته املواد اليت ابتزها ا، فهو

  ،لكوا أعطته السالح الذي يبتز به ؛يف ذلكولكنها هي املتسببة   ،ابتزاز املرأة ذه املواد
أو بصور قامت هي بتسليمه إياها، أو مبقاطع فيديو  ،سواء مبكاملات معها قام بتسجيلها

"وتسليمه إياها  ،قامت هي بتصويرها
حصاءات إىل أن الفئة العمرية وأشارت اإل. )٢(

  .)٣( )اًعام ٣٩ – ١٦(ن فيما بني عللمتضررات وضحايا االبتزاز من الفتيات يق

  : أكثر أسباب االبتزاز فيما يليتتلخص 

والبعد عن اهللا تعاىل، فعدم استشعار مراقبة اهللا عز   ،ضعف الوازع الديين – ١
  . جيعله يقدم على مثل هذا األمر احملرم؛ بل ويتفاخر به  ،وجل لإلنسان

                                                 

ذكر ذلك وزير الشؤون االجتماعية الدكتور يوسف العثيمني يف ندوة االبتزاز، واملقامة يف جامعـة امللـك     ) ١(
  htm.٠٤١٤٤١٢٠٠٠...٢٠/http://www.okz.com.sa/new/issuesجريدة عكاظ : سعود انظر

  .عيسى الغيث. املرجع السابق وهذا ما ذكره القاضي باحملكمة اجلزئية د  ) ٢(
  Newsitemid?aspx.Newsltem/News/com.islamfeqh.www://http=٣٥٩.. موقع الفقه اإلسالمي  )٣ (

نــــــقــــالً عن مديـــــر مركــــــــز البحوث والدراسـات    
عبد احملسن بـن عبـد الـرمحن    .عروف والنهي عن املنكر، دبالرئاســــة العامة هليئة األمر بامل

  .القفاري
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فاضحة  لالبتزاز إذ لو مل توجد صورة سبب رئيسيويف رأيي أنه : التصوير – ٢
  .به هامل جيد املبتز ما يهدد للفتاة

والعوز قد تدفع بعض الشباب ملمارسة االبتزاز للحصول   ،واحلاجة  ،الفقر - ٣
  . على املال

أو  ج،لعورات أثناء عمل املسااوما حيدث فيها من كشف   ،املشاغل النسائية – ٤
ومن مث   ،على املشغل اتحيث يتم تصوير املرأة من قبل القائم ؛وإزالة شعر اجلسم  ،نزع

  . هااستغالهلا البتزاز

   .وخصوصا إذا كان للمبتز نفوذ يف السلم الوظيفي  ،املختلط العمل – ٥

  .يعلن عنها يف الصحف قدمكاتب التوظيف الومهية اليت  – ٦

حيث يتم التعارف بني  ؛واملقابلة الشخصية ،ث عن الوظيفةحاتصاالت الب – ٧
أو مكاملات كانت يف   ،باالبتزاز من خالل ما حيتفظ به من صور وينتهي ،املرأة والرجل

  .األصل من أجل الوعد بالوظيفة

واملقاالت  ،والقصص الغرامية  ،كالروايات  ،عالم اهلابطة املقروءةوسائل اإل – ٨
ونشر املقاطع الصوتية لإلثارة اجلنسية، واملرئية   ،كاألغاين :واملسموعة ،يف االت

بل وتصوير العملية اجلنسية بأقصى ما وصلت  ؛والصور، والصور اجلنسيةكاملسلسالت 
وإثارة الغرائز، وإفساد القيم   ،تساهم يف تأجيج املشاعر )١( إليه تقنية التصوير من إثارة

  .واألخالق

سواء كان باتصال  ؛إرسال الصور الشخصية ملن تكون معه عالقة غري شرعية – ٩
ت يف الشبكة العنكبوتية، أو عن طريق برنامج املراسلة الفورية هاتفي، أو يف غرف احملادثا

                                                 

ذكرها الشيخ إبراهيم بن سليمان اهلوميل يف ورقة عمل قدمها على هامش امللتقى العلمي ملكافحة جـرائم    ) ١(
  ."جرائم ابتزاز الفتيات وطرق اكتشافها والتحقيق فيها": املعلوماتية بعنوان
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أو برامج احملادثة يف اهلواتف النقالة، وهذا السبب تساهم فيه املرأة بشكل   ، )املاسنجر(
ومنح الطرف اآلخر فرصة البتزازها مبنحه   ،تساهلها يف إقامة العالقات كبري من خالل

  . والتسجيل الصويت واملرئي  ،ا يسهل عملية التصويرمم  ،أو السماح له بلقائها  ،صورها

لكترونية كأجهزة اهلاتف النقال، وأجهزة الكمبيوتر اختراق األجهزة اإل – ١٠
أو غريهن يف هذه   ،الشخصية، وهذا تتعرض له بعض الفتيات الاليت يصورن أنفسهن

وإصالح هذه  صيانةفإنه عند من يقومون ب ؛األجهزة، بل إنه حىت لو حذفت الفتاة صورا
  .ه استرداد هذه الصور بعد حذفهاأو اختراقها من الربامج ما يستطيعون ب  ،األجهزة

ورمبا   ،الضغوط النفسية السيئة اليت تتعرض هلا الفتاة يف البيت من اإلهانة – ١١
وضعف عالقات الود والعاطفة بني أفراد  ،الضرب والتعذيب من قبل بعض أفراد األسرة

  ،مما جيعل الفتاة تبحث هلا عن متنفس ؛والتفاهم  ،ولغة احلوار  ،غياب األلفةو ،األسرة
حىت ترى أنه املنقذ الوحيد   ،ويستمع لشكواها  ،فما أن جتد من يسمعها الكلمات اجلميلة

أو جهلها خبطورة هذه   ،مع علمها  ،فترسل له ما يريد  ،فتضع كامل ثقتها فيه ،هلا
والترويح عن   ،أو الدردشة ،أو العالقة الربيئة  ،مسمى الصداقة وحرمتها حتت  ،العالقة
  .النفس

وغياب األهداف لدى الشباب والفتيات، وقلة وجود املشاريع   ،الفراغ – ١٢
 ؛عن هذه العالقة ونيبحث مجيعله  ،والترفيهية املعدة الستثمار الطاقات الشابة  ،التنموية

  ،جيعلهم يستمرون فيهافإن ذلك  ؛ابعة للشبابواملت  ،ونظرا لضعف الرقابة األسرية
  . وتتطور حىت تصل إىل االبتزاز واملساومة

 وهروب  ،رهودورهن يف حفالت الس  ،وجارات السوء  ،صديقات – ١٣
  .)١(الفتيات

                                                 

 htm.٠٤١٤٤١٢٠٠٠...٢٠/http://wwwokaz.com.sa/new/issuesجريدة عكاظ : انظر  ) ١(
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التساهل يف احلجاب الشرعي، وابراز مفاتن املرأة مما جيعل ضعاف النفوس  -١٤
رقم للتواصل معهم، أو بوضع أرقام االتصال م يف حياولون حمادثتها وذلك باعطائها 

ميكن مشاهدا، مث بعد ذلك حيصل االتصال مبكاملات تتطور إىل لقاءات  مواضع بارزة
  .وتصوير وتسجيل يعرض الفتاة لالبتزاز

وترقيقه من   ،وإالنة الصوت ،الرد على االتصاالت املشبوهة من الشباب – ١٤
واليت بدورها تتطور إىل إرسال   ،مث توطيد العالقة ،ر االتصالمما يؤدي إىل تكرا  ،الفتاة
مما جيعل الفتاة عرضة لالبتزاز يف حال حماولة الرجوع   ،وحمادثات مرئية وغريها  ،صور

  .وقطع العالقة بينهما  ،عن هذا الطريق

�א���$ �א����  �

�دوא�'�א��زאز �

  : لعل من أمهها  ،لالبتزاز دوافع عديدة

  ،فابتزاز الشاب للفتاة دافعة لدى الشاب احلصول على املال: يةدوافع ماد - ١
بل قد يصل األمر إىل إرغامها على وضع  ؛أو على دفعات شهرية ،سواء كان دفعة واحدة

  . حتويل بأمر مستدمي من حساا شهريا حلسابه اخلاص

 ويهددها ألجل أن متكنه من ممارسة  ،فيبتز الشاب الفتاة: دوافع جسدية – ٢
أو مقدماا، بل قد يستفحل احلال حىت يأمرها مبمارسة الفاحشة مع أصدقائه   ،الفاحشة
  .وغريهم

والتشفي من الفتاة بتدمري ذاا  ،وذلك بالرغبة يف االنتقام: دوافع نفسية – ٣
  .وإقامتها عالقة أخرى مع غريه، أو لتوبتها، أو لغري ذلك من األسباب ،لتخليها عنه

ويأخذ   ،وممارسة الفاحشة ،وذلك بتأجريها للدعارة :ألعراضاملتاجرة با – ٤
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  .مبالغ مالية كبرية جراء القوادة عليها

�א���$ �א��א�' �
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  : من أمهها  ،لالبتزاز وسائل عدة

 أو صورا للفتاة يف أوضاع خملة ،سواء كانت صورة عادية  ،الصور الشخصية -
  . فيها كشف للعورات وغريها

واليت قد يظهر منها أيضا الكالم   ،الصويت للمكاملات اليت متت بينهماالتسجيل  -
بأمر وإجبار من برضامها، أو أو أحدمها   ،من كال الطرفني يءالفاحش البذ

  .اآلخر

أو مع  ،الفتاة يف وضع خمل فيها اليت تظهر )مقاطع الفيديو(التسجيل املرئي  -
  .أجنيب عنها

أو الكتابة برسائل  ،طريق الكتابة على الورقسواء كانت عن  ؛الرسائل الكتابية -
  .وبراجمه املتعددة أو اهلاتف النقال ،لكتروينالربيد اإل

�א���$ �א�+��س �

�&�وאع�א��زאز �

  : لالبتزاز نوعان

  : االبتزاز املادي

أو حمادثاا  ،من الفتاة دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها وفيه يطلب املبتز
 :أو إرساهلا إىل أحد أقارا ،أو رسائلها الكتابية على الشبكة العنكبوتية ،أو املرئية ،الصوتية
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أو  ،أو اهلاتف النقال ،أو زوجها عرب أجهزة الكمبيوتر الشخصية  ،أو أخيها  ،كأبيها
  .أجهزة االتصال احلديثة

  : االبتزاز اجلنسي

لوة معه يف مكان من اخل :أو مقدماته ،من الفتاة ممارسة اجلنس معه وفيه يطلب املبتز
أو مقدماا، مقابل   ،ممن خيتاره هو لفعل الفاحشة  ،أو مع غريه  ،معهكان  سواءاً ؛خاص

  .بذلك الشخصأو منفعة لعالقة تربطه   ،مبلغ مادي

� �

�א���ل�א����� �

���زאز�������א�$.מ�א� �

الدين، والنفس، والعرض، ( :جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظ الضروريات اخلمس
من تشريع  :وما خيدمها ويكملها، وهي املصاحل املقصودة للشارع) ، واملال،والعقل

والشريعة كلها مصاحل، إما تدرأ : "أو يا، يقول العز بن عبدالسالم أمرا كان :األحكام
�: فإذا مسعت اهللا يقول  ،أو جتلب مصاحل  ،مفاسد m�¥� �¤� �£l 

إال خريا حيثك عليه، أو شرا يزجرك  فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد  ، ]١٠٤:البقرة[
حثًا  عنه، أو مجعا بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد

  .)١("تيان املصاحلإحثًا على  على اجتناب املفاسد، ومايف بعض األحكام من املصاحل

  ، أنفسهمجاءت النصوص الشرعية بتحرمي االعتداء على اآلخرين يف من ذلك أنو
�m: وأعراضهم، قال تعاىل  ،وأمواهلم �Í� � Ì� � Ë� � � �Ê� � ÉÈ� �Ç��

Îl ]كمءإن دما«:  صلى اهللا عليه وسلم، وقال رسول اهللا]١٩٠:البقرة،  
                                                 

  . ١/٩قواعد األحكام يف مصاحل األنام   ) ١(
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يف بلدكم   ،يف شهركم هذا  ،كحرمة يومكم هذا  ،وأعراضكم حرام عليكم  ،وأموالكم
»، فليبلغ الشاهد الغائبهذا

)١(.   

وغالبا الغاية منه إما  ؛والعرض  ،واملال  ،النفس :يه اعتداء علىوابتزاز الفتيات ف
هذه األمور شددت  وكلّ ،أو التشهري بالفتاة ،أو ممارسة الرذيلة ،احلصول على املال

  : الشريعة اإلسالمية يف حترميها، وبيان ذلك يف املباحث اآلتية

  . أخذ أموال الناس بغري حق: املبحث األول

  ).الزنا(ممارسة الرذيلة : املبحث الثاين

  .التشهري بالفتيات: املبحث الثالث

�א���$ �א	ول �

�&+00ذ�&�وאل�א���س������$00ق �

ال سيما إذا كان االبتزاز عن   ،االبتزاز فيه أخذ ملال الفتاة بغري حق، وبغري رضاها 
بغري  أي  ،أكل أموال الناس بالباطلحرم اهللا تعاىل طريق اختراق األجهزة اإللكترونية؛ و

  :يدل على ذلك ما يلي حق جعله الشارع له،

 ].١٨٨: البقرة[ mo���n��m��l��kl: تعاىل ول اهللاق  - ١

  .)٢("ال تطيب به نفس مالكه يدخل فيها ما": يقول القرطيب عند تفسريه هلذه اآلية

 .فأخذ املال باالبتزاز أكل للمال بالباطل؛ ألن املبتز يأخذه من الفتاة بالظلم والقهر
                                                 

، باب قول النيب )١٠٥(برقم  ١/٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم،  باب ليبلغ الشاهد الغائب   ) ١(
صحيحه، بـاب حتـرمي   ، ومسلم يف )٧٠٧٨(برقم ٩/٥٠" ال ترجعوا بعدي كفاراً:" صلى اهللا عليه وسلم

  .واللفظ ملسلم) ٤٤٠٠(برقم ٥/١٠٨الدماء واألعراض واألموال 
  .٢/٣٣٨اجلامع ألحكام القرآن   ) ٢(
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ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب «:  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللال قول - ٢
»منه نفس

)١(.  

، وما نفس منهمفال حيل منها شيء إال بطيبة   ،فالشريعة عصمت أموال العباد
  .فهو حرام منهي عنه بنص احلديث  ،هو أخذ للمال بغري إذن منهم ورضىفخالف ذلك 

جسد نبت من السحت فالنار كل  «: قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم - ٣
»أوىل به

)٢(. 

؛ )٣(الذنوب يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من كبائر  ،ففي هذا وعيد شديد
  .ألن صاحبه متوعد بالنار

وأعراضكم   ،وأموالكم  ،مءكإن دما« :الرسول صلى اهللا عليه وسلمقول  - ٤
يف بلدكم هذا،   ،يف شهركم هذا  ،كحرمة يومكم هذا ،حرام عليكم

»فليبلغ الشاهد الغائب
)٤(.  

مامل يدل دليل على  على بعض فهذا نص عام يف حترمي أموال املسلمني بعضهم
كما يف   ،جواز أخذه من مال غريه، وأوىل من ذلك إذا كان سبب األخذ حمرماً

  .، وفضح أمرهامقابل عدم التشهري ا  ،حال ابتزاز الشاب للفتاة لتدفع له ماالً
                                                 

... ، والبيهقي يف السنن الكربى، باب من غصب لوحا)٢٠٦٩٥(، برقم ٣٤/٢٢٩أخرجه أمحد يف مسنده   ) ١(
، و أبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن رواه أبو يعلى: " ٤/٣٠٥، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ٦/١٠٠

  ".معني
، وذكره املناوي يف فـيض  )٥٣٧٥(برقم  ٥/٥٦أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، يف طيب املطعم وامللبس   ) ٢(

، وصححه األلبـاين يف  )١٩٧٣(برقم  ٢/١٤٢وضعفه، وانظر كشف اخلفاء ومزيل اإللباس  ٥/١٧القدير 
  ).٤٥١٩( برقم٢/٨٣١صحيح اجلامع الصعري  

  ..٥/١٧فيض القدير للمناوي   ) ٣(
  .سبق خترجيه ص  ) ٤(
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صلى  قالفقد  ؛به، والشرع ى عن الضرر اًه إضرارال غريميف أخذ ن إ - ٥
»ال ضرر وال ضرار«: اهللا عليه وسلم

)١(.  

�א���$ �א����� �

�&و���د���3)�א�ز��(����%��א��ذ���� �

  :اآلتية بوبيان هذا يف املطال

  :ابتزاز الفتاة جنسياً: املطلب األول

ات اخلمس اليت جاء على العرض، وهو من الضروري تعد يف ابتزاز الفتيات جنسياً 
وهو حمرم بالكتاب، ، ومبقدماته بالزنا على األعراض يكونالتعدي الشرع حبفظها، و

  :منها  والسنة، واإلمجاع، واألدلة يف ذلك كثرية، وسأذكر بعضاً

����`���m�b���a: تعاىل قول اهللا - ١ � �_�� � � �~�� }|��{��zl 

  ].٣٢: اإلسراء[

عن قربان الزنا آكد من النهي عن  إن النهيحيث   ،وقد دلت اآلية على حترمي الزنا
فيها  ،كما أن)٢(ال تفعله :فهو آكد من قوله  ،ال تقرب الزنا :الزنا ذاته، فإذا قيل لإلنسان

ًعن قربان الزنا مبباشرة مقدماته يا،   عن الزنا من باب أوىل، فإن  يوالنهي عن ذلك

                                                 

، و ابن ماجـه يف سـننه، كتـاب    )٢٨٦٥(، برقم٥/٥٥أخرجه أمحد يف مسنده، مسند عبداهللا بن عباس   ) ١(
، والبيهقي يف السنن الكربى، باب ال )٢٣٤٠(، برقم ٢/٧٨٤األحكام، باب من بىن يف حقه ما يضر جاره 

، وذكـره  "هذا إسناد فيه جابر وقد ام: "٣/٤٨، وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة٦/٧ضرر وال ضرار
، "صحيح اإلسناد على شرط مسلم، ووافقـه الـذهيب  : "وقال ٢/٥٧احلاكم يف املستدرك ، كتاب البيوع 

  .)٨٩٦(برقم  ٣/٤٠٨ إرواء الغليليف وصححه األلباين 
، اجلامع ألحكام القرآن ٣/٢٥٤) أنوار الترتيل( فسري البيضاوي، ت٢٠/٣٣١) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري   ) ٢(

  . ١٠/٢٥٣للقرطيب 
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كما يف دخول  ، )٢(نا داعية للوقوع فيهمباشرة مقدمات الز، و)١(احلرام حرامالوسيلة إىل 
فهي   ،الشباب والفتيات لغرف احملادثات الصوتية واملرئية، وكذا برامج احملادثات الفورية

علل  الشارع احلكيم أن كمالكوا وسيلة إليه، ؛من املقدمات اليت ى الشرع عن قرباا
أي بئس طريقًا   ، )يالًساء سب(و  ،أي بالغ القبح  ، )فاحشة(النهي عن ذلك بأنه 

  .)٤(وذلك للتنفري منه ،وإثارة الفنت ،ملا يؤدي إليه من اختالط األنساب، )٣(ومسلكًا

���m��I: تعاىل اهللا لوق - ٢ � � � �H� �G�� �F� �E� �D� �C�� �B� �A
��W����V��U����T��S��RQ���P��O�����N��M��L����K�����J

��a��`������_��^��]��\��[����Z��Y��Xl ] سورة
ال  ،واخللود يف جهنم مهانا ،فالعذاب املضاعف] ٦٩ – ٦٨: انالفرق

ألن اهللا تعاىل قرنه  ؛من الكبائر الزناو ،)٥(ب كبريةايكون إال عن ارتك
  .)٦(بالشرك وقتل النفس

ال يزين الزاين حني يزين «: قال أنه صلى اهللا عليه وسلمالنيب  ورد عنما  - ٣
»وهو مؤمن

)٧(.  

إن «: أنه قال يف خطبة الوداع ليه وسلمصلى اهللا ع ما ورد عن النيب - ٤
                                                 

  . ٣/٢٢٣فتح القدير للشوكاين   ) ١(
  .٢/٥٥٣، تفسري ابن عرفة ٨/٦٦روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي   ) ٢(
  . ٨/٦٦روح املعاين ، ٣/٢٢٣، فتح القدير للشوكاين ٥/٦٧تفسري القرآن العظيم  ) ٣(
أنـوار  ( ، تفسـري البيضـاوي  ١٠/٢٥٤، اجلامع ألحكام القرآن ٢٠/٣٣٢) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري   ) ٤(

  .٨/٦٦، روح املعاين ٣/٢٥٤) الترتيل
  .٢٤/٤٨٤للرازي ) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري   ) ٥(
  .١٤/٢٧٩اللباب يف علوم الكتاب   ) ٦(
، ومسلم يف صحيحه، باب نفي اإلميان )٦٨١٠(برقم  ٨/١٦٤يحه، باب إمث الزناة أخرجه البخاري يف صح  ) ٧(

  ).١١٢(برقم ١/٥٤عن الزاين والسارق وشارب اخلمر 
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وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف   ،وأموالكم  ،كمءدما
»شهركم هذا، يف بلدكم هذا

)١(. 

  .)٢(كما قاله ابن املنذر  ،أمجعت األمة على حترمي الزنافقد : اإلمجاع  - ٥

»حىت يتيقن احلل األصل يف الفروج التحرمي« :أن القاعدة الشرعية  - ٦
)٣( 

وملك اليمني، وما سواه  فال يباح فيها إال النكاح  ،دليل على حرمتهافهذا 
  .وهو احلرمة يبقى على األصل

  :ومسبباته  ،حكم وسائل الزنا: املطلب الثاين

فهو حرام؛ وبيان ذلك يف  حرم اهللا تعاىل وسائل الزنا ومسبباته فما يتوصل به إىل احلرام
  : الفروع اآلتية

  :اخللوة بني الرجل واملرأة األجنبية : الفرع األول

أال «: فقال عليه الصالة والسالم  ،ةاهللا تعاىل اخللوة بني الرجل واملرأة األجنبي حرم
»ال خيلون رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما

)٤(.  

وأماكن العمل مما ى عنه  ،والفنادق ،واملقاهي ،وخلوة الشاب بالفتاة يف املطاعم
؛ وكذا خلوة أو مقدماته ،ملايترتب عليه من احملاذير الشرعية من الزنا ؛مالشارع احلكي

                                                 

  .سبق خترجيه ص  ) ١(
  .١١٢اإلمجاع البن املنذر ص  ) ٢(
  .٣/٢٣٤الفروق للقرايف   ) ٣(
، والترمذي يف سننه، بـاب  )١٥٦٩٦(برقم  ٢٤/٤٦٢أخرجه أمحد يف مسنده من حديث عامر بن ربيعة   ) ٤(

، واحلاكم "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: " وقال) ٢١٦٥(برقم  ٤/٤٦٥لزوم اجلماعة
، ووافقه "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: " وقال) ٣٨٧(برقم ١/١١٣يف املستدرك، كتاب العلم 

  .٦/٢١٥، وصححه األلباين يف إرواء الغليل "الذهيب
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حيصل به هذا احملذور  قد واملرئية ،الشاب بالفتاة األجنبية يف غرف احملادثات الصوتية
  .فيشمله النهي  الشرعي

  :اخلضوع بالقول: الفرع الثاين

ها مع رجل أجنيب الكالم عند حتدث لنيو منع الشارع املرأة من اخلضوع بالقول
�m: قال اهللا تعاىل  ،)١(واتفق العلماء على حرمة ذلكعنها حىت ال يفتنت ا،  ���[��Z

��d��c��b��a��`��_��^��]���\l ]٣٢: األحزاب.[  

فال تلن بالقول فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن، فخضع القول ما : قال املفسرون
، ومنه ترقيق الكالم عند )٢(الرجال مما يدخل يف قلوب يكره من قول النساء للرجال

ألن قلبه  ؛ظر أدىن حمرك حيركهت، والذي يف قلبه مرض شهوة الزنا فإنه مستعد ين)٣(حمادثتهم
، والقول املعروف هو القول )٤(غري صحيح، فالقلب الصحيح ليس فيه شهوة ملا حرمه اهللا

  .)٥(الذي أذن به اهللا تعاىل وأباحه

منعهن   ،تعاىل ملا منعهن من الفاحشة، وهي الفعل القبيح أن اهللا: وجاء يف تفسريها
وال شك أن  .)٦(واالنقياد يف الكالم للفاسق ،وهي احملادثة مع الرجال ،من مقدماا

واحلديث بألفاظ فيها لني وخضوع ،   ،واملرئية  ،االجتماع يف غرف احملادثات الصوتية
هذا القبيل ، وكذا املراسالت الكتابية  وكالم يدل على احلب والغرام، والعشق واهليام من

                                                 

، اجلامع ألحكام  ٣/٦٣٥، معامل التنـزيل يف تفسري القرآن للبغوي ٢٥٨-٢٠/٢٥٧البيان للطربي جامع   ) ١(
  .٤/٢٣١) أنوار الترتيل(،  تفسري البيضاوي ١٤/١٧٧القرآن للقرطيب 

  .٢٥٨-٢٠/٢٥٧جامع البيان للطربي   ) ٢(
  .٦/٣٦٣تفسري ابن كثري   ) ٣(
  .٦٦٣ص) تيسري الكرمي الرمحن(تفسري ابن سعدي   ) ٤(
  .٢٠/٢٥٨جامع البيان للطربي   ) ٥(
  .٢٥/١٦٧) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري   ) ٦(
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يدخل يف هذا النهي؛ فما يتوصل به إىل  وإثارة للغرائز اجلنسية ،وشوقبكلمات فيها حب 
  .احلرام فهو حرام

  :خمالطة الرجال للنساء األجنبيات: الفرع الثالث

فقال  يف أماكن العمل وحنوها؛ والتبسط معهن  ،من خمالطة النساءالشارع حذر 
»ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«: الصالة والسالم عليه

)١(.  

وال شك أن االختالط يف غرف احملادثات اجلماعية جتر إىل االختالط خارجها، 
  .فيقع ما ى عنه الشرع

  :النظر بشهوة: الفرع الرابع

أن كما   ،)٢(إذا كان بشهوة نظر إىل املرأة األجنبية الشابةأمجع العلماء على حترمي ال
وأمحد أن النظر إىل وجه األجنبية من غري حاجة ال  ،والشافعي ،الراجح يف مذهب مالك

وليس  ، )٤(@العينان تزنيانA: ، لقوله عليه الصالة والسالم)٣(وإن كانت الشهوة منتفية جيوز

                                                 

ومسلم يف صحيحه، باب ) ٥٠٩٦(برقم   ٧/٨أخرجه البخاري يف صحيحه، باب ما يتقى من شؤم املرأة   ) ١(
  ).٧٠٤٦(و)٧٠٤٥(برقم  ٨٩/ ٨فتنة النساء 

، اية ٤/٢٠٨، مغين احملتاج ٣٥٠، كفاية األخيار ص٢/٤٠٣، اإلقناع للشربيين ٢٩٤القوانني الفقهية ص  ) ٢(
  . ٧/٤٦٠، املغين ٦/١٨٧احملتاج 

،كفاية ٢/٤٠٣، اإلقناع للشربيين  ٩/٣٩، احلاوي الكبري ٥/١٢٢، بدائع الصنائع ٢٩٤القوانني الفقهية ص  ) ٣(
ى شـيخ  ، جمموع فتـاو ٢٨ -٨/٢٧، اإلنصاف ٧/٤٦٠، املغين ٦/١٨٧، اية احملتاج ٣٥٠األخيار ص

  .٢١/٢٥١اإلسالم 
و ) ٨٨٤٣(بـرقم  ١٤/٤٣٨أيب هريرة  وعن) ٣٩١٢(برقم ٧/٢٨أخرجه أمحد يف مسنده عن ابن مسعود   ) ٤(

وقال شعيب األرنؤوط ) ١٠٩١١(برقم ١٦/٥٣١و) ١٠٨٢٩(برقم ١٦/٤٨٤و ) ٩٣٣١(برقم  ١٥/١٩١
، )٨٦٦١(بـرقم  ٩/١٣٤عودالطرباين يف املعجم الكبري عن عبداهللا بن مسأخرجه  ، و"صحيح: "ومن معه

، وصحح األلبـاين يف إرواء الغليـل   )٤٤١٩(برقم ١٠/٢٦٧وذكره ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة 
، "هذا إسـناد جيـد  :"عن إسناد ابن مسعود  ٣٨/ ٨، وقال يف إرواء الغليل ٨/٣٦عن أيب هريرة  اإلسناد
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إال يف  يكون حراماف ،لعني إال النظر عن شهوة؛ ألنه سبب الوقوع يف احلراماوليس زنا 
، )٢(فمن حماسن الشرع منعه ،وهوحمرك الشهوة ،وألن النظر مظنة الفتنة ؛)١(الضرورةحال 

وال شك أن  .)٣(إذا مل يعارضها مصلحة راجحة  ،كما أن الذريعة إىل الفساد جيب سدها
النظر إىل صور الفتيات مدعاة لالفتتان ن، فكيف إذا كانت هذه الصور مبالبس فاضحة، 

 ؛فاحشةفهي مدعاة إىل ارتكاب ال ،وتثري الغرائز ،جج املشاعرؤتأو كانت مبقاطع مرئية 
  .عنها أو رغماً  ،سواء برضا الفتاة

  .انسياق الفتاة لالبتزاز، والوقوع يف الفاحشة: املطلب الثالث

فإن الزنا من  ؛والوقوع يف فاحشة الزنا  ،نسياق حتت التهديدالحيرم على الفتاة ا
����m�K���V���U���T��SR:وقد قال تعاىل  ،الكبائر �Q��P��� �O�� � � � �N� �M��L

��� �f��e��d��c���b��a`��_��^��]���\�� �[��Z��Y��X�� �Wl 

  ].٢: سورة النور[

���m��n:فقال تعاىل  ،وحرم الشرع نكاح الزانية �m� �l� �k� �j��i� � �h
����z���y��x��w��vu���t��s���r��q����p��ol ]٣: سورة النور.[  

عى لرفع هذا التهديد بتبليغ أهلها، أو اجلهات املختصة يف وجيب على الفتاة أن تس
  .والنهي عن املنكر بلدها ، كهيئة األمر باملعروف

  :راه الفتاة على الزناكإ :املطلب الرابع

وهذا ظلم واعتداء على العرض فإذا أكرهت الفتاة على الزنا فحرام عليها أن 
                                                                                                                                             

  . . ٢/٩٠، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ٧/٢٦٦جممع الزوائد : وانظر
  .٥/١٢٢بدائع الصنائع   ) ١(
  .٦/١٨٧، اية احملتاج ٣٥٠كفاية األخيار ص   ) ٢(
  .٢١/٢٥١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) ٣(



� �

٢٣  

  

�א����אز �

فقد بني اهللا تعاىل   ،على الزنا بالفعلإذا أكرهت الفتاة تستجيب حتت دوافع االبتزاز، و
������~_����m:احلكم يف قوله � � �}��|������{��z��y��x��w��v��u��t���s

h��g�� �f��e��d��c��b��a��`l ]فاهللا تعاىل حرم ]. ٣٣: النور
  . ر من باب أوىلئفاحلرا  ،وإذا كان هذا يف اإلماء ،)١(إكراه اإلماء على الزنا

فإن اهللا سبحانه هلن غفور رحيم،   ،فإن فعلتم":  عنهقال ابن عباس رضي اهللا
   .)٢("وإمثهن على من أكرههن

  

  :درء العقوبة عن الفتاة يف حال اإلكراه: املطلب اخلامس

وإمنا يسقط احلد عنها؛  ،وجواز إتيانه إكراه املبتز للفتاة على الزنا ال يعين إباحته 
، واستدلوا )٣(رهة على الزنا يسقط عنها احلدوقد اتفق عامة أهل العلم على أن املرأة املك

  : على هذا مبا يلي

��m���u��t :قول اهللا تعاىل  -١ �s� � � �r��q��p� �o� �n��m
��a��`��_��~��� � � �}��|��{��z��y��x��w��v

��d��c��bl ]١٠٦: النحل.[  

                                                 

، تفسري القرآن العظيم البـن  ٣/٤١٤)معامل الترتيل(، تفسري البغوي١٧/٢٩٢)جامع البيان( تفسري الطربي  ) ١(
  .٦/٥٠كثري 

  .٣/٤١٤)معامل الترتيل(، تفسري البغوي١٧/٢٩٢)جامع البيان( تفسري الطربي  ) ٢(
، الـذخرية  ٥١٦، جـامع األمهـات ص  ٥/٢٧٣، فتح القدير ٧/١٨١،  بدائع الصنائع ٢٤/٨٨املبسوط   ) ٣(

، مغين  ٤٧٤كفاية األخيار، ص، ٦/٢٩٤، التاج واإلكليل، ٤/٢٤٠، شرح الزرقاين على املوطأ ١٢/٤٩
، وذكـر يف  ٦/٩٧، كشـاف القنـاع،   ١٠/١٨٣، اإلنصاف ١٠/١٥٤، املغين ٥/٤٤٤احملتاج، 

  .ذكرها يف القواعد األصولية ،أا حتد: روايه أخرى عند احلنابلة: ١٠/١٨٣اإلنصاف 
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كراه الفتاة عليه إفإذاكان حد الردة يسقط باإلكراه على الكفر؛ فيسقط حد الزنا ب
  .باب أوىلمن 

��|��{����������m�s: قوله تعاىل - ٢ � � � �{��z��y��x� �w��v��u��t
�����h��g���f��e��d��c��b��a��`��_~l ]٣٣: النور.[  

دلت اآلية على غفران اهللا تعاىل للمكرهات على الزنا مبا أكرهن عليه، وهذا يدل 
  .على سقوط احلد عنهن

وما استكرهوا  والنسيان اخلطأ :رفع عن أميتA: صلى اهللا عليه وسلم قول الرسول  - ٣
»عليه

)١(.������������������  

واملكرهة على الزنا ال إمث  ،فدل احلديث على أن املكره مرفوع عنه اإلمث واحلرج
  .وبالتايل ال حد عليها ؛عليها

  ،تريد الصالة صلى اهللا عليه وسلمما ورد أن امرأة خرجت على عهد النيب  - ٤
فمر عليها رجل،  ،وانطلق  قضى حاجته منها فصاحتف  ،)٢(فتلقاها رجل فتجللها

 أغاثهافأخذوا الرجل الذي  ؛فانطلقوا  ،إن ذاك فعل يب كذا وكذا: فقالت

                                                 

قـال  ) ٢٠٤٥(بـرقم   ١/٦٥٩أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسـي    ) ١(
". والظاهر أنه منقطـع  ،االنقطاع هذا إسناد صحيح إن سلم من: "٢/١٢٦البوصريي يف مصباح الزجاجة 
، وحسنه النووي يف األربعـني  ١٦/٢٠٢، وابن حبان يف صحيحه ٢/٢١٦وصححه احلاكم يف املستدرك 

: ١/٣٧١، وقال السخاوي يف املقاصد احلسـنة  ١/٢٨١، وابن حجر يف التلخيص احلبري ١١٠النووية ص
وهو صحيح كما ": ١/١٢٤يف إرواء الغليل وقال األلباين  ،"وجمموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصالً"

  ".فإن رجاله ثقات، وليس فيهم مدلس، وله طرق يقوي بعضها بعضا ،قالوا
وثب : ويقال للرجل إذا وثب على الفرس فركبه. إذا عالها: جتلل الفحل الناقة: تغطى ا، ويقال: جتللها   ) ٢(

، ٢٩٤صـالح املنطـق ص  إ، ١/١٥١اآلثار مشارق األنوار على على صحاح : انظر. على الفرس فتجلله
  .٦٤، القاموس الفقهي ص١/١٣١املعجم الوسيط
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 صلى اهللا عليه وسلمنعم هو هذا، فأتوا به النيب : فقالت فظنت أنه هو فأتوهابه،
: فقال هلا ،يا رسول اهللا أنا صاحبها: فقال فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها

Aا، وقال للرجل الذي وقع   ،@اذهيب فقد غفر اهللا لكوقال للرجل قوالً حسن
  ������������������.)١(@لقد تاب توبة لو تاا أهل املدينة لقبل منهمA: فقال@ارمجوهA: عليها

  ،تضهااففاستكرهها حىت  )٢(اخلمسمن  ةأن عبدا من رقيق اإلمارة وقع على وليد - ٥
  .)٣(د ونفاه، ومل جيلد الوليدة من أجل أنه استكرههافجلده عمر احل

فمرت   ،بامرأة جهدها العطش ما ورد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيت  - ٦
ففعلت؛ فشاور   ،فأىب أن يسقيها إال أن متكنه من نفسها ،فاستسقت على راع

 ،أرى أن ختلي سبيلها ،هذه مضطرة": الناس يف رمجها، فقال علي رضي اهللا عنه
  .)٤("ففعل

                                                 

وأبو داود يف سننه، كتاب  ،)٢٧٢٤٠(برقم  ٤٥/٢١٤أخرجه  أمحد يف مسنده من حديث وائل بن حجر   ) ١(
، والترمذي يف سننه، كتاب احلـدود،  ) ٤٣٨١(، برقم ٤/٢٣٣فيقر  حلد جييءاحلدود، باب يف صاحب ا

هذا حديث حسـن غريـب   : "وقال) ١٤٥٤(برقم  ٤/٥٦ا جاء يف املرأة إذا استكرهت على الزنا باب م
يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها  ) ارمجوه( :، وحسنه األلباين دون قوله"صحيح

٢/٥٦٧.  
  .١٢/٣٢٢فتح الباري : انظر. أي من مال مخس الغنيمة  ) ٢(
 ؛كتاب اإلكراه، باب إذا أكرهت املرأة على الزنا فال حد عليهـا ه تعليقًا، أخرجه البخاري يف صحيح  ) ٣(

فتح يف قال ابن حجر ). ٦/٢٥٤٨) (ومن يكرهن فإن اهللا من بعد إكراهن غفور رحيم: (لقوله تعاىل
وهذا األثر وصله أبو القاسم البغوي عن العالء بن موسى عن الليث مبثله سواء، : "١٢/٣٢٢الباري 

ليا جدا بيين وبني صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع املتصل يف أزيد من ستمائة سنة ووقع يل عا
."  

، )١٧٥٠٦(برقم ٨/٢٣٦أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب احلدود، باب من زىن بامرأة مستكرهة    ) ٤(
غري إبراهيم بن عبداهللا وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخني :" ٧/٣٤١قال األلباين يف إرواء الغليل 

  ".وهو صدوق ،العبسي



� �

٢٦  

  

�א����אز �

بغت، : بامرأة من أهل اليمن قالوا يتما ورد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أُ  - ٧
اب، فقال عمر هفلم استيقظ إال برجل رمى يف مثل الش ،إين كنت نائمة: قالت

  .)١(فخلّى عنها، ومتعها  ،"ميانية نؤومة شابة": رضي اهللا عنه

كراه ، وال فرق بني اإل)٢(درأ احلدأن احلدود تدرأ بالشبهات، واإلكراه شبهة ت  - ٨
 .)٣(وبني اإلكراه بالتهديد بالقتل وحنوه  ،وهو أن يغلبها على نفسها باإلجلاء

٩ - يف حق  أن وجوب احلد يف الزنا ال يكون إال بالتمكني والطواعية، وهو منتف
  .)٤(املكرهة عليه فال حتد

  :لطريقكراه الفتاة على الزنا والتكسب من هذا اإ: املطلب السادس

ويتقاضى على ذلك   إن من يكره الفتيات على فعل الفاحشة معه أو مع غريه
والتكسب منها   ،أو مصاحل أخرى فعمله هذا يدخل يف املتاجرة بأعراض اآلخرين  أمواالً

  والفضيحة بنشر ما فيه حتقري للفتاة أو أهلها عند أسرم حتت التهديد بكشف األسرار
واهللا تعاىل توعده   ،ينطبق عليه وصف اإلفساد يف األرضوجمتمعهم، ومن فعل ذلك 

��m��u: بقوله �t�� �s��r� �q��p��o� �n��m��l�� �k
��a��`��_��~��}��|���{��z��y��x��w��v

�n��m��l��k��j��ih��g��f��e���d��cbl ] )املائدة :
٣٣ .[  

                                                 

بـرقم   ٨/٢٣٥أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب احلدود، باب من زنا بـامرأة مسـتكرهة بـرقم      ) ١(
  ".رجاله ثقات ،وهذا إسناد صحيح: " ٨/٣٠قال األلباين يف إرواء الغليل ) ١٧٥٠٣(

  .٦/٩٧، كشاف القناع ١٠/١٥٤املغين   ) ٢(
  .١٠/١٥٤ املغين  ) ٣(
  .٥/٢٧٣، فتح القدير٧/١٨١، بدائع الصنائع ٢٤/٨٨املبسوط   ) ٤(
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جتار وتدرجه ضمن أشكال اال  ،واالجتار بالعرض الذي تعىن به االتفاقات الدولية
أو   ،أو اإلغواء  ،إذا كان واقعا للغري حتت اإلكراه ؛ويعاقب عليه الشخص  غري املشروع

  .)١(أو أي شكل من األشكال اليت تدل على أن الضحية مل متارسه مبحض إراداا  ،اإلغراء

�m��m:لقول اهللا تعاىل ؛واملال الذي يؤخذ من هذا العمل حمرم �l� �k
����o���nl ]١٨٨: البقرة .[  

ال يطيب به نفس مالكه، أو حرمته  فالباطل أكل املال بغري حق، ويدخل فيه ما
�m��u��t���s: قوله تعاىلول. )٢(وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي  ،الشريعة

���f��e��d��c��b��a��`��_~�����}��|������{��z��y��x��w��v
�� � �h��gl ]ا  فقد ذكر غري واحد من املفسرين ].٣٣: النورمن السلف واخللف أ

فكان يكرهن على البغاء طلبا  حيث كان له إماء ؛نزلت يف عبد اهللا بن أيب بن سلول
  .)٣(خلراجهن، ورغبة يف فداء أوالدهن، ورئاسة منه فيما يزعم

مثن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب «: و لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وهو   ،وهو كسبها على خبث العمل املكتسب منه  ،فدل خبث املهر  ،)٤( @احلجام خبيث

  . الزنا

فال جيوز  والغناء ،والنوح ،والزمر ،ما منفعته حمرمة كالزنا": وقال ابن قدامة

                                                 

جرمية االجتار بالنساء واألطفال وعقوباا يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، خلالد املـرزوق، رسـالة     ) ١(
  .٣٤هـ، ص١٤٢٦ماجستري عام 

  .٢/٣٣٨)اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطيب  ) ٢(
  . ٦/٥٠القرآن العظيم تفسري   ) ٣(
بـرقم  ٥/٣٥أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة، باب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي   ) ٤(

)٤٠١٧.(  
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، وهذا اجتار على )١("وصاحباه ،وأبو حنيفة ،والشافعي ،وبه قال مالك، االستئجار لفعله
بصحة اإلجارة ينافيها؛ إذ املنفعة  فالقول ،منفعة حمرمة، واملنفعة احملرمة مطلوب عدمها

، كما أن حمل عقد اإلجارة منفعة هلا )٢(فكذا يف اإلجارة ،احملرمة ال تقابل بالعوض يف البيع
بدليل أا ال   ،وهي ليست مبال  ،وحمل اإلجارة يف االجتار منفعة الفرج  ،حكم املالية

فالعقد   ،ال ينعقد أصالً  ،حمله تستباح باإلباحة، وال متلك باإلذن والوصية، والعقد بدون
  .)٣(على األعراض لغو

  :نشر وإشاعة الفاحشة يف اتمع املسلم: املطلب السابع

  ،ويتفاخر  ،وإشاعة الفاحشة يف اتمع  ،من تسول له نفسه نشر الرذيلة إن
����m��È��Ç: قد توعده اهللا تعاىل بقوله  ،ويتباهى بعدد من يبتزه من فتيات �Æ��Å

É� �Ê��Ë� �����Ø� � � �×��� �Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ�� �Ð��Ï��Î��Í���Ì
�Ùl ]١٩:سورة النور.[  

وذلك ألنه قول أو عمل يتضمن حمبة أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، واهللا تعاىل 
وهذه   ،بة أن تشيع الفاحشة بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرةحمتوعد بالعذاب على جمرد 
كاملباهاة والتفاخر ، )٤(قول أو عمل فكيف إذا اقترن ا ؛وال فعل احملبة قد ال يقترن ا قول

   .به

ففعله حمرم؛   ،وإشاعتها ألجل ما حيصل عليه من مال  ،ومن أعان على الفاحشة
منهي عنه   ،وينهى عن طاعته  ،مني يف أن ما يدعو إىل معصية اهللالوال خالف بني املس

                                                 

  . ٦/٢٨، الشرح الكبري البن قدامة ٦/١٤٣املغين   ) ١(
  .٥/٧٤املبدع   ) ٢(
  .٥٩-٩/٥٨املبسوط   ) ٣(
  .١٥/٣٤٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) ٤(
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فالقوادة عمل فيه إعانة   ،لقوادة عليهن من ذلكوا  ،، وإكراه الفتيات على الزنا)١(حمرم
  .وهذا فيه إفساد للمجتمع املسلم  ،والداللة عليها  ،والترغيب فيها  ،على نشر الفاحشة

�א���$ �א����  �

!�����א������4��� �

كل إنسان له شرف واعتبار، ومها مكانة كل شخص يف اتمع وما يتفرع عنها 
هلذه املكانة، أما من الناحية الشخصية فهما شعور  فقاًمن طريقة معاملة الناس للشخص و

يتفق مع هذا  وإحساسه بأنه يستحق من أفراد اتمع معاملة واحتراماً كل شخص بكرامته
  .)٢(الشعور

 ، وقد يقع التشهري فعالًمبا ميس شرفها وعرضها االبتزاز فيه ديد بالتشهري بالفتاةو
املقاطع املرئية؛ مع بقاء التهديد بنشر ما تبقى بور، أو الصبأو  ،لفتاةعن اببعض الكتابات 

، وحثت على الستر )٣(بالنساء وخصوصا منها، والشريعة اإلسالمية حرمت التشهري
  :عليهن؛ يدل على ذلك ما يلي

  .، وجيب الستر عليها)٤(أن األصل يف املرأة أا عورة  - ١

: قال ى اهللا عليه وسلمصلرواه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب ملا 

                                                 

  .١٥/٣٤٤جمموع فتاوي شيخ اإلسالم   ) ١(
  . ٩٤لكترونية صجرائم الذم والقدح والتحقري املرتكبة عرب الوسائط اإل  ) ٢(
اإلقناع : انظر.يستثىن من ذلك مما خيص حبثنا التشهري بالقوادة اليت جتمع بني الرجال والنساء من أجل الفساد  ) ٣(

  . ١٢٧/ ٦، كشاف القناع عن منت اإلقناع ٦/٢٢٦، مطالب أويل النهى ٤/٢٧٣يف فقه اإلمام أمحد 
، حتفة الفقهاء وقد ذكره عند ذكر ٦/١٧، تبيني احلقائق٧/٦٠، بدائع الصنائع ٢/١٢٤البناية شرح اهلداية    ) ٤(

، احلـاوي الكـبري   ٤/٢٣٨، بلغة السالك ٨/٢١٨،البحر الرائق ٢٥٦أن قرب املرأة يسجى دون الرجل ص
  .٦/٨١، كشاف القناع٣/٣٣٨، شرح منتهى اإلرادات ٧/٣٧٠ع ، املبد١٠/٣٣٤، املغين ٢/١٧٠
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  .)١( @فإذ خرجت استشرفها الشيطان  ،ةاملرأة عور«

  .)٢(إال ما استثناه الشارع احلكيم ؛والعورة ما جيب ستره عن أعني الناس

  .)٣(ابن قاسم يف حاشيته ذكر ذلك كما ،دل اإلمجاع على أن املرأة عورةو 

  : ، ويضرب الرجل قائماأا تضرب يف احلد جالسة -٢

  .)٤(تنكشف ثياا، واجللوس أستر هلا لئال ذلك –رمحهم اهللا  –الفقهاء  لوقد عل

إن اليهود جاءوا «: أنه قال اويدل لذلك ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم
فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسول  صلى اهللا عليه وسلمإىل رسول اهللا 

 نفضحهم: فقالوا »؟ن الرجمأجتدون يف التوراة يف ش ما«: صلى اهللا عليه وسلم اهللا
فوضع   ،فأتوا بالتوراة فنشروها ،إن فيها الرجم ،كذبتم: وجيلدون، قال عبد اهللا بن سالم

  ،ارفع يدك: فقال له عبد اهللا بن سالم ،أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها
وأمر ما رسول اهللا   ،فيها الرجم  ،صدق يا حممد: قالوا. فإذا فيها آية الرجم  ،فرفع يده

»فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارة  ،فرمجا صلى اهللا عليه وسلم
)٥(.  

                                                 

وصـححه   .هذا حديث حسن غريـب : وقال) ٣٧١١(برقم  ٣/٤٧٦أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع   ) ١(
  ).٦٦٩٠(برقم ٢/١١٣٤األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته 

الرشيد، حبث منشور يف جملة البحوث الفقهية  أحكام التشهري حاالته يف الشريعة اإلسالمية، لعبد اهللا بن حممد  ) ٢(
  .املعاصرة

  .٧/٣٠٧حاشية الروض املربع   ) ٣(
، عمـدة السـالك   ٤/٢٣٨،بلغة السالك ٢/١٧٠، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ٧/٦٠بدائع الصنائع   ) ٤(

 ، كشـاف ٣/٣٣٨، شـرح منتـهى اإلرادات   ٧/٣٧٠، املبدع ١٠/٣٣٤، املغين ٢٣٨وعدة الناسك ص
  .٦/٨١القناع

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلد، باب أحكام أهل الذمة وإحصام إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمـام،    ) ٥(
  ).٣٦٣٥(برقم  ٤/٢٠٦" بناءهمأيعرفونه كما يعرفون " ، ويف باب قول اهللا تعاىل ٨/١٧٢) ٦٨٤١(برقم 
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  ،تضرب املرأة جالسة" : ما ورد عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قالو
  .)١( "والرجل قائما يف احلد

بنشر فإنه حيرم التشهري ا  ،ويشرع سترها فإذا كانت املرأة تضرب يف احلد جالسة
ملا يف ذلك من كشف العورة اليت أمر  ؛من باب أوىلصورها كاشفة، أو مبالبس غري الئقة 

  .)٢(اهللا بسترها

  :عدم مشروعية صلب املرأة -٣

  .)٣(ملا فيه من التشهري واإلعالم الذي يتناىف مع ما ينبغي يف حق املرأة من الستر

فيحرم  ،من الستر اا الصلب مع استحقاقها له ملا جيب يف حقهفإذا كان يسقط عنه
نشر ما يسيء إىل مسعة الفتاة ويقدح يف شرفها وعفتها؛ ومن باب أوىل نشر صور أو 

  .مقاطع مرئية هلا

فاالبتزاز فيه تشهري وهتك ملا جيب ستره، ويتناىف مع األدلة احلاثة على الستر كقول النيب 
ال يظلمه، وال يسلمه، ومن كان يف حاجة   ،سلم أخو املسلمامل«: اهللا عليه وسلمصلى 

أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم 
»القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

 )٤(.  

                                                 

، والبيهقي بنحو هـذا اللفـظ،   )١٣٥٣٢(قم بر ٧/٣٧٥أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، باب ضرب املرأة   ) ١(
، ٨/٣٢٧كتاب األشربة واحلد فيها، مجاع أبواب صفة السوط، باب ما جاء يف صفة السـوط والضـرب   

  .٧/٣٦٥وضعفه األلباين يف إرواء الغليل 
حـوث  أحكام التشهري وحاالته يف الشريعة اإلسالمية، لعبد اهللا بن حممد الرشيد، حبث منشور يف جملـة الب   ) ٢(

  .الفقهية املعاصرة
  .٨/٤٢٩مواهب اجلليل   ) ٣(
بـرقم   ٣/١٢٨أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسـلم املسـلم وال يسـلمه      ) ٤(

  ).٦٦٧٠(برقم  ٨/١٨، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم )٢٤٤٢(
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  : وتشهري املبتز بالفتاة له حاالت

  :ام الفتاه مبا هي منه براءوا )١(لكترونيةاختراق األجهزة اإل: األوىل

لكترونية الشخصية، والدخول على أجهزة االتصاالت إن اختراق األجهزة اإل
اخلاصة باآلخرين عمل حمرم؛ لكونه اعتداء على ممتلكات اآلخرين، واحلصول على كافة 
املعلومات عنهم، وإفشاء أسرارهم مع كراهيتهم لذلك؛ واهللا تعاىل ى يف كتابه الكرمي عن 

��m: لتجسس على املسلمني وتتبع عورام، كما يف قوله تعاىلا �C��B� �A��D
H��G��F� � � � � � �E� �� � SR�� �Q��P��O� �N�� �M� � � LK� �J��Il ] سورة

  ].١٢: احلجرات

  ،لفتاة بنشر صورها مثالًل هديدو  ،عند اختراقه لألجهزة اإللكترونيةز واملبت
  :لألدلة اآلتية وهذا أمر حمرم  ،بريئة مبا هي منه يفضحهامبا يشوه مسعتها  اامهاو

�m��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å: قول اهللا تعاىل - ١
Ù����Ø����×����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ���Ð��Ï��Îl ] سورة

  ].١٩: النور

، واإلشاعة )٢(الزنا يف الذين آمنوا تظهر جرميةالفاحشة أي  ةعاشإفمعىن 
وذلك   ،آلية الكرمية الذين يشهرون بالناسقد توعد اهللا سبحانه يف هذه ا، و )٣(االنتشار

وانتشارها بني   ،وحيبون شيوع هذه اخلصال الذميمة ،كالزنا وحنوه برميهم مبا هو قبيح

                                                 

سواء لغرض الترفيه، أم  ؛لوصول إىل أجهزة احلاسوب بطرق غري مشروعةوهو ا ،يقصد به التسلل والقرصنة  ) ١(
جرائم الذم والقدح والتحقري املرتكبة عرب الوسائط : انظر. للقيام بعمليات السطو على املعطيات واملعلومات

  .١٣٠لكترونية للدكتور عادل احليط ص اإل
  .املراجع السابقة  ) ٢(
  .٤/١٧، تفسري فتح القدير للشوكاين ٢٣/٣٤٥للرازي  )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  ) ٣(
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وقصد لألسباب اليت تؤدي إىل نشرها، توعدهم بالعذاب األليم يف الدنيا   ،الناس عن إرادة
  .)١(على ذلك غري تائبإن مات مصرا   ،من احلد وغريه، ويف اآلخرة بعذاب النار

  ،إال أن العربة بعموم اللفظ  ،عائشة رضي اهللا عنهاقصة وإن نزلت يف   ،واآليات
  .)٢(جراؤها على ظاهرها يف العمومإال خبصوص السبب، فوجب 

`��m��b��a: قال تعاىل ،أن التشهري باألبرياء أذى - ٢
��k��j��i��h��g��f��e��d���cl 

  ]. ٥٨: األحزاب[

ومل يقولوه وينسبون إليهم ذلك  بسبب إيذائهم للمؤمنني مبا مل يعملوهفوصفهم اهللا 
ذوهم بغري سبب، وإمثًا كبريا آحيث  ؛بأم محلوا تانا والتنقص هلم على سبيل العيب

  .)٣( بسبب تعديهم عليهم

فسر هذه اآلية مبا روته عائشة رضي  صلى اهللا عليه وسلمما ورد أن النيب  - ٣
أي الربا أرىب «: قال ألصحابهصلى اهللا عليه وسلم  اهللا عنها أن النيب

أرىب الربا عند اهللا استحالل «: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا »عند اهللا؟
�m��b: مث قرأ  ،عرض امرئ مسلم � a� � `

��k��j��i��h��g��f��e��d���cl« 

)٤(.  

                                                 

  .٣/٣٩٥، تفسري البغوي ١٢/٢٠٦، اجلامع ألحكام القرآن ١٧/٢١٩) جامع البيان(تفسري الطربي   ) ١(
  .٢٣/٣٤٥للرازي ) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  ) ٢(
  .٦٧١ص) الرمحن تيسري الكرمي(، تفسري ابن سعدي ٦/٤٢٤تفسري القرآن العظيم البن كثري   ) ٣(
تدرون أزىن :" يف كتاب األدب، باب ما جاء يف الغيبة والنميمة بلفظ ٨/١٧٤ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ) ٤(

  ".رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح: "مث قال" الزنا عند اهللا؟
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أميا رجل أشاع على :... عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه قالما ورد  - ٤
يشينه ا يف الدنيا كان حقًا على اهللا  يءمسلم كلمة وهو منها بر رجل

ويف رواية عن أيب : (أن يذيبه يوم القيامة يف النار حىت يأيت بإنفاذ ما قال
 اًءمرامن ذكر «: قال صلى اهللا عليه وسلمأيضا عن رسول اهللا ) الدرداء

بنفاذ ما قال حبسه اهللا يف نار جهنم حىت يأيت  بشيء ليس فيه ليعيبه به
»فيه

 )١(.  

حادثة اإلفك حني امت عائشة رضي اهللا عنها مما هي  قصة يف ما ورد - ٥
 :وفيهصلى اهللا عليه وسلم، بريئة منه بعد جميء صفوان إىل جيش النيب 

فاستعذر يومئذ من عبد اهللا بن أيب  صلى اهللا عليه وسلمقام رسول اهللا 
يا معشر «: وهو على املنرب صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا فقال  ،سلول

فواهللا ما  ،من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت ،املسلمني
 ،ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إال خريا ،علمت على أهلي إال خريا

»وما كان يدخل على أهلي إال معي
 )٢(.  

ومن   ،همن مسع مسع اهللا ب«: أنه قال صلى اهللا عليه وسلمالنيب  ما ورد عن - ٦

                                                 

مي يف كتاب األحكام باب ، وقد أورد اهليث٨/٣٨٠رواه الطرباين يف املعجم األوسط ، باب من امسه مقدام   ) ١(
جممع : انظر". رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده األول فيه من مل أعرفه، ورجال الثاين ثقات: " الشهود، وقال

غاية املرام يف ختريج أحاديـث احلـالل واحلـرام     ، وضعفه األلباين يف)٧٠٤١(برقم  ٤/٣٦٣الزوائد 
  ).٤٣٧(برقم ٢٥٠ص

ه، كتاب التفسري باب ولوال إذا مسعتموه قلتم ما يكون لنـا أن نـتكلم ـذا    أخرجه البخاري يف صحيح  ) ٢(
بـرقم   ٣/١٧٣ ، ويف باب تعديل النساء بعضهن بعضاً)٤٧٥٠(برقم  ٦/١٠١سبحانك هذا تان عظيم 

بـرقم   ٨/١١٥ومسلم يف صحيحه، كتاب التوبة، باب يف حديث اإلفك وقبول توبة القـاذف ) ٢٦٦١(
)٧١٢٠.(  
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»يرائي يرائي اهللا به
 )١(.  

ومسعه   ،أن من مسع بعيوب الناس وأذاعها أظهر اهللا عيوبه ففي احلديث دليل على
يف  أو مأل أمساع الناس بسوء الثناء عليه  ،شهره): مسع اهللا به(ن املراد بـوقيل إاملكروه، 

  .)٢(مبا ينطوي عليه من خبث السريرة  ،الدنيا، أو يف القيامة

يه الوعيد على من ابتز فتاة وشهر ا مما هي بريئة منه بقصد التنقيص، أو إحلاق فف
  .األذى وغريه بأن اهللا يعاقبه مبثل ذلك

  ،اختراق األجهزة اإللكترونية، ونشر ما فيها من صور شخصية :الثانية احلالة
جهزة، فنشر وخترجها من هذه األ  ،و مل جتاهر ا الفتاة ،وعالقات حمرمة؛ وقعت يف السر

  :جيب الستر عليها لألدلة التاليةومثل هذه حمرم؛ 

قول اهللا ك  ،وتتبع عورام  ،عموم أدلة النهي عن التجسس على املسلمني – ١
����m��O��N���M: تعاىل LK��J��I���� � � � � � � � � � �H��G��F��� � � � �E��D��C��B��A

��SR���Q��Pl ]١٢: سورة احلجرات.[  

: قالصلى اهللا عليه وسلم أن النيب   رضي اهللا عنه ن أيب هريرةعورد ما  - ٢
: قيل »ذكرك أخاك مبا يكره«: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا »أتدرون ما الغيبة؟«

وإن مل يكن فيه  ،إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته«: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال
»ما تقول فقد ته

ذكرك أخاك مبا فيه مما يكرهه لو بلغه، : والغيبة حدها العلماء بأا، )٣(

                                                 

واللفظ لـه، ومسـلم يف   ) ٦٤٩٩(برقم ٨/١٠٤لبخاري يف كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة  أخرجه ا  ) ١(
  ).٧٥٨٦(برقم  ٨/٢٢٣صحيحه كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهللا 

  .١١/٣٣٧فتح الباري شرح صحيح البخاري   ) ٢(
  ).٦٦٨٥(رقم  ٨/٢١ الغيبة أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تفسري  ) ٣(
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  .)٢(، وهي من الكبائر)١(ذلكن على ووقد أمجع املسلم

: قال صلى اهللا عليه وسلمما ورد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  - ٣
ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا  ،وال يسلمه ،املسلم أخو املسلم ال يظلمه«

 ،فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن فرج عن مسلم كربة ،يف حاجته
»ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

 )٣(.  

وااهرة  ،ففي هذا وجوب الستر على املسلم الذي ال يعرف بالشر والفساد
والشريعة دعت إىل الستر بقصد ، وأنه موجب لستر اهللا تعاىل للعبد يوم القيامة ،باملعاصي

خاصة إذا مل يكن مرتكب  ،ونقاءه ،حيفظ للمجتمع صفاءهمما  ،عدم إشاعة الفاحشة
وفضح  ،املعصية من ااهرين ا، واالبتزاز ينايف أدلة وجوب الستر؛ بل هو هتك للستر

  .للغري

وحيدث  ،القة بفتاةعوذلك بأن يكون على : جماهرة املبتز باملعاصي :احلالة الثالثة
، فهذا صدقاء السوءأويفخران ا عند  ،عصيةبينهما لقاء وتصوير، ومها جياهران ذه امل

صلى اهللا مسعت رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال ؛  ملا ورد)٤(الفعل    حمرم
كل أميت معاىف إال ااهرين، وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليل «: يقول عليه وسلم

وقد بات يستره  ،ت البارحة كذا وكذايا فالن عمل: عمالً مث يصبح وقد ستره اهللا فيقول
»ويصبح يكشف ستر اهللا عنه ،اهللا عز وجل

لمجاهر باملعصية، وأن ل، ففي احلديث ذم )٥(

                                                 

  .٣٣٦، األذكار للنووي ص٣/١٤٣حياء علوم الدين إ  ) ١(
  .١٩ -٢/١٨الزواجر عن اقتراف الكبائر   ) ٢(
  .سبق خترجيه ص  ) ٣(
  .٥/٤٥٢، مغين احملتاج ٢/٥٢٤اإلقناع للشربيين ، ٧/٨احلاوي الكبري   ) ٤(
واللفظ له، ) ٦٠٦٩(برقم  ٨/٢٠ؤمن على نفسه أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب ستر امل  ) ٥(

  ).٧٥٩٤(برقم  ٨/٢٢٤ه بومسلم يف صحيحه كتاب الرقاق، باب من جاهر بذن
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فمن قصد إظهار املعصية وااهرة ا أغضب ربه  ،ستر اهللا مستلزم لستر املؤمن على نفسه
  . )١( عليه بستره إياهمن اهللا ،ومن الناس ،فلم يستره، ومن قصد التستر ا حياء من ربه

ها أن ينتشر ذلك ؤإال أا يسو ،والفتاة وإن كانت جتاهر بذلك أمام من يفعل مثلها
  .عنها يف اتمع، ويعلن عنه يف املأل

وابتزاز الشاب للفتاة بتلك الوثائق من الصور واملقاطع املرئية خيالف األمر بوجوب 
 ،ويفتخر به يف كل جملس  ،اهر بذلك ويعلنهوأما الشاب إذا كان جيالستر يف حق الفتاة، 

فإن األوىل أن اليستر عليه؛ وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا أن الستر املرغب فيه هنا هو الستر 
وااهرة باملعاصي، أما من  ن ال يعرفون باألذى والفسادمموحنوهم  على ذوي اهليئات

من ذلك  خيفإن مل ؛ ويل األمرفيستحب أال يستر عليه، بل يرفع أمره إىل  ،عرف بذلك
فيه  والفساد وانتهاك احلرمات، و مفسدة؛ ألن الستر على مثل هذا يطمعه يف اإليذاء

  .)٢(جسارة غريه على مثل فعله

أو  ،أن يكون جماهراً بفسقه: اخلامس: "وذكر النووي يف بيان ما يباح من الغيبة
  .)٣("كااهر بشرب اخلمر ،بدعته

�א���ل�א����  �

�و���א�����5�4���زאزא��� �

ى عنه، وترك ما أمر به،  جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما: العقوبة هي
جيعل املكلف حيجم عن ارتكاب اجلرمية، فإذا ارتكبها  ،فهي جزاء مادي مفروض سلفًا

                                                 

  .١٠/٤٨٨فتح الباري   ) ١(
  .٦/١٦٦، التاج واإلكليل ملختصر خليل ١٦/١٣٥شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٢(
  .٣٤١األذكار ص  ) ٣(
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  .)١(كما يكون عربة لغريه ،زجر بالعقوبة حىت ال يعاود اجلرمية مرة أخرى

العقوبات الشرعية إمنا شرعت رمحة من اهللا تعاىل : "ن تيميةقال شيخ اإلسالم اب
وإرادة اإلحسان إليهم، وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس  ،فهي صادرة عن رمحة اخللق ،بعباده

، والرمحة م كما يقصد الوالد تأديب ولده ،على ذنوم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم
  .)٢("وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض

واالنتهاك  ،تضح مما سبق أن االبتزاز سلوك إجرامي جيمع عددا من صور التعدييو
 ،ويصادم حرمة اإلنسان وكرامته املقررة شرعا ،وميس أعراض وحرمات الناس ،للحقوق

وما يقع  ،على الضروريات اخلمس امع على صيانتها ورعايتها فيه تعدو ،واملكفولة نظاما
  .)٣(ى املتضررين واملتضرراتبسببه من الظلم والضيم عل

، )٤(واالستغالل ،والعنف ،والتهديد ،فيها هتك العرض؛ لذا فهو يعترب جرمية مركبة
، وله آثاره االجتماعية من التفكك والتشهري، واإلكراه على بذل املال، أو ممارسة الزنا

 ،والعزوف عن الزواج ،والقتل، وهروب الفتيات ،وكثرة حاالت الطالق ،األسري
 ،والشعور بالضعف ،واالنعزالية ،وآثاره النفسية من فقدان الثقة ،انتشار ظاهرة العنوسةو

 ،والتفكري باالنتحار، وآثاره األمنية من حيث استخدام الضحية كوسيلة يف ارتكاب اجلرمية
وبث الرعب بني فتيات اتمع، وآثاره األخالقية من نشر  ،ونشر الفساد يف األرض

وغياب الرادع  ،فطرةالوانتكاسة  ،ء ارتكاب املعصية وتكرارهاواستمرا ،الفاحشة

                                                 

  .١٣د نسي صالعقوبة يف الفقه اإلسالمي ألمح  ) ١(
  . ٥/٥٢١الفتاوى الكربى   ) ٢(
ذكر ذلك مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الدكتور   ) ٣(

 .../http://www.islamfeqh.com/News: موقع الفقه اإلسالمي: انظر.عبد احملسن بن عبد الرمحن القفاري

  .جريدة عكاظ: انظر. والباحث يف الشؤون القانونية والفقهية ،اجلرب القاضي السابقيوسف . ذكره د  ) ٤(
http://wwwokaz.com.sa/new/issues/٠٤١٤٤١٢٠٠٠...٢٠.htm  
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  .)١(األخالقي

الدين، النفس، املال، ( :والشريعة اإلسالمية جاءت حبفظ الضروريات اخلمس
 ،ةغالبفكل ما فيه مصلحة  ،ودرء املفاسد ،ومن مقاصدها رعاية املصاحل ، )العرض، العقل

  .فهو غري معترب شرعا ،بةفهو معترب شرعا، وكل ما فيه مفسدة غال

 ،وحد القذف ،كحد السرقة ،على اجلرائم واملعاصي باحلدود الشريعة وعاقبت
 ،وال كفارة ،وما مل يبلغ احلد شرع له التعزير، فكل معصية ال حد فيها ،وغريها الزناحد و

وفيه  ، واالبتزاز كما سبق بيانه فيه جتسس باختراق أجهزة اآلخرين،ففيها التأديب بالتعزير
يعترب يف وهو  ،، وكل ما من شأنه إفساد األخالقتشهري بالفتيات، وأخذ أمواهلن بالباطل

  .)٢(ستوجب التعزيرتف ،الشريعة اإلسالمية من املعاصي اليت ليست فيها عقوبات مقدرة

وتنطوي العقوبة على إيالم مقصود باجلاين، وبدون اإليالم تتجرد العقوبة من أبرز 
ألن العلم بشرعيتها مينع من اإلقدام عليه، كما  ؛عقوبات موانع قبل الفعلوال. )٣(خصائصها

  .)٤(أن توقيعها بعد وقوع الفعل مينع من العودة إليه

وسأبني يف هذا الفصل األحكام الفقهية املتعلقة بعقوبة االبتزاز من خالل املباحث 
  :اآلتية

  .لشرعيسن نظام خاص بعقوبة االبتزاز، وتأصيله ا :املبحث األول

  .التشهري باملبتز للفتيات: املبحث الثاين

                                                 

األحكام اخلاصة جبرمية االبتزاز املقررة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السـعودي، لطـارق بـن    : انظر  ) ١(
  .٦٦ – ٦٠عبدالعزيز املطريي ص

  .١٩١التعزير يف الشريعة اإلسالمية لعبدالعزيز عامر ص  ) ٢(
  .٤٨٤عبدالفتاح الصيفي ص . األحكام العامة للنظام اجلزائي لـ د  ) ٣(
  .٤٨٥املرجع السابق ص  ) ٤(
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  .القذف للمبتزحد : املبحث الثالث

  .رد املبتز للمال الذي أخذه: املبحث الرابع

  

  .سن نظام خاص بعقوبة االبتزاز، وتأصيله الشرعي: املبحث األول  

وك فتقديرها وبيان نوعها متر إذا كان االبتزاز من اجلرائم اليت عقوبتها التعزير
ختتار نوع العقوبة وقدرها، أو تترك للقاضي أن خيتار العقوبة  ،للسلطة التشريعية املختصة

أو  ،للقاضي جيوز احملددة، أو اليت حتددها له، فعلى ذلكغري من بني العقوبات التعزيرية 
ويلزم  ،)١(وهذا من السياسة الشرعية لويل األمر ،لويل األمر سن نظام خاص بالعقوبة فيها

وتصدى  ،؛ ألن األصل تفويض التقدير يف التعزير لويل األمر إذا كان جمتهداًالقضاةبه 
وتقيدوا مبا يقيدهم به  ،استمدوا سلطتهم منه ،للقضاء، فإذا أناب غريه من القضاة وغريهم

   .)٢(من أنظمة وقواعد

باالبتزاز عرب خاصة  ا، وجعلهرمية االبتزازجلعقوبة املنظم السعودي وقد سن 
  :تمثل يف اآليتي ات املعلومات املختلفة؛ وهذاتقني

  :العقوبة األصلية: أولًا

أن يعاقب " : نص املنظم يف املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرمية املعلوماتية على
أو بإحدى  ،ال تزيد على مخس مئة ألف ريال )٣(وبغرامة ،باحلبس مدة ال تزيد على سنة
                                                 

  .٢٦١التشريع اجلنائي اإلسالمي، املقارن بالوضعي، عبد القادر عودة ص  ) ١(
، السلطة التقديريـة للقاضـي حملمـود    ٥٢٨٢ -٥٢٨١/ ٧بة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وه  ) ٢(

  .٣٦٤بركات ص
شرح قانون : انظر. إلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره احلكم القضائي إىل خزانة الدولة: الغرامة   ) ٣(

  .٧٩٨حممود حسين ص. د -القسم العام -العقوبات
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ا من اجلرائم التاليةهاتني العقوبتني كل شخص يرتكب أي :  

الدخول غري املشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه حلمله على القيام بفعل أو  - ١
كاختراق أجهزة (. االمتناع عنه مشروعاأو  ولو كان القيام ذا الفعل ،االمتناع عنه

  ).واألجهزة االلكترونية ،االتصاالت

اهلواتف النقالة املزودة املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام  – ٢
التصوير يف احلفالت، أو املشاغل النسائية وغريها بدون علم ( . بالكامريا، أو ما يف حكمها

  ).الفتاة

ل ــــم عرب وسـائــاق الضـرر ـرين، وإحلــالتشهري باآلخ - ٤
كنشرها يف مواقع التواصل (  .)١("ختلفةـــــلومات املـــتقنيات املع

  ).وغريهاواليوتيوب جتماعي كتويتر اال

يقاع العقوبة أن دد فيكفي إل ،يقاع العقوبة على جمرد التهديدإويالحظ هنا 
جتماعية والنفسية للشخص باخلطر، وال يشترط أن يؤدي فعل املعتدي املكانة اال

  .جتماعية والنفسية للمعتدى عليه واقعاًإىل إهدار املكانة اال

فاألصل يف العقاب هنا أن جيمع بني  ،ةفالقاضي حيكم حسب ما يراه من املصلح
واالكتفاء  ،وللقاضي أن حيكم بإحدى هاتني العقوبتني ،والغرامة ،احلبس :اومه :العقوبتني

                                                 

، ويف املادة التاسعة من نظم مكافحة جرائم املعلوماتية يف امللحق الثاين )٣م(نظام مكافحة جرائم املعلوماتية   ) ١(
أو أيهما كل من استعمل الشـبكة   ،والغرامة ،يعاقب باحلبس"التابع ملشروع القانون العريب النموذجي أنه 

أو  ،ام بفعلأو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف ديد شخص آخر، أو ابتزازه؛ حلمله على القي ،املعلوماتية
سناد أمور خادشة للشرف واالعتبار كانـت  إأو جنحة ب ،االمتناع عنه، فإذا كان التهديد بارتكاب جناية
جرائم الذم والقدح والتحقري املرتكبة عرب الوسائط : انظر". العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات

  .١٥٧لكترونية صاإل
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  .)١(وجعل ذلك من السلطة التقديرية للقاضي ،ا

 ،أو بكليهما ،العقوبتني ىوالقاضي البد أن يراعي عدة أمور لكي حيكم بأحد
  : وهذه األمور هي

، وهل هو من أصحاب السوابق املتكررة أم ال؟، وكذلك ملبتزظر يف حال االن - ١
وحيمل الناس عليها  )االبتزاز( يدعو إىل جرميته األمر جماهرة أم ال؟، وهل املبتز هل فعل هذا

أو ختفيفها  ،أم ال؟ وذلك ألن النظر يف مثل هذه األمور يعني القاضي على تشديد العقوبة
  . على اجلاين

 أم هي ،هل هي منتشرة يف اتمع فيشدد يف العقاب ،ر إىل اجلرمية ذااالنظ – ٢
والتساهل يف  ،وال شك أن االبتزاز منتشر يف اتمع ؟فيخفف يف العقوبة ،قليلة الوقوع

  .العقوبة قد يؤدي الزدياده

فلو وقعت جرمية االبتزاز يف املسجد احلرام  ،النظر يف مكان اجلرمية وزماا - ٣
  .)٢(فإن العقوبة تكون أشد مما لو وقعت خارجه ،مثالً

  :العقوبة التكميلية: ثانيا

جيوز احلكم ": من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية على أنه ةنصت املادة الثالثة عشر
مبصادرة األجهزة، أو الربامج، أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص 

ألموال احملصلة منها، كما جيوز احلكم بإغالق املوقع اإللكتروين، عليها يف هذا النظام، أو ا
 ،أو مؤقتا، مىت كان مصدرا الرتكاب هذه اجلرائم ،أو مكان تقدمي اخلدمة إغالقًا ائيا

                                                 

  .٤٢٣حممود بركات ص. اإلسالمي، د السلطة التقديرية للقاضي يف الفقه  ) ١(
  .٤٢٨املرجع السابق ص  ) ٢(
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"وكانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه
)١(.  

اب ملكية مال عن صاحبه جربا، وإضافته إىل ملك الدولة كعق نقلواملصادرة هي 
أما  ،هو أن الغرامة عقوبة نقدية ،وعقوبة الغرامة ،والفرق بني عقوبة املصادرة ، )٢(للجرمية

فهي عقوبة عينية، كما أن عقوبة املصادرة عقوبة تكميلية، وأما عقوبة  ،عقوبة املصادرة
  .)٣(الغرامة فهي عقوبة أصلية

 ،للمصلحة العامة ورؤيته ،العقوبة أيضا تدخل حتت سلطة القاضي التقديرية هوهذ
وجيوز له أن يكتفي  ،وجيمع بينها وبني العقوبة األصلية ،فيجوز له أن حيكم باملصادرة

  . دون أن حيكم باملصادرة ،طبالعقوبة األصلية فق

ويف نظري أن الصواب أن حيكم القاضي يف قضية ابتزاز الفتيات خاصة بإتالف 
��:لقوله تعاىل ؛النظر هلن ال جيوز ،الشتماهلا على صور ألجنبيات ؛األجهزة m��n

��}��|��{�� �z� � yx� �w��v�� � ut��s��r��q��p���o
�~l ]٣٠: النور.[  

كُتب على ابن «: قال صلى اهللا عليه وسلموعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
مدرك ذلك ال حمالة، العينان زنامها النظر، واألذنان زنامها االستماع،  ،آدم نصيبه من الزنا

 ،سان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلُطا، والقلب يهوى ويتمىنوالل
»ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

حتذير شديد من مجيع أسباب الزنا  ففي ذلك ،)٤(
                                                 

  ).١٣م (نظام مكافحة جرائم املعلوماتية   ) ١(
. د -القسم العام -، شرح قانون العقوبات٥٠٩عبد الفتاح الصيفي ص. د.األحكام العامة للنظام اجلنائي ، أ  ) ٢(

  .٨٣٤حممود حسين ص
  .٨٣٥حممود حسين ص. د – القسم العام –شرح قانون العقوبات   ) ٣(
) ٢٦٥٧(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنـا وغـريه بـرقم      ) ٤(

٤/٢٠٤٧.  
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وحنو  ،وملسها بشهوة ،ومساع حديثها ،واحلديث إليها ،ومنها النظر إىل األجنبية ،ومقدماته
فال جيوز للرجل النظر إىل  ،ألنه يؤدي إىل الزنا ؛زناً عليه وسلمصلى اهللا  ومساه النيب ،ذلك

  .)١(إال إذا دعت الضرورة إىل ذلك ،املرأة أكثر من نظر الفجأة

 ؛األجهزة اإللكترونية، وأجهزة االتصاالتومثل ذلك النظر إىل صور النساء يف 
ألن الوسائل هلا  ؛رة فيحرماملرأة ذات الصوإثارة الشهوة الداعية إىل الزنا بن النظر وسيلة أل

  .)٣(وكل ما أدى إىل احلرام فهو حرام ،)٢(حكم الغايات

صيانة وإصالح وجود برامج عديدة عند العاملني يف : ويؤيد القول بإتالف األجهزة
 ،وبعض املتمرسني يف العمل على هذه األجهزة تعيد ،واألجهزة اإللكترونية ،اهلواتف النقالة

  .ألجهزةة من اوتسترد الصور احملذوف

 ،ومصادرة الصور ،وإتالف ،والغرامة املالية ،عقوبة املبتز تدور بني السجن فإذاً
  .وأجهزة االتصاالت ،وآالت التصوير ،لكترونيةواألجهزة اإل

 صلى اهللا عليه وسلمفقد حبس النيب  ؛ولكل من هذه العقوبات أصل يف الشرع
 وربطه بسارية من سواري ،ت بهقبل جند، فجاء عندما بعث خيالً مثامة بن أثال

وأيب بكر رضي اهللا عنه  ،ومل يكن احلبس على عهده صلى اهللا عليه وسلم. ،)٤(املسجد
سواء أكان ذلك يف  ،و منعه من التصرف بنفسه وضع اجلاين يف مكان ضيق؛ بل تعويقه

لكن ملا انتشرت  ،أم مسجد، أم غريمها، فلم يكن هناك حمبس معد حلبس اخلصوم ،بيت
                                                 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، اململكة العربية السعودية، الد السابع عشـر، احلجـاب     ) ١(
 www.alifta.net/fatawa: انظر) ٤٦٧١(فتوى رقم  ١٧/١٧ألجنبية والزينة، أحكام النظر إىل املرأة ا

  ).٢٤٢٤(برقم  ١٧/٢٢املرجع السابق، النظر إىل صور النساء يف اجلرائد   ) ٢(
  .١٢٠/ ١، األشباه والنظائر البن السبكي ٢/١٨٤قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم   ) ٣(
، )٤٣٧٢(بـرقم   ١٧٠/ ٥ازي، باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال أخرجه البخاري، كتاب املغ  ) ٤(

  ).٤٦١١(برقم  ٥/١٥٨ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد، باب ربط األسري وحبسه 



� �

٤٥  

  

�א����אز �

أنه  ، فقد ورد عنه)١(واتسعت بالد املسلمني يف أيام عمر رضي اهللا عنه وضع ذلك ،لرعيةا
وكذلك اتفق الفقهاء  ،)٢(حيبس فيها وجعلها سجناً ،اشترى مبكة دارا من صفوان بن أمية

  . )٣(على جواز التعزير باحلبس

صلى اهللا  قال رسول اهللا: قال رضي اهللا عنه ا ورد عن أيب هريرةفم ،تالفاإلوأما 
مث  ،مث آمر رجالً فيصلي بالناس ،ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام« :وفيه عليه وسلم

فأحرق عليهم  ،أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب على قوم ال يشهدون الصالة
»بيوم بالنار

)٤(.  

وشق ظروفه، و أمر عبداهللا بن عمرو   ،وأمر عليه الصالة والسالم بكسر دنان اخلمر
  .)٥(أن حيرق الثوبني املعصفرين، وهدم صلى اهللا عليه وسلم مسجد الضرارب

  .)٦(وأحرقا متاعه ،وعمر رضي اهللا عنهما ضربا الغال ،وما ورد أن أبا بكر

وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما أما أمرا  ،وما ورد عن عمر بن اخلطاب
، وحتريق عمر الزكاةمانع  بتحريق املكان الذي يباع فيه اخلمر، ومثل أخذ شطر مال

وهذه القضايا  ،لكتب األوائل، وكذا حتريق عثمان بن عفان للمصاحف املخالفة لإلمام

                                                 

  .٣٦١التعزير يف الشريعة اإلسالمية لعبدالعزيز عامر ص  ) ١(
  .٩٠الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ص  ) ٢(
، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنـاهج احلكـام   ٥/٤٤، البحر الرائق ٥/٣٥٠ر البن اهلمام فتح القدي  ) ٣(

، ٢/٥٤٢، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ١٠/١٧٤، روضة الطالبني ٨/٤٣٧، التاج واإلكليل ٢/٢٩٠
  .١٠/١١٩، الفروع ٥/٥٢٤مغين احملتاج 

  ).١٤٢٦(برقم  ٢/١٢٣خلفون عن صالة اجلماعة أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب الذين يت  ) ٤(
، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكـام  ١١٠-٢٨/١٠٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   ) ٥(

٢/٢٩٢.  
  .٢/٢٩٢، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام ٤/٢٦٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   ) ٦(
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  .)١(كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم 

، )٢(ف النيب صلى اهللا عليه وسلم على السارق من غري حرزضع«فقد  ،وأما الغرامة
 ،أن عليه جلدات نكال )٣(يأويه اجلرينوورد عنه يف من سرق من الثمر املعلق قبل أن 

 ،أن عليه جلدات نكال ،)٤(وغُرمه مرتني، ويف من سرق من املاشية قبل أن تأوي إىل املراح
»وغُرمه مرتني ،نكال

 )٥(.  

  .)٦( كامت الضالةميوقضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بتغر

  :حلاالت اليت تكون عقوبة االبتزاز فيها مشددةا: اثالثً

أو الغرامة عن نصف  ،ال تقل عقوبة السجن: (نظم يف املادة الثامنة على أنهامل نص
  :حدها األعلى إذا اقترنت اجلرمية بأي من احلاالت التالية

  . ارتكاب اجلرمية من خالل عصابة منظمة – ١

أو ارتكابه اجلرمية  ،شغل اجلاين وظيفة عامة، واتصال اجلرمية ذه الوظيفة – ٢
                                                 

، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكـام  ١١١،١١٣ – ٢٨/١١٠سالم جمموع فتاوى شيخ اإل  ) ١(
٢/٢٩٢.  

 طلع علـى ألفـاظ املقنـع   ، امل٥/٣٣٣لسان العرب : انظر. املوضع احلصني الذي حتفظ فيه األشياء عادة  ) ٢(
  .٤٥٨ص

ع على ألفاظ املقنـع  ، املطل١٣/٨٧لسان العرب : انظر. املكان الذي جيمع فيه الثمر، ويترك فيه حىت جيف  ) ٣(
  .١٦٧ص

  .١٦١املطلع على ألفاظ املقنع ص: انظر. بالليلاملكان الذي تأوي إليه اإلبل والغنم   ) ٤(
بـرقم   ٨/٤٦٠أخرجه النسائي يف سننه، كتاب قطع يد السارق، باب الثمر، يسرق بعد أن يأويه اجلرين   ) ٥(

بـرقم  ٨/٢٧٨جاء يف تضـعيف العقوبـة    والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب السرقة، باب ما) ٤٩٧٤(
وصححه الـذهيب، و حسـنه   ) ٨١٥١(برقم ٤/٣٨١، واحلاكم يف املستدرك، كتاب احلدود )١٧٧٤٨(

  ) .٢٤١٢(برقم ٨/٦٩األلباين يف إرواء الغليل 
  .٢/٢٩٢، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام ٢٨/١١٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) ٦(
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  .وذهفأو ن مستغالً سلطاته،

  .واستغالهلم ،التعزير بالقصر ومن يف حكمهم – ٣

  .)١()أو أجنبية سابقة باإلدانة حبق اجلاين يف جرائم مماثلة ،صدور أحكام حملية – ٤

 ،القاضي له سلطة تقديرية بالزيادة على ما ورد يف النظام يف حال تكرار اجلرميةو
  . وزجره ،وذلك لتأديبه

 ،زيد يف عقوبته ،ورفجفإذا كان من املدمنني على ال": ميةيقول شيخ اإلسالم ابن تي
  .)٢( "كخبالف املقل من ذل

ألن التعزير يرجع يف حتديد جنسه  ؛ر باملبتزهوأرى يف حال تكرار اجلرمية أن يش
 ،أو التشهري ،أو التوبيخ ،أو احلبس ،وأحكام التعزير تدور بني الضرب ،وقدره إىل القاضي

ذره حتوحىت  ،به إذا رأى القاضي املصلحة يف ذلك اتقاًء لشره فلذلك يشهر ؛وغري ذلك
  .الفتيات

  .)٣( "بتكرر منه ومل يت نإ ،وينادى عليه بذنبه ،ويشهر يف الناس": قال املاوردي

  .التشهري باملبتز للفتيات: املبحث الثاين

  .التعزير أمجعت األمة على مشروعيته يف كل معصية ليس فيها حد

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع يف ": ابن تيمية رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم
  .)٤( "..ترك واجب، وفعل حمرم: وهي نوعان ،كل معصية ليس فيها حد

                                                 

  ).٨م(حة جرائم املعلوماتية نظام مكاف  ) ١(
  .١٥١، السياسة الشرعية البن تيمية ص٣٤٣/ ٢٨جمموع الفتاوى   ) ٢(
  .٣٤٨األحكام السلطانية ص  ) ٣(
  .٣٥/٤٠٢جمموع الفتاوى   ) ٤(
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ومن خياف من إفساده يفعل به اإلمام ما يرى ": وجاء يف خمتصر الفتاوى املصرية
أو غري ذلك  ،ا عن احلرائرأو ينقله ،كالقوادة اليت ال تتوب ،أو حبسه ،فيه املصلحة من نفيه

"مما يراه
)١( .  

واحلبس، وإمنا ذلك موكول إىل اجتهاد  ،واليد ،والتعزير ال خيتص بالسوط
  .)٢(اإلمام

فرب تعزير يف بلد  ،واألمصار ،التعزير خيتلف باختالف األعصار: "وقال القرايف
  .)٣("إكراما يف بلد آخر

الختالفه باختالف مراتب  ،تعزير وقدرهفيجتهد اإلمام يف جنس ال:" ويف اية الزين
  . )٤("واملعاصي ،الناس

جيتهد اإلمام يف جنس التعزير وقدره؛ ألنه غري مقدر شرعا، : "وجاء يف مغين احملتاج
  .)٥("فيجتهد يف سلوك األصح، فله أن يشهر يف الناس من أدى اجتهاده إليه

تنطوي على املساس بسمعة  لنيةومرتكبها بطريقة ع ،ن عن اجلرميةاإلعال :والتشهري
وهي عقوبة مالئمة ملرتكيب اجلرائم اليت فيها  ،وتستهدف حتذير كافة الناس من فعله ،اجلاين

                                                 

  .٤٩٧ص   ) ١(
ام يف أصول األقضية ومنـاهج احلكـام   ك، تبصرة احل٥/٤٤، البحر الرائق ٥/٣٥٠فتح القدير البن اهلمام   ) ٢(

، روضـة الطـالبني   ٥٤٢/ ٢، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ٨/٤٣٧، التاج واإلكليل٢٩٢-٢/٢٩٠
، الفـروع مـع تصـحيح    ٣٥٦، ايـة الـزين ص  ٤/٢١٥، حاشية البجريمي على اخلطيب ١٠/١٧٤

  .١٠/١١٩الفروع
  .٣٥٦، اية الزين ص٤/٣٢٥الفروق للقرايف   ) ٣(
  .٣٥٦ص  ) ٤(
)٥٢٥-٥/٥٢٤  ) ٥.  
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ويرى بعض الفقهاء تطبيق هذه ، )١(إخالل بالثقة، أو املساس بسمعة اين عليهم الطيبة
  .)٢(العقوبة يف جرائم إفساد األخالق

اليت جيوز لويل األمر أن يأخذ ا مىت رأى املصلحة والتشهري من العقوبات التعزيرية 
وحتذيرهم من االعتماد  ،والغرض منها بالدرجة األوىل إعالم الناس جبرم العاصي ،يف ذلك

أو  ،ال سيما إذا كان املبتز صاحب حمل لصيانة أجهزة االتصاالت ،)٣(أو الثقة فيه ، عليه
  ������������������.لكترونيةاألجهزة اإل

هذا حض على : "@من ستر مسلما ستره اهللاA :ل القرطيب يف شرح حديثويقو
ومل يبال  ،ستر من ستر نفسه، ومل تدع احلاجة الدينية إىل كشفه، فأما من اشتهر باملعاصي

لريتدع  ؛شهاره لألنامإوتنكيله، و ،فواجب رفعه لإلمام ،ومل ينته عما ى اهللا عنه ،بفعلها
  .)٤("بذلك أمثاله

حيث  ،يعد من العقوبات اليت متس الشرف ،من حيث أثره يف املشهر به والتشهري
  .)٥(ومسعته بني أفراد اتمع يف حال التشهري جبرميته ،تنال من منـزلة املشهر

والتشهري من جهة أخرى يعد من العقوبات النفسية اليت تقتصر على إيالم شعور 
واستقامة  ،يف صالح حاله –هللا تعاىل مبشيئة ا –مما يكون سببا  ،وإيقاظ ضمريه ،ارم

                                                 

  .٥٠٢عبدالفتاح الصيفي ص. عامة للنظام اجلزائي داألحكام ال  ) ١(
، ٦/٢٢٦، مطالـب أويل النـهى   ٤/٢٧٣، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ٤٩٧خمتصر الفتاوى املصرية ص    ) ٢(

، األحكام العامة للنظـام  ٤٦٠عبدالعزيز عامر ص.، التعزير يف الشريعة اإلسالمية د٦/١٢٧كشاف القناع 
  .٥٠٣يفي صعبدالفتاح الص. اجلزائي د

  .٤٥٩عبد العزيز عامر ص. التعزير يف الشريعة اإلسالمية، د  ) ٣(
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب الرب والصلة، باب األخذ على يد الظامل ونصـر املظلـوم     ) ٤(

٢١/٩٩.  
  .١٨١شريف فوزي حممد فوزي ص. مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي، د  ) ٥(
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  .)١(أموره

أو ابتزازهن  ،من صور وغريها لفتياتل ما يسيءاملبتز جماهر باملعصية بنشره و
ب التشهري فإنه جي ؛واملعصية ،فمن كان جماهرا بالفسق،لعدم نشره ذلك  ؛أو العرض ،باملال

وجسارة  ،وانتهاك احلرمات ،والفساد ،به؛ ألن الستر على هذا وأمثاله يطمعهم يف اإليذاء
  .غريه على مثل فعله

ألنه ملا ": ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهذا النوع مستحق للعقوبة
ويكف الناس  ،لينـزجر عليه وأدىن ذلك أن يذم ،أعلن ذلك استحق عقوبة املسلمني له

ورمبا  ،ملعصية الغتر به الناسولو مل يذم ويذكر مبا فيه من الفجور وا ،ن خمالطتهعو ،عنه
 ؛هو جرأة وفجورا ومعاصي –أيضا  –ويزداد  ،محل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه

"وخمالطته ،بتهصحوعن  ،وانكف غريه عن ذلك ،فإن ذكر مبا فيه انكف
)٢(.  

كنشر احلكم الصادر  ،ي صورة من صور اإلعالنأوالتشهري باملبتز للفتيات يكون ب
إن  ،لصاقه على حملهإصحف، او إذاعته بوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، أو يف حقه يف ال

  . )٣(لكترونية، أو أجهزة اتصاالتإصاحب حمل صيانة أجهزة   كان

  .القذف للمبتزحد : املبحث الثالث

وهو حد القذف، وذلك فيما  ،وقد يتضمن احلكم على املبتز اجللد بثمانني جلدة
، حد القذف فإنه إن كان صرحيا ؛)مها بالزناااك(متس عرضها  إذا شهر بالفتاة بألفاظ

|��{��~�����_���`���m��g��f��e����d���c�����b��a :لقول اهللا تعاىل
                                                 

  .٢٠٢لفقه اإلسالمي، ألمحد فتحي نسي صالعقوبة يف ا  ) ١(
  .١٥/٢٨٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   ) ٢(
 شريف. ، مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي د٥٠٣عبدالفتاح الصيفي ص. األحكام العامة للنظام اجلزائي د  ) ٣(

  . ٤٦٢عبدالعزيز عامر ص. ، التعزير يف الشريعة اإلسالمية د١٩٨فوزي ص
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��o���n��m��lk��j��i��hl ]٤: سورة النور.[  

  .رد املبتز للمال الذي أخذه: املبحث الرابع

ألنه مال حرام أخذ من صـاحبه  ؛ مال الفتاة  أن يرد ما أخذه من ى املبتز ب علجي
  . وقد سبق بيان األدلة على ذلك. بدون وجه حق

  

  اخلامتة

 ؛احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
  :وصحبه أمجعني، وبعد ،وعلى آله ،سيدنا حممد

  :فقد ظهر يل من خالل هذا البحث النتائج اآلتية

أو جنسية مـن فتـاه    ،أو معنوية ،حماولة حتصيل مكاسب مادية: از هوأن االبتز - ١
تـؤدي   ،من صورها أو نشر صورٍ ،أو التهديد بفضح سر من أسرارها ،باإلكراه

أو غري مباشرة من  ،أو التهديد بطريقة مباشرة ،وجمتمعها ،إىل حتقريها عند أهلها
و التهديـد  وتسـجيل ومرئـي، أ   ،وتسجيل صويت ،خالل املساومة على صور

  .وتدمري الذات ،بالعقاب

ضعف الوازع الـديين، والتصـوير، والعمـل    : وأمهها ،أن من أسباب االبتزاز - ٢
املختلط، ومكاتب االتصاالت الومهية، ووسائل اإلعالم اهلابطة، واختراق أجهزة 

وعـدم االلتـزام    لكترونية، الفراغ، وصديقات السوء،واألجهزة اإل ،االتصاالت
 .والرد على االتصاالت املشبوهة ،باحلجاب الشرعي

 .أن دوافع االبتزاز قد تكون مادية، أو نفسية، أوجنسية - ٣
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أن وسائل االبتزاز ال ختلو من الصور الشخصية، أو التسجيل الصويت واملرئـي،   - ٤
 .والرسائل الكتابية

 .وجنسي ،مادي: نيأن لالبتزاز نوع - ٥

 ،والـنفس  ،لـدين ا( :أن الشريعة اإلسالمية جاءت حبفظ الضروريات اخلمـس  - ٦
 .واالبتزاز فيه انتهاك للمال والعرض) واملال ،والعقل ،والعرض

خر بغري حق، وبغري طيب نفس منه، وجعلته من أكل حرمت الشريعة أخذ مال آل - ٧
 .أموال الناس بالباطل

عتداء على أعراض اآلخرين، وشددت على كل السبل املوصلة حرمت الشريعة اال - ٨
، واخلضوع يف الكالم، بشهوة ل مقدماته من النظرومنعت ك ،إليه؛ فحرمت الزنا

 .فكل ما يتوصل به إىل احلرام فهو حرام ،واخللوة ، واالختالط

 .والوقوع يف فاحشة الزنا ،حيرم على الفتاة االنسياق للتهديد - ٩

بعدد من   من الشاب وإشاعة الفاحشة يف اتمع، و التفاخر ،نشر الرذيلة -١٠
 .ب األليم يف الدنيا واآلخرةيبتزه من الفتيات موجب للعذا

أو مع غريه مقابل مبالغ مالية مـن   ،كراه املبتز للفتاة بفعل الفاحشة معهإ -١١
 .، ونشر ذلك من اإلفساد يف األرضاالجتار بأعراض اآلخرين

 .سقاط احلد عنهاإكراه الفتاة على الزنا اليعين إباحته؛ وإمنا يفيد يف إ -١٢

ثىن مـن  ، ويسـت مت التشهري نأوجبت الشريعة الستر على النساء، وحر -١٣
 .ال والنساءذلك القوادة اليت جتمع الرج

 .هي منه براء واام الفتاة مبا ،لكترونيةحيرم اختراق األجهزة اإل -١٤



� �

٥٣  

  

�א����אز �

واملعاصي، أما ااهر  ،وجوب الستر على املسلم الذي ال يعرف بالفجور -١٥
 .فال

بذل املـال، أو  كراه على واإل ،والتشهري ،االبتزاز جرمية جتمع بني التهديد -١٦
 .الزناممارسة 

جتماعية، واألمنيـة علـى الفـرد    االبتزاز له آثارة اخلطرية النفسية، واال -١٧
 . واتمع

 .ألنه معصية ال حد فيها وال كفارة ؛عقوبة االبتزاز التعزير -١٨

ويل األمر سن نظام  للعقوبة التعزيرية، ويلزم القضاة بالعمل به، وهذا لجيوز  -١٩
 .من السياسة الشرعية

خاصة باالبتزاز عن طريق األجهـزة   تزاز عند املنظم السعوديبعقوبة اال -٢٠
وهي تتمثل يف العقوبة األصلية بالسجن مدة ال تزيد علـى سـنة،    ،لكترونيةاإل

وغرامة ال تزيد على مخسمائة ألف ريال، أو إحـدامها، والتكميليـة مبصـادرة    
 .والوسائل املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية ،األجهزة

كان من خالل عصابة منظمة، إذا لعقوبة يف حال تكرار االبتزاز، أو تشدد ا -٢١
 .النفوذ والسلطة عند االبتزاز لستغاليف حال اوظيفة عامة، و املبتزأو شغل 

أو لويل األمر أن يأخـذ   ،ري من العقوبات التعزيرية اليت جيوز للقاضيهالتش -٢٢
 .إذا رأى املصلحة يف ذلك ،ا يف احلكم على املبتز

وهو حد القذف، وذلك  ،تضمن احلكم على املبتز اجللد بثمانني جلدةقد ي -٢٣
فإنه إن كان صـرحيا   ؛)مها بالزناااك(فيما إذا شهر بالفتاة بألفاظ متس عرضها 
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 .حد القذف

 .جيب على املبتز رد ما أخذه من مال الفتاة؛ ألنه مال أخذ بغري حق -٢٤

ت املهمة القتـراح بعـض   كما ظهر يل يف ختام هذا البحث بعضاً من التوصيا
الوسائل  للحماية والوقاية من هذه الظاهرة اليت تعرب عن فساد أخالقـي خطـري   

  :وهي كما يلي

إقامة الدورات التوعية للتحذير من هذه الظاهر يف وسائل اإلعالم املختلفة ،  - ١
 .، واجلامعاتويف مدارس البنات

ة التعامـل مـع األبنـاء    تفعيل الربامج التثقيفية  اخلاصة بالوالدين يف كيفي  - ٢
 .والبنات، واحتوائهم، وتبصريهم باألخطار اليت قد تصيبهم

التوسع يف افتتاح املراكز اإلجتماعية يف األحياء واخلاصـة بفئـة الشـباب      - ٣
 .، وعرض الدورات التدريبية والتطويرية يف كل ما يهمهموالفتيات

  

  

  

  

  

  فهرس املصادر واملراجع

  .القرآن الكرمي -

  .للدكتور صاحل احلميد .ز، املفهوم والواقعاالبتزا -
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االحتساب على ابتزاز  املرأة، دراسة ميدانية على عينة من مراكز الرئاسة العامة هليئة األمر  -

لزينب بنت عبدالعزيز احملرج، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الدعوة . باملعروف والنهي عن املنكر
  .ه١٤٣٢-١٤٣١سعود اإلسالمية، العام الدراسي  واإلحتساب، جامعة اإلمام حممد بن

األحكام اخلاصة جبرمية االبتزاز املقررة يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي، دراسة  -

لطارق بن عبد الرزاق املطريي، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستر، قسم السياسة الشرعية، . مقارنة
  .ه١٤٣١ - ١٤٣٠م حممد بن سعود اإلسالمية، العام الدراسياملعهد العايل للقضاء، جامعة اإلما

للدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي، الطبعة األوىل سنة  .األحكام العامة للنظام اجلزائي -
  .م، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض١٩٩٥-ه١٤١٥

 الشهري البغدادي، لبصريا حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أليب .السلطانيةحكام إلا -
  .القاهرة احلديث، دار: الناشر )هـ٤٥٠: املتوىف( باملاوردي

 دار: ، الناشر)هـ٥٠٥: املتوىف( الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أليب .إحياء علوم الدين -
  .بريوت املعرفة،

 القادر عبد: يق، حتق)هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أليب .األذكار -
 بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: م، الناشر ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤ سنة األرنؤوط، طبعة

  .لبنان

، الطبعة األوىل )هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أليب .األربعني النووية -
  .م، دار املنهاج للنشر والتوزيع، بريوت٢٠٠٩-ه١٤٣٠

سنة  األوىلحملمد ناصر الدين األلباين، الطبعة  .ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإروا -
  .املكتب اإلسالمي، بريوت: الناشرهـ، ١٤٠٧

 حممد: حتقيق )هـ٥٣٨: املتوىف( الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أليب .أساس البالغة -
 بريوت، العلمية، الكتب دار: م، الناشر ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األوىل،: السود، الطبعة عيون باسل
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  .لبنان

دار الكتاب : لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، الناشر .أسىن املطالب شرح روض الطالب -
  .العريب

: ، الطبعة)هـ٧٧١: املتوىف( السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج .األشباه والنظائر -
  .العلمية الكتب دار: م، الناشر١٩٩١ - هـ١٤١١ األوىل

 حممد: ، حتقيق)هـ٢٤٤: املتوىف( إسحاق بن يعقوب يوسف أبو السكيت، البن .اصالح املنطق -
  .العريب التراث إحياء دار: م، الناشر ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣ األوىل: مرعب، الطبعة

ر، هـ، دار الفك١٤١٥حملمد اخلطيب الشربيين، طبعة سنة  .اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع -
  .بريوت

لشرف الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجا احلجاوي  .اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد -
  . دار املعرفة، بريوت، لبنان : عبد اللطيف حممد بن موسى السبكي، الناشر: حتقيق) هـ٩٦٠ت(

ة، ه، دار املعرف١٣٩٣طبعة سنة) هـ٢٠٤- ١٥٠(أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي  .األم -
  .بريوت، لبنان

للدكتورة  -مقارنات سيكولوجية- انتهاكات حقوق اإلنسان وسيكولوجية االبتزاز السياسي -
  .سعاد جرب

) هـ٨٨٥- ٨١٧(أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي  .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -
التراث العريب ، بريوت،  دار إحياء: ه، الناشر١٤١٩حممد حامد الفقي، الطبعة األوىل سنة : حتقيق
  .لبنان

 الشريازي حممد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين لناصر .التأويل وأسرار الترتيل أنوار -
ه، ١٤١٨املرعشلي، الطبعة األوىل سنة  الرمحن عبد حممد: حتقيق )هـ٦٨٥: املتوىف( البيضاوي

  .بريوت العريب، التراث إحياء دار: الناشر



� �

٥٧  

  

�א����אز �

دار : الناشر) هـ٧٩٠ت(لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم  .البحر الرائق -
  . الكتاب اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت

الطبعة  لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -
  .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنانه، ١٤٠٦الثانية سنة 

حملمد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين امللقب مبرتضى  .اج العروس من جواهر القاموست -
  .دار اهلداية: الزبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر

سنة  الثانية طبعةالأليب عبداهللا حممد بن يوسف املواق،  .التاج واإلكليل ملختصر خليل -
  .هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان١٣٩٨

 برهان فرحون، ابن حممد، بن علي بن إلبراهيم .ة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكامتبصر -
 الكليات مكتبة: الناشر م،١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦ األوىل،: ، الطبعة)هـ٧٩٩: املتوىف( اليعمري الدين

  .األزهرية

-ه١٣٨٨ لعبد القادر عودة ، طبعة سنة .التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي -
  .م، مكتبة جامعة امللك سعود١٩٦٨

  .للدكتور عبدالعزيز عامر، الطبعة الرابعة، دار الفكر العريب .التعزير يف الشريعة اإلسالمية -


	� ا����ن(  .تفسري البغوي -��  بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أبو ، السنة حمليي ).���م ا������ �
ه، ١٤٢٠الطبعة األوىل سنة ، املهدي الرزاق عبد: حتقيق )هـ٥١٠:  املتوىف( الشافعي البغوي الفراء

  .دار إحياء التراث العريب، بريوت

: املتوىف( اهللا عبد أبو املالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن حممد بن حملمد. تفسري ابن عرفة -
  ،)هـ٨٠٣

  .نستو – الزيتونية بالكلية البحوث مركز: املناعي، الناشر حسن. د: حتقيق
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للحافظ عماد الدين امساعيل بن كثري القرشي  ).تفسري القران العظيم(تفسري ابن كثري -
  .دار الكتب العلمية ، بريوت ه،١٤١٩طبعة سنة الدمشقي،

حملمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطربي  ).جامع البيان يف تأويل القرآن(تفسري الطربي  - 
  .مؤسسة الرسالة: هـ، الناشر١٤٢٠الطبعة األوىل أمحد حممد شاكر، : ، حتقيق)هـ٣١٠-٢٢٤(

 الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا أليب عبد ).مفاتيح الغيب( التفسري الكبري -
  .ه، دار إحياء التراث العريب، بريوت١٤٢٠، الطبعة الثالثة سنة )هـ٦٠٦( الرازي الدين بفخر امللقب

لإلمام أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر  .حاديث الرافعي الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أ -
  . ه، دار الكتب العلمية١٤١٩الطبعة األوىل سنة ) هـ٨٥٢ -هـ٧٧٣(العسقالين، 

املتوىف سنة (للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي  .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -
  .ه، مؤسسة الرسالة١٤٢٠حيق، الطبعة األوىل سنة عبد الرمحن بن معال اللو: حتقيق) هـ١٣٧٦

حممد عوض مرعب،طبعة عام : أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق .ذيب اللغة -
  .  م، دار إحياء التراث العريب، بريوت٢٠٠١

جلمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أيب بكر املشهور بابن احلاجب الكردي  .جامع األمهات -
  .الكيامل

املتوىف سنة (حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبداهللا  .اجلامع ألحكام القرآن -
، وطبعة أخرى بتحقيق أمحد الربدوين، ه، دار عامل الكتب، الرياض١٤٢٢، طبعة سنة )هـ٦٧١

  .م، دار الكتب املصرية، القاهرة١٩٦٤ -ه١٣٨٤وإبراهيم أطفيس، الطبعة الثانية سنة 

ورقة عمل مقدمة على هامش امللتقى . رائم ابتزاز الفتيات وطرق اكتشافها والتحقيق فيهاج -
  .العلمي ملكافحة اجلرائم املعلوماتية، للشيخ إبراهيم بن سليمان اهلوميل

شبكة اإلنترنت، وشبكة ، جرائم الذم والقدح والتحقري املرتكبة عرب الوسائط االلكترونية -

للمحامي  .لوسائط التقليدية واآللية واملطبوعات، دراسة قانونية مقارنةاهلواتف النقالة وعرب ا
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م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١١-ه١٤٣٢عادل عزام سقف احليط، الطبعة األوىل سنة : الدكتور
  . عمان، األردن

حملمد بن عبداحملسن بن شلهوب، حبث تكميلي لنيل درجة  .جرمية االبتزاز، دراسة مقارنة -
اجستري، قسم السياسة الشرعية، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  امل

  .ه١٤٣٢-١٤٣١العام الدراسي 

خلالد بن حممد  .جرمية االجتار بالنساء واألطفال وعقوباا يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل -
العدالة اجلنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة  املرزوق، رسالة ماجستري، ختصص سياسة جنائية، قسم

  .ه ١٤٢٦األمري نايف العربية للعلوم األمنية، العام الدراسي 

للدكتور عبدالوهاب بن  .جرمية االختطاف، األحكام العامة واخلاصة، واجلرائم املرتبطة ا -
  .ب القانونية، مصردار شتات للنشر والربجميات، مصر، ودار الكت: عبداهللا العمري، الناشر

 منري رمزي: ، حتقيق)هـ٣٢١: املتوىف( األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب. مجهرة اللغة -
  .بريوت للماليني، العلم دار: م، الناشر١٩٨٧ األوىل سنة: بعلبكي، الطبعة

ع السنن مطبوع م التركماين، بابن الشهري املارديين عثمان بن علي الدين لعالء .اجلوهر النقي -
 اهلند يف الكانة النظامية املعارف دائرة جملس:  هـ، الناشر ١٣٤٤سنة  األوىل ، الطبعةالكربى للبيهقي

  .آباد حيدر ببلدة

علي : أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق.احلاوي الكبري يف فقه مذهب الشافعي -
   .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٩حممد معوض، و عادل أمحد عبد املوجود، طبعة سنة 

 بن القاسم أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين لتقي .احلسبة -
 نايف بن علي: عليه وعلق ، حققه)هـ ٧٢٨: املتوىف( الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد

  .م ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ الثانية،: الشحود، الطبعة

مطبوع مع حاشية رد . الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة -
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ه، دار الفكر للطباعة ١٤١٢سنة  الثانية طبعةال، ملـحـمد أمـني الشهري بابن عابـدين  عليهاحملتار
  .والنشر، بريوت 

م، ١٩٩٤ة سنة حممد حجي، طبع: لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق .الذخرية -  
  .اإلسالمي دار الغرب: الناشر

 احلسيين اهللا عبد بن حممود الدين لشهاب. املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح -
: الناشر، هـ ١٤١٥ األوىل،: عطية، الطبعة الباري عبد علي: حتقيق، )هـ١٢٧٠: املتوىف( األلوسي

  .بريوت العلمية، الكتب دار

: املتوىف( األنباري بكر أبو بشار، بن حممد بن القاسم بن حملمد.  معاين كلمات الناسالزاهر يف -
: م، الناشر١٩٩٢- هـ ١٤١٢ األوىل سنة: الضامن، الطبعة صاحل حامت. د: حتقيق )هـ٣٢٨

  .بريوت الرسالة، مؤسسة

املتوىف  (حملمد ناصر الدين األلباين .وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة -
  .هـ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض١٤١٥ األوىل سنةطبعة ال، )هـ١٤٢٠سنة

. د: للدكتور حممود حممد ناصر بركات، إشراف .السلطة التقديرية للقاضي يف الفقه اإلسالمي -
  .م، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن٢٠٠٧- ه١٤٢٧وهبة الزحيلي، الطبعة األوىل سنة 

: حتقيق وتعليق) هـ٢٧٥املتوىف سنة ( للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين .ةن ابن ماجسن -
  . حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

) هـ٢٧٥املتوىف سنة (لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي  .سنن أيب داود -
   .بريوتطبعة دار الكتاب العريب، 

سنن الترمذي وهو اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعرفة  -

املتوىف (أليب عيسى حممد بن عباس بن سورة الترمذي  .الصحيح واملعلول وما عليه العمل
  .لبنان، أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب، بريوت: حتقيق ) هـ٢٧٩سنة
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، )هـ٤٥٨ - ٣٨٤(أليب بكر أمحد بن احلسن بن علي بن موسى البيهقي  .الكربى البيهقي سننال -
 حيدر ببلدة اهلند يف الكانة النظامية املعارف دائرة جملس:  هـ، الناشر ١٣٤٤سنة  األوىل الطبعة

  .آباد

النسائي،  شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب). بشرح السيوطي وحاشية السندي( سنن النسائي -
  .بريوت املعرفة، دار:  هـ، الناشر١٤٢٠ اخلامسة:  التراث، الطبعة حتقيق مكتب: حتقيق

 دار:  احلراين، الناشر تيمية بن احلليم عبد بن ألمحد. السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية -
  .املعرفة

رقاين املالكي، حممد بن عبدالباقي بن يوسف الز: تأليف .شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -
 ،مكتبة الثقافة الدينيةهـ، ١٤٢٤الطبعه األوىل  طه عبدالرؤف، : حتقيق هـ ،١١٢٢املتوىف سنة 

  .  لبنان

شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية، والنظرية العامة للعقوبة والتدبري  -

م، دار النهضة، مكتبة جامعة ١٩٧٧نة لللدكتور حممود جنيب حسين، الطبعة الرابعة س .االحترازي
  .امللك سعود

 احلنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن ملنصور. شرح منتهى اإلرادات -
  .الكتب عامل: م، الناشر١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ األوىل،: ، الطبعة)هـ١٠٥١: املتوىف(

 زغلول، الطبعة بسيوين السعيد حممد : البيهقي، حتقيق احلسني بن أمحد بكر أليب .شعب اإلميان -
  .بريوت العلمية، الكتب دار:  ه، الناشر١٤١٠األوىل سنة 

: املتوىف( الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أليب .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
 دار: م، الناشر ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: عطار، الطبعة الغفور عبد أمحد: ، حتقيق)هـ٣٩٣
  .للماليني، بريوت العلم

املتوىف (أليب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت .بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان -
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  .هـ ،مؤسسة الرسالة، بريوت١٤١٤الشيخ شعيب األرنؤوط، الطبعة الثانية : حتقيق) هـ٣٥٤سنة

 ناصر بن زهري مدحم: حتقيق) هـ٢٥٦- ١٩٤(حملمد بن إمساعيل البخاري .صحيح البخاري -
  .النجاة طوق دار: هـ، الناشر١٤٢٢ األوىل سنة الطبعة الناصر،

 بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد أليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته -
  .اإلسالمي املكتب: ، الناشر)هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين األشقودري آدم،

املتوىف سنة  ،مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأليب احلسني  .صحيح مسلم -
  . هـ، طبعة دار اجليل ، بريوت٢٦١

 قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حملمد. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية - 
  .القاهرة املدين، مطبعة: غازي، الناشر مجيل حممد. د: ، حتقيق)هـ٧٥١: املتوىف( اجلوزية

ألمحد فتحي نسي، الطبعة الثانية سنة  .العقوبة يف الفقه اإلسالمي، دراسة فقهية متحررة -
  .م، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان١٩٨١-ه١٤٠١

 ابن الدين شهاب العباس، أبو الرومي، اهللا عبد بن لؤلؤ بن ألمحد. عمدة السالك وعدة الناسك -
: األنصاري، الطبعة إبراهيم بن اهللا عبد: عين بطبعه ومراجعته،)هـ٧٦٩: املتوىف( الشافعي النقيب

  .قطر الدينية، الشؤون: م، الناشر١٩٨٢ األوىل سنة

، )هـ١٧٠: املتوىف( البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أليب .العني -
  .اهلالل مكتبةو دار: السامرائي، الناشر إبراهيم د املخزومي، مهدي د: حتقيق

، )هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين الدين ناصر حملمد .غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام -
  .بريوت اإلسالمي، املكتب: ه، الناشر١٤٠٥الثالثة  الطبعة

ت (لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  .الفتاوى الكربى البن تيمية -
دار ، هـ١٤٠٨حممد عبد القادر عطا، و مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األوىل : حتقيق ،)هـ٧٢٨

  . الكتب العلمية، بريوت
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 )هـ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  .فتح الباري على صحيح البخاري -
شيخ عبد العزيز بن ال: حمب الدين اخلطيب، تعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، أشرف على الطباعة: ترتيب

  .ه، دار املعرفة، بريوت١٣٧٩طبعة سنة باز،

الشوكاين،  حممد بن علي بن حملمد .التفسري علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح - 
  .بريوت الفكر، دار

ت (لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام  .فتح القدير للعاجز الفقري -
  .  دار الفكر، بريوت، لبنان: الناشر)  هـ٦٨١

 الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو ).أنوار الربوق يف أنواء الفروق( الفروق -
م، ١٩٩٨ - هـ١٤١٨: املنصور، الطبعة خليل: ، حتقيق)هـ٦٨٤: املتوىف( بالقرايف الشهري املالكي
  .العلمية الكتب دار: الناشر

الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية، وأهم النظريات الفقهية، وحتقيق  .قه اإلسالمي وأدلتهالف -
  .وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية عشرة، دار الفكر، دمشق: األحاديث النبوية وخترجيها لألستاذ الدكتور

 العابدين زين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين لزين .فيض القدير -
: م، الناشر ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ االوىل ، الطبعة)هـ١٠٣١: املتوىف( القاهري املناوي مث احلدادي

   .بريوت، لبنان العلمية الكتب دار

 ١٤٠٨ الثانية الطبعة م١٩٩٣ تصوير:جيب، الطبعة أبو لسعدي. القاموس الفقهي لغة واصطالحا -
  .سورية دمشق، الفكر، دار:م، الناشر١٩٨٨ -  هـ

  .مؤسسة الرسالة، بريوت: الناشر) هـ٨١٧ت (حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي  .القاموس احمليط -

 بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أليب. قواعد األحكام يف مصاحل األنام -
 التالميد بن حممود: ، حتقيق)هـ٦٦٠: املتوىف( العلماء بسلطان امللقب الدمشقي، السلمي احلسن

  .لبنان بريوت، املعارف دار: الناشر الشنقيطي،
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  .م، دار العلم للماليني١٩٧٩البن جزي املالكي، طبعة سنة .القوانني الفقهية -

أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري  .الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -
 ،حممد بن حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين.د: حتقيق وتقدمي وتعليق )هـ ٤٦٣املتوىف سنة. ( القرطيب
  .م، مكتبة الرياض احلديثة، اململكة العربية السعودية١٩٨٠ - هـ١٤٠٠سنة الثانية الطبعة 

 هـ١٤٠٣ األوىل الطبعة، )هـ٨١٦: املتوىف( لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين .كتاب التعريفات -
  .بريوت، لبنان العلمية، بالكت دار: الناشر م،١٩٨٣- 

  سعود بن عبدالعايل بن البارودي : للدكتور .كتاب املوسوعة اجلنائية املقارنة -

www.al-eman.com 

: حتقيق) هـ١٠٥١ت(ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت  .كشاف القناع عن منت اإلقناع -
   .ريوتدار الفكر، ب: هـ، الناشر١٤٠٢طبعة عام ، هالل مصيلحي مصطفى هالل

 احلنفي البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز لعبد .كشف األسرار شرح أصول البزدوي -
  .اإلسالمي الكتاب دار: ، الناشر)هـ٧٣٠: املتوىف(

 بن حممد بن إلمساعيل. كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -
 بن احلميد عبد: ، حتقيق)هـ١١٦٢: املتوىف( الفداء أبو لدمشقي،ا العجلوين اجلراحي اهلادي عبد
  .العصرية املكتبة: م، الناشر٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠ األوىل،: هنداوي، الطبعة بن يوسف بن أمحد

 معلى بن حريز بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أليب .كفاية األخيار يف حل غاية االختصار -
 وحممد بلطجي احلميد عبد علي: ، حتقيق)هـ٨٢٩: املتوىف( يالشافع الدين تقي احلصين، احلسيين

  .دمشق اخلري، دار: م، الناشر١٩٩٤سنة  سليمان، الطبعة األوىل وهيب

 أبو الكفوي، القرميي احلسيين موسى بن أليوب .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -
 مؤسسة: املصري، الناشر حممد و درويش، عدنان: ، حتقيق)هـ١٠٩٤: املتوىف( احلنفي البقاء

  .بريوت الرسالة،
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 الدمشقي احلنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج أليب حفص .الكتاب علوم يف اللباب -
معوض،  حممد علي والشيخ املوجود، عبد أمحد عادل الشيخ: ، حتقيق)هـ٧٧٥: املتوىف( النعماين
  .لبنان بريوت، العلمية، لكتبا دار: الناشر م،١٩٩٨-  هـ ١٤١٩ األوىل،: الطبعة

الطبعة األوىل، دار ) هـ٧١١-٦٣٠(حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  .لسان العرب -
  . صادر، بريوت

 الشحنة ابن الدين لسان الوليد، أبو حممد، بن حممد بن ألمحد .لسان احلكام يف معرفة األحكام -
احلليب،  البايب: م، الناشر١٩٧٣ – ه١٣٩٣ الثانية ، الطبعة)هـ٨٨٢: املتوىف( احلليب احلليب الثقفي
  .القاهرة

للدكتور شريف  .مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي، دراسة مقارنة باالجتاهات اجلنائية املعاصرة -
  .فوزي حممد فوزي، مكتبة اخلدمات احلديثة، جدة

 األوىل طبعةال) هـ٨٨٤- ٨١٦(نبلي أليب اسحاق إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن مفلح احل .املبدع -
  . الكتب العلمية، بريوت، لبنانم، دار ١٩٩٧- ه١٤١٨سنة 

- هـ١٤١٤: النشر بريوت، تاريخ املعرفة، دار: الناشرلشمس الدين السرخسي،  .املبسوط -
  .م١٩٩٣

: يقالعثمانية، حتق اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة من مكونة جلنة: تأليف. جملة األحكام العدلية -
  .كراتشي باغ، آرام كتب، جتارت كارخانه حممد، نور: هواويين، الناشر جنيب

هـ، ٨٠٧للحافظ نور الدين على بن أيب بكر اهليثمي ، املتوىف سنه  .جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
  . دار الفكر، بريوت: هـ، الناشر١٤١٢بتحرير احلافظني اجلليلني العراقي ، وابن حجر، طبعة عام 

عبدالرمحن : مجع وترتيب .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميه شيخ االسالم أمحد بن تيمية -
جممع امللك فهد لطباعة : بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي، ومساعدة ابنه حممد ، الناشر

  .املصحف الشريف، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
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، )هـ٤٥٨ املتوىف سنة( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب .ظماحملكم واحمليط األع -
العلمية،  الكتب دار: م، الناشر ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ هنداوي، الطبعة األوىل احلميد عبد: حتقيق

  .بريوت

: حتقيق ،)هـ ٦٦٦املتوىف سنة( للشيخ حممد بن أيب بـكر عبد القـادر الرازي  .خمتار الصحاح -
العصرية، الدار النموذجية،  كتبهامل، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ اخلامسة سنةطبعة ال حممد، الشيخ يوسف

  .بريوت، صيدا

 بدر اهللا، عبد أبو يعلى، بن عمر بن أمحد بن علي بن حملمد .خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية -
 السنة مطبعة: اشرالفقي، الن حامد حممد سليم، و ايد عبد: ، حتقيق)هـ٧٧٨: املتوىف( البعلي الدين

  .العلمية الكتب دار تصوير -  احملمدية

 ،)هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري  .املستدرك على الصحيحني -
  .بريوت املعرفة، دار: املرعشلي، الناشر يوسف. د: بإشراف

: هـ، حتقيق٢٤١توىف سنة أيب عبداهللا أمحد بن حـنبل الشيباين، امل: ملؤلفه .مسند اإلمام أمحد -
  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢٠شعيب األرنؤوط، الطبعة الثانية سنة

 بن إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد الدين شهاب العباس أليب .مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة -
 نتقىامل حممد: ، حتقيق)هـ٨٤٠: املتوىف( الشافعي الكناين البوصريي عثمان بن قامياز بن سليم

  .بريوت العربية، دار: هـ، الناشر ١٤٠٣ الثانية: الكشناوي، الطبعة

 العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن ألمحد .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -
  .بريوت العلمية، املكتبة: ، الناشر)هـ٧٧٠ حنو: املتوىف(

هـ، حـققه ٢١١بن مهام الصنعاين، املتوىف سنة للحافظ الكبري أيب بكر عبدالرزاق  .املصـنف -
، الس العلمي :الناشر هـ،١٤٠٣الشيخ حبيب الرمحن األعظمي، الطـبعة الثانية : وخرج أحاديثه

  .املكتب االسالمي، ببريوت  اهلند، و
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) هـ١٢٤٣ت(للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين  .مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى -
  . املكتب اإلسالمي، دمشق: م، الناشر١٩٦١طبعة سنة 

حممود األرناؤوط، ياسني :حتقيق) ه٧٠٩ت (حملمد بن أيب الفتح البعلي .املطلع على ألفاظ املقنع -
  .مكتبة السوادي للتوزيع: اخلطيب،الناشر

: هـ، حتقيق٣٦٠للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، املــتوىف سنة  .املعجم األوسط -
هـ، دار احلرمني ١٤١٥ارق عوض اهللا بن حممد، وعبداحملسن بن إبراهيم احلسيين، طبعة عام ط

  . للنشر، القاهرة

حامد صادق . حممد رواس قلعه جي و د. د.أ: وضع .معجم لغة الفقهاء عريب ـ اجنليزي ـ -
  . بنان هـ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت، ل١٤٠٨قنييب ، الطبعة الثانية 

محدي بن عبد : حتقيق) هـ٣٦٠املتوىف سنة ( لسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين  .املعجم الكبري -
  .م، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل١٩٨٣-هـ١٤٠٤ايد السلفي، الطبعة الثانية 

عبد السالم حممد هارون، : أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق.معجم مقاييس اللغة -
  .، بريوت، لبنانالفكردار  م، ١٩٧٩-هـ١٣٩٩طبعة سنة 

: حملمد إبراهيم مصطفى، و أمحد الزيات، وحامد عبدالقادر، وحممد النجار، حتقيق .املعجم الوسيط -
  .دار الدعوة: جممع اللغة العربية، الناشر

 املُطَرزِى ياخلوارزمأليب الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي  .املغرب يف ترتيب املعرب -
  .العريب الكتاب دار: الناشر )هـ٦١٠: املتوىف(

الطبعة األوىل ) هـ٦٢٠-٥٤١(وفق الدين أيب حممد عبداهللا بن قدامة املقدسي مل .املغين -
  .هـ، دار الفكر، بريوت٤٠٥سنة

مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب : للشيخ  .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -
  .، بريوت، لبنانالكتب العلميةدار : الناشره، ١٤١٥الطبعة األوىل سنة ) هـ٩٧٧ت(لشربيينا
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: أليب العباس أمحد بن عمر القرطيب، حققه وعلق عليه .املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -
القرص املمغنط (حمي الدين ديب ميسو، و أمحد حممد السيد، و يوسف علي بديوي، وحممود إبراهيم 

  ).للمكتبة الشاملة

لعبد الرمحن السخاوي،  .املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة -
  .، بريوتدار الكتاب العريب: الناشر

طبعة ) هـ١٢٩٩ت(أليب عبد اهللا حممد بن أمحد املعروف بالشيخ عليش  .منح اجلليل -
  .دار الفكر، بريوت، لبنان: ه، الناشر١٤٠٩سنة

أيب عبداهللا حممد بن حممد املغريب املعروف باحلطاب، : تأليف .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -
هـ، دار عامل الكتب، ١٤٢٣الشيخ زكريا عمريات، الطبعة األوىل : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه

  .بريوت، لبنان

الطبعة الثانية وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، : اصدار  .املوسوعة الفقهية -
  .م، طبعة ذات السالسل، الكويت١٩٨٩- هـ١٤٠٩

: املتوىف( بلدا التناري إقليما، البنتين اجلاوي نووي عمر بن حملمد. اية الزين يف إرشاد املبتدئني -
  .بريوت الفكر، دار: األوىل، الناشر: ، الطبعة)هـ١٣١٦

طبعة سنة )  هـ١٠٠٤(هري بالشافعي الصغريلشمس الدين حممد بن أمحد الرملي، الش .اية احملتاج -
 .دار الفكر للطباعة والنشر: م، الناشر١٩٨٤-ه١٤٠٤


