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هلل درّ من قال:

وما من كاتبٍ إال سيفنى  ..ويُبقى الدهرُ ما كتبت يداهُ
فال تكتب بكفّك غري شيء  ..يسرُّك يف القيامة أن تراهُ
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اإلهداء
إىل من ال ينبغي افتتاح اإلهداء إال هبما ..حياة الروح وروح احلياة ..الوالدين احلبيبني
أدام اهلل عليهما نعمة الصحة والعافية

إىل إخواني وأخواتي األحبة ..أهلي وربعي  ..وعائليت اجلميلة
إىل زوجي احلبيبة  ..رفيقة درب العلم ونبع األمل الدافق..ووالديها الكرميني
إىل أطفايلَ النجباء زهرات الفؤاد
إىل أصدقائي وأحبابي طلبة العلم ،ومحلة القرآن ،وعشّاق اجملد
إىل األسرى واملكلومني  ..إىل الشهداء امليامني..

إىل هؤالء مجيعًا أهدي هذا البحث العلمي املتواضع

أ

شكرٌ وتقديرٌ

أخرر هلل سبحانه لتعال  ،لبعد الصالة لالسالم لل نلر القللب
بعد إسناد الفض لاسداء الشكر ألًل ل ًا
لمتقدما بالشكر الةزر  ،إل
للب األيئدة سردنا أبي القاسم رسل اهلل  ،يإنني أسته معتريًا بالةمر ،
ً
أستاذي لشرخي الحبرب ،يضرلة األستاذ الدكتلر ،مازن مصباح صباح ،أدام اهلل لداده ،للمر باإلرمان يؤاده،

للما ليقهًا ،لكان قدلتي
لمتعه بالعايرة لزاده ،لالذي تفض بقبل اإلشراف لل هذه الرسالة ،يأةز لي العلاء ً
أدبا لخلقًا ،ةزاه اهلل من لنده نعماء ل تعد لل تحص .
يي خال مسررتيً ،

كما أتقدم بالشكر لالمتنان ،لالدلاء بالرحمة لاإلحسان ،إل أستاذي المفضالرن الةلادرن ،اللذرن تفضال
بقبل مناقشة هذه الرسالة لاثرائها بما أياض اهلل للرهما:
خارةرا).
يضرلة الدكتلر :زراد إبراهرم مقداد ،حفظه اهلل لرلاه (مناقشا
ً
داخلرا).
ليضرلة الدكتلر :نعرم سمارة المصري ،حفظه اهلل لرلاه (مناق ًشا
ً
لل رفلتني أن ألبر لن يخري بهذه الةامعة ،لشكري لرئرس مةلس أمنائها ،يضرلة الدكتلر لبد

الرحمن حمد ،لرئرسها يضرلة األستاذ الدكتلر لبد الخالق الفرا ،لنائبره الكررمرن ،األستاذ الدكتلر سامي مصلح
لالدكتلر مرلان األغا.
كما أتلةه بعظرم المتنان إل العلماء األةالء ،أساتذتي يي مرحلة الماةسترر ،أساتذة ةامعة األزهر
اةرا من اهلل تعال أن رمن
العتردة بغزة ،لللمائنا األةالء من خارج الةامعة ،لالزمالء األحبة يي كلرة الشررعة ،ر ً
للرنا لللرهم بالتليرق لالسداد لالهدارة لالرشاد.
نصحا يي هذه الرسالة ،لشارك يي إتمامها لخرلةها إل
للنا أل
لالشكر ملصل إل ك من قدم لي ً
ً
النلر ،لأخص منهم الدكتلر الفاض بسام حسن العف ،لاألستاذ راسر أحمد لبد الغفلر ،لاألستاذ محمد للي
للض ،ةزاهم اهلل لني ك خرر.

ب

ملخص الرسالة
الحمد هلل رب العالمرن ،لالصالة لالسالم لل سردنا أبي القاسم سرد المرسلرن  ،للل آله اللربرن
اللاهررن ،للل صحابته الغر المحةلرن ،لبعد:
يهذا بحث بعنلان" :األحكام الفقهرة للةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي-
دراسة يقهرة مقاصدرة" ،درست يره الةرائم التي ترتكب لبر شبكات التلاص الةتمالي ،لضمنته الحدرث لن
الةررمة لأدلة إثباتها ،لالمنهج اإلسالمي يي مكايحتها .لقد قسمت البحث إل مقدمة ليص تمهردي ليصلرن

رئرسررن ،لخاتمة:
أما المقدمة :يقد ضمنتها الحدرث لن التللر التقني لأثره يي اللصل إل

تكنلللةرا شبكات التلاص

استغالل خارج األلر الشرلرة ،كان مؤداه ارتكاب ةرائم إلكترلنرة تناقض
الةتمالي ،لاستغال البعض لها
ً
مقاصد الشررعة اإلسالمرة.

كما ضمنت المقدمة نقالا تتعلق بأهمرة البحث لدلايع اختراره لأهدايه ،لالدراسات السابقة المتعلقة بالملضلع،
لمشكلة الدراسة لاةراءاتها لأسئلتها ،لمنهج البحث.
وأما الفصل التمهيدي :يقد ضمنته أربعة مباحث ،تكلمت يي المبحث األل لن حقرقة شبكات التلاص
الةتمالي لنشأتها لأشهر تلبرقاتها ،ليي المبحث الثاني تحدثت لن خدمات شبكات التلاص الةتمالي
لسماتها لدلايع استعمالِها ،لتلرقت يي المبحث الثالث إل اآلثار اإلرةابرة لالسلبرة لستعما شبكات التلاص
الةتمالي ،للضحت يي المبحث الرابع كرف تحققت مقاصد الشررعة اإلسالمرة من خال

التلاص

الةتمالي.
وأما الفصل الثاني :يقد ضمنته مبحثرن ،تحدثت يي المبحث األل لن حقرقة الةرائم اإللكترلنرة ،مفهلمها
لأركانها لأنلالها لسماتها ،ليي المبحث الثاني تناللت مفهلم اإلثبات لمشرللرته للرقه ،باإلضاية إل الدلر
اإللكترلني لالتكررف الفقهي له لحةرته.
في الفصل الثالث :تناللت الةرائم اإللكترلنرة التي ترتكب لبر شبكات التلاص الةتمالي ،لقسمتها إل ثالثة
أقسام :ةرائم الحدلد ،لةرائم القصاص ،لةرائم التعازرر ،لبرنت مفهلم ك
الشرلي ،مع األدلة من المصادر الشرلرة المعتبرة.

أما الخاتمة :يقد ذكرت يرها أهم النتائج لالتلصرات.

ج

منها ،لتكررفه الفقهي ،لحكمه

Abstract

This research is titled “The Islamic Jurisprudential Rules for The Social
Networks E-crimes: A Study of Jurisprudence and Legal Objectives.”
In this research, I have studied the crimes which are committed by using the
social networks, their audit evidence, and the Islamic approach in fighting them. I've
divided the research into an introduction, preliminary chapter, three main chapters,
and a conclusion.
In the introduction, I talked about the technical improvement and its impact on
the social networks; then I've studied how some people benefit from these networks
out of the legal circles, which leads to commit e-crimes contradicting the legal
objectives.
The introduction accounts for the research importance, the reasons of choosing
the subject, its objectives, past studies, the study problem, procedures, questions and
the research methodology.
Regarding the preliminary chapter, it includes four sections. In the first section
I've talked about the concept of the social networks, their origins, and the most
famous e-crimes. In the second section I turned to handle the social networks
services, characteristics, and uses. In the third section, I've studied the positive and
negative effects of using the social networks; in the fourth section, I've studied the
social communication in Islam.
The second chapter has two sections: the first about the concept of the ecrimes, basics, types, and characteristics. The second deals with the verification
concept, legitimacy, and the electronic evidence and its jurisprudential adjustment.
In the third chapter, I've studied all of the e-crimes that are committed
throughout the social networks. I've divided them into three sections, the Hadd
crimes, the retribution crimes, and the discretionary crimes. I described each type and
presented the Jurisprudential adjustment and the legal rule of each one, with the
evidence that is given by the legal and Jurisprudential sources.
In the conclusion,
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مقدمة

الحمد هلل الذي خلق الخلق يأحسنه ،لشرع الدرن لتممه ،ل ْألةب الخلق للظمه ،لشرف العلم يقدمه،
لدلا للبحث لألزمه ،لنادى البشررة بتقلاه ،يما أكرمه لأةله لألظمه .لالصالة لالسالم لل رايع للاء الشررعة،
لحامي حصلنها المنرعة ،صاحب األخالق الريرعة ،سرد األللرن لاآلخررن ،محمد بن لبد اهلل  ،للل

صحابته لالتابعرن ،لمن تبعهم بإحسان إل رلم الدرن ،لبعد:

يقد ساهم التللر العلمي الحدرث الذي لفا لل السلح يي العقلد األخررة ،يي تللرر أسالرب التصا

لالتلاص اإلنساني ،التي قربت البعرد ،لاختصرت اللقت لالةهد ،لحللت العالم إل

قررة صغررة ،لتمرزت

أسالرب التصا هذه بالةلدة العالرة لاإلمكانات الرقمرة الهائلة ،التي سالدت يي زرادة حركة التصا لل

كاية المستلرات ،لغررت معالم الحركة اإلنسانرة ،من حالة البدائرة لالركلد إل الحرلرة لالنهلض.
لرأتي اكتشاف هذه اللسائ لتللرها الدائم مصداق سنة اهلل تعال

يي الكلن؛ إذ إنه ةع الحراة

متةددة ،لةع لك زمان لمكان ما رصلحه ،للزالت أبلاب العلم تتفتح رلما بعد رلم ،لصدق اهلل القائ :
()1
بناء لل هذا كان أمر اهلل لنبره  بللب الستزادة
{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اآلفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}  .ل ً

من العلم{ :وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(.)2

لبرزت من برن هذه اللسائ الحدرثة ،شبكات التلاص الةتمالي ،لذلك يي نهارة العقد األخرر من

كبرر يي لسائ التصا اإلنساني يي أنحاء العالم ،لبالرغم من
لتللر ًا
ًا
تغررر إرةابرا
القرن الماضي ( ،)3لتحدث ًا
اإلرةابرات الكثررة التي تسة لهذه الملاقع ،لما أحدثته من ثلرة يي حركة المةتمعات ،غرر أن شررحة من

المةتمع ،لم تتلرع لن استخدام هذه التقنرات كلسائ لاللتداء لل اآلخررن ،لبر اإلشالة لانتحا الشخصرة
لاللتداء لل المعللمات لالتشهرر لالبتزاز لغررها ،سالدها لل ذلك ما تتسم به هذه الشبكات الةتمالرة

من النفتاح لغراب الحدلد ،لالمتابعة الهائلة لها من يئات المةتمع كاية.
مستمر أمام هذه اللسائ الحدرثة لالشبكات الةتمالرة ،رتمث
ًا
تحدرا
هذه الةرائم العابرة للحدلد ،يرضت ً
يي سب لقف هذا المد الةارف من الةرائم ،أل تخفرف آثارها لل األيراد لالمةتمعات.
لتأتي هذه الدراسة ،لتتنال الةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي ،بنظرة

يقهرة مقاصدرة معاصرة ،رحال الباحث من خال إبراز األحكام الفقهرة لهذه الةرائم لضع لبنة ةدردة لل
()1

[يصلت]24:

()3

انظر :اإللالم الةدرد -تكنلللةرا ةدردة يي لصر ما بعد التفاللرة ،شفرق ،ص2

()2

[له]883:

ح

لررق الحد منها أل تخفرفها ،لأن رظهر محاسن الشررعة الغراء ،الصالحة لك زمان لمكان ،مصداقًا لقل الحق

تبارك لتعال { :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي ََْْمٍَََ ََيْرَ َُتَََانِ ٍ
لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ ََفُورٌ رَّحِيم}(.)1
اهلل أسأ أن رهدي الفؤاد ،لرسدد الخل لررزقني الرشاد ،ألحقق أهداف هذه الدراسة ،لألص مبتغاي

اةرا من اهلل تبارك لتعال
يي إثراء المكتبة اإلسالمرة المباركة بمادة ةدردة رنتفع بها أللل األلباب لاألبصار ،ر ً
خالصا للةهه الكررم ،لمن األلما التي أنتفع بها أنا لغرري
أن رصلح النرة لرسدد القصد ،لرةع هذا العم
ً
يي حراتنا لبعد مماتنا.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمرة هذه الدراسة يي:
-8كلنها درست األحكام الفقهرة للةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما

شبكات التلاص

الةتمالي ،لهل

ملضلع حرلي متعلق بمردان التلاص اإلنساني ،الذي رتعام يره أغلب الناس يي الحراة المعاصرة ،لباتت هذه

الةرائم تؤرق األيراد لالمةتمعات ،لأثرت لل المةالت األخالقرة لالقتصادرة لالدرنرة لالسراسرة لالةتمالرة

لغررها.

حد الالع

ةدردا رمس اللاقع المعاش ،لم رتم التلرق إلره يي بحث شام -لل
ملضللا
-7أنها تتنال
ً
ً
ةدا من الناس ،خاصة من ةر
الباحث ،-لرتسم هذا الملضلع بالحرلرة ،لرحلز لل اهتمام شررحة كبررة ً
الشباب من الذكلر لاإلناث ،لالذرن باتت شبكات التلاص الةتمالي ةزًءا من حراتهم العلمرة لالدنرلرة.

-4أنها تلبي حاةةً ملحةً لدى ةمهرة المسلمرن اللامحرن لللقلف لند حدلد اهلل لدى استعما شبكات التلاص

الةتمالي ،التي رستغلها المةرملن لرتكاب أيعا لسللكرات خارةة لن ألر الشررعة ،ما ةعلني أشعر
بالمسئللرة تةاه درني لأمتي لدراستها لتبران أحكامها.

-3أنها تظهر أهمرة هذه الدراسة لند مالحظة قلة الدراسات الفقهرة لالشرلرة المتعلقة باللسائ المعاصرة ،لمن
برنها شبكات التلاص الةتمالي ،إذ إنه لم رتم بحثها لمناقشتها لتأصرلها باللتماد لل

أقلا أه العلم

لاألدلة الشرلرة إل يي بحلث ليتالى متناثرة هنا لهناك.
-2أنه ررة منها أن تسهم يي بناء أرضرة صلبة للعاملرن يي المةا الةنائي لالقضائي لالتشررعي لبناء نظام
محكم للعقلبات للةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي.

()1

[المائدة]4:
ط

دوافع اختيار الموضوع:
باإلضاية إل ما لهذا الملضلع من أهمرة ،يإنه رمكن إةما دلايع اخترار الملضلع يرما رلي:
-8ا لحاةة الماسة إل تبران الحكام الفقهرة للةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي
لل إثر انتشارها لمعاناة المةتمعات الحدرثة منها.

-7لدم بحث الملضلع بصلرة متكاملة –لل حد الالع الباحث -مما استلةب إرالءه أهمرة لاثراء المكتبة
اإلسالمرة بمادة تعالج الملضلع.

-4المساهمة يي التأصر الشرلي لهذه الةرائم المستحدثة ،ليتح الباب أمام العلماء لالباحثرن لرلاصللا بحث
هذا الملضلع لاثرائه لتنال ةمرع ةزئراته.

-3الرغبة الشخصرة لدى الباحث يي معالةة هذا الملضلع المتعلق بلسرلة من أهم لسائ اإللالم الحدرث
مستفردا من خبرته لمدة لشر سنلات يي مةا اإللالم لالتلاص .
لالتلاص الةتمالي،
ً

أهداف الدراسة:
من أهم األهداف التي أردت تحقرقها لاللصل إلرها:
-8تبران حقرقة شبكات التلاص

الةتمالي ،لاآلثار اإلرةابرة لالسلبرة لستعمالها ،لدراسة تحقق مقاصد

الشررعة من خاللها.
-7بران مفهلم الةرائم اإللكترلنرة لأنلالها لخصائصها لأركانها ،لأدلة إثباتها.
-4التأصر الفقهي للةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي ،لابراز محاسن الشررعة
الغراء يي ةلب المصالح لديع المفاسد.

الدراسات السابقة:
رغم قلتها ،لقفت لل

بعض الدراسات لاألبحاث لالكتب العلمرة التي تناللت ملضلع الةرائم

لملما ،لاهتم كثرر
اإللكترلنرة بشك غرر متكام  ،لمن زلارا متبارنة ،اختص بعضها بةرائم الحاسب اآللي
ً
منها بالنظر التحلرلي للةرائم لمقارنته بالقلانرن اللضعرة ،يرما لرةت بعض الدراسات يي بعض مباحثها لل
شيء رتص بالةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي بتأصر غرر متكام أل مدلم
باألدلة الشرلرة لأقلا العلماء لأئمة الفقه لالتفسرر.

ي

لتأتي دراستنا هذه لتدرس ك

ما رتعلق بالةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما

شبكات التلاص

الةتمالي ،لم نةده بهذا الشمل لاإلحكام يي أي بحث مستق سابق ،باذلرن الةهد من خالله لتةلرة محاسن
هذا الدرن للظمة هذه ِّ
الشرلة.

وفيما يلي قائمة بأهم الدراسات واألبحاث والكتب العلمية المتصلة بموضوع البحث:
-8اللتداء اإللكترلني ،د .لبد العزرز الشب  ،رسالة دكتلراه ،الرراض .ةع المؤلف بحثه منصبا لل تلك
لابعا إلكترلنرا بحتًا ،كنسخ البرامج ،لن ْشر الصلر الملفَّقة ،لتزلرر المستندات ،لسرقة
اللتداءات التي تأخذ
ً
البررد اإللكترلني ،لغررها.

-7األحكام الفقهرة للتعامالت اإللكترلنرة يي الحاسب اآللي لشبكة اإلنترنت ،د .لبد الرحمن السند ،رسالة
دكتلراه ،المدرنة المنلرة .ركزت هذه الدراسة لل إبرام العقلد التةاررة لغرر التةاررة لبر الحاسب اآللي ،كما
بحث الةرائم المتعلقة بتقنرة المعللمات ،لمن برنها اختراق الملاقع لتدمررها.
-4ةرائم الحاسب اآللي يي الفقه اإلسالمي ،لبرر للي النةار ،رسالة ماةسترر ،الةامعة اإلسالمرة ،غزة.
ةرئم الحاسب اآللي ،لتقسرماتها ،لاستفاضت يي الةرائم اللاقعة لل
تحدثت يرها الباحثة لن خصائص ا
الحاسب اآللي أل بلاسلته ،كالتزلرر المعللماتي لسرقة المؤلفات ،لالغش ،لاستغال

بلاقات الئتمان،

لاللتداء لل الحراة الخاصة ،لالتةسس ،ثم تحدثت يي يص كام لن الختصاص الةنائي لالقضائي لةرائم

الحاسب اآللي.

-3األحكام الفقهرة للحلار لالتلاص اإللكترلني ،راسرن مخدلم ،بحث للمي محكم ،مةلة الةامعة اإلسالمرة

بالرراض .تحدث يره الباحث لن الحكم الشرلي للحلار لاقامة الصداقات لالتعارف ألة الزلاج برن الةنسرن
لبر اإلنترنت ،باإلضاية إل أحكام اللعب لالمزاح بالزلاج ،لمناقشة قضارا العالقات الزلةرة لألضالها.
لمن الم الحظ أن دراستنا تفترق لن مةم هذه الدراسات يي أن هذه الدراسات تناللت أحكاما يقهرة متنللة

لملما ،دلن تركرز لل نلع خاص من أنلاع األنظمة اإللكترلنرة ،أل محاللة استرفاء ك
لةرائم الحاسب اآللي
ً
الةرائم المنفذة لبر نظام معرن ،غرر أن دراستنا لملت لل استرفاء البحث يي األحكام الفقهرة لكاية الةرائم
اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي ،لالذي لم رقم به بحث مستق من قب  ،لل

حد

الالع الباحث.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
كبرر بات رنخر يي
هاةسا ًا
تشك الةرائم اإللكترلنرة التي تمارس لبر ملاقع التلاص الةتمالي
ً
أةساد الشعلب ليي أركان المةتمعات ،لرلقي بظال من الخلف لالقلق لل المستلرات األخالقرة لاألمنرة

ك

حكاما
لصغارا،
كبار
لالسراسرة لالدرنرة لالقتصادرة لالثقايرة ،لتتشعب مشاكله لتلا يئات المةتمع كايةً ،ا
ً
ً
لمحكلمرن ،أير ًادا لمؤسسات ،لغررها.
هذا األمر رحتم البحث يي األحكام الفقهرة لهذه الةرائم ،لاستعراض آراء الفقهاء يي هذه السللكرات،

حدا أل رخفف من للأتها
محكما
برانا دقرقًا
مدلما باألدلة لالشلاهد ،ما رمكن أن رضع ً
لتبران رأي الشارع يرها ً
ً
ً
لظاللها السلبرة ،مع إظهار محاسن الشررعة اإلسالمرة يي معالةة هذه الةرائم للضع األحكام الخاصة بها ،بما
رديع لتأسرس قانلن رعالج هذه الةرائم.
لبناء لل ذلك ،يإن مشكلة الدراسة تتمث يي السؤا الرئرس التالي :ما هي األحكام الفقهرة للةرائم
ً
اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي؟ لرتفرع لن السؤا الرئرس األسئلة الفرلرة التالرة:
ما حقرقة شبكات التلاص الةتمالي؟ لما مفهلم الةرائم اإللكترلنرة لأنلالها لخصائصها لأركانها لآثارها؟ما هل الحكم الشرلي لةرائم الحدلد اإللكترلنرة المرتكبة لبر شبكات التلاص الةتمالي؟ما هل الحكم الشرلي لةرائم القصاص اإللكترلنرة المرتكبة لبر شبكات التلاص الةتمالي؟ما هي لرق إثبات ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة المرتكبة لبر شبكات التلاص الةتمالي ؟ما هل الحكم الشرلي لةرائم التعازرر اإللكترلنرة المرتكبة لبر شبكات التلاص الةتمالي؟ما هي لرق إثبات ةرائم التعازرر اإللكترلنرة المرتكبة لبر شبكات التلاص الةتمالي ؟منهج الدراسة واجراءاتها:
مستفردا من المنهةرن
من أة تحقرق أهداف هذه الدراسة لل اللةه األيض  ،اتبعت المنهج اللصفي،
ً
الستقرائي لالستنبالي ،كما هل حا أغلب األبحاث الفقهرة لاإلنسانرة لالشرلرة .للذلك يإني قمت باإلةراءات
التالرة لتحقرق أهداف هذه الدراسة لاإلةابة لل تساؤلتها:

-8رةعت إل
الملرلحة.

المصادر المعتمدة يي المذاهب الفقهرة المختلفة لتأصر

-7لملت قدر استلالتي لل

تلثرق المعللمات المقتبسة لنسبتها إل

الهلامش بالترترب الزمني برن المذاهب الفقهرة.

-4كان تلثرق المراةع يي الهلامش لل

آراء لأقلا

العلماء يي المسائ

مصادرها يي الهلامش ،لالتزمت يي

النحل التالي :أذكر اسم الكتاب ،ياسم العائلة أل الشهرة للمؤلف،

يالةزء ،يالصفحة.

ل

-3كان تلثرق األحادرث يي الهامش لل النحل التالي :اسم الرالي ،يالكتاب ،يالباب ،يالةزء ،يقالصفحة ،يرقم
الحدرث ،يالحكم للره ،لتلثرق الحكم ،لخرةت األحادرث النبلرة من مظانها الحدرثرة ،لبرنت ما قاله العلماء
لالمحدثلن يي درةتها إذا كانت مرلرة يي غرر صحرحي البخاري لمسلم أل أحدهما.

-2حرن أقل يي الهامش (انظر) أكلن قد نقلت الكالم بتصرف أل استفدت من الفكرة ،لأما ما كان دلن هذه
اللفظة يهل مأخلذ حريرا ،لحرنها أضع المقتبس برن ظفررن صغرررن " " ،أما الهاللرن الكبرررن () يقد لضعتهما
حل تعررف الباحث.
-1قسمت الدراسة حسب ما تقتضره قلالد البحث العلمي لالفقهي إل يصل لمباحث لملالب.
-2لزلت اآلرات القرآنرة إل ملاضعها يي القرآن الكررم ،بذكر اسم السلرة لرقم اآلرة ،مع كتابة اآلرات بالرسم
العثماني للمصحف ،لبران لةه الدللة مع تلثرقه ،لان لم ركن ملثقًا يإنه ركلن من يهمي للنص.
-1لم أتعصب لرأي أل قل يقهي بعرنه ،لقدمت أدلة ك يررق ،مع محاللة مناقشتها لالترةرح برنها يي المسائ
التي احتاةت هذا المنهج.
-9رةعت إل المعاةم اللغلرة لالمصادر المتخصصة يي المصللحات لستخ ارج معاني المصللحات لاأللفاظ
الغرربة ،لالتنرت بقلالد اللغة العربرة للالمات الترقرم لاإلمالء.

-81لملت لل الختصار غرر المخ  ،للدم اإللالة ،لذلك لسعة الملضلع ،لتشعب ةزئراته ،يما ل ردرك
كله ،ل رترك ةله.

-88برهنت لل النتائج لتلصرات الدراسة ،مع مرالاة الدقة لالملضللرة لاألمانة العلمرة .لادراج يهرس رسه
البحث يي ثنارا الرسالة.
محتوى الدراسة:
تكلن هذا البحث من مقدمة ليص تمهردي ليصلرن رئرسررن لخاتمة ،لل النحل التالي:
مقدمةالفصل األول "التمهيدي" :شبكات التواصل االجتماعي ..حقيقتها وخدماتها وآثارها ومكانتها في اإلسالم،وفيه أربعة مباحث:
أشهر تطبيقاتها ،وفيه مطلبان:
المبحث األول :حقيقة شبكات التواصل االجتماعي ونشأتُها و ُ
المللب األل  :حقرقة شبكات التلاص الةتمالي لنشأتها
المللب الثاني :أشهر شبكات التلاص الةتمالي لل شبكة اإلنترنت
م

المبحث الثاني :خدمات شبكات التواصل االجتماعي وسماتُها ودوافعُ استعمالِها ،وفيه ثالثة مطالب:
المللب األل  :خدمات شبكات التلاص الةتمالي
المللب الثانيِ :سمات شبكات التلاص الةتمالي
المللب الثالث :دلايع استعما شبكات التلاص الةتمالي
المبحث الثالث :اآلثار اإليجابية والسلبية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي ،وفيه مطلبان:
المللب األل  :اآلثار اإلرةابرة لستعما شبكات التلاص الةتمالي
المللب الثاني :اآلثار السلبرة لستعما شبكات التلاص الةتمالي
المبحث الرابع :التواصل االجتماعي في اإلسالم ،وفيه مطلبان:
المللب األل  :مفهلم التلاص الةتمالي يي اإلسالم لصلره
المللب الثاني :قلالد التلاص الةتمالي مع المسلمرن لغررهم
الفصل الثاني :الجريمة اإللكترونية وأدلة إثباتها ،وفيه مبحثان:المبحث األول :حقيقة الجرائم اإللكترونية ،وفيه مطلبان:
المللب األل  :مفهلم الةررمة لأركانها لأنلالها
المللب الثاني :مفهلم الةررمة اإللكترلنرة لسماتها لأركانها
المبحث الثاني :اإل ثبات والدليل اإللكتروني ،وفيه ثالثة مطالب:
المللب األل  :مفهلم اإلثبات لمشرللرته
المللب الثاني :لرق اإلثبات التقلردرة
المللب الثالث :لرق اإلثبات اإللكترلنرة
الفصل الثالث :الجرائم اإللكترونية في شبكات التواصل االجتماعي ..وأحكامها الفقهية ،وفيه مبحثان:المبحث األول :جرائم الحدود والقصاص اإللكترونية في شبكات التواصل االجتماعي ..أحكامها الفقهية وأدلة
واثباتها ،وفيه ثالثة مطالب:
المللب األل  :ةرائم الحدلد اإللكترلنرة

ن

المللب الثاني :ةرائم القصاص اإللكترلنرة
المللب الثالث :إثبات ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة
المبحث الثاني :جرائم التعازير اإللكترونية في شبكات التواصل االجتماعي ..أحكامها الفقهية وأدلة إثباتها،
وفيه ستة مطالب:
المللب األل  :ةرائم التعازرر اإللكترلنرة
المللب الثاني :إثبات ةرائم التعازرر اإللكترلنرة
ثم الخاتمة التي تضمنت النتائج لالتلصرات ،يالمراةع

س

الفصل األول "التمهيدي"
شبكات التواصل االجتماعي
حقيقتها وخدماهتا وآثارها ومكانتها يف اإلسالم
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :حقيقة شبكات التواصل االجتماعي ونشأتُها وأشهرُ تطبيقاهتا
املبحث الثاني :خدمات شبكات التواصل االجتماعي ومساتُها ودوافعُ استعمالِها
املبحث الثالث :اآلثار اإلجيابية والسلبية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي
املبحث الرابع :التواصل االجتماعي يف اإلسالم

1

املبحث األول
حقيقة شبكات التواصل االجتماعي ونشأهتا
وأشهر تطبيقاهتا
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حقيقة شبكات التواصل االجتماعي ونشأهتا
املطلب الثاني :أشهر شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنرتنت

2

تهيئة:
رتنال

ِ
حقرقة شبكات التلاص
هذا المبحث الحدرث لن

ِ
يضاء العالم
الةتمالي ،لتأثررها يي

يشرئا بالتلازي مع التللر التكنلللةي يي العقلد
شرئا
ً
اليتراضي ،كما رتلرق إل نشأتها ،لمسررة تللرها ً
كبرر لل زالت يي أنحاء
اةا ًا
األخررة ،باإلضاية إل الحدرث لن أشهر شبكات التلاص الةتمالي التي لقت رل ً

العالم.

املطلب األول
حقيقة شبكات التواصل االجتماعي ونشأهتا

تعددت التعررفات التي تلرقت إل

حقرقة شبكات التلاص الةتمالي لماهرتها ،لتقاربت يي إةما

السمات العامة التي تتصف بها هذه الشبكات ،لمما قر يي تعررفها أنها:

 -مةمللة التقنرات المتاحة لل الشبكة العنكبلترة "اإلنترنت" ،لالتي رستعملها الناس لغارات التلاص

لالتفال بشك لام

()1

.

 -لبارة لن تلبرقات تكنلللةرة حدرثة تعتمد لل اللرب من أة التلاص لالتفال برن البشر لن

لررق الرسائ الصلترة المسمللة ،لالرسائ المكتلبة ،لالرسائ المرئرة (.)2

 -لبارة لن برئة ايتراضرة للتلاص برن المستخدمرن لبر اإلنترنت إما لن لررق إرسا رسائ نصرة،

أل رسائ صلترة ،أل صلر ،أل يردرل (.)3

لبالستفادة من التعررفات السابقة لغررها ،يإني ألرف شبكات التلاص الةتمالي بأنها :منظلمة

الملاقع لالتلبرقات المتاحة لل شبكة اإلنترنت ،لالتي تشك برئة ايتراضرة رستعملها الناس من أة التلاص
لالتفال مع بعضهم البعض ،باستخدام أةهزة الحاسلب لالهلاتف الذكرة.
لتللرت لسائ

التصا

لالتلاص

برن البشر يي العقلد األخررة بصلرة متسارلة ،يبعد أن كان

يشرئا حت
شرئا ً
قدرما لبر الحمام الزاة لالرس لسعاة البررد ،تللر ً
التلاص رتم ً
)https://goo.gl/3adeVf )1

)https://goo.gl/Kx5C1i )2

)http://asdaapress.com/?ID=608&cat=9 )3
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لص إل

البررد اللرقي

لالهاتف لغرره ،لكان التللر األكبر يي لرق التلاص

لالتصا

لندما ظهر الهاتف الخللي لالشبكة

العنكبلترة ،يصار العالم أشبه ما ركلن بقررة صغررة بال حلاةز ،لتخلت البشررة من خال ذلك لقبات المساية
لالحدلد الةغرايرة.

لبدأت شبكات التلاص الةتمالي يي الظهلر لام 8992م ،لكان من ألل

هذه الشبكات :ملقع

" ،"classmates.comلالذي أنشأه راندي كلنرادز ،للربل برن زمالء الدراسة ،لكان الهدف منه مسالدة

الزمالء لاألصدقاء الذرن ةمعتهم الدراسة يي مراح حراترة معرنة ليرقتهم ظرلف الحراة العلمرة يي أماكن

متبالدة ،لل از هذا الملقع قائما إل الرلم (.)1

لاستمرت الشبكات الةتمالرة يي التللر ،إل أن لص األمر إل إمكانرة مشاركة المشتركرن للملفات

لالصلر لتباد مقالع الفردرل لبرها بسرلة يائقة ،لالتلاص بالصلت لالصلرة لالرسائ المكتلبة ،ب لأكثر من
منبر لمنصةً إلالمرةً ردرفةً للملقع اإللكترلني التقلردي لللقناة
ًا
ذلك ،يقد استغ اإللالم هذه الشبكات لتمث
لاإلذالة لغررها.
لررى الباحث أن هذه الشبكات الةتمالرة ،ةاءت نترةة لبرعرة للتللر الهائ

يي تكنلللةرا

المعللمات ،لنترةة لمسع البشررة الحثرث لتللرر لسائ التلاص يرما برن أيرادها ،بما رلير اللقت لالةهد
لالما  ،لهذا من أة ما رحقق مقاصد الشررعة اإلسالمرة يي حفظ الما من الضراع لالتلف يي غرر محله،

لرحفظ العق من خال الدللة إل التأم لالما الفكر لتليرر الةهد لرحفظ المسلم لاقته لرصريها يرما رعلد
للره بالنفع.

) )1انظر :اإللالم الةدرد -تكنلللةرا ةدردة يي لصر ما بعد التفاللرة ،شفرق ،ص 2
4

املطلب الثاني
أشهر شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنرتنت
اير من المتابعة لالهتمام،
من برن لشرات شبكات التلاص الةتمالي ،نالت لائفة منها حظا ل ًا
بالنظر إل حةم لةلدة لقلة الخدمات التي تقدمها ،لحاةة الناس الملحة إلرها ،لمن أشهرها:
أوال :فيسبوك Facebook
هي أهم لأشهر شبكة تلاص اةتمالي حل العالم ،ظهرت لام  .)1( 7114كان الهدف من إنشاء
"يرسبلك" إتاحة يرص التلاص برن للبة ةامعة هاريارد األمرركرة ،غرر أنها امتدت بعد ذلك لتشم الكلرات

األخرى يي مدرنة بلسلن لةامعة ارفي لرج لةامعة ستانفلرد ( ،)2لالرلم أصبحت شبكة تلاص اةتمالي تربل

برن مالررن البشر.

لقد أللقت النسخة العربرة من شبكة "يرسبلك" يي مارس  .)3( 7119لرستخدم "يرسبلك" حل العالم ما

رزرد لن  8.29ملرار إنسان ،من برنهم  8.81ملرار مستخدم نشللن (.)4
ثانيا :تويتر Twitter

لهي يي المرتبة الثانرة من حرث الشهرة لالتقنرات المستخدمة يرها بعد "يرسبلك" ،لظهرت ألائ لام

 7111كمشرلع بحثي قامت به شركة أمرركرة يي يرانسرسكل.

ل"تلرتر" كلمة إنةلرزرة معناها "مغرد" ،لهي كلمة تتسالق مع شعار هذه الشبكة ،لهل اللائر األزرق.
معتمدا لتصررحات السراسررن
لرعد الباحث شبكة "تلرتر" نخبلرة بالمقارنة مع غررها ،لاشتهرت مصد ًار
ً
إنسانا (.)5
لاللةهاء ،لأصبحت متليرة باللغة العربرة منذ مارس  ،7187لرتابعها ما رزرد لل  21ملرلن
ً
ثالثا :واتساب WhatsApp
هي شبكة تراس

يلري ،ظهرت سنة 7119م ( .)1لرتلير تلبرق "لاتساب" بشك

اتصالت لمراسالت يلررة لمضملنة لآمنة لل الهلاتف الخللرة يي أنحاء العالم كاية.

مةاني ،لرلير

) )1انظر :ملقع لركربردرا ،يرسبلك ،https://ar.wikipedia.org/wiki/آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
) )2انظر :قصة يرسبلك :ثلرة لثرلة ،بن مزررتش ،الهاللي ،ص 847

( )3انظر :تأثرر اإللالم البدر لل تدال المعللمات يي مصر ،رسالة دكتلراه ،شررف اللبان ،ص 813

( )4ليق إحصائرة منشلرة لل ملقع زليلررا محدثة يي رنارر 7182م ،لبر الرابل ،https://goo.gl/sKG5LI :آخر دخل للملقع:

7182/8/84م
()5

انظر :ملقع لركربردرا ،تلرتر ،https://ar.wikipedia.org/wiki/آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
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ابتدأت مسررة "لاتساب" تلبرقًا بدرال للرسائ النصرة القصررة .أما اآلن يبات شبكة تتضمن إرسا
لاستقبا أنلاع متعددة من اللسائل منها :الرسائ النصرة لالصلر لمقالع الفردرل لالمستندات لالرسائ الصلترة

لغررها .لرستخدمها نحل  211ملرلن مستخدم حل العالم(.)2
رابعا :إنستجرام Instagram

لرحت "إنستةرام" يي أكتلبر لام  ،7181كتلبرق إلكترلني رترح نشر الصلر يي البدارة .لأصبحت
ِ
بمهنة التصلرر لامكانرة ِ
نشر الصلر
يرما بعد من أضخم لأشهر شبكات التلاص الةتمالي التي تهتم
لالمقالع المصلرة ،ثم مشاركتها من خال شبكات التلاص الةتمالي المختلفة لشبكة إنستةرام نفسها.

خامسا :يوتيوب YouTube
تأسست هذه الشبكة الشهررة يي يبرارر  ،)3( 7112لرستلرع المشتركلن من خاللها تحمر لتباد
مقالع الفردرل لتصفح مالررن المقالع األصلرة التي حملها المستخدملن األلضاء.
أرضا أن رةد ضالته يي تللرر مهاراته ،لالحصل لل
للحظ الباحث أنه رمكن لمتصفح "رلترلب" ً
سالس من المحاضرات العلمرة المرتبة يي أرقلنات خاصة ،لرمكن استعراض هذه السالس لبر قناة المحاضر

أل المؤسسة التعلرمرة التي أدرةته لما شابه.

للم رعد ملقع "رلترلب" مةرد ملقع لمشاركة الفردرل لتحمر

المقالع المصلرة ،ب

أضح

أشبه

بأرشرف رلثق الحراة البشررة ،لمستلدع لذكررات لتاررخ المةتمعات لاأليراد ،لل ر از الملقع رستقب المزرد من
التاررخ المصلر الذي رلثق يعالرات اإلنسان محتفظًا بالحقائق لألةرا القادمة.
سادسا :لينكد إن LinkedIn

معظم شبكات التلاص الةتمالي تعتمد لل األخبار لالعالقات الشخصرة ،غرر أن ما رمرز شبكة

 LinkedInانفرادها بعالم األلما لبناء لالقات اةتمالرة برن زمالء العم .

تأسست هذه الشبكة ألاخر  ،7117لهي متليرة بنحل  73لغة لالمرة ( .)4لتربل هذه الشبكة برن

أصحاب المهنة اللاحدة أل زمالء العم غالبا ،لتترح تكلرن شبكة خاصة بهم ،تمكن من تباد الخبرات يرما
ليرصا لتقلرة الحراة المهنرة.
أيكار
برنهم ،لتترح الشبكة معللمات ل ًا
ً

()1

من الملقع الرسمي لبرنامج لاتساب لل اإلنترنت ،/https://www.whatsapp.com/about ،آخر دخل للملقع7182/8/84 :م

) )2ملقع لركربردرا ،لاتسآب ،/ttps://ar.wikipedia.org/wiki/آخر دخل للملقع7182/8/84 :م

( )3انظر :تاررخ نشأة أشهر  2ملاقع إلكترلنرة لل النترنت ،http://goo.gl/uDgwYC ،آخر دخل لملقع7182/8/84 :م
) )4انظر :الملقع الرسمي للشبكة ،https://press.linkedin.com/about-linkedin ،آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
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دللة(.)1

لام  ،7187بلغ لدد المسةلرن يي هذه الشبكة أكثر من  822ملرلن لضل من أكثر من 711

سابعا :شبكات تواصل اجتماعي أخرى غير مشهورة
إل ةانب الشبكات الشهررة السابقة ،هناك لدرد الشبكات األخرى التي أنشئت يي السنلات األخررة لكنها

اسعا ،أل أنها بقرت محصلرة يي يئة معرنة من المهتمرن أل أصحاب تخصص معرن ،لان كانت
لم تلق ً
صدى ل ً
يي سمتها العام تتمتع بالسمات ذاتها التي تتمتع بها الشبكات الةتمالرة الشهررة.
من هذه الشبكات ،ترلرةرام  ،Telegramلهي شبكة رمكن من خاللها التراس الفلري ،لتباد الرسائ  ،لشبكة
ماي سبرس  ،Myspaceلرستلرع األشخاص من خاللها التدلرن لمشاركة الصلر لالملفات الملسرقرة ،لكن

مشكلتها الحقرقة أنها لم تتللر أل تغرر شك ملقعها منذ يترة للرلة مما قل لدد مستخدمرها.

كثرر لن باقي برامج التلاص
أرضا :شبكة نرنج  ،Ningلهذه ل تختلف ًا
لمن الشبكات غرر المشهلرة ً
الةتمالي ،يقل تختلف اللاةهة الرئرسرة لها لنللرة بعض الخدمات التي تقدمها ،لشبكة تاةد ،Tagged
متقدما برن شبكات التلاص
ملقعا
لتتمرز هذه الشبكة يي لةلد دلارة مكثفة لها ،لاحتلت يي يترة من الفترات
ً
ً
الةتمالي.
لهناك شبكات أخرى ،مث

ةلة

بلس  ،Google+لهاي يارف  ،Hi5ليلكر لألركلت لبالرك،

باإلضاية إل شبكات اةتمالرة لربرة مث  :شبكة يرندالي ،لشبكة أرابز ،لشبكة أصحاب مكتلب ،لشبكة لرب

كرنش نت ،لشبكة تلرتر بالعربي ،لغررها (.)2

رحبا للتلاص الةتمالي ،رنخرل الناس يي بلتقته ،لتحقرق احتراةاتهم
لتبق هذه الشبكات
ً
مردانا ً
الخاصة لالعامة ،لبمةمللها ،تحقق هديًا مهما من أهداف التلاص الةتمالي يي اإلسالم ،لتتكام أدلارها
رغم تعدد صلرها لالخدمات التي تقدمها ك لاحدة منها ،لتلتقي يي النهارة يي مردان أرحب رحفظ لل الناس

مصالحهم ،لرنةز لهم ألمالهم بأرسر السب لأق التكالرف.

) )1انظر :الملقع الرسمي للشبكة ،https://press.linkedin.com/about-linkedin ،آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
) )2انظر" :اإللالم الةدرد ..مرحلة ةدردة من التنايس" ،مةلة لللم اإلنسان لالمةتمع ،العدد  ،87ص 24
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املبحث الثاني
خدمات شبكات التواصل االجتماعي
ومساتُها ودوافعُ استعمالِها
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :خدمات شبكات التواصل االجتماعي
املطلب الثاني :سِمات شبكات التواصل االجتماعي
املطلب الثالث :دوافع استعمال شبكات التواصل االجتماعي
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تهيئة:
الةتمالي بمةمللة من الخصائص التي تمرزها لن غررها من الملاقع

تتصف شبكات التلاص

األخرى؛ اكتسبتها من السمات الخاصة بتقنرات الةر الثاني لللرب لامة ،يةعلت من المستخدم معدا للمحتلى

لمنتةا له ،كما أتاحت له يي اللقت نفسه المشاركة يي المحتلى الذى ألده اآلخرلن ،بالتفال لالرد لالنقد
ً
لغرره ،كما مكنت ك مستخدم من المساهمة بما رشاء من ملفات ،لةعلت من صفحة ك مستخدم أشبه بسبلرة
ركتب للرها ما رةل بخالره.

يي هذا المبحث ،نسلل الضلء لل

أهم السمات لالخدمات الرقمرة التي تقدمها شبكات التلاص

الةتمالي للمشتركرن يرها ،لالتي تتنلع يي شكلها لمضملنها ،كما نستعرض أهم دلايع استعما شبكات
التلاص الةتمالي.

املطلب األول
خدمات شبكات التواصل االجتماعي
إسهاما نللرا يي تقدرم خدمات تكنلللةرة هائلة للمستخدمرن ،كان
أسهمت شبكات التلاص الةتمالي
ً
كثرر منها مةرد حلم قب سنلات قلرلة ،لاآلن باتت مرسلرة يي متنال ك إنسان ،تلير اللقت لالةهد لالما ،
لتؤسس لحركة أسرع للحضارة اإلنسانرة التي تقلم بشك شبه كام الرلم لل قلالد التكنلللةرا الرقمرة .لمن
أبرز الخدمات التي تقدمها شبكات التلاص الةتمالي ما رلي:

أوال :إنشاء الملف الشخصي Profile
من خال الملف الشخصي رمكن للمشترك التعررف بنفسه ،لبالمعللمات األساسرة لنه ،كالسم لاللقب

لالكنرة ،لالةنس لتاررخ المرالد ،لمكان العم  ،لسنة التخرج ،لالتخصص ،لالحالة الةتمالرة ،باإلضاية إل
ةملة من الهتمامات لالصلر الشخصرة ،لغرر ذلك.
ثانيا :النشر
تلير شبكات التلاص

لمستخدمرها إمكانرة التدلرن لالنشر ،مع اشترالها مرالاة مبادئ الستخدام

لشرلله ،لتشةع ردلد الفع من األشخاص المهتمرن ،لالتعلرق لابداء الرأي لتباد المعللمات.
لمحتلى شبكات التلاص

الةتمالي هل محض إنتاج المستخدمرن ،لل رملك صاحب الشبكة أل

مللرها أن رشك المحتلى ،ب إن الشبكة ل تكلن قائمة بذاتها دلن المشتركرن .لند إنشائها تكلن الشبكة

9

يارغة المحتلى ،لتكلن مهمة المنشئ لالمللر محصلرة يي استةالب المشاركرن ،لتهرئة الةل الةتمالي
الالزم للتفال يرما برنهم ،لبالتالي بناء المحتلى داخ الشبكة.
المشاركة والحفظ
ثالثاُ :
أي من التدلرنات أل الملفات أل المعللمات المنشلرة لبرها،
رمكن لمستخدمي هذه الشبكات مشاركة ٍّ

لترلرةها ،لحفظها لالستفادة منها يي ألقات لحقة ،مع إمكانرة ةدللة النشر ،لالنشر اآللي يي ألقات
مخصصة.
رابعا :تنظيم المعلومات
تسالد شبكات التلاص الةتمالي لل

اللتماد لل

ةمع لتنظرم ليهرسة المعللمات بشك تعالني ،من خال

التصنرف الةتمالي للمعللمات لالمحتلرات أل ما رعرف بالفهرسة لغرض التشابك Social

.)1( Indexing

اسل
خامسا :المحادث ُة والتر ُ
تتمرز شبكات التلاص الةتمالي من خال إتاحتها للمحادثة الخاصة يي اتةاهرن برن شخصرن،

سلاء كانا أصدقاء لل الشبكة أل غرر أصدقاء (.)2
سادسا :تشكيل المجموعات

تسمح شبكات التلاص الةتمالي للمؤسسات لالتكتالت بتشكر ملاقعها الخاصة بسرلة ،لالتلاص

بشك يعا  ،لمن ثم ترتبل تلك المةمللات لالتكتالت حل مصالح أل اهتمامات مشتركة ،لرصبح العالم بالفع

مةتمعا إلكترلنرا متقارًبا (.)3
قررة صغررة تحلي
ً
سابعا :إنشاء الصفحات

ابتدع يكرتها ملقع "يرسبلك" ،لاستخدمها تةاررا بلررقة يعالة ،لرتم من خاللها إنشاء حمالت إلالمرة

ملةهة ،تترح ألصحاب المنتةات التةاررة أل الفعالرات تلةره صفحاتهم لاظهارها لفئة رحددلنها من
المستخدمرن.

()1

انظر :مقا للمي بعنلان :ممرزات لخصائص ملاقع التلاص الةتمالي ،الملقع الرسمي الخاص باألستاذ الدكتلر محمد ةابر خلف اهلل،

متلير لل رابل ،http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376 :آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
( )2انظر :ثلرة الشبكات الةتمالرة -ماهرة ملاقع التلاص الةتمالي لأبعادها ،المقدادي ،ص 72-71
) )3انظر :ثلرة الشبكات الةتمالرة -ماهرة ملاقع التلاص الةتمالي لأبعادها ،المقدادي ،ص 72
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املطلب الثاني
سِمات شبكات التواصل االجتماعي
تتمر ز شبكات التلاص الةتمالي المدللمة بالتكنلللةرا الرقمرة بسمات خاصة بها ،ةعلت منها لسرلة

كثرر من الناس ،لل اختالف ألمارهم لتلةهاتهم لاهتماماتهم ،لمن
مهمة يي الحراك الةتمالي ،لةذبت إلرها ًا
أبرز هذه السمات ما رلي:
أوال :االنفتاح
ك ما ردلن لل

صفحاتها ،ليي

اسعا لاللالع لاللصل إل
تفتح الشبكات الةتمالرة المةا ل ً
اللقت ذاته تلير إمكانرة الحفاظ لل قدر من الخصلصرة للمشتركرن .لتضمن شبكات التلاص الةتمالي

كذلك آلرا اللتحام اإللكترلني برن المشاركرن ،يرظ الةمرع لل درارة بك ما رفعله األصدقاء (.)1
ثانيا :التّرابط

تتمرز شبكات التلاص الةتمالي بأنها مترابلة بعضها مع بعض ،لذلك لبر اللصالت لالرلابل التي

تليرها صفحات تلك الشبكات ،األمر الذي رسه لرسرع من لملرة انتقا المعللمات (.)2
ثالثا :التفاعلية

تتسم هذه الشبكات بتليرر المحادثات التفاللرة بأشكا متنللة ،تبدأ من التفال المتزامن لبر التراس

الفلري ،لتستمر حت
لالمنتدرات (.)3

التفال غرر المتزامن لبر مساحات العم الةمالي لل

اللرب من خال النقاشات

اآلنية
رابعا :السرعة و ّ
رحسب لشبكات التلاص الةتمالي أنها تتعام مع المعللمة لالحدث لحظة لقللهما ،لرمكن تباد

هذه المعللمات برن األصدقاء معززة بالصلر لمقالع الفردرل لالتعلرق لالرد للرها ،بحرث إذا لضع أحد

تلقائرا إل باقي المستخدمرن المشتركرن معه (.)1
المستخدمرن أي معللمة لل صفحته تص
ً

) )1انظر :مقا للمي بعنلان :ممرزات لخصائص ملاقع التلاص الةتمالي ،الملقع الرسمي الخاص باألستاذ الدكتلر محمد ةابر خلف اهلل،

متلير لل رابل ،http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376 :آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
()2

انظر :ثلرة الشبكات الةتمالرة -ماهرة ملاقع التلاص الةتمالي لأبعادها ،المقدادي ،ص 72

( )3انظر :مقا للمي بعنلان :ممرزات لخصائص ملاقع التلاص الةتمالي ،الملقع الرسمي الخاص باألستاذ الدكتلر محمد ةابر خلف اهلل،

متلير لل رابل ،http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376 :آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
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خامسا :االقتصاد
لتسةرال مةانرا ،لرملك محدلدل
هذه الشبكات اقتصادرة يي الةهد لاللقت لالما  ،يهي تلير اشت ار ًكا
ً
حكر لل أصحاب األملا  ،أل خاصة
الدخ إمكانرة الدخل لالتفال لالحصل لل خدماتها ،دلن أن تكلن ًا
بةمالة دلن أخرى .كما ل تشترل كفاءة أل خبرة ينرة خاصة للمشاركرن يرها (.)2

سادسا :إزالة القيود المفروضة في العالم الحقيقي
تتمرز شبكات التلاص الةتمالي بإزالة القرلد المفرلضة لل السللك الةتمالي لالتعالني؛ لالمتمثلة

يي اللغة لالملقع الةغرايي لالخلفرة الثقايرة لقرلد الزمان لالمكان (.)3

لتلغي شبكات التلاص الةتمالي الحلاةز الةغرايرة لالمكانرة ،لتتحلم يرها الحدلد الدللرة ،حرث

رستلرع الفرد يي أقص الشرق أن رتلاص مع الفرد يي أقص الغرب بسهللة ،لهذا ما رلصف بالعالمرة.

لبعد هذا العرض ألهم سمات شبكات التلاص الةتمالي ،ربدل ةلرا أن أبرز ما رمرزها هل مبدأ

مستقال بذاته ضمن الكلرات
مقصدا شرلرا
الحررة المللقة ،لبالرغم من أن للماء الشررعة لم رةعللا الحررة
ً
ً
أساسا ل تقلم ك لاحدة من الكلرات الخمس إل به ،ذلك أن غارة الشررعة العظم
الخمس ،إل أنها تشك
ً
تحقرق المصالح الكبرى للبشررة من حفظ للدرن لالنفس لالعق لالما لالنس  ،لالحررة يلرة إنسانرة رتعذر تحقرق

المقاصد الخمسة دلنها.

()1انظر :مقا للمي بعنلان :تقنرات التلاص الةتمالي -الستخدامات لالممرزات ،حمزة أبل شنب ،ملقع األللكة ،متلير لل الرابل:
 ،/http://www.alukah.net/culture/0/59302آخر دخل للملقع7182/8/84 :م

()2

انظر :الصحاية اإللكترلنرة-اللاقع لالمستقب  ،يضلي ،ص42

) )3انظر :مقا للمي بعنلان :ممرزات لخصائص ملاقع التلاص الةتمالي ،الملقع الرسمي الخاص باألستاذ الدكتلر محمد ةابر خلف اهلل،

متلير لل رابل ،http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/713376 :آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
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املطلب الثالث
دوافع استعمال شبكات التواصل االجتماعي
من المعللم أن اإلنسان اةتمالي بلبعه ،لرعد التلاص الةتمالي بالنسبة له ركرزة أساسرة من ركائز

العرش ،لثمة دلايع تقلد اإلنسان إل هذا التلاص  ،لالذي تعد أحد صلره الرلم الشتراك يي لاحدة أل أكثر من
شبكات التلاص الةتمالي ،لالبحث لن يضاء ايتراضي ،تسه يره لملرة التفال لالنشر لالمشاركة ،لبه قدر

من النفتاح .لمن برن أهم العلام التي تديع بالشخص لالنخرال يي هذه الشبكات ما رلي:
أوال :الحاجة إلى التواصل والتفاعل

يي مةتمع ايتراضي تقني رةمع شم

تخلق الشبكات الةتمالرة ةلا من التلاص

مةمللة من

األشخاص من منالق لدل مختلفة لل شبكة لاحدة ،تختلف تلةهاتهم لمستلراتهم لأللانهم ،لهذا األمر رفتح
شهرة الكثرررن من الراغبرن يي التلاص لتكلرن الصداقات لاللالع لل الثقايات ،لنشر األيكار لالنتاةات

الفكررة (.)1

ثانيا :تقليل الشعور بالوحدة:
تسهم شبكات التلاص الةتمالي يي تقلر الشعلر باللحدة ،لذلك من خال القرام بأنشلة معرنة ،مث
الكتابة لل صفحات األصدقاء لالتعلرق لالمشاركة لابداء اإللةاب ،لهل ما ل رتحقق إذا كان الستخدام سلبرا
لرقتصر لل متابعة ما رنشره اآلخرلن دلن يع من المستخدم ،ب إن هذا قد رزرد الشعلر باللحدة لرقل رأس

الما الةتمالي (.)2

ثالثا :فضاء من الحرية
تتآك قدرة السللات لل محاصرة شبكات التلاص الةتمالي ،مما لزز حررة التعبرر لبرها ،لسالد

اسعا لرعبرلا لن آرائهم ،لمنحهم لسرلة مهمة
الناس لل اللالع لل ما رةري يي العالم ،ليتح أمامهم ً
بابا ل ً
لممارسة النضا المدني ،لألانهم لل التلاص لالتعبئة لالتحررض لل معارضة النظم المستبدة.

()1
()2

انظر :اإللالم اإللكترلني ،أبل لرشة ،ص14

انظرHew, K. F. (2011). Students and teachers use of Facebook. Computers in Human Behavior, 27, :

662-676
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رابعا :الفضول وتكوين الصداقات
تشك

شبكات التلاص

الةتمالي لام

ةذب لاستقلاب ،بما تليره من برئة خصبة باأليكار

لالمعللمات ،لالتلبرقات المتةددة ،لالتي تلبي حاةات شرائح كثررة من الناس ،تستهلرهم لاللالع الدائم
لالمتابعة المستمرة لها.
لسهلت هذه الشبكات تكلرن الصداقات ،حرث تةمع برن الصداقات اللاقعرة لالصداقات اليتراضرة،
لتلير يرصةً لربل العالقات يي نفس المةتمع أل يي مةتمعات مختلفة.
خامسا :الهروب من المشاكل األسرية
تشك األسرة الدرع اللاقي للفرد ،تلير له األمن لالحمارة لالستقرار لالمرةعرة ،لحرث ايتقد الفرد هذه

البرئة المتكاملة رنتج لدره نلع من الضلراب الةتمالي الذي رةعله ربحث لن البدر لتعلرض الحرمان الذي
قد رظهر مثال يي غراب دلر اللالدرن أل أحدهما بسبب مشاغ الحراة أل التفكك األسري.

لتةد يئة من الناس ضالتها يي النخرال يي شبكات التلاص الةتمالي ،لالتي تستلرع أن تخرةهم
يضاء التفال لالحررة لتشكر الصداقات ،لالتصفح

من دائرة المشاك األسررة لالةتمالرة لالعالفرة إل

لالملالعة ،لالرد لالنقد ،لالتسلرة لالتريره ،لغرر ذلك ،مما قد رخفف من حدة المعاناة النفسرة التي رالقرها هؤلء.
سادسا :الفراغ والبطالة

الفراغ الذي رنتج لن سلء إدارة اللقت أل استغالله بالشك السلرم ،رةع الفرد ل رحس بقرمته ،لربحث
لن سبر رشغ به هذا اللقت ،لرةد كثررلن بغرتهم يي شبكات التلاص الةتمالي ،بما تليره من لدد لمتناه

من التلبرقات لالصلر لالملفات الصلترة لالمقالع المرئرة ،لامكانات الحدرث لالدردشة (.)1
سابعا :التسويق والبحث عن وظائف

لم تعد شبكات التلاص الةتمالي مخصصة لمةرد التعارف ،ب أصبحت أداة تسلرقرة قلرة ليعالة

ألصحاب األلما  ،كلنها قلرلة التكالرف ،لتضمن سهللة التصا بها داخ لخارج مقر العم  ،باإلضاية إل
سهللة النضمام إلرها لالشتراك بها .لهذه تعد أسرع لررقة لنشر المعللمات للصللها إل
األيراد ،لنترةة لذلك شك اإلنترنت ثلرة يي لالم التسلق (.)2

ثامنا :استغاللها لتحقيق مآرب إجرامية

()1
()2

انظر :شبكات التلاص الةتمالي الرقمرة -نظرة يي اللظائف ،مةلة المستقب العربي ،مشري مرسي ،ص 822
انظر :اإللالم اإللكترلني ،أبل لرشة ،ص 14

14

لدد كبرر من

لبالرغم من ك الدلايع اإلرةابرة التي تةع اإلنسان رقب لل شبكات التلاص الةتمالي لرتعام
معها ،إل أن ثمة من استغلها لتحقرق مآرب إةرامرة ،لهل الملضلع الذي رحال هذا البحث المتلاضع أن

رعالةه.

لتختلف دلايع استعما شبكات التلاص الةتمالي من شخص آلخر ،يرلةأ إلرها ك يرد بناء لل

دايع رخصه ،لقد رتغرر الدايع يي يترة معرنة بناء لل تغرر السللك أل القنالات أل لبرعة الهتمامات .لالدلايع
التي تحفز المشتركرن لل استعما شبكات التلاص الةتمالي لرست محصلرة يي الدلايع التي سبق ذكرها،
ب ثمة دلايع أخرى كثررة ،قد ترتبل بشك أل بآخر بهذه المذكلرة ألاله.

15

املبحث الثالث
اآلثار اإلجيابية والسلبية الستعمال
شبكات التواصل االجتماعي
وفيه مطلبان:
املطلب األول :اآلثار اإلجيابية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي
املطلب الثاني :اآلثار السلبية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي
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تهيئة:
اقعا رتعام معه الصغرر لالكبرر ،لخدمت
أضحت شبكات التصا الةتمالي يي زماننا هذا ًا
أمر ل ً
هذه الشبكات يي المةالت اإل نسانرة التعلرمرة لالصحرة لاإلنسانرة لالسراسرة لالقتصادرة لاألمنرة لاإللالمرة
رلما لن رلم.
لاإلرشادرة لغررها الكثرر ،لل زالت تأثرراتها تتللر بتللر أدلاتها لمرزاتها لخدماتها ً
لبرغم ك هذه األهمرة لهذه الشبكات الةدردة ،إل أن ثمة سلبرات لمحاذرر تتةل من خال استعما
استخداما غرر مهني.
البعض لها
ً
لمن خال هذا المبحث أستعرض اآلثار اإلرةابرة لالسلبرة لشبكات التلاص الةتمالي ،بما رةلي
سالحا ذا حدرن ،ل رمكن الحكم للرها إل من خال لبرعة استخدامها لالستفادة منها.
كلن هذه الشبكات
ً

املطلب األول
اآلثار اإلجيابية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي
تبلأت شبكات التلاص الةتمالي مركز الصدارة يي لسائ اإللالم المعاصرة ،إذ تعد الرلم أداة
اء لةمعها برن الصلت لالصلرة
التصا الكلنرة األلل  ،ما ةعلها اللسرلة األكثر
انتشارا ،لاألكثر ً
ةذبا لاغر ً
ً
لالضلء لالحركة لالللن ( .)1لمن أبرز اآلثار اإلرةابرة لشبكات التلاص الةتمالي ما رلي:
أوال :وسيلة للدعوة إلى اهلل
تعد شبكات التلاص بحق ثلرة يي لالم الدللة إذا استخدمت الستخدام األمث  ،إذ أصبح التلاص مع

ممكنا ،لأصبح من السه نشر المحاضرات لالخلب لالدرلس ،لكذلك نشر الكتب
أمر
اآلخررن يي بالد بعردة ًا
ً
لالمقالت العلمرة لالدللرة ،لانتشرت صفحات متخصصة للفتلى لالدللة.
كما أن شبكات التلاص الةتمالي رمكن أن تستغ استغالل كبر ار للتلاص مع العلماء لالدلاة ،رغم

أن هناك بعض القصلر لالمالحظات التي رنبغي التنبه إلرها ،كنق األحادرث المغلللة أل المكذلبة ،لالخلض

يي الدرن بغرر للم ،أل نشر بعض األيكار غرر المقبللة (.)2

) )1انظر" :تصلر استراترةي لمكايحة الشائعات يي ملاقع التلاص الةتمالي بالمملكة العربرة السعلدرة" ،رسالة ماةسترر ،رائد الكرناف،

ص18
()2

انظر :مقا للمي بعنلان :ملاقع التلاص برن السلبرات لاإلرةابرات ،https://goo.gl/4uxIZC :آخر دخل للملقع7182/8/84 :م
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عملية تحصيل وارسال المعلومات
ثانيا :تسريع
ّ
ياألدلات الخاصة لأنظمة التخالب لالتراس
المعللمات لمشاركتهاِ ،مما رةعلها ذات ياللرة أكبر (.)1

لبر هذه الشبكات تسالد يي تسررع لملرة إرسا

ثالثا :تسهيل التواصل بين ال ّناس
تبدل شبكات التلاص

الةتمالي أشبه بملتق

أل صاللن اةتمالي رتةمع يره األصدقاء لاأله

لرتبادللن الهتمامات ،لسهلت آلرات التخالب لالتراس لالتلاص برن الناس ،حت لان كانلا يي بلدان مختلفة،

لذلك بفض تكنلللةرا التصا الصلتي لالمرئي لالمكتلب.
رابعا :تحجيم سيادة الدول الكبرى على اإلعالم العالمي

أسهمت شبكات التلاص الةتمالي بقلة يي التقلر من السرادة اإللالمرة الكلنرة التي تسرلر للرها

الدل الكبرى من خال لكالت األنباء التي تتحكم بها لتسرلر للرها ،إذ تعلي هذه الشبكات للمتابع يرصة
التعرف لل

المتحركة (.)2

األنباء لاألحداث العالمرة لالمحلرة لحظة بلحظة ،لالتعارش مع الخبر مباشرة بالصلت لالصلرة

خامسا :تشكيل أرضية صلبة للتفاعل الثقافي بين الدول والشعوب
شكلت شبكات التلاص الةتمالي أرضرة مترنة لنشر الثقاية الللنرة ،لالتعرف لل ثقايات الشعلب
لدل العالم ،لتالقح الثقايات لتباد اآلراء ،أل ما رمكن أن رسم بالتفال الثقايي برن دل لشعلب العالم.
الحي وبرامج التوعية
للبث
سادسا :توفير منبر ّ
ّ
تلير شبكات التلاص

الةتمالي خدمة البث الحي لألحداث لحظة لقللها ،لكذلك المؤتمرات

لالمهرةانات لالبرامج التلللرة المرتبلة بشئلن الحراة المختلفة ،لالبرامج ذات الهتمام بالتلثرق لالتأررخ لالتعرف
لل البرئات لالمةتمعات المختلفة.

()1

انظر :مقا للمي بعنلان :سلبرات لارةابرات شبكات التلاص الةتمالي ،منشلر لبر الرابل ،https://goo.gl/MCSVmZ :آخر

دخل للملقع7182/8/84 :م

) )2انظر" :تصلر استراترةي لمكايحة الشائعات يي ملاقع التلاص الةتمالي بالمملكة العربرة السعلدرة" ،رسالة ماةسترر ،رائد الكرناف،
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سابعا :توفير واحة للترفيه اإليجابي
ليرت شبكات التلاص الةتمالي مساحةً من المتعة النفسرة لالذهنرة ،لفئات العمر المختلفة ،لمن

ضمنها يئة كبار السن الذرن رشغللن بعضا من لقتهم يي متابعة الشبكات لالتفال مع المنشلرات ،بالمشاركة
لالتعلرق لالتصفح.
ثامنا :إيجاد مناخ من الحرية
ساهمت شبكات التلاص الةتمالي يي إرةاد مناخ من الحررة رمكن لصفه بأنه بال سقف محدد،

ساهم هذا المناخ يي السنلات األخررة يي إشعا أحداث كبررة لل مستلى العالم ،لاستلاع أن رنق هملم الناس
لرةعلهم رتشاركلن يي ح مشكالتهم لرلصللن صلتهم الذي لالما خنقه اإللالم التقلردي (.)1

تاسعا :تحقيق مصالح تجارية واقتصادية
تبدل شبكات التلاص

الةتمالي أشبه بسلق تةاري لاقتصادي مفتلح ،من خال

خدماتها التي

التسلرقرة الهائلة التي تقدمها للمشتركرن ،من خال إنشاء الصفحات لالةرلبات الخاصة ،لالتي تةمع شم

أصحاب المهن ،لالتةار ،لالبالة ،لالمختصرن يي ك مةا لل

حدة ،األمر الذي رحقق مصالح تةاررة

لاقتصادرة لغررها ،لأليراد لالتةمعات.
لرعتقد الباحث أن اآلثار اإلرةابرة لستعما شبكات التلاص الةتمالي ل تقتصر لل

ما ذكر

ألاله ،ب تتعدى ذلك إل لشرات اآلثار البناءة التي رمكن من خاللها النظر إل هذه التقنرة الحدرثة لل أنها

تغررر ثقايرا ليكررا لسللكرا يي لقل الصغار لالكبار لالشباب
ًا
ثلرة حقرقرة يي لالم اإلنترنت لاإللالم ،أحدثت
ئرسا
لالنساء ،انعكس إرةابرا لل النهضة الحضاررة التي رعد التلاص الةتمالي سمةً أساسرةً لها
ً
لمكلنا ر ً
من مكلناتها ،لبها تتحقق مقاصد الشررعة الغراء.

) )1انظر" :النتماء الللني لدى مستخدمي بعض شبكات التلاص الةتمالي من معلمي مدارس التعلرم العام يي مصر" ،محمد خلر  ،مةلة

لللم اإلنسان لالمةتمع ،القاهرة ،7183 ،العدد ،87ص 474
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املطلب الثاني
اآلثار السلبية الستعمال شبكات التواصل االجتماعي
لالشبكات الةتمالرة هي سالح ذل حدرن ،لكما هل أي لم بشري ،يإن استعما هذه الشبكات رعترره

شيء من الخلل ،الذي رسببه غراب الرؤرة ،أل لدم لضلح الهدف ،أل السعي نحل تحقرق مآرب شخصرة
ثار سلبرةً رحذر منها المختصلن ،من برنها:
لمصالح خاصة ،األمر الذي رنتج آ ًا
أوال :مخاطر اجتماعية
-1اإلدمان وتضييع األوقات:

لم رستغ ك الناس الثلرة الرقمرة التي أحدثتها شبكات التلاص الةتمالي كما رنبغي ،يانهمك البعض

يي التفال معها بمبالغة كبررة حت نسي نفسه ،لظهر ما رعرف باإلدمان ،الذي رؤدي إل مشاك اةتمالرة

لصحرة كبررة ( ،)1لقد تؤثر لل

مسررة الفرد الحراترة للل

إنةازاته لياللرته ،لخاصة ألللئك الذرن لدرهم

أهداف لاضحة لرسعلن ٍّ
بةد لتحقرق أحالمهم ،يهم بالتأكرد رشعرلن بهذه المشكلة ألن اللقت لندهم رلزن بماء
الذهب.
االجتماعية
-2إضعاف الحياة
ّ
أدت الخدمات التلاصلرة الهائلة المتاحة لبر شبكات التلاص إل

إضعاف التلاص اللاقعي لالحراة

ِ
بحراته اليتراضرة بدلً من محاللة تقلرة
الةتمالرة برن الناس بدلً من تقلرتها ،يأصبح ك شخص مشغل
لالقاته الةتمالرة الحقرقرة مع غرره.

كثرر من ألقاتهم باإلبحار لبر الشبكة لازلرن أنفسهم
لرشغ مستخدمل شبكات التلاص الةتمالي ًا
لن المةتمع الحقرقي ،يرنشأ لهم لالمهم الخاص الذي رمنحهم الشعلر باللةلد لاألهمرة ،هذا العالم الذي ربق
رأى البعض أن "للدة الفرد اإللكترلني هي بمثابة انتحار للفرد

لبعردا لن اللاقع المةتمعي ،حت
ايتراضرا
ً
الحقرقي ،إذ ل رمكن لشخصرترن متناقضترن أن تتعارشا يي نفس الةسد"

()1

انظر :الصحاية اإللكترلنرة لالتكنلللةرا الرقمرة ،الدلرمي ،ص882-881

) )2انظر :شبكات التلاص الةتمالي الرقمرة -نظرة يي اللظائف ،مشري ،ص818
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(.)2

ثانيا :مخاطر أخالقية
-1فوضى المعلومات والمضامين
لتنعدم تقرربا

()1

يي شبكات التلاص الةتمالي سب الرقابة لل المنشلرات ،األمر الذي أيسح المةا لنشر

مضامرن سلبرة أل مخالفة للشرع ،لللغزل الفكري لالثقايي ،لمحاللت التغررب لتهدرد الهلرة الثقايرة للمةتمعات

اإلسالمرة ،لالترلرج للمنتةات الغرربة ،لاإللالنات الهابلة ،لتشةرع السللكرات الضارة.
-2فضاء مفتوح لإلساءة لآلخرين

يي لالم الشبكات الةتمالرة ،لرس ثمة معللمة محققة سلى ما ركلن ملثقًا من مصادره األصلرة ،لك
ما رنشر لل صفحات المشتركرن ربق يي دائرة الشك إل أن رثبت لكسه ،لهذا من المخالر التي ةعلت
شبكات التلاص ساحة مفتلحة للمغرضرن لنشر األكاذرب لاإلشالات.
النرجسية
-3تدعيم
ّ
النرةسرة هي حب النفس بدرةة كبررة ،لمن اللبرعي أن رحب الشخص ذاته بدرةة معرنة ،لكن لندما

رزرد هذا الحب لرلغ لل شخصرة اإلنسان لتصبح ةمرع اهتماماته لأنشلة متمحلرة حل نفسه لصنالة

مرضا اسمه النرةسرة .لهذه المنصات المخصصة للكتابة لالتعبرر لن الرأي،
مةده الخاص ،حرنها رصبح هذا
ً
يشرئا لتلصله إل حد المرض (.)2
شرئا ً
قد تستدرج الشخص إل اللتزاز بآرائه لكتاباته ً
-4انتهاك الخصوصية
يي الشبكات الةتمالرة ،ل سررة لحق لل خصلصرة إلنسان ،لكرف رمكن للمرء أن رحايظ لل

حقلقه الخاصة لالعامة لهل رضعها أمام مالررن البشر لهل ل ردري الصالح منهم من اللالح ،لالمحسن من
المسيء ،لهذه المسألة تكفي لكي ربق المرء يي حالة من القلق لالضلراب مما رؤثر يي سللكه لأخالقه لدلره
يي الحراة (.)3

لانتهاك الخصلصرة من أبشع ما رحدث للمرء لل

شبكات التلاص الةتمالي ،حرث الكثرر من

العالقات لالمكالمات التي تحدث برن المشتركرن ،رمكن اللالع للرها من الةهات الخاصة بإدارة هذه
الشبكات ،أل من خال "الهاكرز" ،لرمكن لند الحاةة تلظرف هذه المعللمات لابتزاز أصحابها.
()1

إل من بعض آلرات الرقابة من قب الشركات التي تملك التلبرقات الةتمالرة ،لمثالها رقابة "يرسبلك" لل المحتلى الذي رتعلق بما تسمره

"اإلرهاب"

( )2انظر :مقا للمي بعنلان :أهم خمس سرئات أحدثتها شبكات التلاص الةتمالي ،لمر الحمدي ،منشلر لبر الرابل:
 ،https://goo.gl/Xs5Z8xآخر دخل للملقع7182/8/84 :م

()3

انظر :محاضرة بعنلان :إرةابرات لسلبرات استخدام شبكات التلاص الةتمالي ،منشلر لبر الرابل ،https://goo.gl/PgYPNt :آخر

دخل للملقع7182/8/84 :م
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()1

ثالثا :مخاطر أمنية

-1الثرثرة اإللكترونية :لهي من أخلر ما رقع يره مستخدمل شبكات التلاص الةتمالي ،للهذه الثرثرة صلر
كثررة ،من برنها :نشر معللمات أل صلر لن ةهة أمنرة معرنة لمخللاتها للتادها ،دلن للي أمني ،مما
خلر رتهدد هذه الةهة لأبنائها لالمحرلرن بها.
ًا
رشك

-2االستدراج اإللكتروني :لهذه لسرلة تمارسها الةهات المعادرة من خال

صفحات خدالة لبر الدلاء

بقدرتها لل تقدرم مسالدات لحلل لتحسرن ألضاع الشباب لارةاد يرص لم لهم ،أل من خال صفحات

تهدف إل التلبرع لاسقال الشباب تحت مسمرات التعارش لالسالم.

-3الهندسة االجتماعية :لهذا الفن الحدرث ،رستخدمه رةا المخابرات لالمعنرلن يي التعرف لل

لبرعة

التفكرر لدى الناس ،لتلةهاتهم ،لتحصر أكبر قدر ممكن من المعللمات لنهم ،لبالتالي استغاللها يي إسقالهم

يي لح أيكار مشلهة تديع نحل التلرف أل القتتا أل رداءة الخلق لالبعد لن الدرن ،ك ذلك تحت مسمرات
الصداقات لالعالقات العالفرة اللهمرة.
بث الشائعاتِ :
لمدت المخابرات العالمرة إل استخدام شبكات التلاص الةتمالي يي بث الشائعات ،من
ّ -4

أة زلزلة الةبهات الداخلرة يي البلدان المختلفة ،خاصة أثناء الحرلب ،لالتحررض لل التنظرمات لالةهات
األمنرة ،لتنفرر الملالنرن منها.
-5الجروبات المشبوهة :أصبح تباد

الحلارات لالمعللمات العسكررة ضمن ةرلبات رتم إنشائها من قب

أمر الترادرا ،لأصبحت المعللمات األمنرة لالعسكررة تتدال يي هذه
شباب ،لبر شبكات التلاص الةتماليً ،ا
الةرلبات من الةمرع ،بدايع التفاخر أل سرلة التلاص لتلسرعه ،مع غراب الحس األمني لتةاه المخالر

المترتبة لل ذلك.

لرلزم يي هذا اإللار التنبره إل أن مقاصد اإلسالم تستلزم العم بأقص ما رمكن من إمكانات من
أة ريع منسلب الحترالات األمنرة الالزمة يي التعام مع شبكات التلاص الةتمالي ،لتةنب الستهتار
الذي بدأ رسلد يي ألسال الشباب يي التعام مع تلك الشبكات.
رابعا :مخاطر صحية
من اآلثار السلبرة لستعما

الةتمالي ،المشاك

شبكات التلاص

الصحرة الناةمة لن استخدام

الحلاسرب لاألةهزة الذكرة ،لما تسببه من مرض لتعب متكرر رصرب الرسغ لاألردي لالرقبة ،يضال لن

()1

انظر ،http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6746 :آخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/88م
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خالرا المخ ،لتكلن أكثر خللرة لألشخاص المصابرن

اإلشعاع لالمةالت الكهرلمغنالرسرة التي تؤثر لل

بالصرع لالنساء الحلام (.)1

لررى الباحث أن ةملة هذه اآلثار السلبرة لستعما شبكات التلاص الةتمالي ،لغررها ،بالرغم من

أنها ل تنقص من القرمة الحضاررة لهذه الشبكات ،إل أنها تحدث ارتدادات سلبرة تتفالت درةاتها بتفالت قدرات

المستخدمرن لل تةالزها لالتنبه لها.

لبما أن الشررعة بمقاصدها العظرمة تعم لل

تحقرق مصالح الناس لديع الضر لنهم يي درنهم

لأنفسهم للقللهم لنسلهم لأملالهم ،يقد لةب الحد من هذه اآلثار السلبرة ،لرأتي هنا دلر الدلاة لمؤسسات

الدللة ،يي تنفرذ برامج التللرة لالتلةره يي ةمرع المحاي المةتمعرة لالمؤسسات التعلرمرة لالمرايق الصحرة،

لبةهلد تراكمرة لل الصعد المحلرة لالدللرة ،لبمساهمة خاصة لحقرقرة من الشركات المالكة لهذه الشبكات،
لالتي بمقدلرها يرض الكثرر من معاررر الضبل لاإلصالح الهادف.

) )1انظر :الصحاية اإللكترلنرة لالتكنلللةرا الرقمرة ،الدلرمي ،ص811
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املبحث الرابع
التواصل االجتماعي يف اإلسالم
وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم التواصل االجتماعي يف اإلسالم وصوره
املطلب الثاني :قواعد التواصل االجتماعي مع املسلمني وغريهم
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تهيئة:
التلاص الةتمالي ِةبِلة يي اإلنسان ،ياإلنسان اةتمالي بلبعه ،رؤثر يي محرله لرتأثر ،لل رستلرع

بحا من األحلا أن رعرش بمعز لن العالم ،أل رتقلقع حل ذاته؛ ألن السعادة لاللمأنرنة لالستقرار النفسي
لالعالفي لالةتمالي إنما رتحقق من بلابة التلاص لالتفال اإلرةابي لالبناء مع البرئة المالزمة لإلنسان.
للما كانت تلبرة حاةات الناس هي ةلهر مقاصد الشررعة اإلسالمرة ،ةاءت تعالرمها تحث لل
التلاص الةتمالي ،ب إن اإلسالم تةالز بعمقه التأثرري يكرة التلاص الشكلي إل التلاص المعمق ،ليكرة
التفال المحدلد إل

التفال اإلرةابي الشام  ،بأدب ةم ،ررالي المشالر اإلنسانرة النبرلة .قا {:قَوْلٌ

ََّعْرُوفٌ وَََغْفِرَةٌ خَيْرٌ َِّن صَدَقٍَ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ ََنِيٌّ حَلِيم} (.)1
علما من معالم التلاص اإلنساني .قا
وجه الداللة :أشادت اآلرة بمنللقها الصررح بالقل المعرلف م ً
السعدي يي تفسرره" :قل معرلف أي تعريه القللب لل تنكره ،لردخ يي ذلك ك قل كررم يره إدخا السرلر

لل قلب المسلم ،لردخ يره رد السائ بالقل الةمر لالدلاء له" (.)2

لمن ثم يإن هذا البحث المتلاضع ةاء لردرس منصة كبررة للتلاص الةتمالي ،لهي شبكات التلاص
مكلنا أساسرا من مكلنات النهضة البشررة الرلم .لنتلرق يي هذا المبحث إل التلاص
الةتمالي ،التي باتت
ً
الةتمالي يي اإلسالم من خال الملالب التالرة:

))1
))2

[البقرة]714:

ترسرر الكررم الرحمن يي تفسرر كالم المنان ،السعدي ،ص884
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املطلب األول
مفهوم التواصل االجتماعي يف اإلسالم وصوره
إل

ةسدت الشررعة اإلسالمرة التلاص الةتمالي يي أبه صلره ،لزخرت آرات الكتاب العزرز بالدللة

التلاص اإلرةابي لالتعارف البناء يرما برن البشر ،لركلن منللقًا لللصل إل

التفاهم لتحقرق النسةام

الملص إل لررق الحق لالهدارة .قا تعالي{ :يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم َِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَََكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِري} (.)1
قصدا أساسرا من مقاصد خلق الناس .رقل صاحب
وجه الداللة :ةع اهلل تبارك لتعال التعارف م ً
معقبا لل هذه اآلرة" :الذي رنادركم هذا النداء هل الذي خلقكم ،من ذكر لأنث  ،لهل رللعكم لل الغارة
الظال
ً
من ةعلكم شعلبا لقبائ  ،إنها لرست التناحر لالخصام ،إنما هي التعارف لاللئام ،يأما اختالف األلسنة لاألللان،
لاختالف اللباع لاألخالق ،لاختالف الملاهب لالستعدادات ،يتنلع ل رقتضي النزاع لالشقاق ،ب رقتضي

التعالن للنهلض بةمرع التكالرف لاللياء بةمرع الحاةات" (.)2

ليي هذا السراق ،رقل محمد قلب" :للبرعة اإلسالم يي ذاتها تقتضي لةلد ةمالة متكايلة متكاتفة

تقلم بالتكالرف الةمالرة" ( .)3لان معظم خلاب اهلل لإلنسان يي الكتاب العزرز خلاب ةمالي ،لربرز ذلك

ةلرا يي لشرات اآلرات القرآنرة التي تبدأ بـ{يَاأَيُّهَا النَّاسُ} ،ل{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا} .حت إنه كان رخالب الكفار
بصرغة الةمع .قا { :قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون} (.)4
خلابا ةمالرا ،ما ردل
وجه الداللة :رظهر من اآلرات السابقة أن خلاب اهلل يي القرآن لإلنسان كان
ً
لل أن قلة األمة اإلسالمرة يي اةتمالها لتماسكها.
لبالتالي؛ يإن اتصا

الناس بعضهم ببعض سللك يلري لحاةة حرلرة تقتضرها نزلة التعارف

لضرلرات العرش ،مثلما هل تفال اةتمالي رقلم لل اإلرمان برسالة رراد إرصالها .لالتلاص رتضمن التعررف

أسللبا رمكن من خالله ترةمة رلح التعالف لابداء
لالتلضرح لاإلقناع لازالة اللبس لسلء الفهم ،ناهرك لن كلنه
ً
الرغبة يي التعالن مع اآلخررن (.)5

))1

[الحةرات]84:

))2

يي ظال القرآن ،قلب ،ج ،1ص4431

))4

[الكايرلن]8:

) )3منهج التربرة اإلسالمرة ،قلب ،ص811
()5

انظر :التلاص الةتمالي -دراسة قرآنرة ملضللرة ،رسالة ماةسترر ،الةامعة اإلسالمرة ،ماةد سكر ،7188 ،ص3
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لان استخالف اإلنسان يي أرض اهلل من أهم الدلايع الدالرة إل التلاص الةتمالي البناء ،لرتسن
لمارة األرض لتحقرق العبلدرة التي أمرت بها البشررة ةمعاء .قا { :وَاللّهُ أَخْرَجَكُم َِّن بُطُونِ أََُّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَاألَبََْارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} (.)1
وجه الداللة :يي اآلرة دللة باإلشارة لل أن اهلل أيهم الناس لللمهم أملر درنهم لدنراهم لركلنلا قادررن
لل لمارة األرض لتسررر شئلن الكلن.
لأستعرض يرما رلي بعض صلر التلاص الةتمالي التي دلا إلرها اإلسالم لأكد للرها:
أوال :التواصل مع األسرة
لهذا النلع من التلاص من آكد ما أمر به اإلسالم العظرم ،ألم تر كرف حدد اإلسالم معالم التلاص مع

اللالدرن بقل اهلل { :وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إََِّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ
أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً كَرِميًا} ( .)2للن معاذ  قا  :ألصاني رسل اهلل  بعشر كلمات قا " :ل تشرك
شرئا لان قتلت لحرقت ،لل تعقن لالدرك ،لان أمراك أن تخرج من أهلك لمالك.)3( "...
باهلل ً
وجه الداللة :يي اآلرة لالحدرث دللة صررحة لل لةلب بر اللالدرن لتحررم العقلق ،لالحرص لل

الكررم من القل لهما ،لالالة أمرهما يي المكره لالمنشل (.)4

لمعالم التلاص مع الزلةة بقلله { :وَجَعَلَ َِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} ( ،)5لقلله { :وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا ويََْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِريًا}( .)6لقا رسل اهلل " :خرركم خرركم ألهله،
لأنا خرركم ألهلي.)7( "...
وجه الداللة :يي اآلرترن لالحدرث دللة صررحة لل لةلب معاشرة النساء بالمعرلف ،سرما لأن اهلل

ةع الزلاج من أة أن رسكن الرة إل زلةته لتسكن إلره (.)8

()1

[النح ]21:

()3

مسند أحمد ،حدرث معاذ بن ةب  ،ج ،41ص ،497حدرث رقم  .77122قا األلباني :إسناد رةاله ثقات كلهم ،لابن لراش ثقة يي رلارته

()4

انظر :التفسرر اللاضح ،الحةازي ،ص118

()6

[النساء]89:

()8

انظر :التفسرر اللاضح ،الحةازي ،ص292

()2

[اإلسراء]74:

لن الشامررن ،لهذه منها ،للكنه منقلع (إرلاء الغلر  ،األلباني ،ج ،2ص)19
()5

[األلراف]819:

()7

رلاه الترمذي ،أبلاب المناقب ،باب يي يض أزلاج النبي  ،ج ،1ص ،897حدرث رقم .4192 :قا الترمذي :حدرث حسن صحرح.

27

ليي حق األللد قا { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحََِارَةُ} ( .)1قا البقالي
الرا أله برته مسئلًل لن رلرته قا { :وَأَهْلِيكُمْ } من النساء
يي تفسرر هذه اآلرة" :للما كان اإلنسان ر ً

لاألللد" (.)2

وجه الداللة :يي اآلرة دللة باإلشارة إل

ضرلرة تلاص اإلنسان مع أهله من أة دللتهم للخرر

لديعهم لن الشر لقارة لهم من نار لقلدها النار لالحةارة (.)3

لرتضح من خال الشلاهد السابقة مقصد الشرع الحنرف من حفظ النس  ،من خال التالقي لالتلاص

برن الزلج لزلةه ،لبرن اللالد لللده ،لبرن الللد للالدره ،لل رمكن أن رتحقق استمرار النس لدلام الذررة دلن
التلاص البناء لالةتماع لل األلفة لاللد.
ثانيا :التواصل مع األقارب واألرحام
لمن صلر التلاص يي اإلسالم :التلاص مع األقارب لاألرحام ،لمشاركتهم أيراحهم لأتراحهم ،لاسنادهم

يي المحن لالشدائد ،لارتائهم حقلقهم التي أمر اهلل  بها .قا { :وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَ
تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (.)4
وجه الدال لة :دلت اآلرة بمنللقها الصررح إل إللاء ذي القرب حقه ،لمن حقلقه التلاص لالزرارة

لتفقده يي العسر لالرسر ،قا مقات بن سلرمان" :حقه رعني صلته" (.)5

أما الرحم ،يهي تقلم برن ردي اهلل يي ساحة الحشر أمام الخالئق ،تستعرذ ممن قلعها .لمن حدرث أبي

هرررة  أنه قا  :قا رسل اهلل " :خلق اهلل الخلق ،يلما يرغ منه قامت الرحم ،يأخذت بحقل الرحمن ،يقا

لها :مه ،قالت :هذا مقام العائذ بك من القلرعة ،قا  :أل ترضرن أن أص من لصلك ،لأقلع من قلعك،

قالت :بل را رب ،قا  :يذاك" .قا أبل هرررة :اقرءلا إن شئتم{ :فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
أَرْحَاََكُم}

()6

(.)7

()1

[التحررم]1:

()3

انظر :ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،74ص398

))4

[اإلسراء]71:

( )2نظم الدرر يي تناسب اآلرات لالسلر ،البقالي ،ج ،71ص892

))5

تفسرر مقات بن سلرمان ،ج ،7ص314

))6

[محمد]77:

))7

صحرح البخاري ،كتاب :تفسرر القرآن ،باب :لتقلعلا أرحامكم ،ج ،1ص ،843حدرث رقم  .3141صحرح مسلم ،كتاب :البر لالصلة

لاآلداب ،باب :صلة الرحم لتحررم قلرعته ، ،ج ،3ص ،8911حدرث رقم.7223
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وجه الداللة :يي الحدرث دللة قالعة لل حرمة قلرعة الرحم ،لاستعاذتها باهلل لالاذتها دلر لظمتها
لقدرها لند اهلل تعال .
لرظهر من خال هذه الشلاهد لغررها حرص الشررعة الغراء لل تمترن الةبهة العائلرة من خال تقلرة
الرلابل برن المرء لأرحامه لأقاربه ،يلرس باألسرة لحدها رقلى بناء المةتمع إذا كانت ك لحدة منفكة لن

األخرى ،لان مقصد اإلسالم العظرم يي حفظ النس رقتضي التلاص برن األقرباء لاألرحام ،لرأب اإلسالم لل

بعردا لن محرله لأقرب الناس إلره.
أبنائه أن رفكر ك لاحد بنفسه يقل ً
ثالثا :التواصل مع األصدقاء والجيران

لملما ،مؤكدة أهمرة التلاص الةتمالي معه .ةاء من حدرث
كانت أحادرث النبي  تلصي بالةار
ً
ابن لمر  قا " :قا رسل اهلل " :ما از ةبرر رلصرني بالةار حت ظننت أنه سرلرثه" (.)1
وجه الداللة :د َّ الحدرث لل قدر الةار لند اهلل تعال  .يقد ألص ةبرر النبي  بالةار مرًارا،
حت ظن النبي أنه سرأمره بتلررثه .لالتلصرة بالةار تلصرة بالتلاص معه لزرارته للرادته لالهتمام به لتفقده.
لرلفت النبي  أنظارنا لرس ألصدقائنا يحسب ،ب رمتد األمر إل أصدقاء لالدرنا لأحبتهم .قا :

"إن من أبر البر صلة الرة أه لد أبره بعد أن رللي" (.)2

وجه الداللة :ةع النبي  صلة أصدقاء األب لأحبابه من أبر البر .لهذا رظهر سمل التلاص
الةتمالي يي اإلسالم ،حت ارتق إل زرارة الرة ألصحاب أبره.
القرن الكررم يي
لرعلمنا الشرع الحنرف أن المرء قلر بنفسه كثرر بإخلانه لأصحابه لةررانه .لقد حث آ
غرر ملضع لل

الصحبة الصالحة لاألخلة يي اهلل ،لمنها قلله { :األَخِالَّء يَوََْئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ

الْمُتَّقِني}(.)3
وجه الداللة :دلت اآلرة بعبارتها َّ
بعضا رلم القرامة إل
أن األصحاب لاألصدقاء سرعادي بعضهم
ً
المتقرن ،ليي هذا دللة إشارة إل أهمرة الصحبة الصالحة التي تقلد إل الةنة.

()1

صحرح البخاري ،كتاب :اآلداب ،باب :اللصاة بالةار ،ج ،1ص ،81حدرث رقم  .1182صحرح مسلم ،كتاب البر لالصلة لاآلداب ،باب:

اللصرة بالةار لاإلحسان إلره ،ج ،3ص ،7172حدرث رقم .7173

( )2صحرح مسلم ،كتاب :البر لالصلة لاآلداب ،باب :تحررم الهةر يلق ثالث بال لذر شرلي ،ج ،3ص ،8913حدرث رقم .7211
()3

[الزخرف]12:
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رابعا :التواصل مع األيتام والمرضى
أرس النبي  دلائم التلاص مع هذه الفئات المهمة يي المةتمع ،لةعلها حقلقًا للمسلمرن لل
بعضهم البعض .يقد قا النبي " :حق المسلم لل المسلم خمس :رد السالم ،للرادة المررض ،لاتباع

الةنائز ،لاةابة الدللة ،لتشمرت العالس" (.)1

وجه الداللة :هذا الحدرث نص يي تبران حقلق المسلم لل المسلم ،لمنها رد السالم للره للرادته لند
مرضه لاتباع ةنازته لاةابة دللته لتشمرته لند العلس ،لك هذه لسائ م ِعرنة لل التلاص الةتمالي برن
المسلم لأخره.
اير من لصرة رسل اهلل  ،لمن آرات كتاب اهلل ،
أما الرتام  ،يهم يي قلب المةتمع ،لناللا حظا ل ًا
قا { :وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَاََى وَالْمَسَاكِنيِ .)2( }...
وجه الداللة :يي اآلرة دللة إل

اإلحسان للرتام  ،لاإلحسان إلرهم ركلن بمشاركتهم مادرا للةدانرا

لالتلاص معهم .لرتبرن من خال هذه اآلرة كرف مزج اهلل تعال برن مقصد الشررعة يي حفظ الدرن للبادة اهلل
تعال لمنع اإلشراك به ،مع مقصد التلاص لالترابل لاإلحسان إل اللالدرن لذي القرب لالرتام لالمساكرن،

مؤكدا لل اإلنصاف بحق هذه الفئات األساسرة لالحرلرة يي المةتمع اإلسالمي.
ً

لأكتفي بهذا الستعراض السررع لبعض صلر التلاص الةتمالي يي اإلسالم ،لل سبر المثا ل

الحصر ،لال يإن صلر التلاص لالتكاي التي دلا إلرها اإلسالم لحرض أتباله للعم بها ل تسعها لشرات
الصفحات.

()1
()2

صحرح البخاري ،كتاب :الةنائز ،باب :األمر باتباع الةنائز ،ج ،7ص ،28حدرث رقم 8731

[النساء]41:
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املطلب الثاني
قواعد التواصل االجتماعي بني املسلمني وغريهم
ليرما برن المسلمرن أنفسهم ،أسَّس اإلسالم األسس ،لقعد القلالد ،ليي ةملتها ترسم للحة مثالرة من

الخلق القلرم ،لل التزم بها المسلملن كما أمر اهلل لرسلله  لتغرر حالهم إل

أحسن حا  .لان غراب هذه

المبادئ ،هل السبب يي كثرر من مشاك األمة التي تلاةهها يي هذا الزمان.
أما لقد استللب اإلسالم يي أحكامه لتشررعاته ك ما رحتاج إلره الناس ،يقد حظي ملضلع العالقات
برن الناس باهتمام كبرر يي اإلسالم ،لمن ذلك مسألة التلاص
اللتقاد ،لأرست الشررعة اإلسالمرة قلالد مترنة تنظم هذه العالقة.

الةتمالي برن المسلمرن لمخالفرهم يي

لرحتاج التلاص مع غرر المسلمرن إل يقه رشرد رحايظ لل التلازن لاللتدا يي المعاملة ،لئال تةنح

نحل الشدة لالغلظة لالةفاء دلن مسلغ ،أل نحل التساه لتمررع األحكام كذلك ،لكالهما لرف مذملم ( .)1ليرما
رلي بران لبعض أسس التلاص

المعتقد:

الةتمالي برن المسلمرن بعضهم ببعض ،لبرن المسلمرن لمخالفرهم يي

أوال :أسس التواصل االجتماعي بين المسلمين
من أهم أسس التعام لالتلاص الةتمالي برن المسلمرن بعضهم ببعض ما رلي:
اما ،لدلا إل
-1االبتسامة :لهي مفتاح القللب ،لبلابة اللللج إل اآلخررن ،لقد كان النبي  بس ً
البتسامة كقالدة رؤةر للرها المسلم يي تعامله مع اآلخررن .قا رسل اهلل " :تبسمك يي لةه أخرك

صدقة.)2( "...

وجه الداللة :د الحدرث بعبارته لل يض التبسم يي لةه األخ المسلم ،لةعله النبي  صدقة رؤةر
للرها اإلنسان.
-2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :لهل رأس ما الدلاة ،للنلان خرررة هذه األمة ،به رقلم الدرن
لتنتشر الشررعة ،لرزل الفساد لتحةم الفاحشة .قا رسل اهلل  ..." :لأمرك بالمعرلف لنهرك لن المنكر

صدقة" (.)3

) )1انظر :التعام مع غرر المسلمرن -دراسة يقهرة ،اللررقي ،ص2

) )2رلاه الترمذي ،كتاب :البر لالصلة ،باب :ما ةاء يي صنائع المعرلف ،ج،4ص ،313حدرث رقم .8921 :قا الترمذي :حدرث حسن

غررب.
()3

رلاه البخاري يي األدب المفرد ،باب من هدى زقاقا أل لررقا ،ج ،8ص ،448حدرث رقم .111
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وجه الداللة :د الحدرث بعبارته لل يض األمر بالمعرلف لالنهي لن المنكر ،لةعله صدقة رؤةر
للرها اإلنسان.
 -3ال ّنصح لكل مسلم :يالنصح من أبرز لظائف المسلم لأةلِّها ،لاسداء النصرحة مكرمة تد لل

حب الخرر َّ
ِّ
للناس .رلي لن ةررر بن لبد اهلل البةلي  قا " :بارعت رسل اهلل  لل
لرب معدن ،للل

إقام الصالة ،لِارتاء الزكاة ،لالنصح لك ِّ مسلم" (.)1

النصح لك مسلم لل

وجه الداللة :دلت برعة النبي  لةررر لل

لظمة هذه الشعررة اإلسالمرة

لمنزلتها لند رسل اهلل .
السخرية من اآلخرين :يلرست السخررة من سمت المؤمنرن ،لل تستقرم مع األخالق
-4االبتعاد عن ّ
الحمردة التي َّ
حث للرها اإلسالم .قا { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا الَ يَسَْْرْ قَومٌ َِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا َِّنْهُمْ وَالَ نِسَاء َِّن
نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا َِّنْهُنَّ وَالَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَالَ تَنَابَزُوا بِاألَلْقَابِ} (.)2
وجه الداللة :اآلرة نص يي النهي لن السخررة باآلخررن .رقل السعدي يي تفسرره" :للس أن ركلن
خرر من الساخر ،لهل الغالب اللاقع ،يإن السخررة ل تقع إل من قلب ممتلئ من مسالئ األخالق،
المسخلر به ًا
متح بك خلق ذمرم ،متخ لن ك خلق كررم (.)3
-5البعد عن الفُحش في القول :الفحش يي القل لبذاءة اللسان؛ ذنب مستلةب لم ِ
قت اهلل لغضبه
ُ
سبحانه .لالمؤمن أبعد ما ركلن لن هذه األخالق الردرئة .لن أبي الدرداء  أن النبي  قا " :ما شيء أثق
يي مرزان المؤمن رلم القرامة من خلق حسن ،لان اهلل لر ْب ِغض ِ
الفاحش البذيء" (.)4
وجه الداللة :د الحدرث بعبارته لل

بغض اهلل تعال

للفاحش البذيء ،لهذا تشنرع لهذه الصفة

المذملمة لتحذرر من اللقلع يرها ،لدللة بدللة اإلشارة إل لهارة اللسان لنظايته.
البعد عن تناجي اثنين دون صاحبهما :إل
ُ -6

هذا الحد من الرقي سما اإلسالم ،لرغلق ك باب

للشرلان ،للسلء الظن .رقل { :ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النََّْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويَتَنَاجَوْنَ بِاإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَََعَِْيَتِ
الرَّسُولِ .)5( }..لقا " :إذا كنتم ثالثة يال رتناة اثنان دلن صاحبهما يإن ذلك رحزنه" (.)1

( )1صحرح البخاري ،كتاب :اإلرمان ،باب :قل النبي الدرن النصرحة ،ح .22صحرح مسلم ،كتاب :اإلرمان ،باب :أن الدرن النصرحة ،ح.21
()2

()3

[الحةرات]88:

ترسرر الكررم الرحمن يي تفسرر كالم المنان ،السعدي ،ص232

()4

رلاه البخاري يي صحرح األدب المفرد ،باب الريق ،ج ،8ص ،822حدرث رقم  .418قا األلباني :صحرح (صحرح األدب المفرد ،ج،8

()5

[المةادلة]1:

ص.)822
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وجه الداللة :دلت اآلرة بمنللقها الصررح لالحدرث كذلك لل النهي لن تناةي اثنرن دلن ثالثهما.
رقل سعرد حلى" :نه

اهلل لز لة لن التناةي الظالم الفاسق ،لتأدرب اهلل لز لة لباده المؤمنرن لل

التناةي العاد التقي؛ لرقابللا ذلك التناةي الشقي ،ليي هذا السراق ربرن اهلل لز لة للمسلمرن أدبهم يي

تناةرا ،لللفاسقرن لرائقهم ،لللمسلمرن آدابهم
اةتمالا ،لتناج رقاب
مةالسهم التي رةتمعلن يرها ،ياةتماع رقاب
ً
ً
يي ك " (.)2
-7التّعاون مع اآلخرين :لالتعالن لماد المةتمع النهضلي ،لأساس التكاي الةتمالي ،ياإلنسان

بحاةة إل اإلنسان ،لاألخ بحاةة إل أخره .قا { :وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (.)3

وجه الداللة :اآلرة نص لل الدللة إل التعالن لل ما يره الخرر .لالتعالن من أبرز آثار التلاص
الةتمالي .رقل السعدي يي تفسرره" :أي لرعن بعضكم بعضا لل

البر ،لهل اسم ةامع لك ما رحبه اهلل

لررضاه ،من األلما الظاهرة لالبالنة ،من حقلق اهلل لحقلق اآلدمررن" (.)4

لمن ةملة هذه القلالد لغررها الكثرر التي ل رتسع المقام لذكرها ،رظهر ةلرا اهتمام اإلسالم الحنرف
بأريع األخالق لأكملها يي التلاص برن المسلمرن ،يبهذه القلالد المترنة رنبني ةسم الدللة اإلسالمرة الذي ل

نتاةا من الحضارة
رضعف ،لل رتسل إلره اللهن ،لبهذه األسس رتحقق التلاص الةتمالي المعمق ،الذي رثمر ً
لالرقي لسرادة الدنرا.
ثانيا :أسس التواصل االجتماعي مع غير المسلمين
لتتمث قرم اإلسالم لقلالده يي التعام برن المسلمرن لمخالفرهم يي المعتقد يرما رلي:
-1معاملتهم بسماحة اإلسالم :قا رسل اهلل " :إني أرسلت بحنرفرة سمحة" (.)5

وجه الداللة :شم اإلسالم برسره لريقه الناس حت غرر المسلمرن ،يتسامح معهم يي كثرر من القضارا
كثرر من الحقلق ،حت أصبحت هذه األملر قضارا إنسانرة لامة ،ك هذا بسبب رحمة اهلل
لاألحكام ،لمنحهم ًا
بعباده لللفه بهم.
لبر واإلحسان إلى المسالمين :رحث اإلسالم لل البر لاإلحسان لبذ المعرلف لالنصح لةمرع
-2ا ّ
الناس ،إل من حارب اهلل لرسلله لتربص بالمسلمرن الدلائر ،أما من لداهم يالدرن ل رمانع من برهم لالعلف
()1

صحرح مسلم ،كتاب :اآلداب ،باب :تحررم مناةاة الثنرن دلن الثالث بغرر رضاه ،ج ،3ص .8281حدرث رقم 42

()3

[المائدة]7:

()5

مسند اإلمام أحمد ،مسند الصدرقة لائشة رضي اهلل لنها ،ج ،38ص ،439حدرث رقم  .73122قا األلباني :صحرح (الثمر المستلاب

()2

األساس يي التفسرر ،حلى ،ج ،81ص2291

()4

ترسرر الكررم الرحمن يي تفسرر كالم المنان ،السعدي ،ص817

يي يقه السنة لالكتاب ،ناصر الدرن ،ج ،7ص)114
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للرهم ،ما داملا مسالمرن ملادلرن كأه الذمة لأه األمان لنحلهم .رد لل ذلك قلله { :الَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُْْرِجُوكُم َِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} (.)1
وجه الداللة :أن اهلل شرع البر لالقسل بحق الكفار الذرن لم رقاتللا المسلمرن .قا الشلكاني يي هذه
اآلرة" :اهلل سبحانه ل رنه

رظاهرلا الكفار للرهم" (.)2

لن بر أه العهد من الكفار الذرن لاهدلا المؤمنرن لل

ترك القتا للل

أل

 -3الرفق بأهل الذمة :من حق ك ذمي أن رعام معاملة حسنة ل أذى يرها لل غلظة ،لدلن سب
لشتم ،أل قهر لنهر ،أل إذل لاهانة ،ألن يي ك هذه األشراء إلحاق أذى بهم ،لالدرن ل ربرح أذرتهم بحا .

رقل { :وَالَ تََُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِالَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا َِنْهُمْ} ( .)3رقل اإلمام اللبري لن هذه اآلرة:
"أي الةمر من القل  ،لهل الدلاء إل اهلل بآراته لالتنبره لل حةةه" (.)4
وجه الداللة :اآلرة تدلل بعبارتها إل مةادلة أه الكتاب بالحسن من القل  .لاإلحسان يي القل مع
أه الكتاب مدخ مهم للتلاص الةتمالي معهم.
-4المخالطة للدعوة ونحوها :المسلم مأملر بالدللة إل اهلل  ،لك لاحد من أمة محمد  رقلم بما
رستلرعه من لاةب الدللة ،لهذا ما رستلةب الختالل لالةتماع بغرر المسلمرن" ،لما ل رتم اللاةب إل به

يهل لاةب" ( .)5لقد ةاء يي سررة النبي  مخاللته الناس لدللتهم لابالغهم ما رتنز للره من اللحي ،للرنتفع
اء قب الهةرة أم بعدها ،مع المسلمرن أم غررهم.
الناس به لرستفردلا منه ،سل ً
-5الوفاء بالعهود والمواثيق :أرس

اإلسالم قالدة اللتزام بالعهلد لالملاثرق مع غرر المسلمرن لئال

تضلرب نظررة األمن لالستقرار يي دللة اإلسالم ،للئال ركلن الحتكام إل األهلاء يررتد ذلك بالسلب لل
المسلمرن ،يلرس اإلسالم بدرن مكر لخداع ،ب درن أمن لأمان .قا { :وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَالَ تَنقُضُواْ
األَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيالً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ََا تَفْعَلُون} ( .)6رقل ابن ةررر يي قلله { :وَأَوْفُواْ
()7
أرضا" (.)8
بِالْعَهْدِ} " :أي العقد الذي تعاقدلن الناس ،يي الصلح برن أه الحرب لاإلسالم ،ليرما برنكم ً

()1

[الممتحنة]1:

()3

[العنكبلت]31:

()5

األشباه لالنظائر ،السبكي ،ج ،8ص871

))7

[اإلسراء]43:

( )2يتح القدرر ،الشلكاني ،ج ،2ص784
()4ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،78ص7،4
))6

[النح ]98:

) )8ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،82ص18
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وجه الداللة :اآلرة نص يي لةلب اللياء بالعهد ،لمن ةملته اللياء بالعهد مع المحاربرن أل األلداء.
لرتضح من استعراض هذه القلالد لغررها ،كرف رسمل اإلسالم بقلالد التلاص لالتعام برن المسلمرن

لمخالفرهم .لاهتدى الناس من خال هذه القلالد إل نظم لالقة مع اآلخررن ،رسلد من خاللها األمان ،لرتحقق
الستقرار ،لتغرب مظاهر شررعة الغاب ،لرعم البشررة السالم الذي ترنل إلره.
لمن خال هذا المبحث ،رمكن اللقلف لل لظمة الشررعة اإلسالمرة لهي تحقق مقاصدها من خال
إرساء قلالد التلاص الةتمالي برن المسلمرن بعضهم ببعض لبرنهم لبرن مخالفرهم كذلك ،إذ من خال

التلاص األسري رتحقق مقصد الشرع يي حفظ النس  ،لمن خال التلاص الفكري لالثقايي لاألدبي لالعلمي
رتحقق مقصد الشرع يي حفظ العق  ،لمن خال التلاص الةتمالي رتحقق مقصد الشرع يي حفظ الما  ،لمن

خال التلاص برن المسلمرن لمخالفرهم رتحقق مقصد الشرع يي حفظ النفس لحفظ الدرن لنشر الشررعة ،لالالء

كلمة اهلل تعال يي األرض.

لتبرز أهمرة الشبكات الةتمالرة يي كلنها لاحدة من أهم لسائ التلاص الةتمالي برن الناس ،لمن

خال استغاللها لل

اللةه الحسن ،تتحقق مقاصد الشررعة المذكلرة ألاله .لاذا أسيء استخدامها ،يباللبع

سرنشأ لن ذلك ةرائم ل ررتضرها الشرع الحنرف ،لتحاربها ك القلانرن األرضرة لالسمالرة لل حد سلاء.
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الفصل الثاني
اجلرمية اإللكرتونية وأدلة إثباهتا
وفيه مبحثان:
املبحث األول :حقيقة اجلرائم اإللكرتونية
املبحث الثاني :اإلثبات والدليل اإللكرتوني
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املبحث األول
حقيقة اجلرمية اإللكرتونية
وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم اجلرمية وأركاهنا وأنواعها
املطلب الثاني :مفهوم اجلرمية اإللكرتونية ومساهتا وأركاهنا

37

تهيئة:
بالتلازي مع تللر الحراة اإلنسانرة ،تللرت أنلاع ةدردة من الةرائم المستحدثة ،يرضتها البرئة لمكلنات

المةتمع .ليي العقلد األخررة لمع تللر التكنلللةرا الرقمرة ،يتحت نايذة ةدردة ألنلاع لم تكن معرلية من
الةرائم ،تنفذ باستخدام اللسائ اإللكترلنرة الحدرثة.
شخصا قد
هذه الةرائم قد رغرب لن العران مشهد مرتكبها ،الذي رنفذ ةررمته من مكان ما ،رستهدف
ً
رتلاةد يي مكان آخر ،بلسائ صعبة الكتشاف ،لغرر مرسلرة الستدل  ،سالح المةرم يرها خبرة تكنلللةرة

بعردا لن أي نلع من الرقابة تقر ًربا ،مما رعقد مهمة كشف أل
لالرة رلظفها يي خدمة أهداف غرر مشرللةً ،
احتلاء أل تحةرم مث هذا النلع من الةرائم.
أتنال يي هذا المبحث ،الحدرث لن الةررمة اإللكترلنرة لسماتها لأركانها ،بعد أن أمهد لذلك من خال
تعررف الةررمة بشك لام ،لأركانها لأنلالها.

املطلب األول
مفهوم اجلرمية وأركاهنا وأنواعها
الةررمة ظاهرة اةتمالرة قدرمة ،مستمرة لمتللرة ،للها تأثررات ضارة ،لهي سللك شاذ بال شك.
لرتللر مفهلم الةررمة من زمن آلخر ،لمن مةتمع آلخر يي الزمن اللاحد ،لالظاهرة اإلةرامرة إحدى سمات

المةتمعات بسبب الصراع لل إشباع حاةات األيراد غرر المتناهرة.

لآتي يي هذا المللب لل تعررف الةررمة ،لبران أركانها لأنلالها.
أوال :مفهوم الجريمة
-1الجريمة لغة:
أةرم بمعن أ ْذنب ( ،)1لةرم أرضا بمعن كسب ،ألن الذي رحلزه يكأنه
من الةرم أي القلع ،لرقا ْ :
اقتلعه ،ليالن ةررمة أهله أي كاسبهم (" .)2لرظهر أن هذه الكلمة خصِّصت منذ القدرم للكسب المكرله غرر

) )1لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،4ص841

) )2معةم مقاررس اللغة ،ابن يارس ،ج ،8ص332
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آثما" ( ،)1لمن ذلك ما ةاء يي قلله
المستحسن ،للذلك كانت كلمة ةرم ،لرراد منها الحم لل الفع
ً
حمال ً
تعال { :وَيَا قَوْمِ الَ يََْرََِنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يَُِيبَكُم َِّثْلُ ََا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُود أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَََا قَوْمُ لُوط َِّنكُم بِبَعِيد}(.)2
وجه الداللة :ةاءت كلمة "ل رةرمنكم" بمعن " :ل تحملنكم لدالتي لبغضي لل اإلصرار لل ما
أنتم للره من الكفر لالفساد ،يرصربكم مث ما أصاب قلم نلح ،لقلم هلد ،لقلم صالح ،لقلم للل من النِقمة
لالعذاب" (.)3

"يالمشتقات من مادة "ةرم" يي ك

اآلرات القرآنرة دار معناها حل اإلذناب ،لالمخالفة ،لالنهي

آثما مخالفًا لما رأمر به اهلل سبحانه لتعال  ،لررضاه الدرن"(.)4
للمسلمرن لن أن رحملهم البغض لالخالف ً
حمال ً
-2الجريمة اصطالحا:

ةاء يي "األحكام السللانرة" للمالردي أن الةررمة هي" :المحظلر الشرلي الذي زةر اهلل لنه ٍّ
بحد أل

تعزرر" ( .)5للم رقف الباحث لل تعررفات أخرى للةررمة لدى الفقهاء القدام غرر هذا التعررف.
لكن رنبغي التنلره إل

بمعن الةنارة كثر ار (.)6

ما أشار إلره للدة يي "التشررع الةنائي اإلسالمي" بأن الفقهاء استعمللا الةررمة

لةاء يي "التشررع الةنائي اإلسالمي" لعبد القادر للدة ،أن الةررمة هي" :إتران يع محرم معاقب لل

يعله ،أل ترك يع محرم الترك معاقب لل تركه" (.)7

للريها أبل زهرة يي "الةررمة لالعقلبة" بأنها" :يع ما نه اهلل لنه ،للصران ما أمر اهلل به ،أل بعبارة ألم،

هي لصران ما أمر اهلل به بحكم الشرع الشررف" (.)8
تعقيب على التعريفات السابقة:

يي تعررف المالردي ،ةاء لفظ "المحظلر" لفظًا لاما رشم ك ممنلع ،لكنه مقرد بكلمة "الشرلي"،

لبالتالي أخرج من التعررف ك محظلر لم ررد نص شرلي بتحررمه لان كانت قد حرمته الشرائع اللضعرة ،لقرد

))1
))2

التفسرر الملضللي ،الزهراني ،ص728

[هلد]19:

) )3تفسرر ابن كثرر ،ج ،3ص431

) )4انظر :الةامع ألحكام القرآن ،القرلبي ج ،4ص7134
) )5األحكام السللانرة ،المالردي ،ص897
))6

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص12

))8

الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،أبل زهرة ،ص71

) )7التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص11
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التعررف هذا المحظلر بأن ركلن اهلل قد زةر لنه بحد أل تعزرر ،لهذا القرد اآلخر أخرج ك َّ نهي لم ركن لل
لةه الحتم لاإللزام.
لهذا التعررف لم ِ
رأت لل ذكر المحظلرات التي زةر اهلل لنها بالقصاص ،لمعللم أن القصاص لقلبة

شرلرة مقدرة للقت .

أما تعررفا للدة لأبل زهرة ،يقد أةمال ،بحرث تصلح األلفاظ التي ةيء بها ألن تشم الحد لالقصاص

لالتعزرر ،غرر أن تعررف للدة لم رقرد األيعا بكلنها "شرلرة" ،يقد رعاقب القانلن اللضعي لل

يع غرر

منهي لنه شرًلا .أما أبل زهرة ،يقد استدرك قائال" :بعبارة ألم ،هي لصران ما أمر اهلل به بحكم الشرع
الشررف".
تعريف الباحث:
عرف الةررمة بعبارة أخرى،
من هنا يإن الباحث -
مستفردا من التعررفات الثالثة السابقة -رمكن أن ر ِّ
ً
بأنها( :إتران محظلر شرلي معاقب لل يعله ،أل ترك أمر شرلي معاقب لل تركه).
لأقصد بالمحظلر الشرلي :الفع الذي حرمته الشررعة أل حرمت القتراب منه ،لقصد باألمر الشرلي:
الفع الذي للبته الشررعة من المكلف لل سبر الةزم.
ثانيا :أركان الجريمة
لقضاء ثالثة أركان أساسرة :الركن الشرلي ،لالركن المادي،
للةررمة –بشك لام -كما هل معللم يقهًا
ً
لالركن األدبي .لتفصر ذلك يرما رلي:
 -8الركن الشرعي :لرقتضي لةلد نص رحظر يع الةررمة لرعاقب للره .لالقالدة الفقهرة تقل " :ل
ةررمة لل لقلبة إل بنص" ( .)1للل هذا يإنه إذا لم ررد نص رةرم السللك ،يهل سللك مباح لالما لم
رترتب للره مضارة؛ ألن األص يي األشراء اإلباحة ( ،)2مصداق قل اهلل تعال { :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ََّا
فِي األَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم}( .)3أما إذا ترتب للره مضارة،

) )1التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص881

) )2اإلباحة لند األصللررن لالفقهاء ،مدكلر ،ص213
))3

[البقرة]29:
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يهل لم مةرم لبقًا لما لرد به النهي لن المضارة ،يي الحدرث الذي رلاه لبادة بن الصامت لن
النبي " :ل ضرر لل ضرار" (.)1

المحرم ،المعاقب للره ،ل ركفي بذاته للعقاب لل ك ةررمة لقعت يي أي لقت ليي أي مكان
للةلد النص
ِّ
لمن أي شخص ،لانما رشترل للعقاب أن ركلن النص المحرم نايذ المفعل لقت اقتراف الةررمة ،لسبق اإللالن
لاإلنذار به ،لأن ركلن سارًرا لل المكان الذي اقتريت يره الةررمة ،للل الشخص الذي اقتريها ( .)2لالنص

لمقردا لها يي أقلا أخرى .يإذا
مخصصا
ناسخا لإلباحة يي بعض األقلا  ،أل
المةرم للسللك رعد
المحرم أل
ِّ
ِّ
ً
ً
ً

انتفع المكلف بشيء قب لرلد ما رحرمه أل رحظره يإنه ل رعاقب بالنتفاع به ،لقلله تعال { :وَََا كُنَّا َُعَذِّبِنيَ حَتَّى

نَبْعَثَ رَسُوال}(.)3
لان كانت القلانرن اللضعرة ةمرعها يي مختلف األللان لم تعرف قالدة "ل ةررمة لل لقلبة إل بنص"

إل يي القرن الثامن لشر المرالدي ،يإن التشررع اإلسالمي لريها منذ نحل أربعة لشر قرًنا هةررا (.)4
ةازما .يالركن
للبا
الركن المادي :لرقتضي إتران الفع المحظلر يعله ،أل ترك الفع الملللب يعله ً
ّ -7
ً
المادي هل الذي تلةد بتحققه الةررمة ،لتتخل مرحلة التفكرر ،لاإللداد إل حرز اللةلد لاإللالن،
لبذا رمكن إثبات ما كان خفرا من تفكرر لتدبرر؛ ألنه ل رمكن إثبات ذلك إل بقرام األثر يي الخارج،

متةسدا
لهذا األثر هل مزاج برن التفكرر لالسللك ،لما هل إل المحصلة النهائرة لك ما قام به الفال ،
ً

المةرمة (.)5
يي النترةة
َّ

للدى الحدرث لن هذا الركن رؤخذ يي اللتبار إتمام الةررمة أل مةرد الشرلع يرها دلن إتمامها،
لاقتراف الةررمة من قب شخص لاحد ،أل من ِقب لدرد األشخاص.

 -4الركن األدبي :لرقتضي أن ركلن مرتكب الةررمة مكلفًا ،أي مسئلل لما اقتريت رداه .لرؤخذ يي
اللتبار لدى تنال هذا الركن :مح المسئللرة الةنائرة لسببها لدرةاتها ،لالقصد الةنائي ،لأثر الةه
لالخلأ لالنسران لل المسئللرة ،لغررها .لرللق بعض المختصرن لل هذا الركن :الركن المعنلي.

أهال للمساءلة
لما رستلزم التنبره للره هنا ،هل أن ما رقلم به الركن األدبي لدى الةاني ،لرصبح به ً

الةنائرة ،محدد يي لنصررن أساسررن (:)6
()1

سنن ابن ماةة ،كتاب األحكام ،باب من بن يي حقه ما رضر بةاره ،ج ،7ص ،213حدرث رقم  ،7438قا األلباني :صحرح (إرلاء

الغلر  ،األلباني ،ج ،4ص.)311

) )2انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص887
))3

[اإلسراء]15:

) )4اإلباحة لند األصللررن لالفقهاء ،مدكلر ،ص.28-21

) )5الشبهات لأثرها يي العقلبة الةنائرة يي الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانلن ،الحفنالي ،ص878
) )6اإلحكام يي أصل األحكام ،اآلمدي ،ج ،8ص .728أصل الفقه ،الخضري ،ص819
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أ .اإلدراك :إذ ل بد من أن ركلن من رقلم بالسللك مدرًكا إد ار ًكا رعتد به حت

رمكن معاقبته لل

سللكه ،يإذا يقد هذا العنصر من قام بالسللك ،انعدمت مساءلته ةنائرا لما قام به.

بناء لل رغبة منه
ًا
ب .االختيار :أي أن ركلن من قام بالسللك المعاقب للره ،قد قام بسللكه
مختار ً
لاخترار حر .يإذا اختلت إرادة من رقلم بالسللك يإن تلك اإلرادة تصبح إرادة معرنة ،لللره تنعدم مساءلة
صاحب هذه اإلرادة المعرنة.

لل بد ألي يع  ،أل ترك ،حت رسم ةررمة ،أن تتلير يره األركان الثالثة السابقة .لتلير هذه األركان،

ل رغني لن تلير أركان أخرى تختص بها ك ةررمة لل حدة ،كركن األخذ خفرة يي السرقة ،لركن الللء يي

الزنا ،لأمثالهما (.)1

) )1انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص888
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املطلب الثاني
مفهوم اجلرمية اإللكرتونية ومساهتا وأركاهنا
أوال :مفهوم الجريمة اإللكترونية
نظر لحداثة هذا النلع من الةرائم ،نسبرا ،يإن يقهاء الشرع لالقانلن لم رستقرلا إل اآلن لل تعررف
ًا
تبعا لتللر التكنلللةرا
شرئا
ً
محدد للةررمة اإللكترلنرة ،إذ إنها ل زالت تتللر ً
يشرئا ،لتتكشف أنلاع منها ً
لأنظمة المعللمات.
للحظ الباحث أن أسماء هذه الةررمة تعددت ،حرث رللق للرها المختصلن :الةررمة المعللماترة،

الةررمة اإللكترلنرة ،ةرائم الحاسب اآللي ،ةرائم الشبكة العنكبلترة ،ةرائم اإلنترنت ،الةرائم النالمة ،الةرائم

النظرفة ،ةرائم أصحاب الراقات البرضاء ،الةرائم العابرة للحدلد ،لغررها .لمهما تعددت أسماؤها ،إل أن ما

رةمعها أنها تستغ األنظمة الرقمرة لالتكنلللةرة المتاحة لبر شبكات اإلنترنت لأةهزة الحاسلب يي ارتكاب

هذه الةرائم.

بعضا منها:
لقد لريت الةررمة اإللكترلنرة بتعررفات متعددة سألرد يرما رلي ً
-8هي "الةررمة التي رتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معريته بالحاسب اآللي بعم غرر

قانلني" (.)1

-7هي "ك سللك غرر مشرلع أل غرر أخالقي أل غرر مصرح به رتعلق بالمعالةة اآللرة للبرانات أل

بنقلها" (.)2

-4هي "العدلان أل التخلرف أل التهدرد مادرا أل معنلرا باستخدام اللسائ اإللكترلنرة الصادر من الدل

أل الةمالات أل األيراد لل اإلنسان يي درنه أل نفسه أل لرضه أل لقله أل ماله بغرر حق ،بشت صنلف

لصلر اإليساد يي األرض" (.)3

-3هي " ك يع أل امتناع لمدي ،رنشأ لن الستخدام غرر المشرلع للتقنرة المعللماترة ،لرهدف إل

اللتداء لل

األملا المادرة أل المعنلرة" ،أل أنها "نشال إةرامي تستخدم يره تقنرة الحاسب اآللي بلررقة

مباشرة أل غرر مباشرة ،كلسرلة أل هدف لتنفرذ الفع اإلةرامي المقصلد" (.)4

) )1انظر :ةرائم الحاسلب لاإلنترنت ،الحسرنالي ،ص44
) )2انظر :حلكمة اإلنترنت ،إبراهرم ،ص421-422

) )3انظر :الملاةهة األمنرة لالتشررعرة لةرائم اإلرهاب لبر اإلنترنت ،األلفي ،ص84
) )4انظر :الةرائم المعللماترة ،العرران ،ص21
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محال للقلع الفع غرر
-2هي "الةرائم التي ركلن يرها الحاسلب لسرلة ارتكاب يع غرر مشرلع ،أل ً

المشرلع ،لذلك بالقرام بعم أل المتناع لن أدائه ،من شأنه اللتداء لل األملا المادرة أل المعنلرة ،شررلة

أن ركلن مرتكبها لل معرية تقنرة باستخدام الحاسلب لالتعام مع معلراته" (.)1
تعقيب على التعريفات السابقة:

اتفقت التعررفات ةمرعها يي أن الةررمة اإللكترلنرة يع غرر مصرح به لغرر مشرلع ،لرتم بغرر حق،
لهل بذلك رشك لدل ًانا لن لررق التخلرف لالتهدرد لالبتزاز لغررها من أللان الترهرب ،لرتعلق بالمعالةة
اإللكترلنرة للبرانات لبر اللسائ اإللكترلنرة الحدرثة.
لكن التعررفات تفالتت يي ذكر بعض ممرزات هذه الةررمة اإللكترلنرة ،يألرد أحد التعررفات أنها تتم

بشك لمدي ،لألرد آخر بأنها تكلن بلررقة مباشرة أل غرر مباشرة ،لةاء ثالث لل

ذكر بعض خصائص

مرتكبها ،لذكر تعررف رابع بأنها رمكن أن تصدر لن أيراد أل ةمالات.
تعريف الباحث:
لررى الباحث أن ةملة التعررفات اللاردة يي كتب الفقه لالقضاء لم تغل ك ةلانب الةررمة اإللكترلنرة،

لبعض التعررفات ركز لل ةلانب لأهم أخرى .للذلك ،يإن التعررف الذي ر اره الباحث للةررمة اإللكترلنرة هل
غالبا إل اإلضرار باآلخررن ،مادرا
أنها( :يع محظلر ،رنشأ لن استخدام مقصلد للتكنلللةرا الرقمرة ،رهدف ً
أل معنلرا ،بلررقة مباشرة أل غرر مباشرة ،لرصدر لن األيراد أل الةمالات).
ثانياِ :سمات الجريمة اإللكترونية
سبقت اإلشارة إل أن الةرائم اإللكترلنرة تتمتع بسمات خاصة بها ،تمرزها لن الةرائم اللترادرة التي ل

لالقة لها بالتكنلللةرا الرقمرة .ليرما رلي أهم السمات التي تمرز الةرائم اإللكترلنرة (:)2
 -1أداتها الحواسيب واألجهزة الذكية

نظر ألن المةرم امتل صهلة التكنلللةرا الحدرثة من أة تنفرذها،
سمرت الةرائم اإللكترلنرة بهذا السم؛ ًا
لبالتالي يإن هذه الةرائم تتللب لةلد ةهاز حاسلب أل ةهاز هاتف ذكي أل ما شابههما من األةهزة المحمللة
الحدرثة التي انتشرت بكثرة يي أردي الصغار لالكبار يي هذه األرام ،لمنها ةهاز "التابلت" المحمل  ،لغررها.

) )1انظر :إةراءات التحري لالتحقرق يي ةرائم الحاسلب لاإلنترنت ،الحلبي ،ص48
))2

انظر :ةرائم الحاسب اآللي يي الفقه اإلسالمي ،لبرر النةار ،رسالة ماةسترر ،الةامعة اإلسالمرة غزة ،ص82
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 -2تتطلب خبرة بتكنولوجيا الحاسبات
تتمرز الةررمة اإللكترلنرة بأنها تتللب خبرة كايرة لدى المةرم بما رتعلق بالتقنرة لتكنلللةرا استخدام

الحاسلب لالشبكة العنكبلترة ،لتعد العالقة برن مدى الدرارة بذلك لبرن استكما أركان الةررمة اإللكترلنرة
لالقة لردرة ،يكلما ازدت الخبرة لدى الفرد بمعرية تقنرات الحاسلب ،زاد احتما ثبلت لمدرة ارتكابه للةررمة.
 -3ال حدود جغرافية لها
أزالت الشبكة العنكبلترة ك الحدلد الةغرايرة برن الدل لاأليراد ،لأضح

العالم كله أشبه بقررة صغررة

رسه يرها التلاص برن األيراد لالتةمعات ،مهما تبالدت برنهم المسايات ،لهذا ما ةع أه الختصاص

رللقلن لل الةررمة اإللكترلنرة :الةررمة لابرة الحدلد.
 -4مسرح الجريمة افتراضي غير ميداني

لسررا ،يقد ركلن الةاني يي بلد لركلن المةني للره يي
أمر
لهذه السمة تةع مكايحة الةررمة اإللكترلنرة ًا
ً
بلد آخر ،لقد تمت الةررمة لبر يضاء اإلنترنت ،ما رعقد اللصل لمسرح الةررمة اليتراضي ،أل ةمع أركانها

أل إةراء التفترش الالزم لألةهزة للعثلر لل األدلة المفترضة.

كما أ نه من المعللم أن اإلةراءات الةزائرة لآلرات التحقرق لالمحاسبة تختلف من بلد آلخر ،للألسف ،لم

ررق التعالن الدللي إل مستلى رةع من السه تةالز هذه التحدرات لالتنسرق لمكايحة الةرائم لابرة الحدلد.
 -5صعبة االكتشاف واإلثبات

آثار ةانبرة مادرة ،يهي ل تترك بقع دماء كما يي ةرائم القت  ،لل
غالبا -ل تترك ًا
الةرائم اإللكترلنرة – ً
آثار ململسة .أضف إل ذلك صعلبة الكتشاف بسبب
إتاليًا ،كما يي ةرائم السلل ،ب هي نظرفة ل تترك ًا
البعد المكاني برن الةاني لالمةني للره ،لالسرلة يي ارتكاب الةرم ( ،)1لالقدرة العالرة لل إخفاء أي معالم تد
لل الفال لمحل األدلة بسهللة.
كبير الرتكابها
 -6ناعمة ال تحتاج مجهودا ا
أكثر ما تحتاةه الةررمة اإللكترلنرة من ةهد بدني رتمث يي تحررك األصابع لل للحة "الكربلرد" يحسب،

يهي نالمة رسه

لالغتصاب.

مةهلدا بدنرا ،كةرائم القت
ارتكابها ،بخالف الةررمة التقلردرة التي تتللب
ً

لالسرقة

) )1انظر :الةرائم اإللكترلنرة يي التشررع الفلسلرني -دراسة تحلرلرة مقارنة ،رلسف العفرفي ،رسالة ماةسترر ،الةامعة اإلسالمرة غزة،7184 ،

ص81
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 -7الجاذبية
نظر لما تمثله سلق المعللمات لالحاسبات لاإلنترنت من ثرلة كبررة للمةرمرن أل لإلةرام المنظم بشك لام،
ًا
ةذبا للباحثرن لن استثمار األملا لتلظرف الكثرر منها يي تللرر تقنرات لأسالرب تمكن من
يقد غدت أكثر ً

الدخل إل الشبكات لسرقة المعللمات لقرصنة الحسابات لانتحا الشخصرة لغررها (.)1
ثالثا :أنواع الجريمة اإللكترونية:
تتنلع الةرائم بحسب لةهة النظر إلرها .يبالنظر إل

قصد الةاني ،هناك ةرائم لمدرة لأخرى غرر

لمدرة ،لبالنظر إل لقت اكتشايها ،هناك ةرائم متلبس بها لأخرى غرر متلبس بها .لبالنظر إل ةسامة العقلبة

يإن هناك ةرائم حدلد لةرائم قصاص لةرائم تعازرر ،لغرر ذلك من التقسرمات ،لرس هذا مح تفصرلها (،)2
لرضاف إل ك هذه التقسرمات ،تقسرم من حرث لبرعة الةررمة ،يهناك ةرائم لادرة لةرائم إلكترلنرة ،لالذي

رعنرنا يي هذا المقام هل الةرائم اإللكترلنرة ،لهل الذي سنلضحه يي المللب الالحق.
رابعا :أركان الجريمة اإللكترونية
 -1الركن الشرعي

يي الةررمة اإللكترلنرة ،رتمث الركن الشرلي يي لةلد نص رحظرها ،ليقا للقالدة الفقهرة" :ل ةررمة لل

لقلبة إل بنص" .لركلن هذا الركن آكد إذا ترتب لل هذه الةررمة مضرة لآلخررن ،مادرة أل معنلرة ،ليقًا
للحدرث الذي رلاه لبادة بن الصامت لن النبي " :ل ضرر لل ضرار" ( ،)3لليقا للقالدة الفقهرة المعرلية:
"الضرر ر از " (.)4

لمن القلالد األساسرة يي الشررعة اإلسالمرة :أنه "ل حكم أليعا المكلفرن قب لرلد النص" ( ،)5أي إن

أيعا المكلف المسئل ل رمكن لصفها بأنها محرمة ما دام لم ررد نص بتحررمها ،لل حرج لل المكلف أن

رفعلها أل رتركها حت رنص لل تحررمها (.)6

) )1مقا للمي" :الةرائم اإللكترلنرة -األهداف لاألسباب للرق الةررمة لمعالةتها" ،نشرت بلاسلة:المركز الدرمقرال العرب

يي قسم

الدراسات المتخصصة ،منشلر لبر الرابل .http://democraticac.de/?p=35426 :آخر دخل للملقع يي 7182/7/71م
))2
()3

للتلسع يي هذا الملضلع ،انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص  21لما بعدها.
سبق تخررةه.

) )4األشباه لالنظائر ،السبكي ،ج ،8ص38

) )5اإلحكام يي أصل األحكام ،اآلمدي ،ج ،8ص98
) )6التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص 882
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لمثا ذلك ،ما لل نشر أحدهم إشالة لبر شبكة "يرسبلك" ،لتسببت هذه اإلشالة بالضرر لشخص ،يإن
الركن الشرلي قد تحقق يي هذه الةررمة ،إذ نصت الشررعة لل

الحاص لل المةني للره ،بفرض العقلبة لل الةاني.

حظرها ،لدلت قلالدها إل

لقد أصبح مبدأ الشرلرة الةزائرة لالقالدة األصللرة "ل ةررمة لل لقلبة إل بنص"

()1

إزالة الضرر

من المبادئ الراسخة

يي الفقه الةنائي ،لحت يي القانلن اللضعي .هذا يي الةرائم التي لردت لقلباتها محددة ،أما الةرائم التعزرررة
ياألص يرها النص لل تةررم الفع دلن بران العقلبة التي ترك تحدردها للسللة المختصة يي الدللة ضمن
ضلابل العقاب المحددة يي الشررعة اإلسالمرة.

لررى الباحث أن إصدار تشررعات لأنظمة لسن قلانرن لمكايحة الةررمة اإللكترلنرة مستمدة من الشررعة

اإلسالمرة لمعلنة للةمرع ،كفر بحفظ حقلق الناس يي أملالهم لألراضهم لدرنهم ،لهذا ل رتأت إل من خال
المؤسسات المعنرة بذلك بالستعانة بذلي الختصاص.
 -2الركن المادي
لالركن المادي يي الةررمة اإللكترلنرة رتمث

يي السللك المادي المرتبل ببرئة رقمرة لاتصا

باإلنترنت ،لمعرية هدف هذا النشال لأسللبه لنتائةه ،أل حت

هاتفي

مةرد الشرلع يي الةررمة- ،لان لم تتحقق

نترةتها .يبلبرعة الحا  ،ك ةررمة إلكترلنرة تستلزم لةلد ألما تحضرررة لها ،يشراء برامج اختراق مثال ،أل

معدات لفك الشرفرات لكلمات المرلر ،مث هذه األشراء تمث ةررمة يي حد ذاتها.
لكن ل بد من اإلشارة إل

لةلد مشاك

تتعلق بالختصاص المكاني لاختالف الزمان يي الةرائم

اإللكترلنرة " .يإذا ايترضنا قرام مةرم يي بلد ما بانتحا شخصرة شخص يي بلد آخر ،يكرف لنا أن نحدد زمن
ارتكاب الةررمة ،ه هل التلقرت يي البلد األل أم الثاني ،لأي قضاء هل المختص بالنظر يي هذا النزاع" (.)2
الركن األدبي
ّ -3
خالصا قلامه الفع لما رترتب للره يحسب ،ب هي يلق ك ذلك كران نفسي،
كرانا مادرا
الةررمة لرست ً
ً
ذلك أن مادرات الةررمة ل تنشئ لمفردها مسئللرةً ،لهذا المنلق رسري لل الةرائم اإللكترلنرة ،شأنها شأن أي

أساسا له ،لبملةبه تكلن الةرائم إما لمدرة
تقسرما للةرائم رعتمد الركن المعنلي
ةررمة أخرى" ،لمعللم أن هناك
ً
ً
أل غرر لمدرة" (.)3

))1

التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص881

) )2انظر:ةرائم بدلن نص ،محمد لكرلش ،مقا للمي ،7119 ،لبر الرابل .https://goo.gl/CKKgj7 :آخر دخل للملقع

7182/7/71م

) )3انظر :الةررمة المعللماترة ،غارب ،ص88
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قاصدا يعله
لرقتضي الركن األدبي "المعنلي" يي الةررمة اإللكترلنرة ،أن ركلن مرتكب الةررمة مكلفًا،
ً
ياهما لمفردات التعام مع
الةنائي .لرنبغي التنبه يي مةا الةررمة اإللكترلنرة إل ضرلرة أن ركلن الةاني ً
األةهزة المحمللة لالحلاسرب ،مدرًكا لسللكه من خاللها لللاقبه.

ةمال ،لرس هناك نملذج محدد للمةرم اإللكترلني ،لانما هناك سمات معرنة رتصف بها ،من أهمها أنه
لا ً

متخصص ،رستلرع التعام بمهارة مع التقنرات الحدرثة ،لرستغ قدراته يي ارتكاب الةرائم اإللكترلنرة ،كاختراق

الشبكات لقرصنة الحسابات لاإلشالة لانتحا الشخصرة لغررها ،لذكي ،لمحترف يي تنفرذ مهمته ( .)1لل رنفي
هذا الكالم أن ترتكب الةررمة من قب شخص ل رتصف بهذه الصفات ،لبر ممارسة نشال بلررق الخلأ أل

معنلرا.
السهل أدى إل مضرة باآلخررن مادراًا أل
ً
لررى الباحث أنه إذا تلالأت هذه السمات ،أل بعض منها يي شخص ما ،لتليرت أركان الةررمة يي الفع
مةرما.
الذي ارتكبه يإنه رعد
ً

))1

انظر :ةرائم الحاسب اآللي يي الفقه اإلسالمي ،لبرر النةار ،رسالة ماةسترر ،الةامعة اإلسالمرة غزة ،ص82
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املبحث الثاني
اإلثبات والدليل اإللكرتوني
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم اإلثبات ومشروعيته
املطلب الثاني :طرق اإلثبات التقليدية
املطلب الثالث :طرق اإلثبات اإللكرتونية
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تهيئة:
التمد الشرع اإلسالمي الحنرف اإلثبات لسرلة قضائرة أساسرة إلحقاق الحق لديع الظلم ،تحقرقًا لمقاصد
الشررعة الغراء يي حفظ مصالح الناس.
يض النزالات ،لتصفرة النفلس،

معلما من معالم القضاء اإلسالمي المفضي إل
لقد كان "اإلثبات"
ً
لتحقرق اللئام ،لارةاع الحقلق إل أهلها ،يرنةلي الظلم لرترسخ األمن المةتمعي.

لمن خال هذا المبحث ،أتعرض للحدرث لن مفهلم اإلثبات لمشرللرته لأهمرته ،ثم أتنال لرق

اإلثبات التقلردرة ،ليي مقدمتها الشهادة لاإلقرار ،قب أن أتحدث لن الدلر اإللكترلني ،لحةرته.

املطلب األول
مفهوم اإلثبات ومشروعيته
أوال :مفهوم اإلثبات:
 -1اإلثبات لغة:
ثبت الشيء رثبت ثبلتًا دام لاستقر يهل ثابت ،لبه سمي ،لثبت األمر صح ،لرتعدى بالهمزة لالتضعرف
يالنا لزمه يال ركاد رفارقه (.)1
يرقا أثبته لثبته ،لالسم الثبات ،لأثبت الكاتب السم كتبه لنده ،لأثبت ً
 -2اإلثبات اصطالحا:
كان الفقهاء القدام رللقلن مصللح اإلثبات لل إقامة الحةة أل الدلر لل الشيء.
للريه القاضي الةرةاني بقلله" :اإلثبات هل الحكم بثبلت شيء آلخر" (.)2
للريه الزحرلي بأنه" :تقدرم الدلر

الشرلرة"(.)3

المعتبر شرًلا أمام القضاء لل

حق أل لاقعة ترتب للره آثاره

لةاء يي "الملسللة الفقهرة الكلرترة" أن اإلثبات هل" :إقامة الدلر الشرلي أمام القاضي يي مةلس قضائه

لل حق أل لاقعة من اللقائع" (.)1
))1
))2

المصباح المنرر ،الحمزي ،ج ،8ص11
التعررفات ،الةرةاني ،ص9

) )3انظر :وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،الزحيلي ،ص23
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تعقيب على التعريفات السابقة:
رظهر َّ
أن تعررف الةرةاني لام غرر مخصص ،للم رتلرق إل لسرلة اإلثبات ،أل أركانه كاية ،يالحكم

بثبلت شيء آلخر رحتاج إل دلر إثبات ،لالرسل  قا " :لل رعل الناس بدللاهم لدل رةا أملا قلم

لدماءهم ،للكن البرنة لل المدلي لالرمرن لل من أنكر" (.)2

لذكر أركانه
ا
مال تقر ًربا،
لل خالف تعررفي الزحرلي لالملسللة الكلرترة اللذرن لريا اإلثبات تعررفًا شا ً
كاية :الدلر الشرلي ،أمام القاضي ،يي مةلس القضاء ،لل حق أل لاقعة ،لأختار تعررف الملسللة بالتحدرد
لركلن هل التعريف المختار.
مشروعية اإلثبات
ثانيا:
ّ
استد الفقهاء لل مشرللرة اإلثبات من خال الكتاب لالسنة لالمعقل .
أوال :من الكتاب
أكدت آرة َّ
الدرن من سلرة البقرة مشرللرة اإلثبات ،إذ قا اهلل { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
َُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ}(.)3
لقا { :وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ َن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَْرَأَتَانِ َِمَّن تَرْضَوْنَ َِنَ الشُّهَدَاء}( .)4لالشاهدان هنا
من أة تقلرة ملقف المدلي لند إنكار َّ
المدل للره.
وجه الداللة يي اآلرترن :الدللة إل تلثرق الدرن يي لرقة رمكن أن تكلن دلر إثبات أمام القاضي حا

لقعت الخصلمة ،لرقاس للرها ةمرع الحقلق ،لال أدى ذلك إل ضراع الحقلق لالدماء لاألملا ( .)5لشرلرة

اإلثبات من خال تشررع لسائله ،لمنها :الشهادة.
ثانيا :من السنة

برن ابن لباس  يرما ررلره لن رسل اهلل  أنه قا " :لل رعل الناس بدللاهم لدل رةا أملا

قلم لدماءهم ،للكن البرنة لل المدلي لالرمرن لل من أنكر" (.)6
))1

الملسللة الفقهرة الكلرترة ،ج ،8ص .747لأضاف الشرخ محمد الزحرلي قردا ةدردا لل تعررف الملسللة ،بقلله" :تترتب للره آثار

))2

صحرح مسلم ،كتاب األقضرة ،باب الرمرن لل المدل للره ،ج ،4ص ،8441حدرث رقم .8288

))4

[البقرة]717:

))6

صحرح مسلم ،كتاب األقضرة ،باب الرمرن لل المدل للره ،ج ،4ص ،8441حدرث رقم .8288

شرلرة".
))3

[البقرة]717:

))5

أحكام القرآن ،الةصاص ،ج ،8ص122
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وجه الداللة رظهر يي تعلرق ابن حزم الظاهري لل الحدرث بقلله" :لل أللي ك امرئ بدللاه ما

ثبت حق لل بال  ،لل استقر ملك أحد لل أحد"(.)1
ثالثا :من المعقول

يإن "من أهم مقاصد الشررعة اإلسالمرة يي تشررع القضاء كهرئة مستقلة ،هل إظهار الحق لاإللانة

خفرا" ( .)2لللره يإن الشررعة اإلسالمرة قد ألةبت إرصا
ًا
للره ،لقمع البال سلاء أكان البال
ظاهر أم ً
الحقلق إل أهلها ،لمن األسباب التي تعرن لل إرصا الحقلق إل أهلها بدارةً تلثرق الحقلق ،لاثباتها لند

التةاحد ،لال ادل رةا دماء أناس لأملالهم.
ثالثا :أهمية اإلثبات

دالما للمد ِلي لتأكرد صدق دللاه ،لانتزاع حقه لصرانته من الضراع،
تبرز أهمرة "اإلثبات" يي كلنه
ً
كما أنه األداة المهمة برد القاضي للتحقق من صدق الدللى المقدمة له.
لمعللم أن مقاصد الشررعة اإلسالمرة ةاءت تحفظ العد لالحق لأليراد لالةمالات ،لتظهر الحق

لتعرن للره لتحارب الظلم لالظالمرن ،لقد شرع القضاء من أة إرصا الحقلق إل أهلها ،لاحقاق الحق لقمع
البال  ،إذ إن لبرعة بعض الناس مةبللة لل

حب الذات لاللمع يرما يي أردي اآلخررن ،لاللتداء لل

حقلق الغرر ،ما رؤكد ضرلرة لةلد منهج ركفله الدرن رحفظ لل الناس أملالهم لألراضهم لحقلقهم.

لحت يي القانلن اللضعي تتبرن أهمرة اإلثبات الةنائي ،إذ الةررمة انتهاك لمصلحة المةتمع لالتداء

للره ،لتكمن أهمرة اإلثبات يي إحالة الشبهة إل رقرن لرتمكن القاضي من اإلدانة أل الحكم بالبراءة.

))1
))2

اإلحكام يي أصل األحكام ،ابن حزم ،ج ،8ص877
مقاصد الشررعة اإلسالمرة ،ابن لاشلر ،ص.411
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املطلب الثاني
طرق اإلثبات التقليدية
ذهب ةمهلر الفقهاء من الحنفرة لالمالكرة لالشايعرة لالحنابلة ،إل أن لرق اإلثبات محصلرة يرما لرد

به النص الشرلي صراحةً أل استنبالًا ( ،)1كالشهادة لالرمرن لاإلقرار ،لقد اختلف أصحاب هذا القل يي

حصرها ،يمنهم من حصرها يي سبع ( ،)2لمنهم من حصرها يي ست ( ،)3لمنهم من حصرها يي ثالث (.)4

برنما ذهب ةمع ِمن المحققرن منهم شرخ اإلسالم ابن ترمرة لتلمرذه ابن القرم رحمهما اهلل إل َّ
أن لسائ

اإلثبات غرر محصلرة بعدد معرَّن من لسائ اإلثبات ،ب تشم ك ما ربرن الحق لرظهره (.)5

رقل ابن القرم" :إذا ظهرت أمارات العد لأسفر لةهه بأي لررق كان يثم لةه اهلل لدرنه ،يأي لررق

استخرج به العد لالقسل يهل من الدرن للرس مخالفًا له" (.)6

لرظهر للباحث أن رأي شرخ اإلسالم لتلمرذه أدل إلقامة العد بشت أنلاله لصلره ،إذ تتاح الفرصة

أمام القاضي لاللتماد لل أي دلر شرلي رمكن أن رؤدي إل إحقاق الحق ،لانكشاف للرة البال .

لهذا الخالف برن الةمهلر لبرن شرخ اإلسالم لتلمرذه ل أراه خاليًا ذا قرمة ،يلل نظر الةمهلر بما نظر
إلره الشرخان لما قاللا بالحصر ،للل نظر الشرخان لما نظر إلره الةمهلر لقال بالحصر؛ ألن الةمهلر ل
رمانعلن أرة لسرلة تثبت الحق لتعرن القاضي لل
ردرةلنها تحت أصل اإلثبات.

الحكم ،إل أن ابن القرم رعدها لسرلة مستقلة ،لالةمهلر

للل ك ٍّ  ،يقد تعددت لرق اإلثبات يي الشررعة اإلسالمرة ،لكما ظهر للباحث ،يإن منها ما اتفق للره

الفقهاء ،لمنها ما اختلفلا للره .لسأتنال الحدرث يي لرق اإلثبات المتفق للرها ألًل ،ثم يي اللسائ المختلف
للرها.

))1

انظر :حاشرة ابن لابدرن ،ج ،2ص .423الفرلق ،القرايي ،ج ،3ص .14بدارة المةتهد ،ابن رشد ،ج ،7ص .317تبصرة الحكام ،ابن

يرحلن ،ج ،8ص .73اللمع يي أصل الفقه ،الشررازي ،ج ،8ص .24اللرق الحكمرة ،ابن القرم ،ص.14
) )2والسبع هي :الشهادة ،واإلقرار ،واليمين ،والكتابة ،وعلم القاضي ،والقرائن ،والخبرة.
))3

من حصرها في ست استثنى واحدة من السبع السابقة ،فمنهم من استثنى الخبرة ،ومنهم من استثنى علم القاضي.

) )4من حصرها في ثالث قال :هي الشهادة واإلقرار واليمين.
))5

مةملع الفتالى ،ابن ترمرة ،ج ،42ص .497إلالم الملقعرن لن رب العالمرن ،ابن القرم ،ج ،8ص .28اللرق الحكمرة يي السراسة

))6

اللرق الحكمرة يي السراسة الشرلرة ،ابن القرم ،ص81

الشرلرة ،ابن القرم ،ج ،8ص.72
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أوال :طرق اإلثبات المتفق عليها
 -1الشهادة:
أ .الشهادة لغة:
خبر قالع .تقل منه :ش ِهد الرة لل كذا ،لربما قاللا ش ْهد الرة  ،بسكلن الهاء للتخفرف ،لن األخفش،
لقللهم :أشهد بكذا ،أي أحلف (.)1
ب .الشهادة اصطالحا:
تعررف الشهادة لدى المذاهب الفقهرة متفق للره تقرر ًبا يي المعن  ،مع اختالف يي األلفاظ ،لرتبرن ذلك من
خال هذا التفصر :
 -8لريها األحناف بأنها" :إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يي مةلس القضاء" (.)2
 -7لريها المالكرة بأنها" :إخبار رتعلق بمعرن" (.)3

 -4لريها الشايعرة بأنها" :إخبار الشخص بحق غرره بلفظ خاص" (.)4
 -3لريها الحنابلة بأنها" :اإلخبار بما للمه بلفظ خاص" (.)5
تعقيب على التعريفات السابقة:
كبرر يي المعن برن تعررفات المذاهب ،يةمرعها رتفق لل أنها "إخبار" ،لكن باقي قرلد
رظهر تقارًبا ًا
التعررفات قد تبارنت تبارنا قلرال.
التعريف المختار:
لان كانت ةمرع التعررفات متقاربة يي المعن  ،غرر أن أةمعها هل تعررف الحنفرة ،أنها" :إخبار صادق
إلثبات حق بلفظ الشهادة يي مةلس القضاء" .يقد أبان معن الشهادة تفصرال أكثر من غرره.

ج .مشروعية الشهادة:
رمكن الستدل لل مشرللرة الشهادة من الكتاب لالسنة لاإلةماع لالمعقل :
))1

الصحاح تاج اللغة لصحاح العربرة ،الفارابي ،ج ،7ص393

))3

تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،8ص .831ةلاهر اإلكلر  ،اآلبي األزهري ،ج ،7ص432

))5

كشاف القناع ،البهلتي ،ج ،1ص .313الرلض المربع ،البهلتي ،ص.378

))2

يتح القدرر ،ابن الهمام ،ج ،2ص413

))4

إلانة اللالبرن ،البكري ،ج ،3ص .791حلاشي الشرلاني ،الهرتمي ،ج ،84ص.712
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أوال :من الكتاب
قا اهلل { :وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ َن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَْرَأَتَانِ َِمَّن تَرْضَوْنَ َِنَ الشُّهَدَاء}(.)1
وجه الداللة :هذه اآلرة نص يي مشرللرة الشهادة ،لاألمر اإللهي بالستشهاد لل الحقلق.
ثانيا :من السنة
قا " :شاهداك أل رمرنه" ( .)2لةاء أن النبي  سئ لن الشهادة ،يقا للسائ " :ترى الشمس؟ قا  :نعم،
يقا  :لل مثلها ياشهد ،أل دع" (.)3

وجه الداللة :يي الحدرثرن دللة لاضحة لل مشرللرة الستشهاد ،لأنها من لسائ إثبات الحقلق.
ثالثا :اإلجماع
أةمع العلماء لل مشرللرة الشهادة لحةرتها ،للم رخالف يي ذلك أحد (.)4

 -2اليمين:
أ .اليمين لغة:
الرمرن القسم ،لالةمع (أرمن) ل (أرمان) قر  :إنما سمرت بذلك ألنهم كانلا إذا تحالفلا ضرب ك امرئ منهم

رمرنه لل رمرن صاحبه (.)5
ب .اليمين اصطالحا:

قلرال يي ألفاظها ،لسألرد تعررفها
َّ
لرف الفقهاء الرمرن تعررفات متقاربة ،تدلر حل معن لاحد ،لان اختلفت ً

لند المذاهب األربعة:

 -8لريها األحناف بأنها" :لقد قلي به لزم الحالف لل الفع أل الترك" (.)6
 -7لريها المالكرة بأنها" :ربل العقد بالمتناع لالترك أل باإلقدام لل
التقادا"(.)1
ً

يع

بمعن

معظم حقرقة أل

))1

[البقرة]717:

))3

تعقبه الذهبي ،يقا  " :ب هل حدرث لاه" .لأخرةه ابن لدي بإسناد ضعرف لن ابن لباس( ،نصب الرارة ،الذهبي ،ج ،3ص)17

))5

مختار الصحاح ،الرازي ،ج ،8ص421

))2

صحرح مسلم ،كتاب اإلرمان ،باب للرد من اقتلع حق مسلم برمرن ياةرة بالنار ،ج ،8ص ،874حدرث رقم .841

))4

انظر :اإلةماع ،ابن المنذر ،ص11

))6

المبسلل ،السرخسي ،ج ،1ص871
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 -4لريها الشايعرة بأنها" :تحقرق األمر لتلكرده بذكر اسم اهلل تعال أل صفة من صفاته" (.)2
 -3لريها الحنابلة بأنها" :تلكرد المحللف للره بذكر معظم لل لةه الخصلص" (.)3
تعقيب على التعريفات السابقة:
تقاربت تعررفات المذاهب األربعة للرمرن ،لاتفقت ةمرعها لل َّ
أن الرمرن هل لقد أل تلكرد ،لكنها تبارنت يي

إظهار بعض القرلد األخرى للتعررف.
تعريف الباحث:

مستفردا من التعررفات السابقة -أن ألريها بأنها( :لقد قلي رةري به تأكرد الحالف ثبلت الحق أل
أستلرع –
ً
ةمال يإن الرمرن هي من اللرق التي رستند إلرها القاضي يي إصدار حكمه يي
نفره لل لةه مخصلص) .لا ً

يص النزاع لانهاء الخالف.
مشروعية اليمين:
ج.
ّ

ثبتت مشرللرة الرمرن بالكتاب لالسنة لاإلةماع لاألثر.
أوال :من الكتاب
قلله { :ويَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَََا أَنتُمْ بِمُعَِْزِين}(.)4
محرما.
وجه الداللة :يي اآلرة أمر من اهلل لنبره أن رقسم لل الحق ،لاهلل تعال ل رشرع
ً
ةاء يي تفسرر المنار" :إي بكسر الهمزة لسكلن الراء الخفرفة حرف ةلاب لتصدرق بمعن

رستعم مع القسم؛ أي نعم أقسم لكم بربي إنه لحق لاقع" ( .)5ليي هذا دللة لل مشرللرة الرمرن.

نعم ،لانما

ثانيا :من السنة
قلله " :لل رعل الناس بدللاهم لدل رةا دماء رةا لأملالهم ،للكن الرمرن لل المدل للره" (.)6

ليي رلارة البرهقي" :للكن البرنة لل المدلي ،لالرمرن لل من أنكر" (.)7
))1

لقد الةلاهر ،ابن نةم ،ج ،8ص282

))3

كشاف القناع ،البهلتي ،ج ،1ص771

))5

تفسرر المنار ،رضا ،ج ،88ص473

))2

رلضة اللالبرن ،النللي ،ج ،88ص4

))4

[رلنس]24:

))6
))7

سبق تخريجه.
صحرح مسلم ،كتاب األقضرة ،باب الرمرن لل المدل للره ،ج ،4ص ،8441حدرث رقم 8288
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وجه الداللة :أن الرمرن هل يص الخلاب إذا يقد الدلر (.)1
ثالثا :اإلجماع
يقد كان الصحابة  رحلفلن يي الدلالى لرللبلن الرمرن يي القضاء لفص الخصلمات ،للم رخالف مسلم

إةمالا .لأةمعت األمة لل أن الرمرن مشرللة لةائزة (.)2
يي ذلك يكان
ً
رابعا :األثر

حلف لمر ألبي بن كعب لل نخر  ،ثم لهبه له ،لقا  :خفت إن لم أحلف أن رمتنع الناس من الحلف

لل حقلقهم ،يتصرر َّ
سنة (.)3

 -3اإلقرار:
أ .اإلقرار لغة:
اإلقرار :اللتراف بالشيء ( ،)4لاإلذلان للحق (.)5
ب .اإلقرار اصطالحا:
اختلفت لبارات الفقهاء يي تعررف اإلقرار ،لل

المذاهب األربعة:

ما هل ملضح يرما سألرده من تعررفات لإلقرار لند

 -8لريه األحناف بأنه" :إخبار لن ثبلت حق للغرر لل نفس المقر" (.)6

 -7لريه المالكرة بأنه" :خبر رلةب حكم صدقه لل قائله يقل بلفظه أل بلفظ نائبه" (.)7

 -4لريه الشايعرة بأنه" :إخبار حق ثابت لل المخبر أل إخبار الشخص بحق للره لغرره" (.)8
 -3لريه الحنابلة بأنه" :اللتراف ،لهل إظهار الحق لفظا أل كتابة أل إشارة" (.)9

))1

اإللمام بأحادرث األحكام ،ابن دقرق العرد ،ص428

))3

المغني ،المقدسي ،ج ،81ص711

))5

المحكم لالمحرل األلظم ،المرسي ،ج ،1ص871

))7

حاشرة الدسلقي ،ج ،4ص .492الذخررة ،القرايي ،ج ،9ص.722

))9

المغني ،المقدسي ،ج ،2ص .841اإلنصاف ،المردالي ،ج ،87ص94

))2

مراتب اإلةماع ،ابن حزم ،ج ،8ص23

))4

العرن ،الخلر بن أحمد ،ج ،2ص78

))6

تبررن الحقائق ،الزرلعي ،ج ،7ص .2يتح القدرر ،ابن الهمام ،ج ،1ص729

))8

نهارة المحتاج ،الرملي ،ج ،2ص .12ةلاهر العقلد ،المنهاةي األسرللي ،ج ،8ص771

57

تعقيب على التعريفات السابقة:
بالنظر إل التعررفات السابقة ،رتضح أن لبارات الفقهاء اةتمعت لل أن اإلقرار هل إخبار بشيء ،لكن باقي

قرلد التعررف للباراته تبارنت.
التعريف المختار:

رمر الباحث إل تعررفي الحنفرة لالشايعرة ،إذ إنهما رتضمنان معن متقارًبا ،رفي بحقرقة اإلقرار ،أما
تعررف المالكرة يهل مرتبل بالزمة ،لتعررف الحنابلة لام رمكن أن ردخ غرره يره.
ج .مشروعية اإلقرار:
الحكمة من اإلقرار هل التلص إلثبات الحقلق ،لارصالها إل أصحابها بأرسر اللرق ،لاإلقرار هل الحاسم

يي النزاع ،يلل ادل شخص لل شخص يأقر بدللاه يهل حاسم يي قلع النزاع أمام القاضي لهل أقلى لسرلة
من لسائ اإلثبات .لةاء يي "الفقه اإلسالمي لأدلته" َّ
أن اإلقرار سرد األدلة (.)1

لاستد الفقهاء لل مشرللرة اإلقرار بالكتاب لالسنة لاإلةماع لالقراس ،لل التفصر التالي:
أوال :من الكتاب
قلهلل { :فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ الَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}( ،)2ل ِْ
اإل ْمال :
ْ

ِْ
اإل ْمالء( .)3لقا { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ كُونُواْ قَوَّاَِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ولَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}(.)4

وجه الداللة يي اآلرترن السابقترن أن إقرار من للره الحق مقبل لرؤخذ به ،لأن اهلل تعال أمر المؤمنرن أن
ركلنلا قلامرن بالقسل للل بأن رشهدلا لل أنفسهم تحقرقًا لمعن القسل الملللب يي اآلرة ،لالشهادة لل النفس

هي يي ذاتها اإلقرار.

قا اإلمام اللبري" :يإن قا قائ  :لكرف رقلم بالشهادة لل نفسه الشاهد بالقسل؟ له رشهد الشاهد لل

نفسه؟ قر  :نعم ،لذلك أن ركلن للره حق لغرره يرقر له به ،يذلك قرام منه له بالشهادة لل نفسه.)5( ".
ثانيا :من الس ّنة

استدللا بخبر الصحرحرن يي قصة العسرف" :لاغد را أنرس إل امرأة هذا ،يإن التريت يارةمها" (.)1
))1

الفقه اإلسالمي لأدلته ،الزحرلي ،ج ،1ص1111

))3

للبة الللبة ،النسفي ،ص841

))5

ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،2ص212

))2

[البقرة]717:

))4

[النساء]842:
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مبنرا لل اللتراف.
وجه الداللة :أثبت الحدرث بمنللقه الصررح حةرة اإلقرار ،إذ رتب الحد لةعله ً
ثالثا :اإلجماع
يإن األمة اإلسالمرة أةمعت لل صحة اإلقرار ،لكلنه حةة ،من غرر نكرر (.)2
رابعا :القياس
كذبا رضر بها ،يإذا ةاز الحكم بالشهادة
يألن اإلقرار أبلغ لآكد من الشهادة ،ألن العاق ل ركذب لل نفسه ً
ةاز الحكم باإلقرار من باب ألل  ،إذ إن قل ك أحد لل نفسه ألةب من دللاه لل غرره (.)3

المختلف عليها
ثانيا :طرق اإلثبات ُ
 -1الكتابة:
أ .الكتابة لغة:
الكتابة مصدر من كتب الشيء ركتبه كتْباً ِ
لكتاباً ،لكتابةً أصلها من الكتْ ِب  -بفتح الكاف لاسكان التاء هل
ضم أدرم إل أدرم بالخرالة ،لالكتْبة بالضم السرر رخرز به ،لكتب الدابة ركتبها لركتِبها كتباً ،لكتب للرها :خ ِزم

حراؤها بحلقة حدرد ،لة ِمع شفراها لئال ر ْنزى للرها ،لكتب الشيء تكترباً هرَّأه ،لأكتبت القربة إذا شددتها باللكاء،

يالكتابة إذاً مأخلذة من الضم لالةمع ،للذا سمرت الخر كتربة ،لرتحص يرها ةمع الحرلف بعضها إل بعض
للذا سمرت كتابة

()4

.

ب .الكتابة اصطالحا (:)5
صلالحا ،إنما استخدملا مةمللة من
للضلح معن الكتابة لم نلحظ أن الفقهاء قد اهتملا بتعررفها ا
ً
المصللحات التي أرادلا بها "الكتابة" ،لذلك من مث الصك ،لالسند ،لالكتاب ،لالم ْحضر ،لالسة  ،لقد استغنلا
بهذه المصللحات لن الحدرث لن أحكام الكتابة بشك لام ،حرث كانت لادتهم الحدرث لن الفرلع ك يرع
لل حدة.

غرر أن الباحث لقف لل تعررف للكتابة رختاره لركلن التعريف المختار ،لهل تعررف السلسي لها بأنها:
"الخل الذي رتم به تلثرق الحقلق لل لةه مخصلص للرةلع إلره لند الحاةة".
))1

رلاه مسلم ،كتاب الحدلد ،باب من الترف لل نفسه ،ج ،4ص ،8473حدرث رقم 8192

))3

انظر :تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،7ص.28

))5

يقه القضاء للرق اإلثبات ،السلسي  ،ص787

))2

مراتب اإلةماع ،ابن حزم ،ص21

) )4انظر :مختار الصحاح ،الرازي ،ص  .217لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،4ص ،781القاملس المحرل ،الفررلزآبادي ،ج ،8ص878
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ج .مشروعية الكتابة:
تظهر أهمرة الكتابة يي كلنها لسرلة أساسرة من لسائ العلم لالمعرية ،لأداة ل بد منها للتعلم لالتعلرم،

لتبلرغ المعاني لمدلللت األلفاظ ،لتلثرق العهلد لتبران األهداف ،لل أظنه رخف

لل

لاق اهتمام الشرع

بالكتابة ،لالتماد األمة للرها يي كثرر من مرادرنها.
 -8للرس ثمة خالف برن الفقهاء يي التبار الكتابة دلرال من أدلة اإلثبات من حرث المبدأ ،لكن
الخالف ركمن يي النلاق الذي تكلن يره الكتابة دلرال ،برن ملسع لمضرق .ليرما رلي بعض األدلة من
الكتاب لالسنة لالمعقل  ،تشرر إل التبار الكتابة دلر إثبات معتبر يي الشررعة اإلسالمرة.

أوال :من الكتاب
قلله { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ َُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ}(.)1
وجه الداللة :يي اآلرة أمر لمن تلل كتابة اللثائق برن الناس أن ركتبها بالعد برنهم لالكتاب لان لم ركن
حتما يإن سبرله إذا كتب أن ركتب لل حد العد لالحترال لالتلثق من األملر التي من أةلها ركتب الكتاب
بأن ركلن شرلا صحرحا ةائ از لل ما تلةبه الشررعة ( .)2لهذا دلر مشرللرة الكتابة.
ثانيا :من الس ّنة
()3

لرد لن أبي هرررة  لن النبي  أنه قا " :من قت له قتر يهل بخرر النظررن إما أن رؤدي

لاما أن

رقاد ( ،)4يقام رة من أه الرمن رقا له أبل شاه ،يقا  :اكتب لي را رسل اهلل ،يقا رسل اهلل " :اكتبلا

ألبي شاه" (.)5

وجه الداللة يي الحدرث أن النبي  قد أةاب أبا شاة لأمر بأن ركتبلا إلره ما قرره النبي  يي أمر
المقتل  ،يد هذا لل

أن الكتابة حةة معتبرة ،لال ماذا سرصنع أبل شاة يرما ركتب له إن لم تكن الكتابة

كذلك.
ثالثا :من المعقول

))1

[البقرة]717:

))3

أي :رأخذ الدرة

))5

رلاه مسلم ،كتاب الحج ،باب تحررم مكة لصردها لخالها لشةرها للقلتها ،إل ِ
لمنشد ،لل الدلام ،ج ،7ص ،911حدرث رقم 8422

))2

أحكام القرآن ،الةصاص ،ج ،7ص711

))4

من القلد ،لهل القصاص من القات
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الخل كاللفظ يي الدللة لما رررد صاحبه ،مع كلن الخل أكثر ثباتاً من الكالم ،يقد رقل اإلنسان كالماً ثم

ل رستلرع أن رعرده هل هل ،حت لل اختلف للره ،للكن الخل ثابت ،باإلمكان النظر يره ،لتأمله لبقائه لل

حاله (.)1

 -2علم القاضي:
أ .مفهوم علم القاضي:
للمه بلقائع الدللى لأسباب ثبلتها ،كما لل سمع القاضي رةال رعترف آلخر بأن له يي ذمته مائة درنار،

أل سمع رةال رقل زلةته أنت لالق ثالثا (.)2
ب .مشروعية القضاء بعلم القاضي:

اختلف الفقهاء يي حكم القضاء بعلم القاضي ،لل التفصر التالي :
عند األحناف( :)3يإن قضاء القاضي بعلم استفاده يي زمن القضاء لمكانه ةائز ،للكن ل رةلز قضاءه بعلمه
يي الحدلد الخالصة ،لذلك بال خالف يي المذهب .أما قضاء القاضي بعلم استفاده يي غرر زمن القضاء
لمكانه أل يي زمان القضاء يي غرر مكانه ،لذلك قب أن رص إل البلد الذي تقلد قضاءه ،يعند اإلمام أبي

حنرفة ل رةلز أصالً ،للند صاحبره رةلز يرما سلى الحدلد الخالصة.

عند المالكية( :)4ل رنبغي للقاضي القضاء بعلمه سلاء للم ذلك قب القضاء أل بعده ،لهذا رأي اإلمام مالك،
لررى ابن الماةشلن َّ
أن له القضاء بما سمعه من المتخاصمرن يي مةلس الحكم ،للند اللخمي :لرس له أن
رقضي بما كان لنده من العلم قب أن رلي القضاء لل بعد أن للره ،للم ركن يي مةلس قضائه أل كان يره،

لقب تحاكمهما إلره إل يي التعدر لالتةررح للشهلد يرستند يرها لعلمه ،لألبي لمر أن له أن رعد لرةرح

بعلمه ،لانه إن للم ما شهد الشهلد لل غرر ما شهدلا به أنه رنفذ للمه لررد شهادتهم بعلمه.
ليي رأي آخر يي المذهب

()5

ررى سحنلن أنه لل شهد لند لدلن مشهلدان بالعدالة لهل رعلم خالف ما شهدا

به لن رحكم بشهادتهما للن رردها ،للكن رريع ذلك إل للي األمر لرشهد بما للم لغرره بما للم .كما ررى أنه
لل شهد شاهدان لرسا بعدلرن لل ما رعلم إنه حق يلن رقضي بشهادتهما.
عند الشافعية :ليي المذهب الشايعي

()1

ل رةلز للقاضي القضاء بخالف للمه ،كما لل شهدت لنده برنة

بنكاح أل ملك من رعلم برنلنتها أل لدم ملكه؛ ألنه قالع ببلالن الحكم به حرنئذ لالحكم بالبال محرم ،للكن ل
))1
))2

اللرق الحكمرة ،ابن القرم ،ص731

انظر :نظام القضاء ،زردان ،ص .822القضاء يي اإلسالم ،أبل يارس ،ص849

) )3انظر :بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج،7ص7-6
) )4القوانين الفقهية ،ابن جزي ،ص. 194

) )5انظر :شرح منح الجليل ،عليش ،ج 8ص 359ــ  ،361المدونة الكبرى ،ابن القاسم ،ج 4ص 78
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رةلز له القضاء يي هذه الصلرة بعلمه لمعارضته بالبرنة مع لدالتها ظاه اًر .لرلي لن اإلمام الشايعي قللن

( :)2أحدهما أنه رةلز للقاضي الحكم بعلمه .لثانرهما لدم ةلاز ذلك.

عند الحنابلة( :)3ظاهر المذهب الحنبلي أنه ل رةلز للقاضي أن رحكم بعلمه يي حدلد لل يي غررها ل يرما
للمه قب الللرة لل بعدها  ،لهل قل لدد من الفقهاء منهم شررح لاسحاق لمحمد بن الحسن لالشعب  ،ليي

رلارة لن اإلمام أحمد أنه رةلز للقاضي الحكم بعلمه.

لخالصة المسألة  4أنه ل رةلز للقضاة لمن يي حكمهم من المستشاررن أل المحكمرن أل الخبراء اللتماد لل

للمهم الشخصي يي القضارا لالمشكالت التي رحكملن أل ربدلن آرائهم أل خبرتهم يرها ،سلاء كان هذا اللتماد

اقتفاء أل اتبالاً لما قا رسل اهلل 
مباش اًر أل غررهم مباشر أل كان يي زمن القضاء لمكانه أل قبله ،لذلك
ً
بأنه رحكم لل نحل ما رسمع.
 -3القرائن:

أ .القرائن لغة:

من قرن الشيء بالشيء إذا ةمع برنهما .لاقترن الشيء بالشيء أي اتص به .لتقارن الشرئان أي تالزما(.)5

ب .القرائن اصطالحا:

 -8ةاء يي "التعررفات" أنها" :ما رلزم من العلم به الظن بلةلد المدلل  ،كالغرم بالنسبة للملر" (.)6
خفرا يتد للره" (.)7
 -7لريها الشرخ الزرقا بقلله" :هي ك أمارة ظاهرة تقارن ً
شرئا ً
تعريف الباحث:
بالستفادة من التعررفرن السابقرن ،رمكن أن رعرف الباحث القررنة بأنها( :األمارة التي تفرد الظن بحقرقة
شيء خفي).
شرح التعريف:
لاألمارة :هي العالمة أل اإلشارة أل الدلر .
) )1نهاية المحتاج ،الرملي ،ج ،8ص 259ـ 261
) )2ترشيح المستفيدين ،السقاف ،ص415
) )3المغني ،المقدسي ،ج 11ص411
) )4الملتقى الفقهي :على الرابط ، http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=8892 :آخر دخول للموقع بتاريخ
2117/7/23
) )5المعةم اللةرز ،مةمع اللغة العربرة ،ص211-399
))6
))7

التعررفات ،الةرةاني ،ص42

المدخ الفقهي ،الزرقا ،ج ،4ص981
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لالظن :هل الشك بحقرقة أمر ما أل صفته.
لالحقرقة :هي ضد الظن ،لهي اللاقع الملابق للحادثة.
لالشيء الخفي :هل الذي لم تد للره دللة.
لالقررنة يي مةا اإلثبات هي العالمات التي تد لل اللاقعة المةهللة التي رراد إثباتها لند انعدام

أدلة اإلثبات األخرى األقلى من إقرار أل برنة.

سكرنا مللخة بالدماء لهل خارج من خربة خائفًا ررتةف ،يردخ شخص
مثا ذلك :أن ررى شخص رحم
ً
مضرةا بدمائه للرس يي الخربة غرره .ياللاقعة المراد
مذبلحا لتله
أل أشخاص الخربة لل الفلر يرةدلن آخر
ً
ً
إثباتها هي شخصرة القات لالعالمات التي تد للرها هي خرلج ذلك الرة لبتلك الهرئة التي تحم لل

اللتقاد أنه القات  ،لذلك لند لدم الترايه أل قرام البرنة لل القات  .ياللتراف لالبرنة دلرالن رتناللن اللاقعة

المةهللة مباشرة ،أما العالمات يإنها تد للرها دللة أي رؤخذ منه بالدللة لالستنتاج حكم اللاقعة المةهللة.
ج .مشروعية اإلثبات بالقرائن:

أخذ الفقهاء بالقرائن يي الةملة يي مسائ كثررة ،لان لةد خالف برنهم يإنما هل يي بعض الةزئرات ل يي
مستقال ،ب لم رصرحلا بها مع لملهم بها
بابا
ً
أص العم بالقررنة ،مع مالحظة أن الكثرررن منهم لم رفردلا له ً
يي اللقت نفسه ،للع مرد ذلك إل احترالهم يي القضاء؛ ألن استعما القرائن رحتاج إل حدة الذهن لزرادة
اللرع لالتقلى ،لكرال تصبح أداة للظلم لالتعسف (.)1

للكن هذا التحكرم للقرائن اختلف من مذهب آلخر ،ياتسع مداه لدى يقهاء المالكرة لمتأخري الحنابلة لتلسل

يره الحنفرة لضرق به يقهاء الشايعرة لالظاهررة (.)2
د .الفرق بين القرينة والفراسة:

رنبغي قب الحدرث لن الفرق برن القررنة لالفراسة أن نعرف الفراسة يي اللغة لالصلالح.
الفراسة لغة:
الفراسة مصدر من قللك :تفرس رتفرس يراسة ،لهي بمعن  :التثبت لالنظر ،لمنه :تفرست يره خررا ،أي

تعريته بالظن الصائب .لهل رتفرس أي رتثبت لرنظر ،تقل منه رة يارس النظر ،ليارس بذلك األمر ،إذا كان

لالما به (.)3
ً
))1

لسائ اإلثبات ،الزحرلي ،ص .211تعارض البرنات ،الشنقرلي ،ص832

))3

مختار الصحاح ،الرازي ،ص .742لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،1ص829

))2

نظام اإلثبات يي الفقه اإلسالمي ،للض أبل بكر ،مةلة الةامعة اإلسالمرة بالمدرنة المنلرة ،العدد ،17ص879
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الفراسة اصطالحا:
هي "للم تتعرف منه أخالق اإلنسان ،من هرئته لمزاةه لتلابعه ،لحاصله الستدل بالخلق الظاهر لل

الخلق البالن" (.)1

لالفراسة من لسائ اإلثبات المختلف يرها لند يقهاء الشررعة ،يال رصح الحكم بها لل قل ةمهلر الفقهاء من

الحنفرة لالمالكرة لالشايعرة لالحنابلة ( ،)2خاليًا لبن القرم (.)3

يلما كان الستدل بالفراسة ل رقلم لل أسس لاضحة ظاهرة ،حرث إن خللات الستنتاج يرها خفرة غرر

المتفرس ،يقد منع ةمهلر الفقهاء من الحنفرة لالمالكرة لالشايعرة لالحنابلة بناء األحكام القضائرة
معرلية لغرر
ِّ
لل الفراسة ،لقاللا :إنها ل تصلح مستنداً للقاضي يي يص الدللى ،إذ إن القاضي لبد له من حةة ظاهرة
ربني للرها حكمه (.)4

لكن أصحاب المذهب الذي ررى صالحها استندلا إل قل اهلل { :إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَات لِّلْمُتَوَسِّمِني}(.)5
وجه الداللة :أن المتلسمرن رعني المتفرسرن ،معتمدرن لل ما رلاه أبل سعرد الخدري  أن النبي  قا :

"اتقلا يراسة المؤمن يإنه رنظر بنلر اهلل" .ثم تال اآلرة" (.)6

للن أنس بن مالك رضي اهلل لنه أن رسل اهلل  قا " :إن هلل لبادا رعريلن الناس بالتلسم" ( .)7رقل

األللسي" :قا الةال السرللي :هذه اآلرة أص يي الفراسة" (.)8

لرظهر للباحث أن الراةح هل لدم الحكم بناء لل الفراسة ،يحكمها مبني لل الظن ،لالظن مدلاة للظلم

لند إنزاله منزلة الرقرن ،لكن ل بأس من الستئناس بفراسة القاضي خال إةراءات المحاكمة.
لرمكن تلخرص الفرق برن القررنة لالفراسة يي النقال التالرة (:)9

))1

كشاف اصلالحات الفنلن لالعللم ،التهانلي ،ج ،8ص21

))3

اللرق الحكمرة ،ابن القرم ،ص71

))2

انظر :تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،7ص .813الملسللة الفقهرة الكلرترة ،ج ،43ص .93معرن الحكام ،اللرابلسي ،ص.713

))4

انظر :معرن الحكام ،اللرابلسي ،ص .713الشرح الكبرر بهامش حاشرة الدسلقي ،الدسلقي ،ج ،3ص .841أحكام القرآن ،ابن العربي،

))5

[الحةر]22:

ج ،4ص .8889تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،7ص .813الملايقات ،الشالبي ،ج ،7ص.812
))6

رلاه الترمذي ،أبلاب تفسرر القرآن لن رسل اهلل ،باب :لمن سلرة الحةر ،ج ،2ص ،791حدرث رقم  .4872قا الترمذي :حدرث

))7

مةمع الزلائد ،الهرثمي( .711/8 :قا الهرثمي :إسناده حسن)

))9

انظر :نظام اإلثبات يي الفقه اإلسالمي ،للض أبل بكر ،مةلة الةامعة اإلسالمرة بالمدرنة المنلرة ،العدد ،17ص872

غررب.
))8

تفسرر رلح المعاني ،األللسي ،ج ،2ص482
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أوال :القررنة لالمة مشاهدة بالعران ،لدللتها لاضحة ،لل رقا لمن ررى هذه العالمة لرستنتج هذا الحكم إنه
متفرس.
ثانيا :رؤرة القررنة ل تتللب ملاصفات معرنة يي الرائي ،كصدق اإلرمان لصفاء الفكر لحدة الذكاء ،لذلك ألن
خللات الستنتاج يرها لاضحة ،أما الفراسة يهي تتللب ملاصفات معرنة يي المتفرس ،صدق إرمان أل حدة
ذكاء لصفاء يكر ،لذلك ألن خللات الستنتاج يرها مستترة خفرة.
ثالثا :رمكن أن تقام البرنة لل

لقلع القررنة لرتأكد القاضي من ثبلتها ،أما الفراسة يال رتلير يرها ذلك ،يال

رستلرع أحد الشهادة للرها لان صح لقللها لل قلب اثنرن أل أكثر يتلك حالة نادرة.
رابعا :القررنة قد تصلح دلرالً لبناء األحكام القضائرة لمستنداً للقاضي يي يص النزاع ،أما الفراسة يال رصح

الحكم بها لل قل ةمهلر الفقهاء من الحنفرة لالمالكرة لالشايعرة لالحنابلة ( ،)1خاليًا لبن القرم (.)2

 -4تقرير الخبراء "الخبرة":
أ .مفهوم الخبرة كوسيلة لإلثبات:
قد رتعذر لل القاضي يي كثرر من األحران اإللمام ببعض األملر الفنرة التي رتلقف للرها الفص يي

النزاع الملرلح للره ،كما قد رتللب األمر إةراء تحقرق رستلةب التدخ يي بعض المسائ التي ل رفترض
للم القاضي بها ،لذا يقد أةاز القانلن للمحاكم -للل من تلقاء نفسها -أن تستعرن بذلي الخبرة لمباشرة إةراءات

التحقرق لتقدرم تقررر بذلك إلرها حت تستلرع الفص يي القضارا الملرلحة للرها.

نللا من أنلاع المعارنة الفنرة أل التحقرق الذي رعهد به القاضي إل خبرر مختص لرقلم
من هنا ،تعد الخبرة ً
بمهمة محددة تتعلق بلاقعة مادرة رستلزم بحثها أل تقدررها أل إبداء الرأي الفني يرها (.)3
ب .أهمية الخبرة في اإلثبات:
تعد الخبرة من أهم لرق اإلثبات المباشرة الت تعرن القاضي لل معرية الةلانب الفنرة الالزمة للفص يي

الدللى ،لللمحكمة أن تحكم بندب الخبرر من تلقاء نفسها أل بناء لل للب أحد الخصلم أل كلرهما من الخبراء
المقبللرن أمامها يي حالة لدم اتفاق الخصلم لل خبرر معرن.

))1

انظر :تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،7ص .813الملسللة الفقهرة الكلرترة ،ج ،43ص .93معرن الحكام ،اللرابلسي ،ص.713

))3

انظر :مقا للمي" :دلر الخبرة يي اإلثبات" ،زام الركاض ،لبر الرابل ،http://www.alriyadh.com/886175 :آخر دخل للملقع

))2

اللرق الحكمرة ،ابن القرم ،ص71

يي 7182/7/71م
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للل الخبرر المكلف أن رقلم بالمهمة بنفسه ليق الصالحرات الممنلحة له ،لل رةلز ألي ةهة كانت أن
تمتنع لن إلالع الخبرر بما رلزم اللالع للره دلن مبرر قانلني ،لاذا ريضت المحكمة تعررن الخبرر يي

الدللى رةب بران أسباب الريض ،لرةلز رد الخبراء لألسباب التي تةرز رد القضاة بشك لام (.)1

لثمة لرق أخرى لإلثبات ،مختلف لل حةرتها برن العلماء ،مث القسامة ( ،)2لاللعان ( ،)3لغررها ،لرس

المقام هنا للتفصر يرها ،لرمكن الرةلع إلرها يي مظانها الفقهرة.

))1

انظر :مقا للمي" :دلر الخبرة يي اإلثبات" ،زام الركاض ،لبر الرابل ،http://www.alriyadh.com/886175 :آخر دخل للملقع

))2

تعددت تعررفات المذاهب الفقهرة للقسامة ،لكن :رؤخذ من إةمالي التعررفات أنها :الرمرن باهلل بسبب مخصلص للدد مخصلص للل

يي 7182/7/71م

شخص مخصلص لهل المدل للره لل لةه مخصلص ،لهل أن رقل خمسلن من أه المحلة إذا لةد قتر يرها باهلل ما قتلناه لل للمنا

له قاتالً يإذا حلفلا رغرملن الدرة (بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص .711القلانرن الفقهرة ،ابن ةزي ،ص .771مغني المحتاج ،ج،3

ص .819المغني ،المقدسي ،ج ،1ص)13
))3

الذي رظهر من تعررفات الفقهاء للعان أنها متقاربة ،لان اختلفت يي ألفاظها ،إل أنها تد يي مضملنها لل المعن الحقرقي للعان لهل

اللررق الذي رتم من خالله اتهام الزلج زلةته بالزنا أل بنفي انتساب حم زلةته إلره لهل ما رسم يي اللقت الحاضر بالخرانة الزلةرة

لركلن اللعان لن لررق شهادات تةري برن الزلةرن تكلن مقرلنة باللعن من ةانب الزلج لبالغضب من ةانب الزلةة( .الملسللة الفقهرة

الكلرترة ،ج ،2ص.)739
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املطلب الثالث
طرق اإلثبات اإللكرتونية
رةدر التنبره هنا إل َّ
أن كاية لرق اإلثبات التقلردرة تصلح لتكلن لسائ إلثبات الةرائم اإللكترلنرة ،ب

َّ
إن بعضها قد ركفي إلثبات الةررمة اإللكترلنرة ،كما لل أقر المةرم المعللماتي لل نفسه ،أل شهد للره شهلد
ليق الضلابل الشرلرة المعتبرة ،أل حلف الرمرن لل ةررمته.
غرر أن اللبرعة الخاصة للةررمة اإللكترلنرة لالبرئة الحاضنة لها رةعلها تختص ببعض اللسائ
المتسقة مع هذه اللبرعة لهذه الكرنلنة .لبالتالي يإن حدرثي يي هذا المللب رنصب لل الدلر اإللكترلني،
مفهلمه لخصائصه ،لالتكررف الفقهي له ،لحةرته.

أوال :مفهوم الدليل اإللكتروني
رمكن تعررف الدلر اإللكترلني بأنه:
" -8الدلر المأخلذ من أةهزة الحاسب اآللي ،لركلن يي شك مةالت أل نبضات مغنالرسرة أل كهربائرة،
ممكن تةمرعها لتحلرلها باستخدام برامج لتلبرقات تكنلللةرة خاصة ،لرتم تقدرمها يي شك دلر رمكن

التماده أمام القضاء" (.)1

" -7معللمات رقبلها المنلق لالعق لرعتمدها العلم ،رتم الحصل للرها بإةراءات قانلنرة لللمرة بترةمة
البرانات الحاسبرة المخزنة يي أةهزة الحاسب اآللي لملحقاتها لشبكات التصا  ،لرمكن استخدامها يي

أي مرحلة من مراح التحقرق أل المحاكمة إلثبات حقرقة يع أل شيء أل شخص له لالقة بةررمة أل

ةان أل مةني للره" (.)2

أساسا يي العالم اليتراضي لرقلد إل الةررمة" (.)3
" -4الدلر الذي رةد له
ً
لهناك تعررفات أخرى للدلر اإللكترلني ،رمكن الرةلع إلرها يي مظانها (.)4

))1

البحث لالتحقرق الةنائي الرقمي يي ةرائم الحاسب اآللي لاإلنترنت ،لبد المللب ،ص٨٨

))3

اإلثبات الةنائي باألدلة الرقمرة ،يرغلي ،لالمسماري ،ص84

))2

التحقرق يي الةرائم المستحدثة ،البشري ،ص٤٣٢

))4

انظر :البحث لالتحقرق الةنائي الرقمي يي ةرائم الحاسب اآللي لاإلنترنت ،ممدلح لبد المللب ،ص 11لما بعدها .اإلثبات الةنائي

باألدلة الرقمرة ،لبد الناصر يرغلي ،محمد المسماري ،ص 87لما بعدها
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تعقيب على التعريفات السابقة:
من خال التعررفات السابقة رظهر أن ك لاحد لل حدة قاصر لن تعررف الدلر اإللكترلني تعررفًا
شامال ،لكنها اتفقت يي بعض محددات الدلر اإللكترلني ،لهل أن ركلن مأخلًذا من الحاسب اآللي ،لبر
ً
استخراج لتحلر البرانات ،لرقلد إل اكتشاف الةاني.

تعريف الباحث:
لرف الباحث الدلر
بالستفادة من التعررفات السابقة لغررهاَّ ،

اإللكترلني بأنه( :الدلر

الذي رتم

استخراةه إلكترلنرا من أنظمة األةهزة المحمللة لالحلاسرب ،لتلبرقاتها لبرامةها المختلفة ،لشبكات التصا ،
بغلاء قانلني ،باستخدام معدات ينرة ،رةري تحلرله لتفسرره لتقدرمه للقاضي كبرنة إثبات).

( )1

لأشرر إل أن األدلة اإللكترلنرة لرست لل شك لاحد ،لانما رلةد منها صلر لدردة ،لقد قسمها البعض
إل :
 -8أدلة إلكترلنرة خاصة بأةهزة الحاسب اآللي لشبكاتها.
 -7أدلة إلكترلنرة خاصة بالشبكة العالمرة للمعللمات "اإلنترنت".

 -4أدلة إلكترلنرة خاصة ببرلتلكللت تباد المعللمات برن أةهزة الشبكة العالمرة للمعللمات "اإلنترنت".
ثانيا :خصائص الدليل اإللكتروني

()2

َّ
رتمرز الدلر الةنائي اإللكترلني لن الدلر الةنائي التقلردي بالخصائص التالرة:
 -8األدلة اإللكترلنرة تتكلن من برانات لمعللمات ذات هرئة إلكترلنرة غرر ململسة ،ل تدرك بالحلاس
العادرة ،ب رتللب إدراكها الستعانة بأةهزة لمعدات لأدلات الحاسبات اآللرة ،لاستخدام نظم برامةرة
حاسلبرة.

 -7األدلة اإللكترلنرة لرست أق مادرة من الدلر المادي يحسب ،ب تص يي بعض األحران إل درةة
التخرلرة يي شكلها لحةمها لمكان تلاةدها غرر المعلن؛ لذلك ألن مصللح الدلر اإللكترلني رشم

كاية أشكا لأنلاع البرانات اإللكترلنرة الممكن تداللها رقمرا ،بحرث ركلن برنها لبرن الةررمة رابلة من
نلع ما ،لتتص بالضحرة لل النحل الذي رحقق هذه الرابلة برنها لبرن الةاني.

))1
))2

البحث لالتحقرق الةنائي الرقمي يي ةرائم الحاسب اآللي لاإلنترنت ،لبد المللب ،ص ٨٨

انظر :انظر :التحقرق يي الةرائم المستحدثة ،البشري ،ص  ٤٣٢لما بعدها .انظر :لرقة لم " :إستخدام برلتلآل  TCP IPيي بحث

لتحقرق الةرائم لل الكمبرلتر" :ممدلح لبد المللب.
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 -4رمكن استخراج نسخ من األدلة الةنائرة اإللكترلنرة ملابقة لألص للها ذات القرمة العلمرة لالحةرة
الثبلترة ،الشيء الذي ل رتلاير يي أنلاع األدلة األخرى (التقلردرة) ،مما رشك ضمانة شدردة الفعالرة
للحفاظ لل الدلر ضد الفقد ،لالتلف ،لالتغررر ،لن لررق لم نسخ لبق األص من الدلر .

 -3األدلة اإللكترلنرة رمكن استرةالها بعد محلها ،لاصالحها بعد إتاليها ،لاظهارها بعد إخفائها ،مما
رؤدي إل

صعلبة الخالص منها ،لهي خصرصة من أهم خصائص الدلر

اإللكترلني ،بالمقارنة

بالدلر التقلردي ،يهناك العدرد من البرامج الحاسلبرة التي لظرفتها استعادة البرانات التي تم حذيها أل
إلغائها ،مما رعني صعلبة إخفاء الةاني لةررمته أل التخفي منها.

 -2األدلة الةنائرة اإللكترلنرة ذات لبرعرة درنامركرة يائقة السرلة ،تنتق من مكان آلخر لبر شبكات
التصا  ،متعدرة حدلد الزمان لالمكان ،لهذا ما رسه إمكانرة التاللب بها أل تحررفها.

 -1رمكن من خال

الدلر

اإللكترلني رصد المعللمات لن الةاني لتحلرلها يي ذات اللقت ،يالدلر

اإللكترلني رمكنه أن رسة تحركات الفرد ،كما أنه رسة لاداته لسللكراته لبعض األملر الشخصرة
لنه ،لذا يإن البحث الةنائي قد رةد غارته بسهللة أرسر من الدلر المادي.

ثالثا :التكييف الفقهي للدليل اإللكتروني
َّ
إن الصلر المأخلذة من الحاسلب أل التسةرالت الصلترة أل المرئرة ،هي بحكم القرائن ،إذ القررنة هي

استدل لل

شيء مةهل من آخر معللم ،يتبق

يي إلار القرائن الظاهرة ،شرل أن رتم الحصل للرها

بلررقة مشرللة ،أي بإةراءات لخللات قانلنرة صحرحة مشفللة بخبرة لالرة يي التحصر الةنائي ،حت إذا

ثبتت صحتها رقرنا دلن أدن شك ،بات تقررر الخبرر الذي رقدمه للقاضي كالشهادة المباشرة.

ابتداء لل أنها قرائن ،أنها (أي األدلة اإللكترلنرة) يي حقرقة
لمما رعزز تكررف هذه األدلة اإللكترلنرة
ً
مصرح به،
كثرر من البرانات ،رمكن أن رشرر الدلر إل حدلث تغررر للرها أل دخل غرر
األمر تحتلي ًا
َّ
مادرا ثابتًا رمكن أن رعتمد للره القضاء بشك نهائي كالشهادة أل اإلقرار لغررها،
لبالتالي يهي لرست ً
دلرال ً
للضا لن كثرة األشخاص الذرن قد َّ
رترددلن لل
ً
لنها.

َّ
المدة الفاصلة برن لقللها لالكشف
مسرح الةررمة خال

لردلم هذا التكررف الفقهي لألدلة اإللكترلنرة لل أنها من القرائن ،أنها ةرائم نالمة نظرفة تخلل من
نظر لصعلبة اكتشايها للدم تركها ألرة آثار ململسة رمكن الستناد إلرها يي الدللى ،لانما
الدماء لالعنفً ،ا
رتعلق األمر بتقنرة رقمرة لبرانات مخزنة يي الةهاز الحاسلبي ،تحتاج إل خبراء لركتشفلا مكنلناتها.
لاةمالَّ ،
يإن مةرد الحصل لل

الدلر اإللكترلني لتقدرمه للقضاء ل ركفي للتماده ،إذ إنه ربق

إلار قررنة غرر ثابتة ،لكن رمكن التباره دلرال ثابتا لبمثابة شهادة مباشرة إذا انلبقت للره الشرلل التالرة:
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يي

 -8رةب الحصل لل

الدلر بصلرة مشرللة غرر مخالفة ألحكام الدستلر لل لقانلن العقلبات .لمن

أمثلة اللرق غرر المشرللة التي رمكن أن تستخدم يي الحصل لل

األدلة الناتةة لن الةرائم

اإللكترلنرة ،اإلكراه المادي لالمعنلي يي ملاةهة المتهم المعللماتي من أة يك شفرة نظام من النظم

المعللماترة أل اللصل إل دائرة ح التشفرر أل اللصل إل ملفات البرانات المخزنة ،أل التحررض
لل ارتكاب الةررمة اإللكترلنرة من قب ألضاء الضابلة العدلرة ،كالتحررض لل الغش أل التزلرر

المعللماتي أل التةسس المعللماتي ،لالستخدام غرر المصرح به للحاسلب ،لالتنصت ،لالمراقبة
اإللكترلنرة لن بعد (.)1

 -7رةب التأكد من كلن األدلة اإللكترلنرة سلرمة من التاللب لالتزلرر .ذلك أنه ل مةا لدحض قررنة
البراءة لايتراض لكسها إل لندما رص اقتناع القاضي إل حد الةزم لالرقرن ،لرمكن التلص إل ذلك
من خال ما رعرض من األدلة اإللكترلنرة ،لالمصغرات الفرلمرة ،لغررها من األشكا اإللكترلنرة التي
تتلاير لن لررق اللصل المباشر ،أم كانت مةرد لرض لهذه المخرةات المعالةة بلاسلة الحاسلب

لل

الشاشة الخاصة به أل لل

اللريرات .لهكذا رستلرع القاضي من خال ما رعرض للره من

مخرةات إلكترلنرة ،لما رنلبع يي ذهنه من تصلرات لاحتمالت بالنسبة لها ،أن رحدد قلتها
الستدللرة لل صدق نسبة الةررمة اإللكترلنرة إل شخص معرن من لدمه.

 -4إمكانرة مناقشة األدلة اإللكترلنرة المستخرةة من الحاسلب لاإلنترنت ( .)2لرعني مبدأ لةلب مناقشة
الدلر الةنائي بصفة لامة أن القاضي ل رمكن أن رؤسس اقتناله إل لل
لرحت يي ةلسات المحاكمة لخضعت لحررة مناقشة ألراف الدللى.

العناصر اإلثباترة التي

لررى الباحث أن تحقرق درةة قبل ممرزة لألدلة اللكترلنرة رتللب برنامةا تلللرا شامال ،للمتعاملرن

لمؤسسات األلما لالةهات القضائرة لالقانلنرة لالشرلرة ،لرس يقل للديع نحل قبل هذه األدلة ،للكن إلرةاد

ثقاية لامة تمث األساس للتعالي مع كاية إي ارزات لصر المعللمات اآلخذة بالتللر السررع ،حت ل تكلن ثمة
يةلة برن قدرة المتعاملرن مع التقنرة لبرن الةدرد من يتلحها.
خامسا :صعوبات تعترض إثبات الجريمة اإللكترونية
مما تقدم رتبرن أن ثمة صعلبات تعترض إثبات الةررمة اإللكترلنرة تتمث يي البعد الدللي ،إذ رةري

النفاذ إل أنظمه الحاسلب يي أحد البلدان لرتم التاللب بالبرانات يي بلد آخر لتسة النتائج يي بلد ثالث،
ناهرك لن َّأنه رمكن تخزرن أدلة الةررمة اإللكترلنرة يي ةهاز حاسلب ملةلد يي بلد غرر الذي ارتكب يره

المةرم يعله ،بالتالي رستلرع المةرم اإللكترلني إخفاء هلرته ،لنق الملاد من خال قنلات ملةلدة يي بلدان
مختلفة ،يي قارات مختلفة قب اللصل إل
))1
))2

المرس إلرهم ،نترةة القدرة لل

انظر :أدلة اإلثبات الةنائي ،الصغرر ،ص 888

مشرللرة الدلر اللكترلني المستمد من التفترش الةنائي ،الللالبة ،ص88
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التنق إلكترلنرا من شبكة إل

قارات مختلفة ،بحرث تقع الةررمة يي لدة دل لتحكمها لدة قلانرن لقلالد
أخرى لالنفاذ إل قلالد البرانات يي َّ
تحدرا أمام الةهات القضائرة يي تلبرق القانلن لرزرد من صعلبة التحقرق يرها.
معنرة بذلك ،مما رشك
ً
أضف إل

ذلك الصعلبات المتعلقة بمهارة المةرمرن يي التخزرن اإللكترلني للمعلرات ،األمر الذي

رةعلها غرر مرئرة لغرر مدركة بالعرن المةردة ،لمهارة تشفرر البرانات المخزنة إلكترلنرا أل المنقللة لبر

شبكات التصا  ،لسهللة محل األدلة يي زمن قصرر.

لمن أة الحفاظ لل مسرح الةررمة ،رنصح الخبراء بتصلرر الكمبرلتر لما قد رتص به من أةهزة

بدقَّة تامة ،لأخذ صلرة ألةزائه الخلفرة لسائر ملحقاته ،لمالحظة لررقة إلداد نظام الكمبرلتر بعنارة بالغة،

لاثبات الحالة التي تكلن للرها تلصرالت لكابالت الكمبرلتر لالمتصلة بمكلنات النظام ،للدم التسرع يي نق

أي مادة معللماترة من مكان لقلع الةررمة خشرة إتالف البرانات المخزنة (.)1

))1

انظر :لرقة لم " :دلالى الةرائم اإللكترلنرة لأدلة إثباتها يي التشررعات العربرة برن اللاقع لالمأمل " ،إدارة الدراسات لالبحلث.
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تهيئة:
نه الشارع الحكرم الناس لن ارتكاب الةرائم لاقتراف المعاصي ،لشرع من العقلبات ما رضمن ردع

الةناة لةعلهم لبرة لمن تسل له نفسه اإلقدام لل يع الةررمة .لأراد الشارع الحكرم من هذا المنهج إرساء
قلالد األمن لالستقرار لاللمأنرنة يي المةتمع اإلسالمي ،بما ركف تحقرق مقاصد الشررعة اإلسالمرة يي حفظ

الضرلرات الخمس.

رقل للدة يي "التشررع الةنائي اإلسالمي"" :لقد شرع العقاب لل الةررمة لمنع الناس من اقترايها،

ألن النهي لن الفع أل األمر بإترانه ل ركفي لحده لحم الناس لل إتران الفع أل النتهاء لنه ،لللل العقاب
مفهلما لنترةة
أملر ضائعة لضرًبا من العبث ،يالعقاب هل الذي رةع لألمر لالنهي
لكانت األلامر لالنلاهي ًا
ً
مرةلة ،لهل الذي رزةر الناس لن الةرائم ،لرمنع الفساد يي األرض ،لرحم الناس لل البتعاد لما رضرهم،

أل يع ما يره خررهم لصالحهم" (.)1

ليي ملضلع الةررمة اإللكترلنرة المتعلقة باستعما

شبكات التلاص

الةتمالي ،يإنه إذا تليرت

أركانها ،يقد تكلن ةررمة متعلقة بحق هلل تعال ( ،)2أل حق للعباد ،يإذا كانت حقًا هلل تعال يفرها لقلبة مقدرة،
حد أل قصاص لدرة.
"لتعد العقلبة حقًا هلل يي الشررعة كلما استلةبتها المصلحة العامة ،لهي ديع الفساد لن الناس لتحقرق
الصرانة لالسالمة لهم ،لك ةررمة ررةع يسادها إل العامة ،لتعلد منفعة لقلبتها للرهم ،تعد العقلبة المقررة
تأكردا لتحصر المنفعة ،لتحقرقًا لديع الفساد لالمضرة ،إذ التبار العقلبة حقًا هلل تؤدي إل
للرها حقًا هلل تعال ؛
ً
لدم إسقال العقلبة بإسقال األيراد أل الةمالة لها" (.)3
لالةررمة اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي ،بالنظر إل

لقلبتها ،قد تكلن

لاحدة من أنلاع ثالثة :ةررمة حدرة ،لرترتب للرها حدلد ،أل ةررمة قصاص ،لرترتب للرها قصاص أل درة،
لةررمة تعزرر ،لرترتب للرها تعزرر ،ليي هذا المبحث سنأتي لل تفصر ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة

المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي:

()1

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص11

()2

المراد من كلنها حقاً هلل تعال  :أنها شرلت لصرانة األلراض لاألنساب لاألملا لالعقل لاألنفس لن التعرض لها( .انظر :المبسلل،

()3

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص29

السرخسي ،ج 9ص  ،41تبررن الحقائق ،الزرلعي ،ج ،4ص ،814مغني المحتاج ،ج ،3ص)822
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املطلب األول
جرائم احلدود اإللكرتونية
اصلالحا ،ثم أستعرض دلن تفصر ةرائم الحدلد
سآتي يي هذا المللب لل تعررف الحد لغة ل
ً
مبرنا
لملما ،ثم أتحدث لن ةرائم الحدلد اإللكترلنرة التي رمكن أن ترتكب لبر شبكات التلاص الةتمالي ً
ً
حكم للقلبة ك منها.
الحد لغة:
ّ
حدردا لمتناله لصالبته لشدته (.)1
الحد هل المنع ،لهل لرف الشيء ،لمنه سمي الحدرد ً
الحد اصطالحا:
ّ
لردت تعررفات متقاربة ةدا للحد لدى يقهاء المذاهب األربعة ،لل ما سأبرنه:
 -8لريه األحناف بأنه" :لقلبة مقدرة لاةبة حقا هلل تعال " (.)2

 -7للريه المالكرة بأنه" :ما لضع لمنع الةاني من العلدة لمث يعله لزةر غرره" (.)3
 -4للريه الشايعرة بأنه" :لقلبة مقدرة لةبت زة ار لن ارتكاب ما رلةبه" (.)4

 -3للريه الحنابلة بأنه" :لقلبة مقدرة يي معصرة لتمنع من اللقلع يي مثلها" (.)5
تعقيب على التعريفات السابقة:
تعررفات األحناف لالشايعرة لالحنابلة تشترك يي كلن الحد لقلبة مقدرة من قب

الشارع ،لخصصها

األحناف بما قرر حقًا هلل تعال  ،أما الشايعرة لالحنابلة يقد أللقلا لفظ الحد لل ك لقلبة مقدرة من الشارع
بغض النظر لن كلنها مقدرة رلارة لحق اهلل أم لحق العباد ،لردخ يي تعررفهما القصاص ،ألنه لم رشتم

لل قرد "لحق اهلل تعال " ،لتخرج منه لقلبة التعزرر يقل؛ ألنها لرست مقدرة شرًلا .أما تعررف المالكرة يهل
لام ردخ تحته ةمرع العقلبات.

()1

انظر :مقاررس اللغة ،ابن يارس ،ج ،7ص .4لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،4ص831

()3

الفلاكه الدلاني ،النفرالي ،ج ،7ص .731حاشرة الدسلقي ،الدسلقي ،ج ،3ص.313

()5

اإلنصاف ،المالردي ،ج ،3ص .8278المغني ،المقدسي ،ج ،87ص.412

()2

المبسلل ،السرخسي ،ج ،9ص .41بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص39

()4

اإلقناع ،الشربرني ،ج ،3ص .787الحالي ،المالردي ،ج ،84ص.813
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اء كانت حقًا هلل
لأشرر هنا إل أن بعض الفقهاء أللقلا مصللح الحد لل ةمرع العقلبات الشرلرة ،سل ً
لبناء لل هذا اإللالق تدخ لقلبات التعازرر
سبحانه لتعال أل للعبد سلاء كانت مقدرة أل غرر مقدرة،
ً

أرضا يي مدلل كلمة "الحد" ،لمن هؤلء العلماء شرخ اإلسالم ابن ترمرة لتلمرذه ابن القرم (.)1
ً
التعريف المختار:

رتبرن أن تعررف األحناف هل األقرب لاألدق ،لذلك يإن التعررف المختار للحد هل" :لقلبة مقدرة لاةبة حقا
هلل تعال ".
جرائم الحدود عموما:
ةرائم الحدلد يي الشررعة اإلسالمرة سبعة ،هي :الزنا لالقذف لالشرب لالسرقة لالحرابة لالردة لالبغي"(،)2

للمزرد من التفصر حللها رمكن الرةلع إل مظانها (.)3

للتشررع الحدلد حكمة ذكرها الشاذلي يي "الةنارات"" حرث قا " :الحدلد زلاةر لضعها اهلل تعال للردع

لن ارتكاب ما حظر ،لترك ما أمر به؛ لما يي اللبع من مغالبة الشهلات الملهرة لن للرد اآلخرة بعاة اللذة،
حذر من ألم العقلبة ،لخرفة من نكا الفضرحة؛
يةع اهلل تعال من زلاةر الحدلد ما رردع به ذا الةهالة ًا
متبللا ،يتكلن المصلحة ألم
ممنللا ،لما أمر به من يرلضه
لركلن ما حظر من محارمه -ة شأنه-
ً
ً
لالتكلرف أتم ،لتتحقق الرحمة .لالةررمة بهذا المعن إنما تكلن إذا شرع اهلل تعال للمحظلر لقلبة ،لما لم رشرع

له لقلبة ل ركلن ةررمة" (.)4
جرائم الحدود اإللكترونية:

إلكترلنرا لبر شبكات التلاص الةتمالي لشبكة اإلنترنت:
من الةرائم الحدرة التي رمكن أن تمارس
ً
القذف ،لالسرقة .لل ردخ ضمن ةرائم الحدلد اإللكترلنرة ك من :الحرابة لالزنا لالشرب لالردة لالبغي ،بسبب
تعذر حدلثها بلسالة إلكترلنرة بحكم لبرعتها لشرللها الخاصة (.)5

لسأبرن يرما رلي حكم ةررمتي الحدلد اإللكترلنرة للقلبتهما يي الشررعة اإلسالمرة:

()1

انظر :مةملع الفتالى ،ابن ترمرة ،ج ،71ص .431إلالم الملقعرن لن رب العالمرن ،ابن القرم ،ج ،4ص79

()3

راةع :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص 21لما بعدها .ملسللة الفقه اإلسالمي ،التلرةري ،ج ،2ص 98لما بعدها .رلضة

()4

الةنارات يي الفقه اإلسالمي ،الشاذلي ،ص84

()2

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص29

القضاة للررق النةاة ،الرحبي ،ج ،4ص.8711
()5

انظر :ملقف الشررعة اإلسالمرة من ةرائم الحاسب اآللي لاإلنترنت ،السنبالي ،ص314
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 -1القذف اإللكرتوني عرب شبكات التواصل االجتماعي:

تعد ةررمة القذف من الةرائم التقلردرة الخلررة ،المنصلص للرها للل

لقلبتها يي الشررعة اإلسالمرة،

لمع تللر التكنلللةرا الحدرثة يي العصر الراهن ،تللرت أسالرب القذف ،لتشم القذف اإللكترلني لبر
انتشار برن الناس لل شبكة اإلنترنت.
ًا
شبكات التلاص الةتمالي ،األكثر

لحمارة ألراض الناس من مقاصد الشارع الحكرم ،الذي حرسها بعنارته لمنع اللتداء للره بأي صلرة من

الصلر ،بالفع

أل بالقل  ،لمن ةلانب حمارته :تشررع حد القذف لمن رتة أر لل

المحصنات الغايالت

المؤمنات ،ب إن النبي  قد قرن تحررم األلراض بالنفس لالما  ،يقا " :يإن دماءكم لأملالكم لألراضكم
للركم حرام ،كحرمة رلمكم هذا ،يي بلدكم هذا ،يي شهركم هذا" (.)1

لنتعرض يرما رلي لتعررف القذف ،لحكم القذف اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي ،باإلضاية إل
لررقة إثبات القذف اإللكترلني.
القذف لغة:
القذف :الرمي بالسهم لالحص

لالكالم .لالقذف :الناحرة ،لالقذيات النلاحي من ك

شيء .لالقذاف:

المنةنرق .لناقة م ْقذلية كأنها رمرت باللحم من ك ةانب .لس ْبسب قذف لقذلف لبلدة قذلف لقذف ،لهل
اْلبعرد(.)2
القذف اصطالحا:
تقاربت معاني القذف لدى المذاهب الفقهرة األربعة كما هل مبرن يرما رلي:
 -8لريه األحناف بأنه :هل "الرمي بالزنا يي معرض الشتم لالتعررر" (.)3
 -7لريه المالكرة بأنه :هل "الرمي بللء محرم يي قب أل دبر أل نفي نسب لن أب أل ةد أل بزنا ،أل
تعررض بذلك" (.)4

 -4لريه الشايعرة بأنه" :هل "الرمي يي معرض التعررر ل الشهادة" (.)1
()1

رلاه البخاري ،كتاب الحج ،باب الخلبة أرام من  ،ج ،7ص ،827حدرث رقم .8249رلاه مسلم ،كتاب القسامة لالمحاربرن لالقصاص

()2

العرن ،الفراهردي ،ج ،2ص .842مةم اللغة ،ابن يارس ،ج ،8ص .231تهذرب اللغة ،األزهري ،ج ،9ص22

لالدرات ،باب تغلرظ تحررم الدماء لاأللراض لاألملا  ،ج ،4ص ،8411حدرث رقم 8129

()3

الدر المختار مع حاشرة ابن لابدرن ،ج ،3ص .34المبسلل ،السرخسي ،ج ،9ص .811الخترار لتعلر المختار ،الملصلي ،ج،3

()4

الشرح الصغرر ،الدردرر ،ج ،7ص .372القلانرن الفقهرة ،ابن ةزي ،ص411

ص94
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 -3لريه الحنابلة بأنه :هل "الرمي بزنا ،أل للال ،أل شهادة بأحدهما ،للم تكم البرنة" (.)2
تعقيب على التعريفات السابقة:
من خال اللالع لل التعررفات السابقة رتبرن أنها تدلر حل نفس المعن  ،لكنها متفالتة يي التفصر
لاإلةما  ،لأرى أن ك لاحد منها غرر ةامع لك ما رلةب حد القذف إل تعررف المالكرة.
التعريف المختار:
أختار تعررف المالكرة ،للسبب الذي ألردته يي التعقرب ،لهل "الرمي بللء محرم يي قب أل دبر أل نفي نسب
مانعا.
لن أب أل ةد أل بزنا ،أل تعررض بذلك" .لكن يره ذكر لقرلد كان التعررف يي غن لنها لربق
ةامعا ً
ً
تعريف القذف اإللكتروني:
نعرف "القذف اإللكترلني" بأنه" :الرمي بللء محرم أل نفي نسب أل بزنا ،أل تعررض بذلك لبر
رمكن أن ِّ

اللسائ اإللكترلنرة الحدرثة".

لمن ةملة اللسائ اإللكترلنرة الحدرثة لأبرزها ،شبكات التلاص الةتمالي ،لالتي ررتادها مالررن البشر

كما برنا ذلك يي الفص التمهردي ،لرتةالز تأثررها ك الحدلد ،لبسرلة يائقة ،تةع كاية المشتركرن رقرؤلن ما
ركتب يي نفس اللحظة ،ب قب أن رتمكن الكاتب من التراةع أل التعدر .
التكييف الفقهي للقذف اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي وحكمه:
اء كانت
باللالع لل تعررف القذف الذي ألردناه ألاله ،رتبرن أن "القذف" رمكن أن رتم بأي لسرلة ،سل ً
قللرة أل مكتلبة ،لل اللرق أم لل الحاسلب ،إذ إن محدد ذلك أن رتم "الرمي" ،دلن تحدرد لسرلته.
ب إن الرمي لن لررق شبكات التلاص الةتمالي –لالتي تتسم بسرلة النشر لالتفاللرة لالنفتاح -أدل

لنتشار التهام للصلله إل لدد كبرر ةدا من الناس يلر إلالقه.

لقد اةتمعت يي "القذف اإللكترلني" أركان ةررمة القذف ،للةد الباحث أن الركن الشرلي للةررمة قد تحقق

من خال تحررم القذف الثابت بالقرآن لالسنة لاإلةماع لالمعقل  .لتحقق الركن المادي لالمتمث يي رمي

المحصنات الغايالت المؤمنات لبر شبكات التلاص الةتمالي ،أما الركن الثالث لهل القصد الةنائي يرتحقق

بإرادة القاذف إل تحقرق الةررمة بكاية أركانها.

()1
()2

تحفة المحتاج ،بهامش حلاشي الشرلاني لالعبادي ،الهرتمي ،ج ،9ص .889مغني المحتاج ،الشربرني ،ج ،ص822

المغني ،المقدسي ،ج ،1ص .782معرية أللي النه  ،ابن النةار ،ج ،1ص319
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لبالتالي يإن القذف اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي رأخذ نفس الحكم الشرلي للقذف المحرم

أبدا ( ،)1لاتسامه بلصف الفسق ( ،)2لذلك
الذي شرع اهلل تعال يره الحد ،لهل ثمانلن ةلدة ،للدم قبل شهادته ً

بحكم َّ
أن القذف اللفظي أل اإللكترلني كلرهما رؤذران صاحبهما ،لرسببان له الضرر المعنلي لربما المادي

إرذاء من
أرضا ،ب إن تأثرر النتشار اللاسع لالسررع للقذف لبر شبكات التلاص الةتمالي رةعله أكثر
ً
التلفظ به أمام يرد أل مةمللة صغررة من الناس .لرشترل يي هذا الحكم أن تتحقق ك شرلل القذف ،لال

يالتعزرر ،ليي هذا تفصر ررةع له يي مظانه (.)3
" لمن الناس من ألم

الحقد قللبهم لالضغرنة نفلسهم ،ياتخذلا من شبكات التلاص الةتمالي لسرلة

رستترلن خلفها لرفرغلن من خاللها الحقد لالكراهرة التي ثقلت بها ةنلبهم ،لناللا من أناس أبرراء ،معتقدرن أنهم

بتخفرهم هذا يي العالم اليتراضي قد رفلتلن من العقاب ،لما للملا أن لقاب اآلخرة أشد لأنك " (.)4
أدلة تحريم القذف عبر شبكات التواصل االجتماعي:
أوال :من الكتاب

قا { :وَالَّذِينَ يَرَُْونَ الْمُحََْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعٍَِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِنيَ جَلْدَةً وَالَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُون}( .)5لقلله تعال { :لَوْالَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعٍَِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُون}(.)6
المحرم ،بغض النظر لن لسرلته ،لبالتالي
وجه الداللة :تد اآلرتان بمنللقهما الصررح لل لملم القذف
َّ

ركلن القذف لبر شبكات التلاص الةتمالي داخال يي إلاره ،للل

القاذف لتبرئة ظهره من العقلبة أن

رحضر أربعة شهلد ،لحرنها يإن قذيه ل رتعلق به شيء من العقلبات ،لال كان من الكاذبرن.
السنة
ثانيا :من ُّ
لن أبي هرررة لن رسل اهلل
لالسحر ،لقت



قا " :اةتنبلا السبع الملبقات قر  :را رسل اهلل لما هن؟ قا  :الشرك باهلل،
ما

النفس التي حرم اهلل إل بالحق ،لأك

المحصنات الغايالت المؤمنات" (.)1

الرترم ،لأك

الربا ،لالتللي رلم الزحف ،لقذف

()1

هذه مسألة خاليرة ،بالنظر إل قبل شهادة القاذف إذا تاب قب الحد أم بعده ،رمكن الرةلع إلرها يي مظانها.

()3

انظر :الملسللة الفقهرة الكلرترة ،ج ،87ص721

()2

انظر :الحالي ،المالردي ،ج ،82ص .73المغني ،المقدسي ،ج ،83ص811

()4

ةرائم المعللماترة لحتمرة العقاب ،محمد المحملد ،مقا منشلر لبر الرابل ،http://www.alriyadh.com/241219 :آخر دخل

()5

[النلر]3:

للملقع يي 7182/4/71م
()6

[النلر]84:
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وجه الداللة :نص النبي  يي هذا الحدرث لل

أن قذف المحصنات الغايالت المؤمنات لاحدة من

الكبائر السبع الملبقات ،لالقذف لبر شبكات التلاص

محصن أل إنسانة غايلة

الةتمالي إلنسان غاي

محصنة هل من قبر ما ذكر يي الحدرث النبلي الشررف ،ب ربما ركلن أكثر شنالة من القذف بالتلفظ ،ذلك

أنه رنتشر برن الناس لرشرع بشك أكبر من القذف بالتلفظ أمام لاحد أل مةمللة صغررة من الناس.
ثالثا :اإلجماع

أةمع أه العلم لل َّ
أن للي قاذف المحصنة بالزنا الحد إذا للبت المقذلية ذلك لأنكرت ما رماها به ،للم
ركن مع القاذف أربعة شهلد رشهدلن لل صدق ما قا  ،لاذا نف الرة الرة من أبِ ِ
ره ،يقا  :لست ابن يالن
لأمه حرة مسلمة يعلره الحد (.)2
رابعا :المعقول
"إن القاذف لبر شبكات التلاص الةتمالي محدث للضرر بشك رفلق أضعايًا مضالفة ذلك الذي تلفظ
به ،لذلك أن المتلفظ حكاه يي دائرة ضرقة ،ليي لةلد أشخاص معرنرن ،برنما القذف لبر شبكات التلاص

أنك

خلرا؛ ألن شؤم األذى رتعدى اآلياق ،لرص إل

ألل "(.)3

لتتلالؤ هذه األدلة لل

اةبا من باب
ك األصقاع ،يركلن الحكم بالحد ل ً

حرمة القذف لتشنرع العقلبة للقاذف ،سلاء تلفظ بذلك أل كتبه لبر شبكات
أن الشررعة اإلسالمرة ةاءت لمنع األذى الذي رنا

الناس يي

رقرنا لل
التلاص الةتمالي ،لهذا رد
ً
ألراضهم لسمعتهم ،لردلت ك من تسل له نفسه اإلضرار بمكانة الغرر لحقلقهم الةتمالرة ،بالعقلبات
الرادلة التي تكف تحقرق األمن الةتمالي لتعاقب الذرن رحالللن النر منه.

()1

رلاه البخاري ،كتاب اإلرمان ،باب رمي المحصنات ،ج ،7ص ،894حدرث رقم  .8442رلاه مسلم ،كتاب اإلرمان ،باب بران الكبائر

()2

اإلقناع ،ابن المنذر ،ج ،8ص433

لأكبرها ،ج ،8ص ،13حدرث رقم19
()3

ةرائم الحاسب اآللي ،لبرر النةار ،رسالة ماةسترر ،غرر منشلرة ،الةامعة اإلسالمرة-غزة7119 ،
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 -2السرقة اإللكرتونية عرب شبكات التواصل االجتماعي

تتعدد أشكا السرقة اإللكترلنرة التي تتم يي يضاء اإلنترنت لاألةهزة الحدرثة ،لرتغلغ القراصنة لالمحتاللن

يي شبكات التلاص الةتمالي ،لرمارسلن لملرات الخداع لمئات األللف من المستخدمرن ،من أة السرلرة
لل

معللمات شخصرة أل حسابات خاصة أل برانات سررة أل مستندات أل لثائق ،رختلللن مع الحشلد،

لرحاكلن المستخدمرن بنشالاتهم لاهتماماتهم ،لرستغللن لةلء الناس بكثرة لشبكات التلاص

الةتمالي،

لرمارسلا ةررمتهم المتمثلة بقرصنة المستخدمرن لبر الرلابل الحترالرة.
رحبا للتفال الةتمالي ،بقدر
لقد برنا يي الفص التمهردي أن شبكات التلاص الةتمالي تعد
ً
مردانا ً
غرر لا من الرقابة من أحد ،مع اتسام هذه الشبكات بالنفتاح ،األمر الذي ةع منها بلابة مهمة للمحتالرن
لالقراصنة لالسارقرن للدخل من خاللها إل أةهزة الضحرة لسرقة ما يرها.

لنبحث يرما رلي الرأي الفقهي لقرصنة المستخدمرن لالتحار للرهم من خال شبكات التلاص الةتمالي؛

من أة اللصل إل معللماتهم لبراناتهم لحساباتهم لبرامةهم للثائقهم ،لمن ثم السرلرة لل أمالك يكررة أل
أملا إلكترلنرة أل كلمات مرلر للبلاقات لالحسابات لغررها.
السرقة لغة:
السرقة أخذ شيء يي خفاء لستر ،رقا  :سرق رسرق سرقة ،لاسترق السمع إذا تسمع متخفرا ،لرقا  :هل

رسارق النظر إلره إذا اهتب غفلته لرنظر إلره (.)1
السرقة اصطالحا:

لريت المذاهب الفقهرة األربعة السرقة لل النحل التالي:
 -8لريها األحناف بأنها" :أخذ مكلف خفرة قدر لشرة دراهم مضرلبة محرزة بمكان أل حايظ بال شبهة" (.)2

 -7للريها المالكرة بأنها" :أخذ مكلف ح ار ل رعق لصغره ،أل مال محترما لغرره ،نصابا أخرةه من حرزه،
بقصد لاحد خفرة ل شبهة له يره" (.)3

 -4للريها الشايعرة بأنها" :أخذ الما خفرة ظلما من حرز مثله بشرلل" (.)4

()1

مقاررس اللغة ،ابن يارس ،ج ،4ص .871لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،81ص822

()3

شرح حدلد ابن لرية ،الرصاع ،ص .214حاشرة الصالي لل الشرح الصغرر ،الصالي ،ج ،3ص319

()2

تبررن الحقائق شرح كنز الدقائق  ،الزرلعي ،ج ،4ص .788التعررفات ،الةرةاني ،ص881

()4

مغني المحتاج ،الشربرني ،ج ،2ص312
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 -3للريها الحنابلة بأنها" :أخذ ما محترم لغرره ،لاخراةه من حرز مثله ،ل شبهة له يره لل
الختفاء"(.)1

لةه

تعقيب على التعريفات السابقة:
اصلالحا
لالمالحظ أن ةمهلر الفقهاء من الحنفرة لالمالكرة لالشايعرة لالحنابلة تلابق لندهم تعررف السرقة
ً

مع تعررفها اللغلي ،ل ازدلا للره بتفالت.
التعريف المختار:

ررى الباحث أن أةمع التعررفات لأسهلها هل تعررف الشايعرة ،لهل أن السرقة" :أخذ الما خفرة ظلما
من حرز مثله بشرلل" .يقد قرد أخذ الما بأنه رةري خفرة ،لهل المتلايق مع تعررف السرقة لغة لاصلالحا،ثم

ذكر أن هذا اإلةراء رتم ظلما ،لذكر الحرز لأنه ل بد أن ركلن متلايقا مع الما المحرز ،لذكر يي التعررف أن
هذا األخذ له شرلل ،لم رفص يرها يي التعررف.
حقيقة السرقة اإللكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي:
تتم هذه السرقات لبر إرسا المحتالرن لالقراصنة رسائ غرر معتادة أل لصالت لرلابل إلكترلنرة ،بمةرد

يتحها تتعرض حسابات الضحارا للسرقة لتنكشف أمامهم كلمات المرلر لأرقام الحسابات لغررها .لمع تزارد
ألداد المستخدمرن الذرن رعتمدلن لل هلاتفهم النقالة أل الذكرة لالتصا باإلنترنت يإن كثرررن منهم ل رعريلن

التهدردات الةدرة التي تحرل بهم يي حا استخدام شبكات التلاص الةتمالي دلن أخذ الحرلة الالزمة.
وحكمها:
التكييف الفقهي للسرقة اإللكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي ُ
تفتقد المعللمات لالبرانات لاللثائق لالبرامج الملةلدة لل شبكة اإلنترنت إل لةلد أثر مادي لها ،ما رلرح

تساؤل مهما حل ما إذا كانت هذه المحتلرات اإللكترلنرة محال للسرقة أم ل .أل بمعن آخر ،ه هي مال
متقلما أم لرست كذلك.
لبالنظر إل خصائص الما المقلم ،لالتي تتمث يي (:)2
 -8أن رمر إلره لبع اإلنسان ،لرمكن إح ارزه ،بتعررنه لتحدرده لرنا أل منفعة .
 -7أن ركلن مما ربذ لرمنع ،لرحم من اللتداء للره.

 -4أن تكلن قابلرة الشيء لالنتفاع به متحققة يي حا الخترار.

()1
()2

كشاف القناع ،البهلتي ،ج ،1ص .879انظر :األحكام السللانرة ،المالردي ،ص427

رد المحتار ،ابن لابدرن ،ج ،2ص28
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ائدا لل ما تقدم ،لهل أن ركلن هذا الما مما رمكن ادخاره للقت الحاةة،
لرضرف متقدمل الحنفرة شرلًا ز ً
للهذا لم رعدلا المنايع أملال (.)1
لرمكن مالحظة أن هذه الخصائص من أبرز ما تتمرز به المعللمات لالبرانات لاللثائق لالبرامج الملةلدة

لل شبكة اإلنترنت " ،يقد تعارف الناس لل تداللها ،لبرعها لشرائها ،لحرصلا لل اقتنائها ،لقد ربذللن يرها
أملال لائلة ،لهي تشتم لل نفع مباح للناس ،للل شرل الحنفرة أرضا رمكن ادخارها للقت الحاةة ،يهي

تةمع لتصنف لتحفظ" ( ،)2لبالتالي يهي ما معنلي متقلم ،لرةلز اللتراض لنها بما  .يلبع اإلنسان رمر

إلرها ،لرمكن إحرازها بتعررنها لتحدردها كمنفعة خاصة ،لهي مما ربذ لرمنع لرحم من اللتداء للره ،لرمكن
النتفاع بها يي حا الخترار.
لالشرلل المعتبرة يي ةررمة السرقة ،لالتي بتليرها رثبت حد القلع هي :أن ركلن اآلخذ مكلفا ،لأن ركلن
المأخلذ مال للغرر ،لأن ربلغ النصاب ،لأن رؤخذ من حرز مثله ،لأن رأخذه لل سبر الخفرة لالستتار ،لأن

تنتفي لنه الشبهة.

لبرأي الباحث ،يإن األةهزة اإللكترلنرة ،الحلاسرب لاألةهزة الللحرة لغررها ،هي حرز للمعللمات لالبرانات

لاللثائق لالبرامج إذا ما بذ المستخدم أقص ةهده يي تليرر سب الحمارة لالتأمرن اإللكترلني لممتلكاته هذه،

إذ إن الحرز لند الفقهاء هل المكان الذي تحفظ به األملا بعردا لن أردي اللصلص ( ،)3أما إذا أهم يي ذلك

يحرنها تنعدم صفة الحرز لن هذه األةهزة.

لكن ما رنبغي التنلره له أن سرقة مث هذه المحتلرات اإللكترلنرة قد رنقلها من حرازة المسرلق منه إل حرازة

السارق ،ليي هذه الحالة يإن شرلل لسرقة تنلبق بالكام لل السرقة اإللكترلنرة ،ليرها العقلبة الحدرة .لكن
قد تبق المسرلقات يي حرازتهما معا،

()4

لحرنها تكلن هذه شبهة تدرء َّ
حد السرقة اإللكترلنرة ،لكنها ل تنفي

لصف "الةررمة" لنها ،كما ل تنفي إرقاع العقلبة التعزرررة المالئمة لالتعلرض لن الضرر ،يهذه الةررمة يرها

تعد لل حق اهلل للل حق العبد كذلك ،لبالتالي يهي يع محرم ،رترك أمر تحدرد لقلبته المناسبة لللي األمر

حسب المصلحة (.)5

()1

رد المحتار ،ابن لابدرن ،ج ،2ص28

()3

راةع :الخترار لتعلر المختار ،الملصلي ،ج ،3ص .872بدارة المةتهد ،ابن رشد ،ج ،7ص .221الحالي الكبرر ،المالردي ،ج،84

()4

ةرائم الحاسب اآللي ،المنالمة لآخرلن ،ص824

()2

اللتداء اإللكترلني ،الشب  ،ص829-821

ص .711الرلض المربع ،البهلتي ،ج ،8ص331
()5

انظر :البحر الرائق ،ابن نةرم ،ج ،1ص771
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السرقة اإللكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي:
أدلة تحريم ّ
ثبت تحررم السرقة بالكتاب لالسنة لاإلةماع ،للالما أن للة السرقة لمنالها متحقق يي السرقة اإللكترلنرة ،يإن

األدلة لل تحررم السرقة اإللكترلنرة هي ذاتها األدلة لل تحررم السرقة ،لل التفصر التالي:
أوال :من الكتاب
-8قا { :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقٍَُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَاالً َِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم}(.)1

وجه الداللة :رتب الشارع الحكرم سبحانه لتعال لقلبة شنرعة لمن ررتكب هذه الةررمة ،لهذا دلر التحررم

لكبر الةرم .لسلاء كانت سرقة لادرة أل سرقة إلكترلنرة ،يهي ةرم رستلةب العقلبة (.)2

-7قا { :وَالَ تَأْكُلُواْ أََْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا َِّنْ أََْوَالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون}(.)3
وجه الداللة :حذر اهلل سبحانه لتعال

من أك أملا الناس بالبال  ،لالسرقة اإللكترلنرة المؤدرة إل

اللتداء لل أملا الناس هي أك بالبال الذي تأباه الشررعة.
ثانيا :من السنة
-8لن أبي هرررة  أن النبي  قا " :لعن اهلل السارق رسرق البرضة يتقلع رده لرسرق الحب يتقلع

رده"(.)4

وجه الداللة :ذم السرقة لالتحذرر من سلء مغبتها يرما ق لكثر من الما  ،لكأنه رقل  :يلرحذر هذا الفع

للرتلقه قب أن تملكه العادة لرمرن للرها لرسلم من سلء مغبته للخرم لاقبته ( .)5للعن النبي  السارق كلنه

ياسدا يي المةتمع اإلسالمي ،إذا ترك سرى يساده لتعدى لغرره يي ةسد األمة.
ًا
لنصر ً

-7لن أبي هرررة  قا  :قا رسل اهلل " :ل رسرق حرن رسرق لهل مؤمن" (.)6
وجه الداللة :رخبر للره الصالة لالسالم َّ
مؤمنا ،ررتفع منه اإلرمان ،سلاء
أن السارق لند سرقته ل ركلن
ً
أكانت السرقة إلكترلنرة أل غررها ،ما دام اسم السارق رنلبق للره.
()1

[المائدة]41:

()3

[البقرة]811:

()2

انظر :ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،81ص792

()4

رلاه البخاري ،كتاب الحدلد ،باب لعن السارق إذا لم رسم ،ج ،1ص ،829حدرث رقم  .1214رلاه مسلم ،كتاب الحدلد ،باب نصاب حد

()5

يتح الباري ،العسقالني ،ج  ،87ص17

السرقة ،ج ،4ص ،8483حدرث رقم 8112
()6

رلاه أحمد ،مسند أبي هرررة ،ج ،87ص ،719حدرث رقم  .2481قا األلباني :صحرح (صحرح الةامع الصغرر لزرادته ،األلباني ،ج،7

ص)8723
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-4لن أبي هرررة  قا  :قا رسل اهلل " :ك المسلم لل المسلم حرام دمه لماله للرضه" (.)1
وجه الداللة :أراد اهلل لمةتمعاتنا أن تحرا حراة كررمة ،حراة األمن لاألمان ،حراة رأمن ك يرد من أيراد

حرم اهلل اللتداء لل األنفس لاأللراض لاألملا (.)2
المةتمع لل نفسه للرضه لماله ،لألة هذا الغرض َّ
ثالثا :اإلجماع
أةمع المسلملن لل

أن أخذ أملا الناس لأكلها ظلماً ل رح  ،لأن اهلل  حرم ذلك ،مما ربرن حفظ

الشررعة اإلسالمرة لحقلق الناس ،بشت أنلالها ،لصرانتها لن اللتداء للرها بأرة صلرة من صلر اللتداء،
ب لقد ةعلت الشررعة اإلسالمرة حفظ األملا لصرانتها من الضرلرات الخمس التي رةب المحايظة للرها،
لمن ةملة األملر التي تفسد األملا  ،لرسلل بها المةرملن لل أملا الناس بالبال السرقة (.)3

()1

رلاه أحمد ،مسند أبي هرررة ،ج ،84ص ،829حدرث رقم  .2272قا األلباني :صحرح (مشكاة المصابرح ،العمري ،ج ،4ص)8412

()3

مراتب اإلةماع ،ابن حزم ،ص842

()2

انظر :الترسرر بشرح الةامع الصغرر ،المنالي ،ج ،7ص781
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املطلب الثاني
جرائم القصاص والديات اإللكرتونية

القصاص لغة:
القصاص لالتَّقاص ِيي الةر ِ
نق األزهري يي "تهذرب اللغة" لن اللرث قللهِ " :
احات لالحقلق شيء
قص ِم َّمن ةرحه ،لقد أقصصت يالنا من يالن
بِش ْيء؛ لقد ا ْقتص من يالن ،لالست ْقصاص أن رللب أن ر َّ
ِ
أمثْلته إمثالً ياقتص ِم ْنه لامتث " ( .)1لةاء يي "مفاترح العللم" أن "القصاص :القلد ،رقا :
أقصه إقصاصاً ل ْ
أقدت القات بالقتر إقادة أي قتلته به" (.)2
القصاص اصطالحا:
-1تعريف الفقهاء القدامى:
اتفق يقهاء المذاهب األربعة لل أن القصاص هل "القلد" (.)3
قا الةرةاني يي التعررفات" :القصاص :هل أن رفع بالفال مث ما يع " ( .)4لمنه قلله تعال :

{ولَكُمْ فِي الْقََِاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}(.)5
-2تعريفات حديثة:

قا الشاذلي يي "الةنارات يي الفقه اإلسالمي"" :القصاص أن رفع بالةاني مث ما يع بالمةني

للره ،يإن قت قت  ،لان ةرح ةرح" (.)6

لقا أبل زهرة يي "الةررمة لالعقلبة" :القصاص هل أن رؤخذ الةاني بمث ةررمته أخذا مادرا" (.)7
للريه الزحرلي بأنه" :معاقبة الةاني بمث ةررمته" (.)1
()1

تهذرب اللغة ،األزهري ،ج ،1ص781

()3

شرح يتح القدرر ،السرلاسي ،ج ،9ص .83المبسلل ،السرخسي ،ج ،71ص .877أسه المدارك ،الكشنالي ،ج ،4ص .884نهارة

()4

التعررفات ،الةرةاني ،ج ،8ص821

()6

الةنارات يي الفقه اإلسالمي ،الشاذلي ،ص832

()2

مفاترح العللم ،البلخي ،ص41

المحتاج ،الرملي ،ج ،2ص .743شرح منته اإلرادات ،البهلتي ،ج ،4ص.722
()5

[البقرة]829:

()7

الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،أبل زهرة ،ص12
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تعقيب على التعريفات:
من اللاضح أن تعررفات القصاص لند الفقهاء القدام لالمحدثرن دارت لل معن القلد ،لأخذ الةاني

بمث ةررمته ،لالقلد هل استرفاء المةني للره من المعتدي.
التعريف المختار:

أرى أن التعررف األلةز لاألشم هل التعررف الذي اتفق للره يقهاء المذاهب األربعة ،أن القصاص هل

"القلد" (.)2

الدية لغة:
ّ
لدرا(.)3

مصدر لدي ردي ،لتللق لل

الما

المؤدى للمةني للره أل للره ،لهي حق القتر  ،لقد لدرته

الدية اصطالحا:
ّ
اصللح لل

تسمرة الدرة بهذا السم بالتبار أنها تؤدى من قب الةاني للمةني للره ،نترةة لفع

الةنارة ،لتشابهت تعررفات الدرة لدى المذاهب الفقهرة المختلفة يي مضملنها لل النحل التالي:
 -8لريها األحناف بأنها" :ما مؤدى يي مقابلة متلف لرس بما  ،لهل النفس" (.)4

 -7لريها المالكرة بأنها" :الما الذي رديع بد النفس أل ما دلنها بسبب الهالك" (.)5
 -4لريها الشايعرة بأنها" :الما اللاةب بالةنارة لل الحر يي نفس أل لرف" (.)6

 -3لريها الحنابلة بأنها" :الما المؤدى إل مةني للره أل للره أل لارثه بسبب ةنارة ما" (.)7

تعقيب على التعريفات السابقة:
رظهر ةلر ا تشابه تعررفات المذاهب الفقهرة للدرة ،لأةمعلا لل أنها ما رديع للمةني للره أل للره،

لتفالتلا يي الزرادة لل ذلك ،زرادة تنلع للرست زرادة تضاد.
()1

الفقه اإلسالمي لأدلته ،الزحرلي ،ج ،2ص2118

()3

لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،82ص414

()5

حاشرة العدلي ،العدلي ،ص .741الذخررة ،القرايي ،ج ،87ص427

()7

كشاف القناع ،البهلتي ،ج ،1ص .4حاشرة الرلض المربع ،العاصمي ،ج ،2ص779

()2

ذخررة العقب يي شرح المةتب  ،األترلبي ،ج ،42ص491

()4

تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،ج ،4ص .99المبسلل ،السرخسي ،ج ،71ص29

()6

مغني المحتاج ،الشربرني ،ج ،2ص792
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تعريف الباحث:
بالستفادة من التعررفات السابقة ،رأرت أن ألرف الدرة بالتعررف التالي( :الما المؤدى من الةاني أل

لاقلته للمةني للره أل أللرائه ،يي مقابلة نفس بشررة أل ما دلنها).

ليي هذا التعررف قلت" :ما " لرشم أي ما متعارف للره شرلا أل لريا" ،من الةاني" إذا كانت الدرة

ملللبة منه لحده ،أل "لاقلته" إذا كان ملللب منها الدرة" ،للةاني" إذا كان ل از حرا ،أل "أللرائه" إذا كان قد
هلك ،يي مقابلة "نفس بشررة أل ما دلنها" ألنها المقصلدة يي القصاص لصمة لاكراما لها.
جرائم القصاص والدية عموما:

هي الةرائم التي رعاقب للرها بقصاص أل درة ،لك من القصاص لالدرة لقلبة مقدرة حقاً لأليراد،

لمعن أنها مقدرة أنها ذات حد لاحد ،يلرس لها حد ألل لحد أدن تترالح برنهما ،لمعن أنها حق لأليراد أن
للمةني للره أن رعفل لنها إذا شاء ،يإذا لفا أسقل العفل العقلبة المعفل لنها ،لهذه الةرائم هي :القت العمد
لمدا لالةنارة لل ما دلن النفس خلأ (.)1
لالقت شبه العمد لالقت الخلأ لالةنارة لل ما دلن النفس ً
جرائم القصاص والدية اإللكترونية:
(هي الةرائم اإللكترلنرة ،التي رعاقب للرها بقصاص أل درة).
التكييف الفقهي لجرائم القصاص والديات اإللكترونية:
من المقرر يي الفقه اإلسالمي أنه "رعتبر شرر ًكا بالةررمة :الشررك المتسبب ،إذا كان المباشر آلةً يي
رده رحركه كرف رشاء" (.)2
لل خالف برن الفقهاء لل تقررر هذا المبدأ ،للكنهم رختلفلن يي لقلبته ،يمن رأمر شخصا بقت آخر
يرقتله ،يإن اآلمر رعد يالالً مباش ار للةررمة لند مالك لالشايعي لأحمد للل أنه لم رباشر الفع المادي؛ ألن

اها
ًا
المأملر كان أداة يي رد اآلمر رحركه كرف رشاء ( .)3أما أبل حنرفة يال رعد اآلمر
مباشر إل إذا كان أمره إكر ً
مباشر لل رأخذ حكم المباشر (.)4
ًا
للمأملر ،يإن لم ربلغ األمر درةة اإلكراه يهل شررك بالتسبب يقل للرس

()1

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص29

()3

الشرح الكبرر للدردرر ،ج ،3ص ،781 ،781المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص ،819الشرح الكبرر ،المقدسي ،ج ،9ص ،433المغني،

()4

بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج 2ص.811

()2

التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص417

المقدسي ،ج ،9ص448
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"لاذا تعدد الةناة المباشرلن ،يإن القالدة يي الشررعة اإلسالمرة أن هذا التعدد ل رؤثر لل العقلبة التي
رستحقها ك منهم لل كان قد ارتكب الةررمة بمفرده ،يعقلبة من اشترك مع آخررن يي مباشرة ةررمة هي نفس

العقلبة المقررة لمن ارتكب الةررمة لاحدة ،للل أن الةاني لند التعدد ل رأتي ك األيعا المكلنة للةررمة" (.)1

لبناء لل ذلك ،يإن الشررك المتسبب يي أي ةررمة من ةرائم القصاص ،إذا استعم شبكات التلاص
ً
الةتمالي بأي لررقة كانت يي تلةره الةاني المباشر لتحررضه ،لكان الةاني المباشر أداة يي رده ل رستلرع
أن رريض له هذه التلةرهات ،يالشررك المتسبب يي هذه الحالة ركلن قد ارتكب ةررمة قصاص إلكترلنرة رعاقب
للرها بالقصاص أل الدرة.

لررال يي هذا اختالف الفقهاء يرما إذا كان الشررك المتسبب ِ
مكرها للمباشر أم ل ،يإذا كان مكرًها له
يهل مةرم مباشر لند يقهاء المذاهب األربعة ،لرعاقب بالقصاص أل الدرة ( ،)2لان لم ركن كذلك ،يهل مةرم
متسببا ،للقلبته التعزرر(.)3
مباشر لند المالكرة لالشايعرة لالحنابلة ،أما األحناف ،يرعدلنه يي هذه الحالة شرر ًكا
ً

أدلة مشروعية عقوبات القصاص والدية:
أوال :من الكتاب
 -8قا تعال { :وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاألَن ٍَ بِاألَن ٍِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالَُْرُوحَ
قََِاصٌ فَمَن تَََدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَََن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}( .)4لقا ة للال{ :فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ ََا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}( .)5لقا لز لة { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقََِاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُنثَى بِاألُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ َِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَْْفِي ٌٍ َِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمٌٍَ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم}( .)6وقال جل وعال{ :ولَكُمْ فِي الْقََِاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِيْ األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُون}(.)7
وجه الداللة :يي اآلرات ،لرن الشارع الحكرم لك ةررمة لقلبة تماثلها ،يةع النفس بالنفس لالعرن
بالعرن ..إلخ .رقل صاحب الظال " :لالحراة التي يي القصاص تنبثق من كف الةناة لن اللتداء سالة
()1

التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص417

()2

الشرح الكبرر للدردرر ،ج ،3ص ،781 ،781المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص ،819الشرح الكبرر ،المقدسي ،ج ،9ص ،433المغني،

()3

بدائع الصنائع ج 2ص.811

()5

[البقرة]893:

()7

[البقرة]829:

المقدسي ،ج ،9ص448
()4

[المائدة]32:

()6

[البقرة]821:
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البتداء ،يالذي رلقن أنه رديع حراته ثمناً لحراة من رقت ةدرر به أن رترلى لرفكر لرتردد ،...،ليي القصاص

حراة لل معناها األشم األلم ،يإذا كف القصاص الةاني لن إزهاق حراة لاحدة ،يقد كفه لن اللتداء لل

الحراة كلها" (.)1

 -7قا { :وَََا كَانَ لِمُؤَِْنٍ أَن يَقْتُلَ َُؤَِْنًا إِالَّ خَطَئًا وَََن قَتَلَ َُؤَِْنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبٍَ َُّؤَِْنٍَ وَدِيٌٍَ َُّسَلَّمٌٍَ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَن
يَََّدَّقُواْ }(.)2
وجه الداللة :يي اآلرة استدل لل درة القت الخلأ .قا القرلبي" :لما كان لمؤمن أن رقت مؤمنا لل
رقتص منه إل أن ركلن خلأ ،يال رقتص منه ،للكن يره كذا لكذا ،للةه آخر بمعن ما ساغ لمؤمن أن رقت
مؤمنا إل خلأ إذ هل مغللب يره أحرانا ،يرةيء الستثناء لل هذرن التألرلرن غرر منقلع ،لتتضمن اآلرة لل

هذا إلظام العمد لبشالة شأنه ،كما تقل  :ما كان لك را يالن أن تتكلم بهذا إل ناسرا؟ إلظاما للعمد
لالقصد"(.)3

ثانيا :من السنة
 -8ل ْن ل ْبِد اهلل بن لمر  قا  :قا رسل اهلل " :ل رح دم امرئ مسلم  ،رشهد أن ل إله إل اهلل ،لأني
رسل اهلل ،إل بإحدى ثالث ،الثرب الزاني ،لالنفس بالنفس ،لالتارك لدرنه ،المفارق للةمالة" (.)4
قصاصا.
وجه الداللة :الحدرث نص يي أن النفس تقت بالنفس
ً
 -7رلي لن أبي هرررة  ،قا  :لما يتح اهلل لل رسلله



مكة قام يي الناس يحمد اهلل لأثن للره ،ثم

قا " :إن اهلل حبس لن مكة الفر  ،لسلل للرها رسلله لالمؤمنرن ،يإنها ل تح ألحد كان قبلي ،لانها

أحلت لي سالة من نهار ،لانها ل تح ألحد بعدي ،يال رنفر صردها ،لل رختل

شلكها ،لل تح

ساقلتها إل لمنشد ،لمن قت له قتر يهل بخرر النظررن ،إما أن رفدى لاما أن رقرد" (.)5

وجه الداللة :برَّن النبي  هنا أنه إذا قت قتر يألللراء الدم الخررة برن القصاص من الةاني أل أخذ الدرة،

يد ذلك لل مشرللرة القصاص لند للبه من اللرثة (.)6

()1

يي ظال القرآن ،قلب ،ج ،8ص812

()3

انظر :الةامع ألحكام القرآن ،القرلبي ،ج ،2ص484

()2

[النساء]97:

()4

رلاه البخاري ،كتاب الدرات ،باب قل اهلل تعال أن النفس بالنفس ،...ج ،9ص ،2حدرث رقم  .1121رلاه مسلم ،كتاب القسامة

()5

رلاه البخاري ،كتاب الدرات ،باب من قت له قتر يهل بخرر النظررن ،ج ،9ص ،2حدرث رقم .1111رلاه مسلم ،كتاب الحج ،باب تحررم

()6

مةلة البحلث اإلسالمرة ،ج ،97ص437

لالمحاربرة لالقصاص لالدرات ،باب ما رباح به دم المسلم ،ج ،4ص ،8417حدرث رقم 8121

مكة لصردها لخالها لشةرها للقلتها ،ج ،7ص ،911حدرث رقم 332
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املطلب الثالث
إثبات جرائم احلدود والقصاص اإللكرتونية

تنللي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة لن لبرعة خاصة بها تمرزها لن غررها من الةرائم

التقلردرة ،هذه اللبرعة الخاصة ،تةع نلاق إثبات هذه الةرائم أضرق للسائله أق  .ليي نفس اللقت يإن هذا
اإلثبات من األهمرة بمكان ،إذ إنه رتعلق بةرائم لها لقلبات مقدرة ،لالشبهات تتداخ يرها بشك لاضح ،لهذا

ما ةعلني ألرج لل الحدرث لنها يي هذا المللب.

شخصا ارتكب بحقه ةررمة حد أل قصاص لبر إحدى شبكات التلاص
يلل ادل شخص أن
ً
الةتمالي ،لةب للره ريع دللى ضد المتهم ،يالنظر يي القضرة لاثباتها شرله الخصلمة؛ ألن حق الشخص

الخاص ل رثبت إل بملالبته لخصلمته ( ،)1لالحق الشخصي يي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة
لاضح(.)2

ففي جريمة القذف اإللكتروني ،لل تة أر أحد الناس لرمي آخر بللء محرم أل نفي نسب أل بزنا ،أل
تعررض بذلك لبر شبكات التلاص الةتمالي ،يللمقذلف أن رريع دللى لل القاذف تلزمه أن رثبت صحة ما

رماه به ،يإن لةز لن إثباته أل امتنع لةبت للره لقلبة القذف إن اكتملت شرلل الةرم (،)3

وفي جريمة اإلبتزاز اإللكتروني ،لل تمكن أحد "الهاكرز" المحتريرن من الدخل إل الحساب الشخصي
لفتاة لل إحدى شبكات التلاص الةتمالي ،سركلن باستلالته أن ررى المحادثات الخاصة التي أةرتها هذه

الفتاة ،لهذه المحادثات قد تتضمن أس ار ار خاصة بالفتاة ،أس ار ار محكرة أل صل ار أل ملفات يردرل.
ليي هذه الحالة ،قد رلةأ هذا "الهاكر" إل

تهدرد الفتاة لبر إرسا رسالة خاصة لها لبر حسابها

الخاص ،بأنه قد حص لل محادثاتها لصلرها لملفاتها ،ثم رلالبها بفع أشراء معرنة مقاب أل رفضحها.

يي هذه الحالة ركلن "الهاكر" قد مارس البتزاز اإللكترلني بحق الفتاة ،لاذا اختارت أن تذهب للقضاء

لتريع لل هذا "الهاكر" قضرة "ابتزاز إلكترلني" ،لةب للرها أن تثبت صحة دللاها.

لا إلكترلنرا لبر
وفي السرقة اإللكترونية ،لل أرس أحد المحتالرن أل القراصنة رسالة خاصة أل راب ً

يررلسا ،لبمةرد يتح المتلقي لهذه الرسالة أل الرابل الحترالي ركلن
إحدى شبكات التلاص الةتمالي ،تحتلي
ً
()1

بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص .27-31المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص723

()3

التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،7ص321

()2

الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،أبل زهرة ،ص27
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قد تعرض حسابه للسرقة ،لانكشفت أمام المحتا كلمات المرلر لأرقام الحسابات لغررها ،لرمكنه من خال ذلك
سرقة البرامج أل البرانات أل المعللمات أل حت السرلرة لل كلمات المرلر لالتي تترح له يرصة سرقة الما أل

تحلرله من حساب إل آخر.

يإذا لقع لاحد من الناس ضحرة لهذه الةررمة لاختار أن رتلةه للقضاء ،يال بد له من ريع دللى يي

المتهم ،مصلحبا الدلر اإللكترلني؛ لربدأ القاضي بالتثبت من صحته.

وفي جرائم القصاص  ،يإنه إذا استعم شخص شبكة من شبكات التلاص الةتمالي لتحررض شخص
آخر لتلةرهه لل قت شخص ثالث ،لكان الةاني المباشر أداة يي رد الشررك األل  ،ل رستلرع أن رريض له
هذه التلةرهات ،يالشررك المتسبب يي هذه الحالة ركلن قد ارتكب ةررمة قصاص إلكترلنرة رعاقب للرها

بالقصاص أل الدرة ،باتفاق الفقهاء ( .)1لألللراء الدم أن رقدملا دللى يي هذا الشررك المتسبب ،لأن رثبتلا صحة

دللاهم.

واذا رفعت الدعوى في مثل هذه القضايا ،ربدأ القاضي يي إةراءات اإلثبات ،لالقرائن لاألدلة لتقررر
الخبراء مللب أساسي إلثبات الةررمة اإللكترلنرة ،لصلل إل إرقاع العقلبة للره يي الحقرن العام لالخاص.
ضرر منها ،لرصلحب معه
لربرن المدلي يي دللاه اللسرلة التي استخدمت يي ارتكاب الةررمة التي ت َّ

الدلر اإللكترلني المرتبل بالةررمة التي ارتكبت بحقه ،لالدلر يي هذه الحالة هل دلر مبدئي ،إل حرن بدء
إةراءات التفترش الرسمرة التي رأمر بها القاضي ،لهذا الدلر المبدئي قد ركلن صلرة أل ملفًا مر ًئرا أل سةال
إلكترلنرا رظهر ما كتبه المتهم أل نشره لبر لاحدة من شبكات التلاص الةتمالي ،لرثبت رة الضبل الةنائي
ً
هذا الدلر يي شكلى المدلي كإةراء من إةراءات الستدل .
يإذا كان المتهم مةهلل ،تخالب ةهة الضبل الةنائي أل القاضي الةهات المعنرة بتقدرم المسالدة
الفنرة لالتقنرة إلكما الالزم للفًا لل ما تملكه من خبرات ينرة تمكنها من التعرف لل مرتكب الةررمة لةمع
أكبر قدر من المعللمات لنه ،لرتم البحث لن المتهم لالقبض للره (.)2
لحا كلن المتهم معرليًا ،رعلي المدلي معللمات لايرة لنه ،كاسمه للمره للنلانه لصلته به،
لرتمكن رة الضبل من خاللها من للب حضلر المتهم لسماع أقلاله حرا التهمة المنسلبة إلره ،لضبل مح

تمهردا إلرسالها إل الةهات
الةررمة لةمرع ما له لالقة بها كةهاز الحاسلب الذي استخدم يي ارتكاب الةرم،
ً

()1

بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج 2ص.811الشرح الكبرر للدردرر ،ج ،3ص ،781 ،781المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص ،819الشرح الكبرر،

المقدسي ،ج ،9ص ،433المغني ،المقدسي ،ج ،9ص .448التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص417
()2

انظر :تصررح قانلني منشلر لبر الرابل  ،https://www.alarabiya.net/articles/2012/08/21/233428.htmlآخر دخل

للملقع بتاررخ 7182/3/87م
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المختصة التي رأمرها القاضي بتقدرم الدلم لالمساندة الفنرة لالتقنرة للةهات األمنرة لةهات التفترش المختصة

خال مراح ضبل الةرائم لالتحقرق يرها (.)1

لرةلز للقاضي يي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة أن رستعرن بلسائ اإلثبات التقلردرة كاإلقرار،

لالشهادة ،أل األدلة الةنائرة الحدرثة كالبرنة اإللكترلنرة

()2

لتقررر الخبراء ( .)3لاختلف الفقهاء يي باقي لسائ

ا إلثبات كلسائ إلثبات الةرائم اإللكترلنرة ،لبك األحلا  ،يإن الباحث ررى أن اختالف الفقهاء هذا هل شبهة
بذاته ردرء الحد.
لررى الباحث أن الشهادة يي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة رةب أن تكلن شهادة مباشرة من

الشاهد للرست سمالرة ( ،)4لذلك بأن ركلن الشاهد قد شاهد المتهم بنفسه لهل رمارس الةرم لبر إحدى شبكات

قلعا دلن أرة شبهة .لالعلة ي منع الشهادة لل الشهادة ،لهي ما رصللح للره بالشهادة
التلاص الةتماليً ،
السمالرة ،قرام الشبهة ي صحة الشهادة المنقللة ،ذلك َّ
أن الحترال لاةب ي الحدلد ،لأن الحدلد تد أر
بالشبهات ،يال تقب الشهادة السمالرة للشبهة ي صحتها (.)5

لدد من الشبهات المانعة لتلبرق الحدلد لالقصاص ،لهي

أما البرنة اإللكترلنرة ،يهي تنللي لل
َّ

نترةة لبرعرة لضعف األنظمة الرقابرة يي شبكات التلاص الةتمالي لاإلنترنت بشك لام ،حرث رمكن
لمرتكبي الةرائم اإللكترلنرة التسل

لالعبث يي النبضات لالذبذبات اإللكترلنرة التي تسة

لن لررقها

المعللمات لالبرانات بغرض إحداث تغررات يي البرانات لالمعللمات لالتاللب يي منظلمة الحاسب اآللي
لمحتلراته.
لمن الشبهات إمكانرة دخل "الهاكرز"

()6

لالتاللب بأي معللمة منشلرة لتغرررها أل تحررفها ،لدس

برامج خاصة تةع من الممكن إخفاء ما قام به البعض أل محل الدلر للره ،بحرث رتعذر إلادة لرض ألما

التسل لالدخل  ،لهكذا رستلرع الةناة يي الةرائم اإللكترلنرة لبر شبكات التلاص الةتمالي إخفاء ةرائمهم
للمس آثارها أل لل األق تحررفها يي لقت قراسي ،لقب أن تص إلره سللة التحقرق.

()1

انظر :تصررح قانلني منشلر لبر الرابل  ،https://www.alarabiya.net/articles/2012/08/21/233428.htmlآخر دخل

للملقع بتاررخ 7182/3/87م
()2

انظر :بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص ،27المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص723

()4

أرضا باإلرلاء ،ألن األصر رسترل السامع لرسمع شهادته.
تسم شهادة الشاهد السمالرة ،لتسم
ً
انظر :المبسلل ،السرخسي ،ج ،9ص .888حاشرة ابن لابدرن ،ابن لابدرن ،ج ،3ص .233المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص .422التشررع

()6

الهاكرز هم مةمللة من الهلاة أل المحتريرن يي اختراق الملاقع لالحسابات الخاصة ،بالستعانة ببرامج حاسلبرة خاصة.

()3

()5

انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،مفتاح الملردي ،لرقة لم  ،7187 ،ص49-41

الةنائي اإلسالمي ،ج ،7ص387
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لكن تقررر الخبراء إن اشتم لل إةراءات صحرحة ( ،)1لانبن لل الةزم لالرقرن ،مع التأكد من هلرة
الشخص لنسبة المخرةات إلره بصلرة قالعة؛ لاستخالص المعللمات المخزنة إلكترلنرا لحفظها بصلرتها
األصلرة التي أنشئت للرها لبصلرة تضمن لدم تعرضها ألي شك من أشكا العبث أل التلف ،حرنها ركلن
تقررر الخبراء بمثابة الشهادة المباشرة ،التي تنتفي معها أي شبهة(.)2

ذلك ،رظهر للباحث إن إثبات ةرائم الحدلد لالقصاص باإلقرار أل الشهادة المباشرة غرر

لبناء لل
ً
السمالرة من شهلد لد  ،ليق شرلل الشهادة الشرلرة ،أل لبر تقررر الخبراء الذرن رنتدبهم القاضي ،أل القررنة

إذا لضدتها أرمان القسامة يي ةرائم القصاص ،هل الكفر بإرقاع العقلبة المقدرة لل الةاني ،لدلن ذلك ،يإن

الشبهات تد أر الحد ،لرقدر القاضي لقلبة تعزرررة رلقعها بالةاني.

()1

من هذه اإلةراءات :التحقق من سالمة الحاسب اآللي لدقته يي لرض المعللمات المخزنة ،لحفظ مخرةات الحاسب اآللي لتخزرنها يي

برئة مناسبة ،لكفاءة لنزاهة القائمرن لل ةمع األدلة لتخزرنها (انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،مفتاح الملردي ،لرقة

لم  ،7187 ،ص)41
()2

انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،مفتاح الملردي ،لرقة لم 7187 ،
94

املبحث الثاني
جرائم التعازير اإللكرتونية يف شبكات التواصل االجتماعي
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :جرائم التعازير اإللكرتونية
املطلب الثاني :إثبات جرائم التعزير اإللكرتونية
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تمهيد:
إذا كانت الةررمة حقًا للعباد ،يفرها لقلبة غرر مقدرة ،لرللق الفقهاء للرها :التعزرر ،لالتعزرر :هل
ابتداء ،رقدرها القاضي" (.)1
"تأدرب لل معاص لم تشرع يرها لقلبات مقدرة
ً
ةاء يي التشررع الةنائي اإلسالمي" :ةرائم التعازرر لم تلضع لك منها لقلبة معرنة مقدرة ل محرص

من تلقرعها لل

الةاني كما هل الحا يي ةرائم الحدلد أل ةرائم القصاص لالدرة ،لانما لضعت لها لدة

لقلبات لرس القاضي ملزم بتلبرق إحداها دلن األخرى ،لانما له أن رختار منها لاحدة أل أكثر" (.)2
لنتعرف يي هذا المبحث لل

مفهلم التعزرر ،ثم ةرائم التعزرر اإللكترلنرة التي ترتكب لبر شبكات

التلاص الةتمالي لتكررفها الفقهي ،لأحكامها يي التشررع اإلسالمي.

املطلب األول
جرائم التعازير اإللكرتونية

التعزير لغة:
قا ابن منظلر :العزر :الللم ،للزره رعزره لز ار للزره :رده ،لالعزر لالتعزرر :ضرب دلن الحد لمنعه

الةاني من المعالدة لردله لن المعصرة ،لقر  :هل أشد الضرب .للزره :ضربه ذلك الضرب .لالعزر :المنع
(.)3

التعزير اصطالحا:
لالدرة"

اتفق الفقهاء لل َّ
أن التعزرر هل "لقلبة تأدرب غرر مقدرة لل ةرائم لم رشرع يرها الحد أل القصاص

()4

أل التي شرع يرها الحد أل القصاص لالدرة لكنها لم تستلف شرائلها ( ،")1كما لرد معنا يي السرقة

اإللكترلنرة يي المللب السابق.

()1

ملسللة الفقه اإلسالمي ،التلرةري ،ص771

()3

لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،3ص218

()2

التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ص832

()4

انظر :يتح القدرر ،ابن الهمام ،ج ،2ص .887تبصرة الحكام ،ابن يرحلن ،ج ،7ص .11األحكام السللانرة ،المالردي ،ص .794كشاف

القناع ،البهلتي ،ج ،1ص878
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جرائم التعزير عموما:
ةرائم التعازرر هي تلك التي لم رنص الشارع لل لقلبة مقدرة لها بنص قرآني أل حدرث نبلي ،مع

ثبلت نهي الشارع لنها ألنها يساد يي األرض أل تؤدي إل يساد يرها ،لهي كثررة ،بكثرة ما ربتكر اإلنسان من

ينلن اإلةرام (.)2

لةرت الشررعة لل لدم تحدرد لقلبة ك ةررمة تعزرررة ،لقررت مةمللة من العقلبات لهذه الةرائم
تبدأ بأخف العقلبات لتنتهي بأشدها ،لتركت للقاضي أن رختار العقلبة أل العقلبات يي ك ةررمة بما رالئم

ظرلف الةررمة لظرلف المةرم ،لقد نصت الشررعة لل بعضها لهل ما رعد ةررمة يي ك لقت كالربا لخرانة
األمانة لالسب لالرشلة ،لتركت ألللي األمر النص لل بعضها اآلخر ،لهل القسم األكبر من ةرائم التعازرر،
للكن الشررعة لم تترك ألللي األمر الحررة يي النص لل هذه الةرائم ب ألةبت أن ركلن التحررم بحسب ما
تقتضره حا الةمالة لتنظرمها لالدياع لن مصالحها لنظامها العام ،لأن ل ركلن مخالفاً لنصلص الشررعة

لمبادئها العامة (.)3

جرائم التعزير اإللكترونية التي ترتكب عبر شبكات التواصل االجتماعي:
بدا للباحث َّ
أن (أبرز) ةرائم التعازرر التي لها صفة تةع من الممكن أن ترتكب لبر شبكات التلاص

الةتمالي هي :البتزاز ،لاإلشالة ،لانتحا الشخصرة ،لالتحررض ،لالسب ،لالتشهرر .لسنأتي لل تفصر
هذه الةرائم لتكررفها الفقهي لتبران حكمها يي الشررعة اإلسالمرة:

()1

انظر :الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،أبل زهرة ،ص93

()3

انظر :التشررع الةنائي اإلسالمي ،للدة ،ج ،8ص11

()2

انظر :الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،أبل زهرة ،ص19
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 -1االبتزاز اإللكرتوني:

االبتزاز لغة:
البز السَّلب ،لابتززت الشيء :استلبته ،لمنه المث  :من َّ
لز بز ،أي من غلب سلب (.)1
االبتزاز اصطالحا:
رعرف البتزاز بأنه" :القرام بالتهدرد بكشف معللمات معرنة لن شخص ،أل يع شيء ردمر الشخص
َّ

المهدد ،إن لم رقم بالستةابة إل

اةتمالرا" (.)2

بعض الللبات ،هذه المعللمات تكلن لادة محرةة أل ذات لبرعة مدمرة

لرعرف بأنه" :قرام شخص بالتعدي لل خصلصرة أيراد آخررن من خال الحصل لل صلر أل أسرار

أل برانات خاصة بغرة الحصل لل الما  ،لمن ثم تهدرده بالكشف لن هذه المعللمات إن لم رقم الشخص
المهدد بالستةابة إل بعض الللبات من المبتز (.)3

تعريف الباحث :البتزاز :هل (التهدرد بالكشف لن أسرار أل خصلصرة معرنة ،بهدف الحصل لل
مكاسب محددة).
مفهوم االبتزاز اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي:
رعرف الباحث البتزاز اإللكترلني بأنه :التهدرد لبر لسائ التصا اإللكترلنرة ،بالكشف لن أسرار أل
خصلصرة معرنة ،بهدف الحصل لل مكاسب محددة.
لمن أبرز أسباب البتزاز اللكترلني تهالن بعض الناس ،لخاصة الفترات ،يي إرسا صلرهن لايشاء

أسرارهن لبر شبكات التلاص الةتمالي المختلفة لالمحادثات الصلترة المسةلة لبرها ،لالتي قد تقع يي أردي
المبتزرن الذرن رلةألن من خاللها للضغل لل

الضحرة لتحقرق ملالب معرنة أل يضح أمرها إن لم تنصع

أللامرهم.
لرتضح من هذا أن "البتزاز اإللكترلني" رعد من أشد الةر ِ
ضرر لل األيرِاد لالمةتمعات :لهي أشد ِمن
ًا
ائم
أشخاصا بألرانهم ،يرغرب األمن ،لرشرع الرلب ،لتتقلع اللرق ،لتفتضح األلراض،
الةرائم التي تستهدف
ً
()1

انظر :الصحاح ،الفارابي ،ج ،4ص .112لسان العرب ،ابن منظلر ،ج ،2ص287

()2

البتزاز لمفهلمه لأسالربه ،نلا لرد ،لرقة للمرة منشلرة لل الملقع ،http://nawalaleid.com/cnt/lib/768 :آخر دخل للملقع

()3

من تحقرق صحفي استقصائي منشلر لل ملقع ،https://goo.gl/pt3PST :آخر دخل للملقع بتاررخ 7182/4/71م
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لتتعل المصالح ،لتخت المعارش ،لهذا ما تأباه الشررعة الغراء ،لرتعارض مع مقاصدها ةملة لتفصرال ،إذ
ةاءت الشررعة بمقاصدها المعللمة تحفظ لل الناس مصالحهم الدرنرة لالدنرلرة ،لذلك ل لةب أن قبح اهلل
حا المحاربرن ،لغلظ للرهم العقلبة ،لةعلها َّ
أشد لأنك ِمن الةرائم األخرى.
التكييف الفقهي لالبتزاز اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي وحكمه:
"البتزاز اإللكترلني" إرذاء للمؤمنرن لالمؤمنات ،لقد ثبت يي القرآن الكررم تشنرع كبرر لهذه الفئة من الناس،
يي قلله تعال { :وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤَِْنِنيَ وَالْمُؤَِْنَاتِ بِغَيْرِ ََا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا َُّبِينًا}

()1

لقلله تعال { :إِنَّمَا

جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يََُلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم َِّنْ خِالف أَوْ يُنفَوْاْ َِنَ األَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم}(.)2
مشددا للذرن رؤذلن المؤمنرن لالمؤمنات بغرر ما
لقابا
وجه الداللة يي اآلرترن أن اهلل سبحانه لتعال ةع
ً
ً
يسادا.
اكتسبلا لرسعلن يي األرض ً
رقل د .ماهر السلسي" :البتزاز اإللكترلني ٍّ
تعد لل أسرار الناس ،لهل سللك لل رةلز بأي شك من
األشكا ؛ ألن المبتز رلَّلع من خالله لل للرات غرره ،لهل من باب تدخ النسان يرما ل دخ يره،
يالمعللمات أل الصلر الخاصة التي حص للرها المبتز بأرة لررقة كانت هي أسرار رحرم اللالع ،يالبتزاز
سللك محرم لك ما رؤدي إلره محرم شرلا ،لهل رتناقض مع المقاصد الخمسة للشررعة التي حفظت للناس
لقللهم لدرنهم لألراضهم لأملالهم لأنفسهم" (.)3

أدلّة تحريم االبتزاز اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي:
البتزاز اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي محرم يي الكتاب لالسنة لاإلةماع لالمعقل  ،لل التفصر

التالي:

أوال :من الكتاب
-8قا { :وَالَ تَأْكُلُواْ أََْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا َِّنْ أََْوَالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون}(.)4

()1

[األحزاب]21:

()3

من تحقرق صحفي منشلر لبر الرابل ،http://www.police.ps/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=7969 :آخر

()4

[البقرة]811:

()2

[المائدة]44:

دخل للملقع بتاررخ 7182/3/4م
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وجه الداللة :د النص بمنللقه الصررح لل حرمة أك أملا الناس بالبال  ،لالبتزاز اإللكترلني من
قبر أك أملا الناس بالبال  ،إذ إن أبرز ما رهدف له المبتز هل الحصل لل الما .
-7قا تعال { :إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يََُلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
َِّنْ خِالف أَوْ يُنفَوْاْ َِنَ األَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم}(.)1
وجه الداللة :ةع اهلل تعال المفسدرن يي األرض من قبر المحاربرن ،لخصص لهم لذابا ألرما يي الدنرا
للذاب لظرم يي اآلخرة .لالبتزاز اإللكترلني من اإليساد يي األرض ،لهل من أسلأ المعاصي التي رتعدى
تأثررها الفرد ،لتصرب المةتمع بانعدام األمن لالستقرار.
-4قا تعال { :وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤَِْنِنيَ وَالْمُؤَِْنَاتِ بِغَيْرِ ََا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا َُّبِينًا}(.)2
وجه الداللة :أن إرذاء المؤمنرن لالمؤمنات بغرر ذنب اقتريله إثم لبهتان ،لالبتزاز اإللكترلني هل إرذاء
لمالرا.
اةتمالرا
نفسرا ل
ً
ً
للمؤمنرن لالمؤمنات لاضرار بهم ً
ثانيا :من السنة
-8قا رسل اهلل " :ل رح ما امرئ مسلم إل بلرب نفس منه" (.)3
وجه الداللة :د الحدرث بمنللقه الصررح لل حرمة ما المسلم إل برضاه ،لل رنلبق هذا لل البتزاز
اإللكترلني ،إذ هل سلل لل الما بغرر حق لبغرر رض صاحبه ،ب إن صاحب الما ل رستلرع حت أن
رستغرث بمن حلله.

-7لن ابن لمر  قا  :صعد رسل اهلل  المنبر ينادى بصلت ريرع ،يقا  :را معشر من أسلم بلسانه

للم رفض اإلرمان إل قلبه ،ل تؤذلا المسلمرن لل تعررلهم لل تتبعلا للراتهم ،يإنه من تتبع للرة أخره المسلم
تتبع اهلل للرته ،لمن تتبع اهلل للرته رفضحه للل يي ةلف رحله" (.)4

وجه الداللة :رحذر النبي  يي هذا الحدرث من تتبع للرات المسلمرن لارذائهم ،لرتللد من رفع ذلك بأن
اهلل سرفضحه للل يي لقر داره ،لالبتزاز اإللكترلني ما هل إل شك من أقذر أشكا تتبع العلرات لارذاء

المسلمرن لالمسلمات.
()1

[المائدة]44:

()3

رلاه أحمد ،حدرث لمرل بن رثربي ،ج ،43ص ،211حدرث رقم  .78117قا البلصرري :هذا ح ِدرث ِرةاله ثِقات (إتحاف الخررة،

()4

رلاه الترمذي ،كتاب البر لالصلة ،باب ما ةاء يي تعظرم المؤمن ،ج ،4ص ،331حدرث رقم  .7147قا الترمذي :هذا حدرث حسن

()2

[األحزاب]21:

البلصرري ،ج ،4ص)411

غررب ،ل نعريه إل من حدرث الحسرن بن لاقد ،لرلى إسحاق بن إبراهرم السمرقندي ،لن حسرن بن لاقد
111

ثالثا :اإلجماع
أةمع أه العلم يي ةمرع األمصار لاأللصار لل لةلب صلن ألراض المسلمرن لحرمتها (.)1
رابعا :المعقول
البتزاز اإللكترلني استغال للمنصب لالسللة لالةبرلت لالقلة بشك غرر مشرلع ،لالمبتز قد ألم قلبه

الحصل لل الما بأي لسرلة ،لسع لنرله بك السب  ،حت لان كانت محرمة.

()1

يتح الباري ،العسقالني ،ج ،88ص441
111

 -2اإلشاعة
اإلشاعة لغة:
شرللا إذا تفرق لظهر .لشاع بمعن انتشر ،لمنه
اإلشالة من شاع بمعن ظهر لتفرق ،رقا  :شاع الشرب
ً
شاع الخبر .لاإلشالة هي الخبر رنتشر غرر متثبت منه ،لرقا أرضا :شائعة لشالة (.)1
اإلشاعة اصطالحا:
لقف الباحث لل بعض تعررفات اإلشالة ،لمن أبرزها:
 -8رلارة لخبر مختلق ل أساس له يي اللاقع ،أل هي المبالغة يي سرد خبر رحتلي ةزءا ضئرال من
الحقرقة ،بقصد التأثرر النفسي يي الرأي العام بلسرلة من لسائ اإللالم المختلفة (.)2

 -7بث خبر من مصدر ما يي ظرف معرن ،للهدف ما ربتغره المصدر ،دلن للم اآلخررن ،لانتشار هذا
الخبر برن أيراد مةمللة معرنة (.)3

 -4النبأ الهادف سررع النتشار مةهل المصدر ،ذل لابع استفزازي أل هادئ (.)4
 -3ك لبارة أل قضرة مقدمة للتصدرق ،تتناق من شخص إل
للصدق (.)5

آخر دلن أن ركلن لها معاررر أكردة

 -2أخبار مشكلك يي صحتها لرتعذر التحقق منها ،لتتعلق بملضللات لها أهمرة لدى الملةهة إلرهم،
لرؤدي تصدرقهم أل نشرها إل إضعاف رلحهم المعنلرة (.)6

 -1األحادرث لاألقلا لاألخبار التي رتناقلها الناس ،لالقصص التي ررللنها دلن التثبت من صحتها أل
التحقق من صدقها (.)7

تعقيب على التعريفات السابقة:
تتفق (أغلب) التعررفات لل

أن اإلشالة تحم معن

الكذب أل المبالغة ،لتتم يي ظرلف معرنة،

ألهداف متبارنة ،كما اتفقت التعررفات أنه ركلن من المتعذر ابتداء التحقق من صحة هذه األخبار ،إل بعد
السترثاق من المصادر الرسمرة.
( )1الصحاح ،الجوهري ،ج ،3ص .1241القاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،ص .949لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،8ص .191المعجم
المحيط ،أنيس وآخرون ،ج ،1ص522
( )2اإلشاعة وأثرها على أمن المجتمع ،القحطاني ،ص12
( )3اتةاهات ةدردة يي للم الحدرث ،لرسلي ،ص71
()4

انظر :الرأي العام اإلسالمي لقلى التحررك ،األلرةي ،ص .33اإلشالة ،نلي  ،ص82

()6

المدخ للعقردة لالستراترةرة العسكررة اإلسالمرة ،محفلظ ،ص877

()5

انظر :سركلللةرة اإلشالة ،أللبرت ،ص82

()7

مةلة األمن لالحراة ،لبد الللرف ،ص82
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لتبارنت هذه التعررفات يي التفصر بشأن بعض ممرزات الشائعة أل أهدايها أل مستلى دقتها.
تعريف الباحث:
من مةم هذه التعررفات ،رمكن أن رخرج الباحث تعررف لإلشالة أنها( :رلارة لخبر مختلق أل مبالغ

يره أل صحرح لكن غرر متحقق من صحته ،بقصد التأثرر النفسي يي الرأي العام بلسرلة من لسائ اإللالم

المختلفة).

لقد ذكر هذا التعررف ثالثة أنلاع لإلشالة :األل الخبر المختلق ،لالثاني الخبر الحقرقي المبالغ يي سرده،

لالثالث الخبر الحقرقي غرر المتحقق من صدقه ،لألضح التعررف الهدف من اإلشالة ،للسرلتها.
اإلشاعة عبر شبكات التواصل االجتماعي:

اقعا يي حراة الناس ،لةزء من تركربة المعرشة الرلمرة للملالنرن
باتت شبكات التلاص الةتمالي ًا
أمر ل ً
لالملظفرن لالعاملرن يي السلك الحكلمي لالقلاع الخاص ،لغرر ذلك ،لهي إةمال لرست خر ار محض ،كما إنها

لرست ش ار محض ،ب إنها سالح ذل حدرن ،لهذا ما رةع خلرها محققا إذا ما أسيء استخدامها يي ةانب
الشر ،سرما لأن مالررن الناس رتابعلنها ،لأضحت لاحدة من أهم لسائ اإللالم لالتسلرق لالترلرج اإللكترلنرة.

"للما تمتلكه لسائ التلاص الةتمالي ،من إمكانرات تكنلللةرة ،قادرة لل معالةة الصلر الثابتة ،لانتاج
مقالع الفردرل ،إل

ةانب التحكم تقنرا يي الصلت لالصلرة ،األمر الذي ةع من التلقي بمستلراته الثالثة:

العالفي ،المحارد ،الناقد؛ أمام مهمة صعبة يي التدقرق ،لالتحقق ،لالتثبت مما تتدالله شبكات التلاص
الةتمالي ،كلمة ،لصلتا ،لصلرة" (.)1

لا ألنظار المرةفرن ،الذرن ررردلن نشر أيكارهم
هذه األملر ةعلت من شبكات التلاص الةتمالي مح ً

المشلهة لاشالاتهم الم غرضة لأيكارهم المسملمة ،لما أسرع ما تنتشر أي شائعة لبر هذه الشبكات انتشا ار النار

يي الهشرم ،لتحقرق الكثرر من األهداف لالمكاسب المادرة لالمعنلرة.

"للم تعد الشائعة مةرد تزررف لمعللمة ما ،لستهداف تظلر الرأي العام تةاه حقرقرة معرنة ،أل مةرد النر

من منةز للني ،أل شخصرة التباررة أرا كانت مسؤللرتها ،أل مةالها ،ب أصبحت الشائعة المنظمة صنرعة
تقنرة بالدرةة األلل

رقف خلف كلالرسها مرلةلن ،لصناع تظلر  ،احتريلا استثمار التقنرة ،لخاصة لبر

شبكات التلاص الةتمالي ،لأصبحلا ردركلن أهمرة اقتناص حدث ما ،لتمررر اإلشالة يي ظال تلك الحادثة

()1

مقا للمي بعنلان" :الشائعات يي شبكات التلاص امتلكت ك شيء إل الحقرقة" ،محمد المرزلقي ،منشلر لبر الملقع:
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التي تغرب لن الرأي المعللمة الحقرقرة تةاهها ،لما رمثله ظرلف غراب المعللمة هنا من أهمرة كبرى ،بلصفه
البرئة الحاضنة لبث الشائعة لبرها" (.)1

لان ما تمر به األمة الرلم من حرلب لتةهر لمعاناة ةعلت الناس رصغلن للشائعات التي رتم تناقلها لبر

شبكات التلاص الةتمالي ،ب تثار النقاشات حللها ،لكأنها حقرقة لاقعة ،دلن بذ ةهد كاف للتحقق من
مضامرنها لمصداقرتها.

وحكمها:
التكييف الفقهي لإلشاعة عبر شبكات التواصل االجتماعي ُ
بالنظر إل ما سبق ذكره من تعررفات لإلشالة ،لأنها لبارة لن "أخبار ألحداث غرر صحرحة ،أل ملفقة أل
مبالغ يرها أل ل أساس لها من الصحة" ،يإنها بهذا تكلن من ةملة الكذب ،لالكذب منهي لنه يي اإلسالم.
لررى الباحث أن الكذب المتعدي تأثرره لتدالراته إل أللف الناس أدل لتعظرم حرمته من الكذب المتعدى

إل لاحد أل اثنرن أل لائفة قلرلة من الناس .يإن كان الخبر الكاذب لبر اللسائ غرر الحدرثة رسرر ببلء من
شخص ،أل من مةمللة صغررة إل

شخص إل

مثلها ،يإن انتشاره لبر شبكات التلاص الةتمالي رسرر

بعردا يي ثلان معدلدات.
بسرلة البرق ،لربلغ مدى ً
كما رندرج "ترلرج اإلشالات" تحت النهي لن "قر لقا " ،كما لصف اهلل تبارك لتعال
باإلرةاف ،لألضح القرآن الكررم َّ
أن إذالة الشائعات هل دأب المنايقرن.

"ترلرج اإلشالات"

األدلة الشرعية على تحريم اإلشاعة عبر شبكات التواصل االجتماعي:
لملما ،هي ذاتها األدلة الدالرة لتحررم اإلشالة لبر شبكات التلاص
بدا للباحث أن أدلة تحررم اإلشالة
ً
الةتمالي ،لل التفصر التالي:
أوال :من الكتاب
 -8قا اهلل { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ ََعَ الََّادِقِني}(.)2
وجه الداللة :يي اآلرة دللة إشارة لل حرمة الكذب أل أن ركلن اإلنسان من الكاذبرن ،لهي نص لل
الصدق لمصاحبة الصادقرن ،لةع ذلك من لالمات التقلى ،لاإلشالة كذب ،لهي منايرة لحقرقة التقلى.
 -7قا { :لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ََّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينٍَِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ الَ يََُاوِرُونَكَ فِيهَا إِالَّ
قَلِيالً}(.)1
()1

مقا للمي بعنلان" :الشائعات يي شبكات التلاص امتلكت ك شيء إل الحقرقة" ،محمد المرزلقي ،منشلر لبر الملقع:

()2

[التلبة]889:
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وجه الداللة :لصف اهلل تعال

"ترلرج اإلشالات" باإلرةاف ،لهل ترلرج الكذب لالبال بما رلقع الفزع

لالخلف يي المةتمع ( .)2لاإلرةاف لبر شبكات التلاص الةتمالي أدل إلرقاع الفزع يي نفلس الناس ،نظ ار
لكثرة المتابعرن لالمشتركرن يرها.

 -4قا { :إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشٍَُ فِي الَّذِينَ آََنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ
آمادا بعردة (.)4
تَعْلَمُون}( .)3لتشرع بمعن تفشلا ،أي تنتشر لتظهر لتص
ً

وجه الداللةَّ :
شنع اهلل ة للال يي اآلرة شأن الذرن "رحبلن" أن تشرع الفاحشة يي الذرن آمنلا ،يكرف
بالذرن ربثلنها لرتناقللنها لبر شبكات التلاص الةتمالي.

 -4قا { :وَإِذَا جَاءهُمْ أََْرٌ َِّنَ األََْنِ أَوِ الَْْوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي األََْرِ َِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ
َِنْهُمْ ولَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِالَّ قَلِيال}( .)5لقا تعال { :لَوْالَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤَِْنُونَ
وَالْمُؤَِْنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ َُّبِني}(.)6
وجه الداللة :يي اآلرترن ألضح القرآن الكررم َّ
أن إذالة الشائعات هل دأب المنايقرن ،لبرن لاةب المسلم

لند تلقرها ،لللمنا كرفرة التعام معها ،لحذرنا من اتباع خللات الشرلان.
قا القاسمي" :لل ْلل إِ ْذ س ِم ْعتمله قْلت ْم أي تكذربا لمشرعره ما ركلن لنا أي ما رصح لنا بلةه ما أ ْن نتكلَّم بِهذا
س ْبحانك هذا ب ْهتان ل ِظرم أي تنزرها لك ،لبراءة إلرك مما ةاء به هؤلء" (.)7
 -2قا { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تَُِيبُوا قَوًَْا بََِهَالٍَ فَتَُْبِحُوا عَلَى ََا فَعَلْتُمْ نَادَِِني}( .)8لةه
الدللة :رلةب اهلل تعال يي اآلرة التثبت من أي خبر إذا كان مصدره ياسق ،لالفاسق مظنة الكذب.
قا

صاحب الظال يي تألر اآلرة" :رخصص الفاسق ألنه مظنة الكذب ،لحت

ل رشرع الشك برن

الةمالة المسلمة يي ك ما رنقله أيرادها من أنباء ،يرقع ما رشبه الشل يي معللماتها ،ياألص يي الةمالة

المؤمنة أن ركلن أيرادها ملضع ثقتها ،لأن تكلن أنباؤهم مصدقة مأخلذا بها" (.)9

()1

[األحزاب]11:

()3

[النلر]89:

()5

[النساء]14:

()7

محاسن التألر  ،القاسمي ،ج ،2ص431

()9

انظر :يي ظال القرآن ،قلب ،ج ،1ص4438

()2ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،71ص472
()4

تفسرر رحر بن سالم ،ج ،8ص343

()6

[النلر]87:

()8

[الحةرات]1:
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ثانيا :من السنة
 -8قا النبي  ..." :لان الكذب رهدي إل الفةلر ،لان الفةلر رهدي إل النار ،لان الرة لركذب حت
ركتب لند اهلل كذابا" (.)1

وجه الداللة :الحدرث نص يي تحررم الكذب ،لاإلشالة يي غالبها كذب محض ،أل تقل بغرر للم ،لالتراد
المرء للرها رلدي به إل الفةلر ،لالفةلر رهدي إل النار.
 -7لن المغررة بن شعبة
السؤا ِ " (.)2
وجه الداللة :نه



لن النبي



قا " :إِ َّن اهلل ك ِره لك ْم ثالثًاِ :قر لقا  ،لِاضالة اْلما ِ  ،لكثْرة

الحدرث الشررف لن "قر لقا " ،لردخ يي "قر لقا " :الخلض يي أخبار الناس

لحكارات ما ل رعني من أحلالهم لتصرياتهم يضال لن الترلرج لألكاذرب لاألضالر لاألقالر لما رثرر الفتن
لبر شبكات التلاص الةتمالي(.)3
 -4رلى أبل هرررة



لن النبي



أنه قا " :إراكم لالظن ،يإن الظن أكذب الحدرث.)4( "...

وجه الداللة :حذر النبي  من الظن ،لةاء الحدرث نص يي ةع الظن أكذب الحدرث.
قا الزمخشري يي الكشاف" :لان يي الظنلن ما رةب أن رةتنب من غرر تبررن لذلك لل تعررن ،لئال رةترئ

أحد لل ظن إل بعد نظر لتأم  ،لتمررز برن حقه لبالله بأمارة برنة ،مع استشعار للتقلى لالحذر" (.)5
 -3قا " :كف بالمرء كذبا أن رحدث بك ما سمع" (.)6

وجه الداللة :لصف النبي  الذي ِّ
رحدث بك ما سمع بالكذاب ،لكلسرلة لللقارة من اللقلع يي ةررمة
اإلشالة ،رأمرنا الشرع الحكرم يي هذا الحدرث بأل نتناق ك ما نسمع دلن استرثاق لتثبت.

()1

رلاه البخاري ،كتاب األدب ،باب قلله تعال "را أرها الذرن آمنلا اتقلا اهلل لكلنلا مع الصادقرن" ،ج ،1ص ،72حدرث رقم .1193رلاه

()2

رلاه البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ل رسأللن الناس إلحايا ،ج ،7ص ،873حدرث رقم  .8322رلاه مسلم ،كتاب األقضرة ،باب النهي لن

()3

ةزء من يتلى منشلة لبر الملقع  ،https://goo.gl/7oIxJyآخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/7م

مسلم ،كتاب البر لالصلة لاآلداب ،باب قبح الكذب لحسن الصدق ليضله ،ج ،3ص ،7187حدرث رقم7211

كثرة المسائ من غرر حاةة ،ج ،7ص ،8431حدرث رقم .8282
()4

رلاه البخاري ،كتاب النكاح ،بلب ل رخلب لل خلبة أخره حت رنكح أل ردع ،ج ،2ص ،89حدرث رقم  .2834رلاه مسلم ،كتاب البر

()5

الكشاف ،الزمخشري ،ج ،3ص428

لالصلة لاآلداب ،باب تحررم الظن لالتةسس لالتنايس لالتناةش ،ج ،3ص ،8912حدرث رقم7214

()6

رلاه مسلم ،مقدمة اإلمام مسلم رحمه اهلل ،ج ،8ص ،81حدرث رقم2
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 -3انتحال الشخصية
االنتحال لغة:
ةاء يي تهذرب اللغة لن اللرث قلله :رقا ْانتح يالن ِش ْعر يالن إِذا ادلاه أَّنه قائِله .لرقا ن ِح
ت إِل ْر ِه لِهي من ِقر غ ْرره ( .)1لقا بن يارس :النتحا هل الدلاء (.)2
الشالر قصردةً إِذا ن ِسب ْ
حقيقة انتحال الشخصية:
انتحا الشخصرة رتمث يي أن رص شخص بلررقة ما إل برانات لصلر لشخصرة أخرى ،حقرقرة أم

التباررة ،ثم رستخدم هذه المعللمات لالصلر من أة تقمص شخصرة الشخص اآلخر ،لذلك ألغراض تختلف
لتتفالت من شخص آلخر ،لكن غالبها رتم بهدف اللصل ألكبر شررحة ممكنة من المةتمع لالمشتركرن (.)3

انتحال الشخصية عبر شبكات التواصل االجتماعي:
إن السمات األساسرة التي تتمرز بها شبكات التلاص الةتمالي ،لمن أبرزها ضعف الرقابة للرها،

لانفتاحها ،لسهللة الشتراك يرها ،ةعلت من السه لل أي أحد أن رنتح شخصرة أي أحد آخر ،لل رحتاج
ذلك أكثر من إنشاء بررد إلكترلني ،ثم التسةر لل هذه الشبكات بأي اسم رشاؤه المنتح .
لالداخ

إل

هذه الشبكات ردرك حةم ارتكاب هذه الةررمة من قب

آلف المشتركرن ،يتةد لك

شخصرة مشهلرة يي العالم ،حقرقرة كانت أم التباررة ،أكثر من حساب ،قد رص مةمللها إل

لشرة أل

لشررن أل أكثر أل أق  ،ليي حقرقة األمر ل ركلن حقرقرا إل لاحدا منها ،لالحسابات الباقرة تكلن قد أنشئت من

قب منتحلرن ،ألغراض مختلفة.
لتتعدد أغراض المةرمرن الذرن رمارسلن هذا السللك ،لغالبا ما ركلن الغرض منها اللصل إل أكبر
شررحة من المتابعرن ،للحصل لل

الما أل اللصل للحسابات المالرة ،لقد ركلن الغرض غرر مادي،

كتشلره صلرة المنتح لشخصرته ،أل الترلرج لبعض األيكار أل نشر بعض األخبار المزرفة ،لبر استغال

شهرة بعض الشخصرات ،لالعدد الهائ من متابعرهم لمعةبرهم (.)4

للم تص التقنرات الحدرثة لبر شبكات التلاص الةتمالي إل لالج ةذري لهذه الةررمة ،غرر أن
بعض شبكات التلاص الةتمالي ،منها شبكة "يرسبلك" ،أللقت خال العام الماضي أداة ةدردة لمستخدمرها

حل العالم ،بحرث تقلم بإشعارهم يي حالة قرام شخص ما بانتحا شخصراتهم .لررقة لم األداة الةدردة مبنرة
()1

تهذرب اللغة ،األزهري ،ج ،2ص34

()3

انظر( Identity theft, John R. Vacca, p4 :ترةمة الباحث لسم الكتاب :انتحا الهلرة ،ةلن ياكا ،ص)3

()2

مقاررس اللغة ،بن يارس ،ج ،2ص317

()4

انظر :اللتداء اإللكترلني ،الشب  ،ص312
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لل إةراء مسح لكاية الحسابات لل الشبكة الةتمالرة بصلرة تلقائرة ،لالكشف لن الحسابات التي تحتلي
لل أسماء متشابهة ،أل لدرها نفس الصلر الشخصرة (.)1

التكييف الفقهي ال نتحال الشخصية عبر شبكات التواصل االجتماعي:
إذا كان انتحا

الشخصرة لبر شبكات التلاص

الةتمالي رعني تقمص شخصرة أخرى غرر

الشخصرة الحقرقرة للبس ثلب لرس حقرقرا ،لالدلاء بصفات غرر صحرحة يهذا نلع من الكذب المحرم الذي

نه لنه اإلسالم ،لنلع من الغش ،مؤداه التداء لل خصلصرة الشخصرة المنتحلة لحقها لالتنقرص منها،

لاضرار بسمعتها لشخصرتها.

لانتحا الشخصرة قد ردخ يي قلله " :المتشبع بما لم رعل كالبس ثلب زلر" ( .)2يإن من انتح

شخصرة غرره يهل قد تظاهر لتزرن بشيء لرس له ،للم رحص

للره ،يهل كالبس ثلب زلر ،لانتحا

الشخصرة لبر شبكات التلاص الةتمالي داخ يي هذا.
ِ
المنتح قد أراد اإلضرار بالشخصرة المنتحلة أم
لبرأي الباحث ،ل رختلف الحكم الشرلي يرما إذا كان
ِ
المنتح  .يإذا أراد
ل ،لل تفصر يي هذا ،يأساس النتحا قائم لل الغش لالكذب لادلاء ما ل رملك
ِ
المنتح اإلضرار بالمنتح يهذا محرم قلل لاحدا ،أما إذا لم رشأ اإلضرار به يرنظر ،ه أراد التحص لل
مكاسب من خال انتحا الشخصرة لم ركن لرتحصلها للل كذبه لظهلره بمظهر المنتح  ،يإذا كان الحا كذلك

يهل كذب محرم ،أما إن لم ررد ذلك ،كالممث الذي رررد أن رصنع ةلا من المرح من خال تقلرد شخصرة

مشهلرة ،دلن أن رضر بهربته أل سمعته ،يال حرج يي ذلك ،لاهلل أللم.

ِ
بالمنتح الذي انتلى اإلضرار بشخصرة المنتح مع سبق اإلصرار
لكن العقلبة التعزرررة التي تلحق
ِ
بالمنتح الذي لم ِ
رنتل ذلك ،مع ضرلرة التعلرض يي كلتا
لالترصد ،ل بد أن تكلن أشد من العقلبة التي تلحق

الحالترن لن األضرار المادرة لاألدبرة للشخصرة المنتحلة.

للرس ردخ يي هذا التحررم ما إذا تسم المشترك باسم أحد األلالم لالقامات الكبررة المتلياه ،كأبي

حنرفة أل ابن القرم أل اإلمام الشايعي لما شابه ،يك شخص رعلم أن هذا العلم قد تليي ،كما تعارف الناس يي
المةتمع اإللكترلني لل ذلك التعارف بذلك من غرر نكرر ،لأصبح معتادا للرهم ،لل رلةد من رفهم من ذلك

أن هذا المعرف اإللكترلني هل لذلك العلم ،ب ك من له أدن معرية رعرف أن هذا المعرف غرر ذلك العلم،
لانما اختراره لذلك السم للدللة لل حبه له (.)3

()1

من خبر منشلر لل ملقع "لالم التقنرة" لبر الرابل  ،https://goo.gl/r9GEWxآخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/3م

()2

رلاه البخاري ،كتاب النكاح ،باب المتشبع بما لم رن  ،ج ،2ص ،42حدرث رقم  .2789رلاه مسلم ،كتاب اللباس لالزرنة ،باب النهي لن

()3

اللتداء اإللكترلني ،الشب  ،ص384

التزلرر يي اللباس لغرره ،ج ،4ص ،8118حدرث رقم7879
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أدلة تحريم انتحال الشخصية عبر شبكات التواصل االجتماعي:
أوال :من الكتاب
قا اهلل { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ ََعَ الََّادِقِني}(.)1وجه الداللة :اآلرة نص يي الدللة إل الصدق ،ليرها دللة إشارة لل لةلب اةتناب الكذب ،أرا كانت
صلرته ،لانتحا الشخصرة لبر شبكات التلاص الةتمالي ،من الكذب المنهي لنه.
ثانيا :من السنة

 -8قا النبي  ..." :لا َّن الكذب رهدي إل الفةلر ،لا َّن الفةلر رهدي إل النار ،لان الرة لركذب حت
ركتب لند اهلل كذابا" (.)2

وجه الداللة :هذا الحدرث النبلي الشررف نص يي تحررم الكذب ،أرا كانت صلرته ،لانتحا الشخصرة لبر
شبكات التلاص الةتمالي ،من الكذب المحرم المؤدي بصاحبه إل الفةلر ثم إل النار.
 -7قا " :ل ضرر لل ضرار" (.)3
وجه الداللة :تحررم الضرر ،لالضرار ،ل"الضَّرر ما تضر بِ ِه صاحبك ِم َّما ْتنتفع أ ْنت بِ ِه ،لالضرار أن تضره
من غرر أن ت ْنفع نفسك" ( ،)4لانتحا الشخصرة لبر شبكات التلاص داخ يي كال النللرن ،إذ إن انتحا
ِ
المنتح  ،كمن انتح شخصرة مشهلرة يرستفرد من الحةم الهائ للمتابعرن
الشخصرة قد رضر المنتح لرستفرد
ِ
المنتح  ،كمن رنتح اسم شخصرة مشهلرة كمةرد اسم مستعار ،يرضر
له ،لقد رتضرر المنتح دلن أن رنتفع
الشخص اآلخر دلن أن رنتفع هل.

 -4قا " :من غش يلرس مني" (.)5
وجه الداللة :الحدرث نص لل أن الغاش ل ركلن يي زمرة النبي  ،لمن كاذ لصفه كذلك يهل لل
غرر نهج النبي  ،لهذا دلر تحررم الغش بك أنلاله ،لانتحا الشخصرة لبر شبكات التلاص الةتمالي قد
ِ
المنتح  ،إل تغررر آرائهم لمعتقداتهم لأيكارهم،
تؤدي بكثرر من المشاركرن يرها بعد قراءة شيء ما لبر حساب

لل التبار أن قائ ما ذكر هل صاحب الشخصرة المنتحلة ،لهذا لرن الغش الذي رأباه اإلسالم.
()1
()2

[التلبة]889:

رلاه البخاري ،كتاب األدب ،باب قلله تعال "را أرها الذرن آمنلا اتقلا اهلل لكلنلا مع الصادقرن" ،ج ،1ص ،72حدرث رقم .1193رلاه

مسلم ،كتاب البر لالصلة لاآلداب ،باب قبح الكذب لحسن الصدق ليضله ،ج ،3ص ،7187حدرث رقم7211

()3سنن ابن ماةة ،كتاب األحكام ،باب من بن يي حقه ما رضر بةاره ،ج ،7ص ،213حدرث رقم  ،7438قا األلباني :صحرح (إرلاء

الغلر  ،األلباني ،ج ،4ص.)311
()4
()5

لمدة القاري شرح صحرح البخاري ،كتاب الحج ،باب التمتع لاإلقران لاإليراد بالحج ،ج ،9ص892
رلاه مسلم ،كتاب اإلرمان ،باب من غشنا يلرس منا ،ج ،8ص ،99حدرث رقم817
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 -3قا " :المتشبع بما لم رعل كالبس ثلب زلر" (.)1
وجه الداللةَّ :
أن من انتح شخصرة غرره يهل قد تظاهر لتزرن بشيء لرس له ،للم رحص للره ،يهل

كالبس ثلب زلر ،لهذا يره دللة لل تحررم هذا الفع لما رماثله ( ،)2لانتحا الشخصرة لبر شبكات التلاص
الةتمالي داخ يي هذا.
ثالثا :المعقول
انتحا الشخصرة رؤدي إل

مفاسد كثررة ،منها اإلضرار ببعض الشخصرات ،للدم الثقة يرما ركتب يي

اإلنترنت لغررها ،لالترلرج لبعض األيكار المنحرية من خال استخدام بعض الشخصرات العلمرة ،لك أمر

رؤدي إل تلك المفاسد يإن قلالد الشرع تقتضي تحررمه (.)3

()1

سبق تخررةه

()3

انظر :الفرلق ،القرايي ،ج ،7ص .44التحبرر ،المردالي ،ج ،1ص .4148البحر المحرل ،الزركشي ،ج ،1ص91

()2

اللتداء اإللكترلني ،الشب  ،ص387
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 -4التحريـض على الشرّ
التحريض لغة:
حرض :حث ،لمنها قلله تعال { :يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤَِْنِنيَ عَلَى الْقِتَالِ}( .)1لالحرض :المشرف لل
الهالك ( ،)2لمنه قلله تعال { :قَالُواْ تَاهلل تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُ ٍَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ َِنَ الْهَالِكِني}(.)3
التحريض اصطالحا:
استق أر الباحث استعما الفقفهاء لكلمة "التحررض" ،يلةد أنهم رستخدملنها للدللة لل

اللغلي ،لهل "الحث لل يع شيء معرن لتليرر األسباب لالظرلف المالئمة له" (.)4

ذات المعن

لقد تكلم المالكرة لن "التحررض" لدى حدرثهم لن الشتراك يي الةررمة ،لةعللا التحررض لاحدة من

الصلر الثالث لالشتراك بالتسبب ،لهي :التفاق ،لالتحررض ،لاإللانة (.)5
لقد رأتي "التحررض" يي معرض الدللة إل

الخرر ،لكن هذا لرس ملضع بحثنا ،إذ إننا نتلرق إل

"التحررض" كةررمة يرها حث لل ارتكاب منكر قد رضر بالفرد أل المةتمع لمصالح المسلمرن لامة.
للرف البعض ةررمة التحررض لل أنها" :حث الغرر لل ارتكاب ةررمة معرنة ،من خال مخالبة
العالفة لالشهلة ،لمةانبة العق لالمنلق"

(.)6

للريت بأنها" :لملرة نفسرة رقلم بملةبها المحرض بالتأثرر لل

إرادة الةمهلر لحثه لل أيعا من شأنها أن تضر بالمصالح المحمرة شرلا لقانلنا"(.)7
الشر عبر شبكات التواصل االجتماعي:
جريمة التحريض على ّ

لنظر للعدد الهائ من المشتركرن يرها لالمتابعرن لها ،رستغ البعض
ًا
كساحة مفتلحة إلبداء الرأي،
شبكات التلاص الةتمالي من أة التحررض لل ارتكاب الةررمة أل العنف ،أل النعرات اللائفرة ،أل الفتنة

الداخلرة ،أل غررها.

()1

[األنفا ]12:

()3

[رلسف]12:

()2

معةم مقاررس اللغة ،ابن يارس ،ج ،7ص31

()4

انظر :بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،8ص .719البحر الرائق ،ابن نةرم ،ج ،7ص .813تحفة المحتاج ،الهرتمي ،ج ،9ص .492كشاف

()5

شرح الزرقاني لل مختصر خلر  ،الزرقاني ،ج ،1ص.81ملاهب الةلر  ،الحلاب ،ج ،1ص737

()7

اللسرل يي تشررعات الصحاية ،النةار ،ص798

القناع ،البهلتي ،ج ،4ص21
()6

حررة الصحاية ،إبراهرم ،ص721
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" للما رتمتع به المحرض من إرادة ةرمرة تعبر لن يساده الةتمالي لاألخالقي ،يإنه بذلك رؤدي دل ار
مزدلةا رشك مظه ار للنزلة المعادرة للمةتمع ،يرعم ةاهدا لل خلق الةررمة من ناحرة ،لرقلم بإلداد المةرم

من ناحرة أخرى ،يركلن بذلك قد برهن لل دلره العدائي يي تةسرد الفكر اإلةرامي ،لما رتسم به نشاله من
خللرة قد تفلق خللرة سائر من أسهم يي الةررمة" (.)1
لالمتابع لشبكات التلاص

الةتمالي رلحظ كما هائال من التحررض المباشر لغرر المباشر ،يي

الةلانب الللنرة لالسراسرة لاألخالقرة لالقتصادرة لالثقايرة لغررها ،لرختلل التحررض يي كثرر من األحران
بالحتقار لالزدراء الذي رلحق بالمةني للره أل للرهم ،من شخصرات حقرقرة أل التباررة أل أنظمة أل قرادات.

لرقلم نشلاء لةمعرات لتكتالت مختلفة بحمالت من التحررض من أة حث ةمهلرها لل يع ما،

لب رز تأثرر شبكات التلاص الةتمالي ةلرا يي لدرد األحداث التي مرت بالمةتمعات الحدرثة يي السنلات
األخررة.
الشر وحكمها:
التكييف الفقهي لجريمة التحريض على ّ

التحررض لل الةررمة هل أمر بالمنكر ،لقد حرم اإلسالم األمر بالمنكر أل اإللانة للره ،لالةررمة من

إرذاء للمصلحة العامة.
أشد المنكرات لأكثرها ً
لالتحررض لل

الةررمة رؤدي يي الغالب إل

ارتكاب يع محرم بنظر الشررعة اإلسالمرة ،للبقا

للقالدة األصللرة ،يإن "ما رؤدي إل المحرم يهل محرم" (.)2

الشر عبر شبكات التواصل االجتماعي:
أدلة تحريم جريمة التحريض على ّ
أوال :من الكتاب
 -8قا تعال { :كُنتُمْ خَيْرَ أٍََُّ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤَِْنُونَ بِاللّهِ ولَوْ آََنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُم َِّنْهُمُ الْمُؤَِْنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون}(.)3
وجه الداللة :يي اآلرة دللة إشارة لل تحررم األمر بالمنكر ،لالتحررض لل الةررمة أمر بالمنكر تأباه
الشررعة اإلسالمرة.
 -7قا تعال { :الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم َِّن بَعْضٍ يَأَُْرُونَ بِالْمُنكَرِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ}(.)1

()1

انظر :التحررض لل الةررمة يي الفقه اإلسالمي لالقانلن السعلدي ،يهد العريج ،رسالة ماةسترر ،ةامعة نارف العربرة للعللم األمنرة،

()2

قلالد األحكام يي مصالح األنام ،بن لبد السالم ،ج ،7ص781

الرراض ،7111 ،ص
()3

[آ لمران]881:
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ِ
صفات المنايقرن ،لهذا دلر حرمته لمنعه .ليي اآلرة
وجه الداللة :ةعلت اآلرة األمر بالمنكر أحد أخلر
دللة إشارة لل لةلب األمر بالمعرلف لالنهي لن المنكر ،لالتحررض من المنكر.
ثانيا :من السنة
 -لن قتادة لن رة من خثعم قا  :قلت :را رسل اهلل! أي األلما أبغض إل

اهلل؟ قا " :اإلشراك

باهلل" ،قا  :قلت :را رسل اهلل! ثم مه؟ قا " :ثم قلرعة الرحم" ،قا  :قلت :را رسل اهلل! ثم مه؟ قا :

"ثم األمر بالمنكر لالنهي لن المعرلف" (.)2

وجه الداللة :ةع النبي  األمر بالمنكر من أبغض األلما إل اهلل ،لهذا دلر حرمتها.
المعقول:
رتعارض التحررض مع مقاصد الشررعة اإلسالمرة التي ةاءت لحفظ مصالح األنام ،إذ َّ
إن التحررض
لنتائةه مدلاة لهالك العباد ،لخراب الدرار لالبالد ،لاشالة الفاحشة لالمعاصي لاستباحة األلراض لاألملا ،

كما إن األمر بالمنكر لالنهي لن المعرلف لررق مؤد إل
لالنتقام(.)3

سخل اهلل لغضبه ،لمن ثم حلل العقاب

لاذا ثبتت ةررمة التحررض ،يفرها التعزرر ،لرعلد للقاضي تقدررها ،إذ إنها تختلف باختالف اآلثار المترتبة
المحرض.
لل الةررمة ،كما رتعرن تعلرض المةني للره لن الضرر المادي لالمعنلي الذي سببه له
ِّ

()1

[التلبة]12:

()2

رلاه أبل رعل  ،مسند أبي هرررة ،حدرث رة من خثعم لم رسم ،ج ،87ص ،779حدرث رقم  1149قا الهرثمي يي مةمع الزلائد :رةاله

()3

انظر :مقا حل  :األمر بالمعرلف لالنهي لن المنكر ،منشلر لبر الرابل ،https://goo.gl/u5jvQ9 :آخر دخل للملقع بتاررخ:

رةا الصحرح غرر نايع بن خالد اللاةي لهل ثقة( .مةمع الزلائد ،الهرثمي ،ج ،1ص)828

7182/3/3م
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 -5السبّ
السب لغة:
ّ
السب :الشتْم ،لقد سبَّه رسبه .لسبَّه أرضاً بمعن قلعه .لقللهم :ما رأرته منذ سبَّه ،أي منذ زمن من
الدهر .لالسبَّة الست :لسبَّه رسبه ،إذا لعنه يي السب ِ
ِ
َّة (.)1
ت سبَّة من
الدهر ،كقللك منذ سنة .لمض ْ
ْ
السب اصطالحا:
ّ
لرف السب بأنه" :شتم البريء يي غرر حق شرلي" (.)2
للرف بأنه" :خدش شرف شخص لالتباره لمدا دلن أن رتضمن ذلك إسناد لاقعة معرنة إلره" (.)3
لةاء يي معةم الفقهاء أن السب هل" :الكالم القبرح سلى القذف"  ،لهل" :رمي الغرر بما يره نقص لازدراء

من غرر التهام بالزن " (.)4
تعريف الباحث:

لررى الباحث َّ
أن أةمع تعررف للسب هل( :رمي الغرر بمنقصة دلن القذف ،دلن برهان حقرقي) .يهذا

التعررف رشرر إل

أن السب متعلق برمي الغرر ،لالغرر قد ركلن شخصرة حقرقرة أل التباررة ،لرتضمن أن

السب ركلن بمنقصة دلن القذف ،يرمي الغرر بالقذف له حكم مختلف برناه ،لهذا السب ل ركلن مستند لحقرقة

أل دلر أل برهان حقرقي.

السب عبر شبكات التواصل االجتماعي:
ّ
أصبحت شبكات التلاص الةتمالي بأنلالها ساحة تنتق إلرها المنازلات لتصفرة الحسابات الشخصرة

برن الناس ،ليي خضم هذه المنازلات تفشت ظاهرة السب لالشتم ( ،)5لتشك لدى كثرر من الناس تفررغا
لألحقاد لالعدالات ،لل مرأى لمسمع المتابعرن لالمشتركرن ،إرضاء لشهلة النتصار للنفس ،التي نه لنها

اإلسالم.
()1

الصحاح ،الةلهري ،ج ،8ص .833مختار الصحاح ،الرازي ،ج ،8ص831

()3

من مقا للمي منشلر لل الرابل ،https://goo.gl/MYhoni :آخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/2م

()2

انظر :يتلى شرلرة منشلرة لل الرابل ،https://goo.gl/73ePdz :آخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/2م

()4

معةم لغة الفقهاء ،قلعةي لقنربي ،ص722

( )5ا ْلفرق برن السب لالشتم :أن الشتم تقبرح أمر الشتلم با ْلق ْل  ،لأصله من الشتامة لهل قبح ا ْلل ْةه ،لرة شترم قبِرح ا ْلل ْةه لسمي ْاألسد شتما
لقبح منظره ،لالسب هل اإللناب ِيي الشتم لاإللالة ِي ِ
ره لاشتقاقه من السب لِهي الشقة اللَّ ِلرلة ،لرقا لها سبرب أ ْرضا لسبرب ا ْلفرس شعر
َّ
ِ
تعم ِيي غرر ذلِك يهل تلسع( .الفرلق اللغلرة،
اس ْ
ص يِإن ْ
شنبه سمي بذلك لللله خالف ا ْلعرف لالسب ا ْلعمامة الل ِلرلة يهذا هل األ ْ
العسكري ،ج ،8ص.)27
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لتتنلع أشكا السباب لالشتائم لبر شبكات التلاص الةتمالي ،يمنها ما رتم لبر النتقاص لالزدراء
المكتلب ،أل الرسم الكارركاتلري ،أل الصلرة لالفردرل ،أل النكتة ،لغرر ذلك .لرالحظ تساه الناس يي هذا
الباب ،سرما يي ظ انعدام القلانرن الصارمة المعاقبة لل هذا النلع من الةرائم.

للسب عبر شبكات التواصل االجتماعي:
الحكم الشرعي
ّ
رحرم لل المسلم السباب بغرر لةه شرلي  ،لرستلي يي ذلك ما إذا كان السبب باللفظ أل الكتابة لبر

شبكات التلاص الةتمالي ،إذ الكتابة حةة لل كاتبها كاللفظ لل قائله ،لقد قر  :الخل أحد اللسانرن (.)1

أرضا من
لالسباب لبر شبكات التلاص الةتمالي ،لالتي رتابعها أللف البشر يي اللقت اللاحد ،هل ً
باب المةاهرة بالمعصرة لالستهتار بحدلد اهلل تعال .
لاذا كان السب بغرر سبب شرلي لتألر معتبر ،يفره التعزرر من قب للي األمر أل القاضي ،يرلقع به

العقلبة التي تردع المعتدي ،لرزةر غرره من اللقلع يره ،لقد ركلن التعزرر بالحبس أل التلبرخ أل الةلد أل

التشهرر ،بحسب اةتهاد القاضي (.)2

السب والجهر به عبر شبكات التواصل االجتماعي:
األدلة الشرعية على تحريم
ّ
أوال :من الكتاب
 قا { :الَّ يُحِبُّ اللّهُ الََْهْرَ بِالسُّوَءِ َِنَ الْقَوْلِ إِالَّ ََن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}(.)3وجه الداللة :يي اآلرة نهي لن الةهر بالكالم السيء ،لالسباب بلبرعة الحا هل من الكالم السيء،
لالمعن أن اهلل ل رحب الفاحش من القل لل اإلرذاء باللسان إل المظللم ،يإنه رباح له أن رةهر بالدلاء لل
ظالمه أل رذكره بما يره من السلء لالظلم.
ثانيا :من السنة

 -8قا رسل اهلل " :سباب المسلم يسلق" (.)4
وجه الداللة :لصف النبي  الساب بأنه ياسق ،لل رلصف المسلم بالفاسق إل إذا ارتكب محرما،
لهذا د لل أن السباب من الفسلق ،لهل محرم ،للم رتعرن يي الحدرث نللا معرنا من السباب ،يركلن السب
لبر شبكات التلاص الةتمالي داخال يره.

()1

رقل ابن القرم" :يإن الخل دا لل اللفظ ،لاللفظ دا لل القصد لاإلرادة"( .اللرق الحكمرة ،ابن القرم ،ص.)822

()3

[النساء]831:

()2

انظر :األحكام الفقهرة للحلار لالتلاص اإللكترلني ،راسرن مخدلم ،مةلة الةامعة اإلسالمرة-الرراض ،العدد  ،817ص488

()4

رلاه البخاري ،كتاب األدب ،باب ما رنه لن السباب لاللعن ،ج ،2ص ،7732حدرث رقم 2192
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 -7لن أبي ملس األشعري



قا  :قاللا را رسل اهلل :أي المسلمرن أيض ؟ قا " :من سلم المسلملن

من لسانه لرده ،لالمهاةر من هةر ما نه اهلل لنه" (.)1

وجه الداللة :يي الحدرث رةع النبي  المسلم نظرف اللسان لالرد هل المسلم الحقرقي ،ليي هذا دللة
حرمة إرذاء الناس بأي شك من أشكا اإلرذاء ،لمن إرذاء الناس إرذاؤهم بالسب لبر شبكات

إشارة إل

التلاص الةتمالي.
 -4قا



يي خلبة رلم النحر بمن يي حةة اللداع" :إن دماءكم لأملالكم لألراضكم حرام للركم كحرمة

رلمكم هذا يي شهركم هذا يي بلدكم هذا" (.)2

وجه الداللةَّ :
أن المسلم له حرمة لظرمة يي دمه لماله للرضه ،لمن حرمته أن رصان يي لرضه يال
رتعرض ألي نلع من األذى اللفظي أل النفسي أل الةسدي أل غرره بأي شك من األشكا .
 -3ل ْن أنس ،قا  :لم ركن رسل اهلل صل
الم ْعتب ِة" :ما له ت ِرب ةبِرنه (.)4( ")3

اهلل للره لسلم ياحشا ،لل لعانا ،لل سبابا ،كان رقل لند

وجه الداللة :أنه لم ركن من أخالق رسل اهلل  السب لالشتم ،لما لم ركن من أخالقه ينحن منهرلن
لنه ،لمن ذلك قلعا :السب لبر شبكات التلاص الةتمالي.
 -2لن أبِي هرررة  قا  :قا رسل ِ
اهلل " :أت ْدرلن م ْن اْلم ْفلِس؟" ،قاللا :اْلم ْفلِس ِيرنا م ْن ل ِد ْرهم له لل
ْ
ْ
متاع يقا " :إِ َّن اْلم ْفلِس ِمن أ َّمتِي رأتِي رلم اْل ِقرام ِة بِصالة ل ِ
صرام لزكاة ،لرأتِي ق ْد شتم هذا ،لقذف هذا
ْ
ْ
ت
لأك ما هذا ،لسفك دم هذا ،لضرب هذا ،ير ْعل هذا ِم ْن حسناتِ ِه ،لهذا ِم ْن حسناتِ ِه ،يِإ ْن ينِر ْ
ت لل ْر ِه ،ث َّم ل ِرح ِيي َّ
الن ِار" (.)5
حسناته قْب أ ْن ر ْقض ما لل ْر ِه ِم ْن اْلخلارا أ ِخذ ِم ْن خلاراه ْم يل ِرح ْ
وجه الداللة :أخبر نبرنا  يي الحدرث َّ
أن السب لالشتم سبب اإليالس يي اآلخرة.

()1

رلاه البخاري ،كتاب ،باب المسلم من سلم المسلملن من لسانه لرده ،ج ،8ص ،88حدرث رقم.81

()2

رلاه مسلم ،كتاب القسامة لالمحاربرن لالقصاص لالدرات ،باب تغلرظ تحررم الدماء لاأللراض لاألملا  ،ج ،4ص ،8412حدرث رقم

()3

معن "ترب ةبرنه" أي :أصابه التراب للصق به ،لهي كلمة تقللها العرب لل تقصد معناها لالمقصلد يي مثله إظهار العتاب ل المعن

()4

رلاه البخاري ،كتاب األدب ،باب "لم ركن النبي صل لهلل للره لسلم ياحشا ،...ج ،1ص ،84حدرث رقم1148

8129

األصلي (انظر :معةم درلان األدب ،الفارابي ،ج ،7ص)774
()5

رلاه أحمد ،مسند المكثررن من الصحابة ،مسند أبي هرررة  ،ج ،83ص ،841حدرث رقم .1383رلاه الترمذي ،ج ،3ص ،898حدرث

رقم .7381قا الترمذي :حدرث حسن صحرح
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ثالثا :اإلجماع
قا اإلمام النللي رحمه اهلل" :سب المسلم بغرر حق حرام بإةماع األمة ،ليالله ياسق ،لالحدرث نص

يره ،ألن لرض المسلم حرام كتحررم دمه لماله ،لالحدرث محمل لل
تألر "(.)1

()1

شرح النللي لل مسلم ،ج ،7ص23
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لما أل قاتله من غرر
من سب مس ً

 -6التشهري
التشهير لغة:
ةاء يي معةم اللغة العربرة المعاصرة :شهَّر بفالن :يضحه ،لابه ،لأذاع لنه السلء (.)1
التشهير اصطالحا:
استعم الفقهاء لفظ "التشهرر" للدللة لل " :إذالة السلء لن إنسان لالالنه برن الناس ،بذكر لرلبه

لمثالبه لالتنقص منه ،حت للل كان المشهر به رتصف بما رقا لنه للكنه ل رةاهر به لل رقع به ضرر لل

غرره" (.)2

لةاء يي معةم لغة الفقهاء َّ
أن التشهرر هل " :إشالة السلء لن إنسان برن الناس" (.)3
لةاء يي المعةم الشتقاقي المؤص أن التشهرر " :التشهرر نشر لمد ألخبار المقابح مع الةهر بها أي

ريع الصلت" (.)4
تعريف الباحث:

مكرر مع قصد الفضح لتشلره السمعة ،لبالتالي رمكن أن ألرف التشهرر لل أنه:
ًا
لأرى أن التشهرر سبا
(سب مكرر لالةهر بالمقابح لالمناقص لشخصرة معرنة ،بغرة تشلرهها لالنر من قدرها).
التشهير عبر شبكات التواصل االجتماعي:
يي لصر ثلرة التقنرة لالمعللمات ،لالتي باتت شبكات التلاص الةتمالي لنلانا لها ،ظهرت ةررمة

التشهرر بقلة ،لباتت لاحدة من أخلر أنلاع اللتداء اإللكترلني ،لرقصد من خاللها إلحاق الضرر بالمشهر بهم
لالتعدي لل حراتهم الخاصة لالنر من سمعتهم لابقاء ذلك يي أرشرف اإلنترنت.
لالكثرر من المشهررن ل ردركلن خللرة حمالت التشهرر هذه ،غرر مكترثرن باآلثار التي تنعكس لل
المشهر بهم ،لانعكاساتها ارضا لل

المةتمع لتعكرر صفله ،لأن الخلأ ل رعالج بخلأ مثله؛ ألن ذلك رعد

لتةالز للقانلن الذي رحمي حقلق اآلخررن ،لرتعارض ةملة لتفصرال مع مقصد الشرع الحكرم
ًا
ار
انتقاما لاضرًا
ً
يي حمارة األلراض لحقلق الناس لسمعتهم لكرامتهم.
()1

معةم اللغة العربرة المعاصرة ،لمر لآخرلن ،ج ،7ص8734

()2

انظر :المبسلل ،السرخسي ،ج ،81ص .832منح الةلر  ،للرش ،ج ،3ص .813مغني المحتاج ،الشربرني ،ج ،3ص .788كشاف

()3

معةم لغة الفقهاء ،قلعةي لقنربي ،ص847

القناع ،البهلتي ،ج ،1ص.872
()4

المعةم الشتقاقي المؤص  ،ةب  ،ج ،3ص7819
118

لرؤسس "التشهرر" لبر شبكات التلاص الةتمالي لضعف يي الثقة برن الناس يي التعامالت يرما

برنهم ،لرعمق الةرلح الةتمالرة لرغذي األحقاد لالكراهرة برن أيراد المةتمع (.)1
التكييف الفقهي لجريمة التشهير عبر شبكات التواصل االجتماعي:

نظر لما
التشهرر اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي هل لرن الستلالة يي لرض المسلمً ،ا
تتمتع به من قدرة لل النتشار لالرلاج لاللصل إل أكبر لدد من الناس.
لهذا التشهرر بهذا اللصف محرم شرًلا ،لقد تلالأت األدلة الشرلرة لل تحررمه ،سلاء أكان اللصف
ملةلدا يي المشهر به أم ل ،يإنه إن كان يره ،يهل غربة ،لالغربة حرام ،لان كان الشخص المشهر به بهذه
ً

اللسائ لغررها بررئا مما رشاع لنه ،يإن ذلك ركلن بهتانا ليررة آثمة (.)2

لرستلةب هذا النلع من الةررمة لقلبة تعزرررة مشددة رقدرها القاضي ،إذ إنها تنللى لل

أذى رعم

دهر للرال ،لرشرع أمره لند أناس كثرررن ،لربما كان بر ًرئا مما
المةتمع ،لأذى معنلي رالزم المةني للره ًا
رنسب إلره ،لمقاصد الشررعة شددت لل حفظ ألراض الناس لحذرت بالللرد الشدرد من تللرث سمعة المسلم
أل القتراب من لرضه.
المحرم:
ما يستثنى من التشهير
َّ
ر ستثن من التشهرر المحرم ،التشهرر لغرض صحرح معتبر شرلا ،ل لسرلة للتلص إلره إل بالتشهرر،

لمن ذلك:

-8التشهرر بأه الفساد المةاهررن به ،لأه البدع الدالرن إلرها ،لالمتصدرن للتعلرم لاإليتاء لن غرر للم(.)3
-7التشهرر الذي رقلم به للي األمر أل القاضي لبعض الناس يي الحدلد لالتعزررات (.)4
-4تألرف كتب الةرح لالتعدر
للشررعة(.)5

يي رلاة األحادبث لالكالم يرهم لبران حالهم ،حفظا للسنة النبلرة لضبلا

لك ما سبق رتم بشرلل ثالثة ،هي :إخالص النرة هلل تعال

يي هذا الفع  ،لأل رتةالز ذلك قدر

الحاةة لما تتحقق به المصلحة ،لأل رتةالز الصدق يي ذلك ،يال رفترى لل الشخص ما لرس يره (.)1
()1

من مقا للمي حل ةررمة التشهرر اإللكترلني ،منصلر الزغربي ،منشلر لبر الرابل ،https://goo.gl/RGF4RC :آخر دخل للملقع

()2

انظر :األحكام الفقهرة للحلار لالتلاص اإللكترلني ،راسرن مخدلم ،مةلة الةامعة اإلسالمرة-الرراض ،العدد  ،817ص483

()4

األحكام السللانرة ،المالردي ص778

بتاررخ7182/3/1 :م
()3

الفرلق ،القرايي ،ج ،3ص711

()5

الفرلق ،القرايي ،ج ،3ص711
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األدلة على تحريم التشهير اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي:
أوال :من الكتاب
 -8قا تعال { :وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤَِْنِنيَ وَالْمُؤَِْنَاتِ بِغَيْرِ ََا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا َُّبِينًا}(.)2
وجه الداللة :ةع اهلل تعال من رؤذي المؤمنرن لالمؤمنات بأنه قد احتم بهتانا لاثما مبرنا ،لالتشهرر

كبرر.
بالبريء نلع من إرذائه ،لالتشهرر لبر شبكات التلاص الةتمالي نلع متقدم من اإلرذاء ،إذ رلق رلاةا ًا

بهتانا" ،ألن البهتان من أنلاع القل  ،لالمعن رعربلنهم للبا
لاألذى يي اآلرة هل أذى القل  ،بقررنة قلله " ً
لشرنهم بغرر ما لمللا ،يرنسبلن إلرهم ما هم براء منه ،لررملنهم بما لرس يرهم (.)3
 -7قا { :إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشٍَُ فِي الَّذِينَ آََنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ
آمادا بعردة (.)5
تَعْلَمُون}( .)4لتشرع بمعن تفشلا ،أي تنتشر لتظهر لتص
ً

وجه الداللة :تللَّدت اآلرة الكررمة بالعذاب األلرم ك من رحب أن تشرع الفاحشة برن المؤمنرن ،لاآلرة
لل لملم لفظها ،لمن لملم اللفظ التشهرر بالمؤمنرن المستلررن الذرن ل رعريلن بشيء من المعاصي ،كما
يي حادثة اإليك.

ثانيا :من السنة

 -8قا " :من أرب الربا الستلالة يي لرض المسلم بغرر حق" ( .)6لقا " :لأرما رة أشاع لل

رة مسلم بكلمة لهل منها بريء سبه بها يي الدنرا كان حقًا لل اهلل أن رذربه رلم القرامة يي النار
حت رأتي بنفاذ ما قا " ،ليي رلارة" :من ذكر ام أر بما لرس يره لرعربه بما لرس يره حبسه اهلل يي نار
ةهنم حت رأتي بنفاذ ما قا يره" (.)7

()1

الفرلق ،القرايي ،ج ،3ص711

()3

انظر :ةامع البران يي تألر القرآن ،اللبري ،ج ،71ص .473تفسرر الثعلبي ،ج ،1ص .14التحررر لالتنلرر ،بن لاشلر ،ج،77

()4

[النلر]89:

()6

رلاه أحمد ،مسند باقي العشرة المبشررن بالةنة ،مسند سعرد بن زرد بن لمرل بن نفر  ،ج ،4ص .891قا األلباني :صحرح (صحرح

()7

رلاه اللبراني يي األلسل ،ج ،1ص ،411حدرث رقم  .1941قا المنالي يي الترسرر :إسناده يي مةاهر (الترسرر ،المنالي ،ج،8

()2

[األحزاب]21:

ص812
()5

تفسرر رحر بن سالم ،ج ،8ص343

الةامع الصغرر لزرادته ،ج ،8ص)349

ص)388
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وجه الداللة :الحدرثان يرهما تغلرظ لحرمة لرض المسلم ،لللرد شدرد يي الستلالة يي لرضه .لمن

معاني الستلاله :المتداد لالستمرار ( .)1لهذا المعن رنلبق تماما لل التشهرر اإللكترلني الذي رص إل
أكبر لدد من الناس ،لاشالة الكلمة لل البريء هي التشهرر به.
 -7لن ابن لمر



قا  :صعد رسل اهلل



المنبر ينادى بصلت ريرع ،يقا  :را معشر من أسلم بلسانه

للم رفض اإلرمان إل قلبه ،ل تؤذلا المسلمرن لل تعررلهم لل تتبعلا للراتهم ،يإنه من تتبع للرة أخره

المسلم تتبع اهلل للرته ،لمن تتبع اهلل للرته رفضحه للل يي ةلف رحله" (.)2

وجه الداللة :رحذر النبي  يي هذا الحدرث من تتبع للرات المسلمرن لارذائهم ،لرتللد من رفع ذلك
بأن اهلل سرفضحه للل يي لقر داره ،لالتشهرر لبر شبكات التلاص الةتمالي شك من أقذر أشكا تتبع
العلرات لارذاء المؤمنرن
ره ،لن ة ِّد ِه ر ِ
 -4لن به ِز ْب ِن ح ِكرم ،لن أبِ ِ
ضي اللَّه ل ْنه قا  :خلبه ْم رسل اللَّ ِه
ْ
ْ
ْ ْ
()3
تزللن ل ْن ِذ ْك ِر اْلف ِ
اهتِكله حتَّ ر ْحذره َّ
الناس" .
اة ِرْ ،



يقا " :حتَّ مت

مةاهر
ًا
ياةر
وجه الداللة :يي الحدرث دللة باإلشارة إل أن األص الستر للدم التشهرر ،إل إذا كان ًا
بمعصرته.
لالمتأم يي هذا الفص  ،رتضح له كرف حايظت الشررعة اإلسالمرة لل نظام المةتمع اإلسالمي من

الهتزاز لالهتراء ،للل

الفرد المسلم من اللتداء للره أرا كان شك اللتداء ،لأسست لقلالد الستقرار

لاألمن لالسالم لالمحبة لالتعالن لالبعد لن المنكرات ،لحرمت مقدمات الةرائم ،لاللتداء لل

األلراض أل

األملا أل األنفس ،ليرضت من العقلبات الكفرلة بردع الةناة ،لتشررد من خلفهم ،إلحقاق الحق لانصاف
المظللمرن.

قا صاحب الملايقات :إن "قصد الشارع من المكلف أن ركلن قصده يي العم ملايقًا لقصده يي
التشررع ،لالدلر لل ذلك ظاهر من لضع الشررعة؛ إذ قد مر أنها ملضللة لمصالح العباد لل اإللالق
لالعملم ،لالملللب من المكلف أن رةري لل

ذلك يي أيعاله ،لأن ل رقصد خالف ما قصد الشارع ،لألن

المكلف خلق لعبادة اهلل ،لذلك راةع إل العم لل ليق القصد يي لضع الشررعة -هذا محصل العبادة-؛

يرنا بذلك الةزاء يي الدنرا لاآلخرة" (.)4
()1

المعةم الشتقاقي المؤص  ،ةب  ،ج ،3ص7134

()2

رلاه الترمذي ،كتاب البر لالصلة ،باب ما ةاء يي تعظرم المؤمن ،ج ،4ص ،331حدرث رقم  .7147قا الترمذي :حدرث حسن غررب،

()3

رلاه اللبراني يي الصغرر ،باب العرن ،من اسمه لبد اهلل ،ج ،8ص ،422حدرث رقم  .291قا الهرثمي :رلاه اللبراني يي الثالثة،

ل نعريه إل من حدرث الحسرن بن لاقد ،لرلى إسحاق بن إبراهرم السمرقندي ،لن حسرن بن لاقد

لاسناد األلسل لالصغرر حسن رةاله ملثقلن ،لاختلف يي بعضهم اختاليًا ل رضر( .مةمع الزلائد ،الهرثمي ،ج ،8ص)839
( )4الملايقات ،الشالبي ،ج ،4ص74
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املطلب الثاني
إثبات جرائم التعزير اإللكرتونية

برنما تشددت الشررعة اإلسالمرة يي إثبات ة ارئم الحدلد لالقصاص ،إل أنها لسعت نلاق إثبات لقلبة

التعزرر  ،لرستفرد القاضي من ك القرائن المؤدرة إل كشف خرلل الةررمة ،لمن برنها ،ب من أهمها يي هذا
الزمان ،التكنلللةرا الحدرثة التي سالدت كثر ار يي التحقرق لالضبل الةنائي.
يزرادة لل األدلة المرلرة يي اإلثبات يي الفقه اإلسالمي ،تثبت لقلبة التعزرر لل الةرائم اإللكترلنرة
كذلك بالقرائن التي تقنع القاضي بدللتها لل الدللى ،يإذا دلت القرائن لقامت الشلاهد لل المتهم للص إل

ار أل إتمام البرنة ،لال أليلت
منتظر إقرًا
ًا
التقاد القاضي أنه قد اقترف الةررمة ،لبد له من تعزرره لل رقف
المةرملن لالمفسدلن من العقاب ،للعمت الفلض لاضلرب األمن ،للتعذر إثبات كثرر من الةرائم رعمد
المةرملن إلرها يي حرن غفلة لبعردا لن نظر الشهلد (.)1

شخصا آخر انتح شخصرته أل شهَّر به أل سبه أل حرض للره أل أشاع خب ار
يلل ادل شخص أن
ً
كاذبا لنه ،لبر إحدى شبكات التلاص الةتمالي ،لةب للره ريع دللى ضد المتهم ،يالنظر يي القضرة
ً
()2
لاثباتها شرله الخصلمة؛ ألن حق الشخص الخاص ل رثبت إل بملالبته لخصلمته  ،لالحق الشخصي يي
ةرائم التعازرر اإللكترلنرة لاضح.
لاذا ريعت الدللى يي مث هذه القضارا ،ربدأ القاضي يي إةراءات اإلثبات ،لالقرائن لاألدلة لتقررر

الخبراء مللب أساسي إلثبات الةررمة اإللكترلنرة ،لصلل إل إرقاع العقلبة للره.

تضرر منها ،لرصلحب معه
لربرن المدلي يي دللاه اللسرلة التي استخدمت يي ارتكاب الةررمة التي َّ

الدلر اإللكترلني المرتبل بالةررمة التي ارتكبت بحقه ،لالدلر يي هذه الحالة هل دلر مبدئي ،إل حرن بدء

إةراءات التفترش الرسمرة التي رأمر بها القاضي ،لهذا الدلر المبدئي قد ركلن صلرة أل ملفًا مر ًئرا أل سةال
إلكترلنرا رظهر ما كتبه المتهم أل نشره لبر لاحدة من شبكات التلاص الةتمالي ،لرثبت رة الضبل الةنائي
ً
هذا الدلر يي شكلى المدلي كإةراء من إةراءات الستدل .

()1
()2

انظر :مةلة مةمع الفقه اإلسالمي ،ج ،87ص8711

بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص .27-31المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص723
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يإذا كان المتهم مةهلل ،تخالب ةهة الضبل الةنائي أل القاضي الةهات المعنرة بتقدرم المسالدة
الفنرة لالتقنرة إلكما الالزم للفًا لل ما تملكه من خبرات ينرة تمكنها من التعرف لل مرتكب الةررمة لةمع
أكبر قدر من المعللمات لنه ،لرتم البحث لن المتهم لالقبض للره (.)1
لحا كلن المتهم معرليًا ،رعلي المدلي معللمات لايرة لنه ،كاسمه للمره للنلانه لصلته به،
لرتمكن رة الضبل من خاللها من للب حضلر المتهم لسماع أقلاله حرا التهمة المنسلبة إلره ،لضبل مح
تمهردا إلرسالها إل الةهات
الةررمة لةمرع ما له لالقة بها كةهاز الحاسلب الذي استخدم يي ارتكاب الةرم،
ً
المختصة التي رأمرها القاضي بتقدرم الدلم لالمساندة الفنرة لالتقنرة للةهات األمنرة لةهات التفترش المختصة
خال مراح ضبل الةرائم لالتحقرق يرها (.)2

لرةلز للقاضي يي ةرائم التعازرر اإللكترلنرة أن رستعرن بلسائ اإلثبات التقلردرة كاية ،أل األدلة
الةنائرة الحدرثة كالبرنة اإللكترلنرة

()3

لتقررر الخبراء (.)4

لررى الباحث أن الشهادة يي ةررمة التعزرر اإللكترلنرة رمكن أن تكلن شهادة مباشرة من الشاهد أل

سمالرة ( ،)5بخالف ة ارئم الحدلد لالقصاص ،لالتي برنا يي المبحث السابق أنها تنللي لل شبهة تدرء الحد.
أما البرنة اإللكترلنرة يي ةرائم التعازرر ،يهي تشتم لل
َّ

لدد من الشبهات التي رةب أن رأخذها

القاضي بعرن اللتبار ،لهي نترةة لبرعرة لضعف األنظمة الرقابرة يي شبكات التلاص الةتمالي لاإلنترنت

بشك لام ،حرث رمكن لمرتكبي الةرائم اإللكترلنرة التسل لالعبث يي النبضات لالذبذبات اإللكترلنرة التي
تسة لن لررقها المعللمات لالبرانات بغرض إحداث تغررات يي البرانات لالمعللمات لالتاللب يي منظلمة

الحاسب اآللي لمحتلراته.

لمن الشبهات إمكانرة دخل "الهاكرز"

()6

لالتاللب بأي معللمة منشلرة لتغرررها أل تحررفها ،لدس

برامج خاصة تةع من الممكن إخفاء ما قام به البعض أل محل الدلر للره ،بحرث رتعذر إلادة لرض ألما

التسل لالدخل  ،لهكذا رستلرع الةناة يي الةرائم اإللكترلنرة لبر شبكات التلاص الةتمالي إخفاء ة ارئمهم
للمس آثارها أل لل األق تحررفها يي لقت قراسي ،لقب أن تص إلره سللة التحقرق.

()1

انظر :تصررح قانلني منشلر لبر الرابل  ، https://goo.gl/m3lqjDآخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/87م

()3

انظر :بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،2ص ،27المهذب ،الشررازي ،ج ،7ص723

()5

أرضا باإلرلاء ،ألن األصر رسترل السامع لرسمع شهادته.
تسم شهادة الشاهد السمالرة ،لتسم
ً
الهاكرز هم مةمللة من الهلاة أل المحتريرن يي اختراق الملاقع لالحسابات الخاصة ،بالستعانة ببرامج حاسلبرة خاصة.

( )2انظر :تصررح قانلني منشلر لبر الرابل  ، https://goo.gl/m3lqjDآخر دخل للملقع بتاررخ 7182/3/87م
()4

()6

انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،مفتاح الملردي ،لرقة لم  ،7187 ،ص49-41
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لكن تقررر الخبراء إن اشتم لل إةراءات صحرحة ( ،)1لانبن لل الةزم لالرقرن ،مع التأكد من هلرة
الشخص لنسبة المخرةات إلره بصلرة قالعة؛ لاستخالص المعللمات المخزنة إلكترلنرا لحفظها بصلرتها
األصلرة التي أنشئت للرها لبصلرة تضمن لدم تعرضها ألي شك من أشكا العبث أل التلف ،حرنها ركلن
تقررر الخبراء بمثابة الشهادة المباشرة ،التي تنتفي معها أي شبهة(.)2

()1

من هذه اإلةراءات :التحقق من سالمة الحاسب اآللي لدقته يي لرض المعللمات المخزنة ،لحفظ مخرةات الحاسب اآللي لتخزرنها يي

برئة مناسبة ،لكفاءة لنزاهة القائمرن لل ةمع األدلة لتخزرنها (انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،مفتاح الملردي ،لرقة

لم  ،7187 ،ص)41
()2

انظر :الةررمة اإللكترلنرة لالتغلب لل تحدراتها ،الملردي ،لرقة لم 7187 ،
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اخلامتة

الحمد هلل لل نعمائه ،سبحانك اللهم ل للم لنا إل ما للمتنا إنك أنت العلرم الحكرم ،لالصالة لالسالم لل خرر
أنبرائه ،الشفرع المةتب  ،لبرب األرلاح لاأليئدة ،سردنا أبي القاسم للره للل ةمرع األننبراء أيض الصالة لأتم

التسلرم ،لبعد:
يهذه أهم ما خلصت إلره رسالتي هذه من نتائج لتلصرات ،أرةل اهلل أن رنتفع بها ك من كان له قلب أل ألق

السمع لهل شهرد:
أوال :النتائج

اإلنساني ،لتسهم يي تلبرة حاةات الناس

حبا للتلاص
-8تشك شبكات التلاص الةتمالي
ً
مردانا ر ً
الةتمالرة ،لالتي هي ةزء من مقاصد الشررعة اإلسالمرة ،سلاء أكان ذلك من خال التلاص برن المسلمرن
بعضهم ببعض ،أل المسلمرن لغررهم.

-7تعددت شبكات التلاص الةتمالي ،لنا بعضها حظا لاي ار من النتشار ،أهمها شبكات "يرسبلك" ل"تلرتر"
ل"انستغرام" ل"لاتساب" ل"تلغرام" ،ل"رلترلب" ،لتنللت خدماتها ،ليي مقدمتها :إمكانات التخالب المكتلب
لالمرئي لالمسملع ،لتشكر المةمللات لانشاء الصفحات.

-4تمرزت شبكات التلاص

الةتمالي بسمات مرزتها لن المنصات اإللكترلنرة األخرى ،من أبرز هذه

-3من أبرز دلايع استعما

الشعلر

الممرزات :النفتاح ،لالتفاللرة ،لالسرلة ،لازالة القرلد المفرلضة يي العالم اليتراضي ،لالقتصاد.
شبكات التلاص

الةتمالي :الحاةة إل

التلاص

لالتفال  ،لتقلر

باللحدة ،لتليرر يضاء من الحررة ،لالفضل أحرانا لالرغبة يي تكلرن الصداقات ،لالتسلرق لالبحث لن

اللظائف.

-2لشبكات التلاص الةتمالي آثار إرةابرة كثررة ،من أهمها :تسررع لملرة تحصر لارسا المعللمات،
لتسهر التلاص برن الناس ،لتحةرم سرادة الدل الكبرى لل اإللالم العالمي ،لتشكر أرضرة صلبة للتفال

الثقايي برن الشعلب ،لتليرر منبر للبث الحي لبرامج التللرة ،لتليرر لاحة للتريره اإلرةابي ،لارةاد مناخ من
الحررة.
-1لشبكات التلاص
الةتمالرة ،يلض

الةتمالي آثار سلبرة كثررة ،من برنها :اإلدمان لتضررع األلقات ،إضعاف الحراة

يضاء
المعللمات لالمضامرن العشلائرة ،لتدلرم النرةسرة لانتهاك الخصلصرة ،لتليررها
ً
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مفتلحا للبعض لإلساءة لآلخررن ،يضال لن بعض المخالر األمنرة المتعلقة بها كالستدراج لالهندسة
الةتمالرة لبث الشائعات لالةرلبات المشبلهة.
-2لما كانت تلبرة حاةات الناس هي ةلهر مقاصد الشررعة اإلسالمرة ،ةاءت تعالرمها تحث لل التلاص
الةتمالي ،ب إن اإلسالم تةالز بعمقه التأثرري يكرة التلاص الشكلي إل التلاص المعمق ،ليكرة التفال

المحدلد إل التفال اإلرةابي الشام .

-1الةررمة هي "إتران محظلر شرلي معاقب لل

يعله ،أل ترك أمر شرلي معاقب لل

تركه" ،لالةررمة

لمدا ،رنشأ لن استخدام مقصلد للتكنلللةرا
اإللكترلنرة هي" :يع محظلر أل امتناع لن لاةب شرليً ،
الرقمرة ،رهدف إل اإلضرار باآلخررن ،مادرا أل معنلرا ،بلررقة مباشرة أل غرر مباشرة ،لرصدر لن األيراد أل

الةمالات".

-9للةررمة اإللكترلنرة سمات تمرزها ،من أهمها :أنها تتللب خبرة بتكنلللةرا الحاسبات ،إذا الحلاسرب لاألةهزة
الذكرة هي أداتها ،لالةررمة اإللكترلنرة ل حدلد ةغرايرة لها ،لمسرحها ايتراضي غرر مرداني ،لهي صعبة

الكتشاف ،لنالمة ل تحتاج مةهلدا كبر ار لرتكابها.

"-81اإلثبات" معلم من معالم القضاء اإلسالمي المفضي إل يض النزالات ،لتصفرة النفلس ،لتحقرق اللئام،
لارةاع الحقلق إل أهلها ،لبالتالي انةالء الظلم لترسرخ األمن المةتمعي.

-88تقررر الخبراء الذرن رنتدبهم القاضي للتحقرق ينرا أل تقنرا يي الةرائم اإللكترلنرة إن اشتم لل إةراءات
صحرحة ،لانبن

لل

الةزم لالرقرن ،مع التأكد من هلرة الشخص لنسبة المخرةات إلره بصلرة قالعة؛

لاستخالص المعللمات المخزنة إلكترلنرا لحفظها بصلرتها األصلرة التي أنشئت للرها لبصلرة تضمن لدم

تعرضها ألي شك من أشكا العبث أل التلف ،حرنها ركلن تقررر الخبراء بمثابة الشهادة المباشرة ،التي تنتفي

معها أي شبهة.
-87الدلر

اإللكترلني هل "الدلر

الذي رتم استخراةه إلكترلنرا من أنظمة األةهزة المحمللة لالحلاسرب،

لتلبرقاتها لبرامةها المختلفة ،لشبكات التصا  ،بغلاء قانلني ،باستخدام معدات ينرة ،رةري تحلرله لتفسرره

لتقدرمه للقاضي كبرنة إثبات" ،لهذا الدلر رسالد الخبرر المنتدب من القاضي يي تلمس خرلل الةررمة ،لهذا

الدلر ركلن بمثابة القررنة ،إل حرن تهرئته لل شك تقررر رريعه الخبرر للقاضي ،لركلن هذا التقررر بمقام

الشهادة المباشرة يي اإلثبات.
-84ثمة صعلبات تعترض إثبات الةرائم اإللكترلنرة ،من أهمها :البعد الدللي ،إذ رةري النفاذ إل
الحاسلب يي أحد البلدان لرتم التاللب بالبرانات يي بلد آخر لتسة

أنظمه

النتائج يي بلد ثالث ،إضاية إل

الصعلبات المتعلقة بمهارة المةرمرن يي التخزرن اإللكترلني للمعلرات ،األمر الذي رةعلها غرر مرئرة لغرر
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إلكترلنرا أل المنقللة لبر شبكات التصا  ،لسهللة محل
مدركة بالعرن المةردة ،لمهارة تشفرر البرانات المخزنة
ً
األدلة يي زمن قصرر.
-83الةررمة اإللكترلنرة المتعلقة باستعما شبكات التلاص الةتمالي ،بالنظر إل لقلبتها ،قد تكلن لاحدة
من أنلاع ثالثة :ةررمة حدرة ،لرترتب للرها حدلد ،أل ةررمة قصاص ،لرترتب للرها قصاص أل درة ،لةررمة

تعزرر ،لرترتب للرها تعزرر.

إلكترلنرا لبر شبكات التلاص الةتمالي لشبكة اإلنترنت:
 -82من الةرائم الحدرة التي رمكن أن تمارس
ً
القذف ،لالسرقة .لل ردخ ضمن ةرائم الحدلد اإللكترلنرة ك من :الزنا لالشرب لالردة لالبغي لالحرابة ،بسبب
تعذر حدلثها بلسالة إلكترلنرة بحكم لبرعتها لشرللها الخاصة.

-81القذف اإللكترلني هل "الرمي بللء محرم أل نفي نسب أل بزنا ،أل تعررض بذلك لبر اللسائ اإللكترلنرة
الحدرثة" .لالرمي لن لررق شبكات التلاص الةتمالي –لالتي تتسم بسرلة النشر لالتفاللرة لالنفتاح -أدل

لنتشار التهام للصلله إل لدد كبرر ةدا من الناس يلر إلالقه ،لقد اةتمعت يي "القذف اإللكترلني" أركان

ةررمة القذف ،لبالتالي يإن القذف اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي رأخذ نفس الحكم الشرلي للقذف

أبدا ،لاتسامه بلصف الفسق (،)1
المحرم الذي شرع اهلل تعال يره الحد ،لهل ثمانلن ةلدة ،للدم قبل شهادته ً
لذلك بحكم أن القذف اللفظي أل اإللكترلني كلرهما رؤذران صاحبهما ،لرسببان له الضرر المعنلي لربما المادي

أرضا ،ب إن تأثرر النتشار اللاسع لالسررع للقذف لبر شبكات التلاص الةتمالي رةعله أكثر إرذاء من
التلفظ به أمام يرد أل مةمللة صغررة من الناس.
-82البتزاز اإللكترلني هل "التهدرد لبر لسائ التصا اإللكترلنرة ،بالكشف لن أسرار أل خصلصرة معرنة،
بهدف الحصل لل

الةررمة.

مكاسب محددة" .لهل إرذاء للمؤمنرن لالمؤمنات ،لةاء القرآن لالسنة بأدلة تشنع هذه

-81األةهزة اإللكترلنرة ،الحلاسرب لاألةهزة الللحرة لغررها ،هي حرز للمعللمات لالبرانات لاللثائق لالبرامج
إذا ما بذ المستخدم أقص ةهده يي تليرر سب الحمارة لالتأمرن اإللكترلني لممتلكاته هذه ، ،أما إذا أهم يي

ذلك يحرنها تنعدم صفة الحرز لن هذه األةهزة.
-89إن سرقة المحتلرات اإللكترلنرة كالبرامج لالمعللمات لالبرانات لاللثائق قد تنقلها من حرازة المسرلق منه
إل حرازة السارق ،لقد ل تنقلها ،يإن نقلتها يهي كالسرقة التقلردرة لللرها لقلبة حدرة ،أما إن لم تنق من حرازة

معا ،يهذه شبهة تدرء َّ
حد السرقة اإللكترلنرة ،لكنها ل تنفي لصف
المسرلق منه ب تصبح يي حرازتهما ً
"الةررمة" لنها ،كما ل تنفي إرقاع العقلبة التعزرررة المالئمة لالتعلرض لن الضرر ،يهذه الةررمة يرها تعد

( )1انظر :الحاوي ،الماوردي ،ج ،17ص .24المغني ،المقدسي ،ج ،14ص188
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لل حق اهلل للل حق العبد كذلك ،لبالتالي يهي يع محرم ،رترك أمر تحدرد لقلبته المناسبة لللي األمر
حسب المصلحة.
-71الشررك المتسبب يي أي ةررمة من ةرائم القصاص ،إذا استعم شبكات التلاص الةتمالي بأي لررقة
كانت يي تلةره الةاني المباشر لتحررضه ،لكان الةاني المباشر أداة يي رده ل رستلرع أن رريض له هذه
التلةرهات ،يالشررك المتسبب يي هذه الحالة ركلن قد ارتكب ةررمة قصاص إلكترلنرة رعاقب للرها بالقصاص

أل الدرة ،لررال يي هذا اختالف الفقهاء يرما إذا كان الشررك المتسبب ِ
مكرها للمباشر أم ل.

-78رةلز للقاضي يي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة أن رستعرن بلسائ اإلثبات التقلردرة كاإلقرار،
لالشهادة ،أل األدلة الةنائرة الحدرثة كالبرنة اإللكترلنرة

()1

لتقررر الخبراء ( .)2لاختلف الفقهاء يي باقي لسائ

اإلثبات كلسائ إلثبات الةرائم اإللكترلنرة ،لاختالف الفقهاء هذا هل شبهة بذاته ردرء الحد.

-77ةرائم التعازرر التي لها صفة تةع من الممكن أن ترتكب لبر شبكات التلاص الةتمالي هي :البتزاز،
لاإلشالة ،لانتحا الشخصرة ،لالتحررض ،لالسب ،لالتشهرر.
-74اإلشالة لبر شبكات التلاص الةتمالي هي من ةملة الكذب ،لالكذب منهي لنه يي اإلسالم ،ب إن
الكذب المتعدي تأثرره لتدالراته إل أللف الناس أدل لتعظرم حرمته من الكذب المتعدى إل لاحد أل اثنرن أل

لائفة قلرلة من الناس.

-73انتحا الشخصرة لبر شبكات التلاص الةتمالي رعني تقمص شخصرة أخرى غرر الشخصرة الحقرقرة
للبس ثلب لرس حقرقرا ،لالدلاء بصفات غرر صحرحة ،يهذا نلع من الكذب المحرم الذي نه لنه اإلسالم،

لنلع من الغش ،مؤداه التداء لل

خصلصرة الشخصرة المنتحلة لحقها لالتنقرص منها ،لاضرار بسمعتها

لشخصرتها .لانتحا الشخصرة قد ردخ يي قلله " :المتشبع بما لم رعل كالبس ثلب زلر".

ِ
المنتح قد أراد اإلضرار بالشخصرة المنتحلة أم
-72ل رختلف الحكم الشرلي لنتحا الشخصرة يرما إذا كان
ِ
المنتح  ،لنترةتها بك حا إضرار بسمعة
ل ،يأساس النتحا قائم لل الغش لالكذب لادلاء ما ل رملك
المنتح لشخصرته ،لان اختلف مقدار هذا اإلضرار.
-71التحررض لل الةررمة هل أمر بالمنكر ،لقد حرم اإلسالم األمر بالمنكر أل اإللانة للره ،لالةررمة من
إرذاء للمصلحة العامة .لالتحررض لل الةررمة رؤدي يي الغالب إل ارتكاب يع محرم
أشد المنكرات لأكثرها
ً
بنظر الشررعة اإلسالمرة ،للبقا للقالدة األصللرة ،يإن "ما رؤدي إل المحرم يهل محرم".
-72رحرم لل المسلم السباب بغرر لةه شرلي  ،لرستلي يي ذلك ما إذا كان السبب باللفظ أل الكتابة لبر
شبكات التلاص الةتمالي ،إذ الكتابة حةة لل

كاتبها كاللفظ لل

قائله ،لالسباب لبر شبكات التلاص

( )1انظر :بدائع الصنائع ،الكاساني ،ج ،7ص ،52المهذب ،الشيرازي ،ج ،2ص274
( )2انظر :الجريمة اإللكترونية والتغلب على تحدياتها ،مفتاح المطردي ،ورقة عمل ،2112 ،ص39-36
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ضا من باب المةاهرة بالمعصرة لالستهتار
الةتمالي ،لالتي رتابعها أللف البشر يي اللقت اللاحد ،هل أر ً
بحدلد اهلل تعال .
-71التشهرر اإللكترلني لبر شبكات التلاص الةتمالي هل لرن الستلالة يي لرض المسلم ،نظ ار لما

تتمتع به من قدرة لل النتشار لالرلاج لاللصل إل أكبر لدد من الناس .لهذا التشهرر بهذا اللصف محرم

ملةلدا يي المشهر به أم ل ،يإنه إن كان
شرًلا ،لقد تلالأت األدلة الشرلرة لل تحررمه ،سلاء أكان اللصف
ً
يره ،يهل غربة ،لالغربة حرام ،لان كان الشخص المشهر به بهذه اللسائ لغررها بررئا مما رشاع لنه ،يإن ذلك
ركلن بهتانا ليررة آثمة

-79رةلز للقاضي يي ةرائم الحدلد لالقصاص اإللكترلنرة أن رستعرن بلسائ اإلثبات التقلردرة كاية ،أل األدلة
الةنائرة الحدرثة كالبرنة اإللكترلنرة لتقررر الخبراء.

-41حايظت الشررعة اإلسالمرة لل نظام المةتمع اإلسالمي من الهتزاز لالهتراء ،للل الفرد المسلم من
اللتداء للره أرا كان شك اللتداء ،لأسست لقلالد الستقرار لاألمن لالسالم لالمحبة لالتعالن لالبعد لن
المنكرات ،لحرمت مقدمات الةرائم ،لاللتداء لل

األلراض أل األملا أل األنفس ،ليرضت من العقلبات

الكفرلة بردع الةناة ،لتشررد من خلفهم ،إلحقاق الحق لانصاف المظللمرن.
ثانيا :التوصيات

-8الةررمة اإللكترلنرة ملضلع رحتاج إل مزرد بحث لتعمق من قب الباحثرن ،لدراسته من ةلانب مختلفة،
لاللتناء به ،لتةلرة األحكام الشرلرة الخاصة به.
لملما ،لللةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما
-7ألصي بتشررع قانلن يلسلرني خاص بالةرائم اإللكترلنرة
ً
شبكات التلاص الةتمالي خصلصا.
-4ألصي المحاضن التربلرة المختلفة بتللرة الةر لمخالر الستعمالت السلبرة لشبكات التلاص الةتمالي،
لتعزرز اآلثار اإلرةابرة لها لالستفادة منها يي المةالت المختلفة ،لتللرة الةر

الةدرد بشأن الةرائم

اإللكترلنرة التي ترتكب لبر هذه الشبكات اتقاء شرها لاللقلع يرها ،لتعمرق اإلرمان لالعبادات لدرهم.

-3ألصي بإرالء ملضلع إثبات الةرائم اإللكترلنرة أهمرة كبرى ،لمن الممكن أن ركلن هذا الملضلع ملضلع
رسالة ماةسترر.
-2ألصي بتدررب القضاة لل

آلرات التعام

مع الةرائم اإللكترلنرة المتعلقة باستعما

الةتمالي ،لمعرية الحكم لالتكررف الصحرح لها.
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شبكات التلاص

-1ألصي الخلباء لالدلاة لالللاظ بإدراج ملضلع الةرائم اإللكترلنرة ضمن ألللراتهم يي الخلابة ،لتللرة
الناس لمخالر الستعما السلبي لها ،لاللقلع يي شراكها ،لالعم لل نشر الفضرلة لحث الناس لل لقارة

أنفسهم من القتراب من مردان الةررمة.

-2ألصي األةهزة األمنرة لالقضائرة بتفعر نظام يتح باب التلبة لألشخاص الذرن ررتكبلن ةرما إلكترلنرا،
لمسالدة المةرمرن يي لقف التمادي لالظلم لاإلةرام.

-1ألصي اإللالم لاإللالمررن الفضالء بأخذ دلرهم يي محاربة ك أشكا الةررمة اإللكترلنرة ،لبر مقالتهم
لتقارررهم لتحقرقاتهم الصحفرة الستقصائرة.
-9ألصي ك للبة العلم لاألحباب لاألصحاب لاأله الكرام ،لألصي نفسي ،بتقلى اهلل العظرم للزلم لالته،
لمراقبته يي السر لالعلن ،يهل خرر ضامن لنا من الشرلر لاآلثام.

131

هذا ما يسر اهلل يل كتابته بعد البحث والتأمل
فما كان من صواب فمن اهلل وحده
وما كان من خطأ أو سهو فمين ومن الشيطان
واهلل غفار الذنوب وهو نعم املوىل ونعم النصري
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسالم على املرسلني
واحلمد هلل رب العاملني

131

فهرس اآليات القرآنية
اآلية

م

اآلية

1

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقََِاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ

الصفحة بالبحث

الصفحة
باملصحف

سوة البقرة
171

18

27

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُنثَى بِاألُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ َِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَْْفِي ٌٍ َِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمٌٍَ فَمَنِ
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم}

2

{ولَكُمْ فِي الْقََِاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}

178

16،18

27

3

{وَالَ تَأْكُلُواْ أََْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ

111

14،88

28

فَرِيقًا َِّنْ أََْوَالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون}

4

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ ََا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

184

18

33

5

{:قَوْلٌ ََّعْرُوفٌ وَََغْفِرَةٌ خَيْرٌ َِّن صَدَقٍَ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ ََنِيٌّ

263

25

44

حَلِيم}

6

{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ َن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

212

وَاَْرَأَتَانِ َِمَّن تَرْضَوْنَ َِنَ الشُّهَدَاء}

،51

41

55،51،63

سورة آل عمران
7

{كُنتُمْ خَيْرَ أٍََُّ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

113

112

64

الْمُنكَرِ وَتُؤَِْنُونَ بِاللّهِ ولَوْ آََنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم َِّنْهُمُ
الْمُؤَِْنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون}

سورة النساء
1

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا
ويََْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِريًا}
132

18

27

13

8

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

36

33

14

وَالْيَتَاََى وَالْمَسَاكِنيِ }...

13

{وَإِذَا جَاءهُمْ أََْرٌ َِّنَ األََْنِ أَوِ الَْْوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ إِلَى

13

135

81

الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي األََْرِ َِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ َِنْهُمْ ولَوْالَ فَضْلُ
اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِالَّ قَلِيال}

11

{وَََا كَانَ لِمُؤَِْنٍ أَن يَقْتُلَ َُؤَِْنًا إِالَّ خَطَئًا وَََن قَتَلَ َُؤَِْنًا خَطَئًا

82

83

83

فَتَحْرِيرُ رَقَبٍَ َُّؤَِْنٍَ وَدِيٌٍَ َُّسَلَّمٌٍَ إِلَى أَهْلِهِ إِالَّ أَن يَََّدَّقُواْ}
{ 12يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ كُونُواْ قَوَّاَِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ولَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ

135

51

133

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَاألَقْرَبِنيَ}
{ 13الَّ يُحِبُّ اللّهُ الََْهْرَ بِالسُّوَءِ َِنَ الْقَوْلِ إِالَّ ََن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا

141

115

132

عَلِيمًا}

سورة املائدة
14

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

2

33

136

15

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

3

ط

137

اإلِسْالَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي ََْْمٍَََ ََيْرَ َُتَََانِ ٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ
ََفُورٌ رَّحِيم}
{" 16إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا

33

88،133

113

أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يََُلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم َِّنْ خِالف أَوْ يُنفَوْاْ َِنَ
األَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم}
{ 17وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقٍَُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَاالً َِّنَ اللّهِ

31

14

114

وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم}
{ 11وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاألَن ٍَ بِاألَن ٍِ
وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالَُْرُوحَ قََِاصٌ فَمَن تَََدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُ وَََن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}

133

45

18

115

سورة األعراف
18

{وَجَعَلَ َِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا}

23

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤَِْنِنيَ عَلَى الْقِتَالِ}

118

27

175

سورة األنفال
65

111

115

سورة التوبة
{ 21الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم َِّن بَعْضٍ يَأَُْرُونَ بِالْمُنكَرِ ويَنْهَوْنَ عَنِ

67

113

187

الْمَعْرُوفِ}

22

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ ََعَ الََّادِقِني}

118

134،138

236

سورة يونس
23

{ويَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَََا أَنتُمْ بِمُعَِْزِين}

53

56

214

سورة هود
{ 24وَيَا قَوْمِ الَ يََْرََِنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يَُِيبَكُم َِّثْلُ ََا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ

18

38

232

قَوْمَ هُود أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَََا قَوْمُ لُوط َِّنكُم بِبَعِيد}

سورة يوسف
25

{قَالُواْ تَاهلل تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُ ٍَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ َِنَ

15

111

245

الْهَالِكِني}

سورة احلجر
26

{إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَات لِّلْمُتَوَسِّمِني}

27

{وَاللّهُ أَخْرَجَكُم َِّن بُطُونِ أََُّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ

75

64

266

سورة النحل
71

27

275

الْسَّمْعَ وَاألَبََْارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}
{ 21وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَالَ تَنقُضُواْ األَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيالً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ََا تَفْعَلُون}
134

81

34

277

سورة اإلسراء
{ 28وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إََِّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ

23

72

214

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً
كَرِميًا}

33

{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}

26

21

214

سورة طه
31

{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}

32

{وَالَّذِينَ يَرَُْونَ الْمُحََْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعٍَِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ

114

ح

323

سورة النور
4

78

353

ثَمَانِنيَ جَلْدَةً وَالَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون}
{ 33لَوْالَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤَِْنُونَ وَالْمُؤَِْنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا

12

135

351

إِفْكٌ َُّبِني}
{ 34لَوْالَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعٍَِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ

13

78

351

اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُون}
{ 35إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشٍَُ فِي الَّذِينَ آََنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

18

135،123

351

فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُون}

سورة العنكبوت
36

{وَالَ تََُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِالَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

46

34

432

َِنْهُمْ}

سورة األحزاب
37

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤَِْنِنيَ وَالْمُؤَِْنَاتِ بِغَيْرِ ََا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

51

88،133،123

426

بُهْتَانًا وَإِثْمًا َُّبِينًا}

31

{لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ََّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي

135

63

135

426

الْمَدِينٍَِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ الَ يََُاوِرُونَكَ فِيهَا إِالَّ قَلِيالً}

سورة فصلت
38

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اآلفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}

53

ح

412

سورة الزخرف
43

{األَخِالَّء يَوََْئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقِني}

67

28

484

سورة حممد
41

{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

22

21

538

أَرْحَاََكُم}

سورة احلجرات
42

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تَُِيبُوا قَوًَْا

6

135

516

بََِهَالٍَ فَتَُْبِحُوا عَلَى ََا فَعَلْتُمْ نَادَِِني}
{ 43يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا الَ يَسَْْرْ قَومٌ َِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا َِّنْهُمْ

11

32

516

وَالَ نِسَاء َِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا َِّنْهُنَّ وَالَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَالَ
تَنَابَزُوا بِاألَلْقَابِ}

44

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم َِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

13

26
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لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَََكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِري}

سورة اجملادلة
{ 45ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النََّْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويَتَنَاجَوْنَ

1
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بِاإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَََعَِْيَتِ الرَّسُولِ }..

سورة املمتحنة
46

{الَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُْْرِجُوكُم َِّن
دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}

سورة التحريم
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{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آََنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
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وَالْحََِارَةُ}

سورة الكافرون
41

{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}
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كف بالمرء كذبا أن رحدث بك ما سمع
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شرئا لان قتلت لحرقت ،لل تعقن لالدرك ،لان أمراك أن تخرج من أهلك
ل تشرك باهلل ً
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المتشبع بما لم رعل كالبس ثلب زلر
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من أرب الربا الستلالة يي لرض المسلم بغرر حق
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من حلف بغرر اهلل يقد أشرك
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من غش يلرس مني

138

43

لاغد را أنرس إل امرأة هذا ،يإن التريت يارةمها

51
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لأرما رة أشاع لل رة مسلم بكلمة لهل منها بريء ...

123

42

را معشر من أسلم بلسانه للم رفض اإلرمان إل قلبه...
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رمرنك لل ما رصدقك به صاحبك
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لمالك

لالرمرن لل من أنكر

ما قا يره
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املراجع واملصادر

1

أوال :القرآن الكريم

ثانيا :مراجع تفسير القرآن وعلومه
-8أحكام القرآن ،أحمد بن للي أبل بكر ال ارزي الةصاص الحنفي (المتلي 421 :هـ) ،المحقق :محمد صادق
القمحالي ،الناشر :دار إحراء التراث العربي – بررلت ،تاررخ اللبع 8312 :هـ
-7األساس يي التفسرر ،سعرد حلى (المتلي

 8319هـ) ،الناشر :دار السالم – القاهرة ،اللبعة :السادسة،

 8373هـ ،لدد األةزاء88 :
-4أضلاء البران يي إرضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمرن بن محمد المختار بن لبد القادر الةكني الشنقرلي

(المتلي 8494 :هـ) ،الناشر :دار الفكر لللبالة لالنشر لالتلزرع بررلت – لبنان ،لام النشر  8382 :هـ -
 8992م

-3التحررر لالتنلرر أل «تحررر المعن السدرد لتنلرر العق الةدرد من تفسرر الكتاب المةرد» ،محمد اللاهر

بن محمد بن محمد اللاهر بن لاشلر التلنسي (المتلي 8494 :هـ) ،الناشر :الدار التلنسرة للنشر – تلنس،

سنة النشر 8913 :هـ ،لدد األةزاء 41 :
-2تفسرر الشعرالي "الخلالر" ،محمد متللي الشعرالي (المتلي 8381 :هـ) ،الناشر :ملابع أخبار الرلم ،لدد
األةزاء71 :

-1تفسرر القرآن الحكرم أل "تفسرر المنار" ،محمد رشرد بن للي رضا بن محمد شمس الدرن بن محمد بهاء
الدرن بن منال للي خلرفة القلملني الحسرني (المتلي 8423 :هـ) ،الناشر :الهرئة المصررة العامة للكتاب ،سنة

النشر 8991 :م ،لدد األةزاء87 :
-2تفسرر القرآن العظرم ،أبل الفداء إسمالر بن لمر بن كثرر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتلي 223 :هـ)،
المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر :دار لربة للنشر لالتلزرع ،اللبعة :الثانرة 8371هـ  8999 -م ،لدد
األةزاء1 :
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رتبت المصادر والمراجع حسب تبويبها وتصنيفها أبجديا ،دون التفات إلى (ال) التعريف
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-1تفسرر القرآن ،أبل المظفر ،منصلر بن محمد بن لبد الةبار ابن أحمد المرلزى السمعاني التمرمي الحنفي ثم
الشايعي (المتلي 319 :هـ) ،المحقق :راسر بن إبراهرم لغنرم بن لباس بن غنرم ،الناشر :دار الللن ،الرراض
– السعلدرة ،اللبعة :األلل 8381 ،هـ8992 -م

-9التفسرر الملضللي للقرآن الكررم لنماذج منه ،أحمد بن لبد اهلل الزهراني ،الناشر :الةامعة اإلسالمرة
بالمدرنة المنلرة ،اللبعة :األلداد  8381 ،811 – 12هـ

-81تفسرر النسفي ،أل "مدارك التنزر لحقائق التألر " ،أبل البركات لبد اهلل بن أحمد بن محملد حايظ الدرن

النسفي (المتلي 281 :هـ) ،حققه لخرج أحادرثه :رلسف للي بدرلي ،الناشر :دار الكلم اللرب ،بررلت،

اللبعة :األلل  8389 ،هـ  8991 -م ،لدد األةزاء4 :
-88التفسرر اللاضح ،محمد محملد الحةازي ،الناشر :دار الةر الةدرد – بررلت ،اللبعة :العاشرة 8384 -
هـ نظم الدرر يي تناسب اآلرات لالسلر ،إبراهرم بن لمر بن حسن الربال بن للي بن أبي بكر البقالي

(المتلي 112 :هـ) ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،لدد األةزاء77 :

-87التفسرر اللسرل ،لهبة بن مصلف الزحرلي ،الناشر :دار الفكر – دمشق ،اللبعة :األلل  8377 -هـ،
لدد األةزاء 4 :مةلدات

-84تفسرر مقات بن سلرمان ،أبل الحسن مقات بن سلرمان بن بشرر األزدي البلخ

(المتلي 821 :هـ)،

المحقق :لبد اهلل محملد شحاته ،الناشر :دار إحراء التراث – بررلت ،اللبعة :األلل  8374 -هـ

-83تفسرر رحر بن سالم ،رحر بن سالم بن أبي ثعلبة ،الترمي بالللء ،من ترم ربرعة ،البصري ثم اإليررقي
القررلاني (المتلي 711 :هـ) ،تقدرم لتحقرق :الدكتلرة هند شلبي ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،بررلت – لبنان،

اللبعة :األلل  8372 ،هـ  7113 -م ،لدد األةزاء7 :

-82ترسرر الكررم الرحمن يي تفسرر كالم المنان ،لبد الرحمن بن ناصر بن لبد اهلل السعدي (المتلي :
8421هـ) ،المحقق :لبد الرحمن بن معال الللرحق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،اللبعة :األلل 8371هـ 7111-

م ،لدد األةزاء8 :
-81ةامع البران يي تألر القرآن ،محمد بن ةررر بن رزرد بن كثرر بن غالب اآلملي ،أبل ةعفر اللبري
(المتلي 481 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،اللبعة :األلل  8371 ،هـ 7111 -
م ،لدد األةزاء73 :

-82الةامع ألحكام القرآن ،أبل لبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يرح األنصاري الخزرةي شمس الدرن
القرلبي (المتلي 128 :هـ) ،تحقرق :أحمد البردلني لابراهرم ألفرش ،الناشر :دار الكتب المصررة  -القاهرة

141

-81رلح المعاني يي تفسرر القرآن العظرم لالسبع المثاني ،شهاب الدرن محملد بن لبد اهلل الحسرني األللسي
(المتلي 8721 :هـ) ،المحقق :للي لبد الباري للرة ،الناشر :دار الكتب العلمرة – بررلت ،اللبعة :األلل ،
 8382هـ ،لدد األةزاء81 :

-89زهرة التفاسرر ،محمد بن أحمد بن مصلف بن أحمد المعرلف بأبي زهرة (المتلي 8493 :هـ) ،دار النشر:
دار الفكر العربي ،لدد األةزاء81 :

-71يتح القدرر ،محمد بن للي بن محمد بن لبد اهلل الشلكاني الرمني (المتلي 8721 :هـ) ،الناشر :دار ابن
كثرر ،دار الكلم اللرب  -دمشق ،بررلت ،اللبعة :األلل  8383 -هـ
-78يي ظال القرآن ،سرد قلب إبراهرم حسرن الشاربي (المتلي 8412 :هـ) ،الناشر :دار الشرلق  -بررلت-
القاهرة ،اللبعة ،82 :لام النشر  8387هـ

-77الكشاف لن حقائق غلامض التنزر  ،أبل القاسم محملد بن لمرل بن أحمد ،الزمخشري ةار اهلل (المتلي :
241هـ) ،الناشر :دار الكتاب العربي – بررلت ،اللبعة :الثالثة  8312 -هـ ،لدد األةزاء3 :

-74الكشف لالبران لن تفسرر القرآن ،أحمد بن محمد بن إبراهرم الثعلبي ،أبل إسحاق (المتلي 372 :هـ)،
تحقرق :اإلمام أبي محمد بن لاشلر ،مراةعة لتدقرق :األستاذ نظرر السالدي ،الناشر :دار إحراء التراث

العربي ،بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  ،8377هـ  7117 -م ،لدد األةزاء81 :
-73محاسن التألر  ،محمد ةما

الدرن بن محمد سعرد بن قاسم الحالق القاسمي (المتلي 8447 :هـ)،

المحقق :محمد باس لرلن السلد ،الناشر :دار الكتب العلمره – بررلت ،اللبعة :األلل  8381 -هـ
-72مدارج السالكرن برن مناز إراك نعبد لاراك نستعرن ،محمد بن أبي بكر بن أرلب بن سعد شمس الدرن ابن

قرم الةلزرة (المتلي 228 :هـ) ،المحقق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ،الناشر :دار الكتاب العربي – بررلت،

اللبعة :الثالثة 8381 ،هـ 8991 -م ،لدد األةزاء7 :

-71معاني القرآن لالرابه ،إبراهرم بن السري بن سه  ،أبل إسحاق الزةاج (المتلي 488 :هـ) ،المحقق :لبد
الةلر لبده شلبي ،الناشر :لالم الكتب – بررلت ،اللبعة :األلل  8311هـ  8911 -م ،لدد األةزاء2 :
-72الهدارة إل بللغ النهارة يي للم معاني القرآن لتفسرره ،لأحكامه ،لةم من ينلن لللمه ،أبل محمد مكي
بن أبي لالب حملش بن محمد بن مختار القرسي القررلاني ثم األندلسي القرلبي المالكي (المتلي 342 :هـ)،

المحقق :مةمللة رسائ ةامعرة بإشراف أ .د :الشاهد البلشرخي ،الناشر :مةمللة بحلث الكتاب لالسنة -
كلرة الشررعة لالدراسات اإلسالمرة  -ةامعة الشارقة ،اللبعة :األلل  8379 ،هـ  7111 -م ،لدد األةزاء:
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ثالثا :مراجع متون الحديث والتخريج والزوائد والتراجم والسيرة
-8إتحاف الخررة المهرة بزلائد المسانرد العشرة ،أبل العباس شهاب الدرن أحمد بن أبي بكر بن إسمالر بن
سلرم بن قارماز بن لثمان البلصرري الكناني الشايعي (المتلي 131 :هـ) ،المحقق :دار المشكاة للبحث العلمي،

دار النشر :دار الللن للنشر ،الرراض ،اللبعة :األلل  8371 ،هـ  8999 -م ،لدد األةزاء9 :

-7إرلاء الغلر يي تخررج أحادرث منار السبر  ،محمد ناصر الدرن األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر:
المكتب اإلسالمي – بررلت ،اللبعة :الثانرة  8312هـ 8912 -م ،لدد األةزاء9 :

-4اإللمام بأحادرث األحكام ،تقي الدرن أبل الفتح محمد بن للي بن لهب بن ملرع القشرري ،المعرلف بابن

دقرق العرد (المتلي 217 :هـ) ،المحقق :حسرن إسمالر الةم  ،الناشر :دار المعراج الدللرة  -الرراض /

اللبعة :الثانرة8374 ،هـ 7117-م ،لدد األةزاء7 :
-3بللغ المرام من أدلة األحكام ،أبل الفض أحمد بن للي بن محمد بن أحمد بن حةر العسقالني (المتلي :
 127هـ) ،المحقق :الدكتلر ماهر راسرن الفح  ،الناشر :دار القبس للنشر لالتلزرع ،الرراض  -المملكة العربرة

السعلدرة ،اللبعة :األلل  8342 ،هـ  7183 -م

-2تاررخ بغداد ،أبل بكر أحمد بن للي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخلرب البغدادي (المتلي 314 :هـ)،

المحقق :الدكتلر بشار للاد معرلف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بررلت ،اللبعة :األلل 8377 ،هـ -
 7117م ،لدد األةزاء81 :

-1التعلرقات الحسان لل صحرح ابن حبان لتمررز سقرمه من صحرحه ،لشاذه من محفلظه ،أبل لبد الرحمن
محمد ناصر الدرن ،بن الحاج نلح بن نةاتي بن آدم ،األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر :دار با

لزرر للنشر لالتلزرع ،ةدة  -المملكة العربرة السعلدرة ،اللبعة :األلل  8373 ،هـ  7114 -م ،لدد األةزاء:

87
-2الثمر المستلاب يي يقه السنة لالكتاب ،أبل لبد الرحمن محمد ناصر الدرن ،بن الحاج نلح بن نةاتي بن
آدم ،األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر :غراس للنشر لالتلزرع ،اللبعة :األلل  8377 ،هـ
-1الةامع الكبرر أل "سنن الترمذي" ،محمد بن لرس بن س ْلرة بن ملس بن الضحاك ،الترمذي ،أبل لرس
(المتلي 729 :هـ) ،المحقق :بشار للاد معرلف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بررلت ،سنة النشر:
8991م ،لدد األةزاء1 :
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-9الةامع المسند الصحرح المختصر من أملر رسل اهلل صل

اهلل للره لسلم لسننه لأرامه ،محمد بن

إسمالر أبل لبد اهلل البخاري الةعفي ،المحقق :محمد زهرر بن ناصر الناصر ،الناشر :دار للق النةاة،

اللبعة :األلل 8377 ،هـ ،لدد األةزاء9 :

-81الرلض الداني أل "المعةم الصغرر" ،سلرمان بن أحمد بن أرلب بن ملرر اللخمي الشامي ،أبل القاسم
اللبراني (المتلي 411 :هـ) ،المحقق :محمد شكلر محملد الحاج أمررر ،الناشر :المكتب اإلسالمي  ،دار
لمار  -بررلت  ،لمان ،اللبعة :األلل  ،8912 – 8312 ،لدد األةزاء7 :
-88رراض الصالحرن ،أبل زكررا محري الدرن رحر

اإلسالمي – بررلت ،تحقرق :محمد ناصر الدرن األلباني

بن شرف النللي (المتلي 121 :هـ) ،الناشر :المكتب

-87السراج المنرر يي ترترب أحادرث صحرح الةامع الصغرر ،الحايظ ةال الدرن السرللي  -العالمة محمد
ناصر الدرن األلباني ،الناشر :دار الصدرق  -تلزرع مؤسسة الرران ،اللبعة :الثالثة 8341 ،هـ  7119 -م

-84سلسلة األحادرث الصحرحة لشيء من يقهها ليلائدها ،أبل لبد الرحمن محمد ناصر الدرن ،بن الحاج نلح
بن نةاتي بن آدم ،األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر لالتلزرع ،الرراض،

اللبعة :األلل ( ،لمكتبة المعارف) ،لدد األةزاء1 :
-83سلسلة األحادرث الضعرفة لالملضللة لأثرها السرئ يي األمة ،أبل لبد الرحمن محمد ناصر الدرن ،بن
الحاج نلح بن نةاتي بن آدم ،األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،دار النشر :دار المعارف ،الرراض -

الممكلة العربرة السعلدرة ،اللبعة :األلل  8387 ،هـ  8997 /م ،لدد األةزاء83 :

-82سنن ابن ماةه ،ابن ماةة أبل لبد اهلل محمد بن رزرد القزلرني ،لماةة اسم أبره رزرد (المتلي 724 :هـ)،
تحقرق :محمد يؤاد لبد الباقي ،الناشر :دار إحراء الكتب العربرة  -يرص لرس البابي الحلبي ،لدد األةزاء:

-81سنن أبي دالد ،أبل دالد سلرمان بن األشعث بن إسحاق بن بشرر بن شداد بن لمرل األزدي الس ِ
ِّة ْستاني
(المتلي 722 :هـ) ،المحقق :شعرب األرنؤلل  -مح َّمد ِ
كام قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العالمرة ،اللبعة:
األلل  8341 ،هـ  7119 -م ،لدد األةزاء2 :

-82صحرح األدب المفرد لإلمام البخاري ،محمد بن إسمالر بن إبراهرم بن المغررة البخاري ،أبل لبد اهلل
(المتلي 721 :هـ) ،حقق أحادرثه لللق للره :محمد ناصر الدرن األلباني ،الناشر :دار الصدرق للنشر
لالتلزرع ،اللبعة :الرابعة 8381 ،هـ  8992 -م

-81صحرح الةامع الصغرر لزراداته ،أبل لبد الرحمن محمد ناصر الدرن ،بن الحاج نلح بن نةاتي بن آدم،
األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،لدد األةزاء7 :
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-89ضعرف الةامع الصغرر لزرادته ،أبل لبد الرحمن محمد ناصر الدرن ،بن الحاج نلح بن نةاتي بن آدم،
األشقلدري األلباني (المتلي 8371 :هـ) ،الناشر :المكتب اإلسالمي
-71مةمع الزلائد لمنبع الفلائد ،أبل الحسن نلر الدرن للي بن أبي بكر بن سلرمان الهرثمي (المتلي :
112هـ) ،المحقق :حسام الدرن القدسي ،الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة ،لام النشر 8383 :هـ 8993 ،م ،لدد

األةزاء81 :

-78مستخرج أبي للانة ،أبل للانة رعقلب بن إسحاق بن إبراهرم النرسابلري اإلسفراررني (المتلي 481 :هـ)،
تحقرق :أرمن بن لارف الدمشقي ،الناشر :دار المعرية – بررلت ،اللبعة :األلل 8389 ،هـ8991 -م ،.لدد

األةزاء2:

-77مسند أبي رعل  ،أبل رعل

أحمد بن للي بن المثن

بن رحر

بن لرس

بن هال التمرمي ،الملصلي

(المتلي 412 :هـ) ،المحقق :حسرن سلرم أسد ،الناشر :دار المأملن للتراث – دمشق ،اللبعة :األلل 8313 ،
–  ،8913لدد األةزاء84 :

-74مسند اإلمام أحمد بن حنب  ،أبل لبد اهلل أحمد بن محمد بن حنب بن هال بن أسد الشرباني (المتلي :
738هـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :دار الحدرث – القاهرة ،اللبعة :األلل  8381 ،هـ  8992 -م،

لدد األةزاء1 :

-73المسند الصحرح المختصر بنق العد لن العد إل رسل اهلل صل اهلل للره لسلم ،مسلم بن الحةاج
أبل الحسن القشرري النرسابلري (المتلي 718 :هـ) ،المحقق :محمد يؤاد لبد الباقي ،الناشر :دار إحراء التراث
العربي – بررلت ،لدد األةزاء2 :
-72مشكاة المصابرح ،محمد بن لبد اهلل الخلرب العمري ،أبل لبد اهلل ،للي الدرن ،التبررزي (المتلي :
238هـ) ،المحقق :محمد ناصر الدرن األلباني ،الناشر :المكتب اإلسالمي – بررلت ،اللبعة :الثالثة،8912 ،

لدد األةزاء4 :

-71المعةم األلسل ،سلرمان بن أحمد بن أرلب بن ملرر اللخمي الشامي ،أبل القاسم اللبراني (المتلي :

411هـ) ،المحقق :لارق بن للض اهلل بن محمد  ،لبد المحسن بن إبراهرم الحسرني ،الناشر :دار الحرمرن –

القاهرة ،لدد األةزاء81 :
-72المعةم الكبرر ،سلرمان بن أحمد بن أرلب بن ملرر اللخمي الشامي ،أبل القاسم اللبراني (المتلي :
411هـ) ،المحقق :حمدي بن لبد المةرد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن ترمرة – القاهرة ،اللبعة :الثانرة ،لدد

األةزاء72:
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-71المللأ ،مالك بن أنس بن مالك بن لامر األصبحي المدني (المتلي 829 :هـ) ،المحقق :محمد مصلف
األلظمي ،الناشر :مؤسسة زارد بن سللان آ نهران لأللما الخرررة لاإلنسانرة  -أبل ظبي – اإلمارات،

اللبعة :األلل  8372 ،هـ  7113 -م ،لدد األةزاء1 :

-79نصب الرارة ألحادرث الهدارة مع حاشرته بغرة األلمعي يي تخررج الزرلعي ،ةما الدرن أبل محمد لبد اهلل
بن رلسف بن محمد الزرلعي (المتلي 217 :هـ) ،المحقق :محمد للامة ،الناشر :مؤسسة الرران لللبالة لالنشر
 -بررلت –لبنان ،اللبعة :األلل 8381 ،هـ8992/م ،لدد األةزاء3 :

رابعا :مراجع شروح الحديث
-8بهةة قللب األبرار لقرة لرلن األخرار يي شرح ةلامع األخبار ،أبل لبد اهلل ،لبد الرحمن بن ناصر بن لبد

اهلل بن ناصر بن حمد آ سعدي (المتلي 8421 :هـ) ،المحقق :لبد الكررم بن رسمي ا الدررني ،دار النشر:
مكتبة الرشد للنشر لالتلزرع ،اللبعة :األلل 8377هـ 7117 -م

-7الترسرر بشرح الةامع الصغرر ،زرن الدرن محمد المدلل بعبد الرؤلف بن تاج العاريرن بن للي بن زرن
العابدرن الحدادي ثم المنالي القاهري (المتلي 8148 :هـ) ،الناشر :مكتبة اإلمام الشايعي – الرراض ،اللبعة:

الثالثة8311 ،هـ 8911 -م ،لدد األةزاء7 :

-4ةامع العللم لالحكم يي شرح خمسرن حدرثا من ةلامع الكلم ،زرن الدرن لبد الرحمن بن أحمد بن رةب بن
الحسن ،السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتلي 292 :هـ) ،المحقق :شعرب األرناؤلل  -إبراهرم
باةس ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بررلت ،اللبعة :السابعة8377 ،هـ 7118 -م ،لدد األةزاء7 :

-3شرح رراض الصالحرن ،محمد بن صالح بن محمد العثرمرن (المتلي 8378 :هـ) ،الناشر :دار الللن
للنشر ،الرراض ،اللبعة 8371 :هـ ،لدد األةزاء1 :
"ذخررة العقب

يي شرح المةتب " ،محمد بن للي بن آدم بن ملس

-2شرح سنن النسائي المسم
الللَّ ِلي ،الناشر :دار المعراج الدللرة للنشر ،لدد األةزاء37 :

اإلثرلبي

1لمدة القاري شرح صحرح البخاري ،أبل محمد محملد بن أحمد بن ملس بن أحمد بن حسرن الغرتاب الحنف
بدر الدرن العرن (المتلي 122 :هـ) ،الناشر :دار إحراء التراث العربي – بررلت ،لدد األةزاء72 :
-2يتح الباري شرح صحرح البخاري ،أحمد بن للي بن حةر أبل الفض العسقالني الشايعي ،الناشر :دار
المعرية  -بررلت ،8429 ،رقم كتبه لأبلابه لأحادرثه :محمد يؤاد لبد الباقي ،لدد األةزاء84 :
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-1المنهاج شرح صحرح مسلم بن الحةاج ،أبل زكررا محري الدرن رحر بن شرف النللي (المتلي 121 :هـ)،
الناشر :دار إحراء التراث العربي – بررلت ،اللبعة :الثانرة ،8497 ،لدد األةزاء81 :

خامسا :مراجع أصول الفقه وقواعده
-8اإلحكام يي أصل األحكام ،أبل الحسن سرد الدرن للي بن أبي للي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي
(المتلي 148 :هـ) ،المحقق :لبد الرزاق لفرفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بررلت -دمشق -لبنان ،لدد
األةزاء3 :

-7اإلحكام يي أصل األحكام ،أبل محمد للي بن أحمد بن سعرد بن حزم األندلسي القرلبي الظاهري
(المتلي 321 :هـ) ،المحقق :الشرخ أحمد محمد شاكر ،الناشر :دار اآلياق الةدردة ،بررلت ،لدد األةزاء1 :
-4األشباه لالنظائر لل

مذهب أبي حنرفة النعمان ،زرن الدرن بن إبراهرم بن محمد ،المعرلف بابن نةرم

المصري (المتلي 921 :هـ) ،لضع حلاشره لخرج أحادرثه :الشرخ زكررا لمررات ،الناشر :دار الكتب العلمرة،
بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  8389 ،هـ 8999 -

-3األشباه لالنظائر ،تاج الدرن لبد اللهاب بن تقي الدرن السبكي (المتلي 228 :هـ) ،الناشر :دار الكتب
العلمرة ،اللبعة :األلل 8388هـ8998 -م ،لدد األةزاء7 :

-2أصل الفقه ،محمد الخضري بك ،الناشر :المكتبة التةاررة الكبرى ،سنة النشر ،8919 – 8419 :لدد
المةلدات8 :

-1إلالم الملقعرن لن رب العالمرن ،محمد بن أبي بكر بن أرلب بن سعد شمس الدرن ابن قرم الةلزرة
(المتلي 228 :هـ) ،تحقرق :محمد لبد السالم إبراهرم ،الناشر :دار الكتب العلمرة – رررلت ،اللبعة :األلل ،
8388هـ 8998 -م ،لدد األةزاء3:

-2البحر المحرل يي أصل الفقه ،محمد بن بهادر بن لبد اهلل الزركشي بدر الدرن ،المحقق :لبد القادر لبد
اهلل العاني ،سنة النشر ،8997 – 8384 :رقم اللبعة ،7:لدد المةلدات1 :

-1التحبرر شرح التحررر يي أصل الفقه ،لالء الدرن أبل الحسن للي بن سلرمان المردالي الدمشقي الصالحي

الحنبلي (المتلي 112 :هـ) ،المحقق :د .لبد الرحمن الةبررن ،د .للض القرني ،د .أحمد السراح ،الناشر:
مكتبة الرشد  -السعلدرة  /الرراض ،اللبعة :األلل 8378 ،هـ 7111 -م ،لدد األةزاء1 :

-9قلالد األحكام يي مصالح األنام ،أبل محمد لز الدرن لبد العزرز بن لبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن

السلمي الدمشقي ،الملقب بسللان العلماء (المتلي 111 :هـ) ،راةعه لللق للره :له لبد الرؤلف سعد،
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الناشر :مكتبة الكلرات األزهررة – القاهرة ،لبعة :ةدردة مضبللة منقحة 8383 ،هـ  8998 -م ،لدد
األةزاء7:
-81اللمع يي أصل الفقه ،أبل اسحاق إبراهرم بن للي بن رلسف الشررازي (المتلي 321 :هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمرة ،اللبعة :الثانرة  7114م  8373 -هـ ،لدد األةزاء8 :

-88مقاصد الشررعة اإلسالمرة ،محمد اللاهر بن محمد بن محمد اللاهر بن لاشلر التلنسي (المتلي :
8494هـ) ،المحقق :محمد الحبرب ابن الخلةة ،الناشر :ل ازرة األلقاف لالشؤلن اإلسالمرة ،قلر ،لام النشر:
 8372هـ  7113 -م ،لدد األةزاء4 :
-87الملايقات ،إبراهرم بن ملس بن محمد اللخمي الغرنالي الشهرر بالشالبي (المتلي 291 :هـ) ،المحقق:
أبل لبردة مشهلر بن حسن آ سلمان ،الناشر :دار ابن لفان ،اللبعة :األلل
األةزاء2 :

8382هـ8992 /م ،لدد

-84نظررة المقاصد لند اإلمام الشالبي ،أحمد الررسلني ،الناشر :الدار العالمرة للكتاب اإلسالمي ،اللبعة:
الثانرة  8387 -هـ 8997 -م ،لدد األةزاء8 :

سادسا :مراجع كتب المذاهب
أ-مراجع المذهب الحنفي:
-8الخترار لتعلر المختار ،لبد اهلل بن محملد بن ملدلد الملصلي البلدحي ،مةد الدرن أبل الفض الحنفي
(المتلي 114 :هـ) ،الناشر :ملبعة الحلبي – القاهرة ،تاررخ النشر 8421 :هـ  8942 -م ،لدد األةزاء2 :
-7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زرن الدرن بن إبراهرم بن محمد ،المعرلف بابن نةرم المصري (المتلي :
921هـ) ،اللبعة :الثانرة  -بدلن تاررخ ،لدد األةزاء1:
-4بدائع الصنائع يي ترترب الشرائع ،لالء الدرن ،أبل بكر بن مسعلد بن أحمد الكاساني الحنفي (المتلي :
212هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،اللبعة :الثانرة8311 ،هـ 8911 -م ،لدد األةزاء2 :

-3البنارة شرح الهدارة ،أبل محمد محملد بن أحمد بن ملس بن أحمد بن حسرن الغرتاب الحنف بدر الدرن
العرن (المتلي 122 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمرة  -بررلت ،لبنان ،اللبعة :األلل  8371 ،هـ 7111 -
م ،لدد األةزاء84 :
-2تبررن الحقائق شرح كنز الدقائق ،لثمان بن للي بن محةن البارلي ،يخر الدرن الزرلعي الحنفي (المتلي :
 234هـ) ،الناشر :الملبعة الكبرى األمرررة  -بللق ،القاهرة ،اللبعة :األلل  8484 ،هـدرر الحكام ،بن يرامرز
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-1تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبل بكر لالء الدرن السمرقندي (المتلي  :نحل 231هـ)،
الناشر :دار الكتب العلمرة ،بررلت – لبنان ،اللبعة :الثانرة 8383 ،هـ  8993 -م.
ِ
صني المعرلف
-2الدر المختار شرح تنلرر األبصار لةامع البحار ،المؤلف :محمد بن للي بن محمد الح ْ
بعالء الدرن الحصكفي الحنفي (المتلي 8111 :هـ) ،المحقق :لبد المنعم خلر إبراهرم ،الناشر :دار الكتب
العلمرة

-1رد المحتار لل

الدر المختار "حاشرة ابن لابدرن" ،ابن لابدرن ،محمد أمرن بن لمر بن لبد العزرز

لابدرن الدمشقي الحنفي (المتلي 8727 :هـ) ،الناشر :دار الفكر-بررلت ،اللبعة :الثانرة8387 ،هـ -

8997م ،لدد األةزاء1 :

-9شرح يتح القدرر لل الهدارة شرح بدارة المبتدي ،محمد بن لبد اللاحد السرلاسي السكندري كما الدرن ابن
الهمام  -أحمد بن قلدر قاضي زاده ،المحقق :لبد الرزاق غالب المهدي ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،سنة

النشر ،7114 – 8373 :رقم اللبعة ،8 :لدد المةلدات81 :
-81يتح اهلل المعرن لل شرح الكنز ،مال مسكرن للشرخ محمد أبل السعلد بن للي بن للي الحسرني ،اللبعة:
ملبعة الملرلحي  ،8712لدد األةزاء4 :
-88اللباب يي شرح الكتاب ،لبد الغني بن لالب بن حمادة بن إبراهرم الغنرمي الدمشقي المرداني الحنفي
(المتلي 8791 :هـ) ،حققه ،ليصله ،لضبله ،لللق حلاشره :محمد محري الدرن لبد الحمرد ،الناشر :المكتبة
العلمرة ،بررلت – لبنان ،لدد األةزاء3 :

-87المبسلل ،محمد بن أحمد بن أبي سه شمس األئمة السرخسي (المتلي 314 :هـ) ،الناشر :دار المعرية –
بررلت ،اللبعة :بدلن لبعة ،تاررخ النشر8383 :هـ 8994 -م ،لدد األةزاء41 :

-84مةلة األحكام العدلرة ،لةنة مكلنة من لدة للماء ليقهاء يي الخالية العثمانرة ،المحقق :نةرب هلالرني،
ِ
تةارت كتب ،آرام باغ ،كراتشي
الناشر :نلر محمد ،كارخانه
-83مةمع األنهر يي شرح ملتق

األبحر ،إبراهرم بن محمد بن إبراهرم الحلبي الحنفي (المتلي 921 :هـ)،

المحقق :خرح آراته لأحادرثه خلر لمران المنصلر ،الناشر :دار الكتب العلمرة  -لبنان /بررلت ،اللبعة:
األلل 8389 ،هـ 8991 -م ،لدد األةزاء3 :
ب-مراجع المذهب المالكي:
-8أسه المدارك أل "شرح إرشاد السالك يي مذهب إمام األئمة مالك" ،أبل بكر بن حسن بن لبد اهلل الكشنالي
(المتلي  8492 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بررلت – لبنان ،اللبعة :الثانرة ،لدد األةزاء4 :
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-7أنلار البرلق يي أنلاء الفرلق ،أبل العباس شهاب الدرن أحمد بن إدررس بن لبد الرحمن المالكي الشهرر
بالقرايي (المتلي 113 :هـ) ،الناشر :لالم الكتب ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ ،لدد األةزاء3 :
-4بدارة المةتهد لنهارة المقتصد ،أبل الللرد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرلبي الشهرر بابن

رشد الحفرد (المتلي 292 :هـ) ،الناشر :دار الحدرث – القاهرة ،اللبعة :بدلن لبعة ،تاررخ النشر8372 :هـ -
 7113م ،لدد األةزاء3 :

-3بلغة السالك ألقرب المسالك المعرلف بحاشرة الصالي لل الشرح الصغرر (الشرح الصغرر هل شرح الشرخ
الدردرر لكتابه المسم أقرب المسالك لِم ْذه ِب ِْ
اإلم ِام مالِك) ،أبل العباس أحمد بن محمد الخللتي ،الشهرر
بالصالي المالكي (المتلي 8738 :هـ) ،الناشر :دار المعارف ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ ،لدد

األةزاء3:

-2التاج لاإلكلر لمختصر خلر  ،محمد بن رلسف بن أبي القاسم بن رلسف العبدري الغرنالي ،أبل لبد اهلل
الملاق المالكي (المتلي 192 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،اللبعة :األلل 8381 ،هـ8993-م ،لدد
األةزاء1 :

-1تبصرة الحكام يي أصل األقضرة لمناهج األحكام ،إبراهرم بن للي بن محمد ،ابن يرحلن ،برهان الدرن
الرعمري (المتلي 299 :هـ) ،الناشر :مكتبة الكلرات األزهررة ،اللبعة :األلل 8311 ،هـ 8911 -م ،لدد
األةزاء7 :

-2ةلاهر اإلكلر

شرح مختصر خلر  ،صالح لبد السمرع اآلبي األزهري ،لبعة المكتبة اللقفرة ،لدد

األةزاء7:
-1حاشرة الدسلقي لل الشرح الكبرر ،محمد بن أحمد بن لرية الدسلقي المالكي (المتلي 8741 :هـ) ،الناشر:
دار الفكر ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ ،لدد األةزاء3:
-9حاشرة العدلي لل شرح كفارة اللالب الرباني ،أبل الحسن ،للي بن أحمد بن مكرم الصعردي العدلي (نسبة
إل بني لدي ،بالقرب من منفللل) (المتلي 8819 :هـ) ،المحقق :رلسف الشرخ محمد البقالي ،الناشر :دار

الفكر – بررلت ،اللبعة :بدلن لبعة ،تاررخ النشر8383 :هـ 8993 -م ،لدد األةزاء7 :

-81الذخررة ،أبل العباس شهاب الدرن أحمد بن إدررس بن لبد الرحمن المالكي الشهرر بالقرايي (المتلي :
113هـ) الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بررلت ،اللبعة :األلل  8993 ،م ،لدد األةزاء83 :

-88شرح الزرقاني لل مختصر خلر  ،لبد الباقي بن رلسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتلي 8199 :هـ)،
ضبله لصححه لخرج آراته :لبد السالم محمد أمرن ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،بررلت – لبنان ،اللبعة:

األلل  8377 ،هـ  7117 -م ،لدد األةزاء1 :
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-87الشرح الصغرر لل أقرب المسالك إل مذهب اإلمام مالك ،أبل البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردرر
العدلي (ت8718هـ) ،تحقرق :مصلف كما لصفي ،لدد األةزاء3
-84شرح مختصر خلر  ،محمد بن لبد اهلل الخرشي المالكي أبل لبد اهلل (المتلي 8818 :هـ) ،الناشر :دار
الفكر لللبالة – بررلت ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ ،لدد األةزاء1 :

-83لقد الةلاهر الثمرنة يي مذهب لالم المدرنة ،أبل محمد ةال الدرن لبد اهلل بن نةم بن شاس بن نزار
الةذامي السعدي المالكي (المتلي 181 :هـ) ،دراسة لتحقرق :أ .د .حمرد بن محمد لحمر ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  8374 ،هـ  7114 -م ،لدد األةزاء4 :
-82القلانرن الفقهرة ،أبل القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن لبد اهلل ،ابن ةزي الكلبي الغرنالي (المتلي :
238هـ) ،لدد األةزاء8 :
-81منح الةلر

شرح مختصر خلر  ،محمد بن أحمد بن محمد للرش ،أبل لبد اهلل المالكي (المتلي :

8799هـ) ،الناشر :دار الفكر – بررلت ،اللبعة :بدلن لبعة ،تاررخ النشر8319 :هـ8919/م ،لدد األةزاء9:
-82ملاهب الةلر

يي شرح مختصر خلر  ،شمس الدرن أبل لبد اهلل محمد بن محمد بن لبد الرحمن

اللرابلسي المغربي ،المعرلف بالحلاب الرلرني المالكي (المتلي 923 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،اللبعة:

الثالثة8387 ،هـ 8997 -م ،لدد األةزاء1 :
ج-مراجع المذهب الشافعي:

-8إلانة اللالبرن لل ح ألفاظ يتح المعرن" ،حاشرة لل يتح المعرن بشرح قرة العرن بمهمات الدرن" ،أبل
بكر (المشهلر بالبكري) بن محمد شلا الدمرالي (المتلي  :بعد 8417هـ) ،الناشر :دار الفكر لللبالة لالنشر
لالتلررع ،اللبعة :األلل  8381 ،هـ  8992 -م

-7اإلقناع يي ح ألفاظ أبي شةاع ،شمس الدرن ،محمد بن أحمد الخلرب الشربرني الشايعي (المتلي :
922هـ) ،المحقق :مكتب البحلث لالدراسات  -دار الفكر ،الناشر :دار الفكر – بررلت ،لدد األةزاء7 :

-4تحفة المحتاج يي شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن للي بن حةر الهرتمي ،رلةعت لصححت :لل لدة
نسخ بمعرية لةنة من العلماء ،الناشر :المكتبة التةاررة الكبرى بمصر لصاحبها مصلف محمد ،اللبعة :بدلن

لبعة ،لام النشر 8422 :هـ  8914 -م ،لدد األةزاء .81 :بعده (مفصلل بفاص ) :حاشرة اإلمام لبد

الحمرد الشرلاني

-3التهذرب يي يقه اإلمام الشايعي ،محري السنة ،أبل محمد الحسرن بن مسعلد بن محمد بن الفراء البغلي
الشايعي (المتلي  281 :هـ) ،المحقق :لاد أحمد لبد الملةلد ،للي محمد معلض ،الناشر :دار الكتب

العلمرة ،اللبعة :األلل  8381 ،هـ  8992 -م ،لدد األةزاء1 :
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-2ةلاهر العقلد لمعرن القضاة لالملقعرن لالشهلد ،شمس الدرن محمد بن أحمد بن للي بن لبد الخالق،
المنهاةي األسرللي ثم القاهري الشايعي (المتلي 111 :هـ) ،حققها لخرج أحادرثها :مسعد لبد الحمرد محمد
السعدني ،الناشر :دار الكتب العلمرة بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  8382 ،هـ 8991 -

-1الحالي الكبرر يي يقه مذهب اإلمام الشايعي لهل شرح مختصر المزني ،أبل الحسن للي بن محمد بن
محمد بن حبرب البصري البغدادي ،الشهرر بالمالردي (المتلي 321 :هـ) ،المحقق :الشرخ للي محمد معلض
 -الشرخ لاد أحمد لبد الملةلد ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  8389 ،هـ -

 8999م ،لدد األةزاء89 :

-2رلضة اللالبرن للمدة المفترن ،أبل زكررا محري الدرن رحر بن شرف النللي (المتلي 121 :هـ) ،تحقرق:
زهرر الشالرش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بررلت -دمشق -لمان ،اللبعة :الثالثة8387 ،هـ 8998 /م ،لدد
األةزاء87 :
-1يتح اللهاب بشرح منهج اللالب" ،هل شرح للمؤلف لل كتابه هل منهج اللالب الذي اختصره المؤلف من

منهاج اللالبرن للنللي" ،زكررا بن محمد بن أحمد بن زكررا األنصاري ،زرن الدرن أبل رحر السنركي (المتلي :
971هـ) ،الناشر :دار الفكر لللبالة لالنشر ،اللبعة8383 :هـ8993/م ،لدد األةزاء7 :

-9مغني المحتاج إل معرية معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدرن ،محمد بن أحمد الخلرب الشربرني الشايعي
(المتلي 922 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،اللبعة :األلل 8382 ،هـ 8993 -م ،لدد األةزاء1 :

-81المهذب يي يقة اإلمام الشايعي ،أبل اسحاق إبراهرم بن للي بن رلسف الشررازي (المتلي 321 :هـ)،
الناشر :دار الكتب العلمرة ،لدد األةزاء4 :
-88نهارة المحتاج إل شرح المنهاج ،شمس الدرن محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدرن الرملي
(المتلي 8113 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بررلت ،اللبعة :ل أخررة 8313 -هـ8913/م ،لدد األةزاء1 :
-87اللسرل يي المذهب ،أبل حامد محمد بن محمد الغزالي الللسي (المتلي 212 :هـ) ،المحقق :أحمد محملد
إبراهرم  ،محمد محمد تامر ،الناشر :دار السالم – القاهرة ،اللبعة :األلل  ،8382 ،لدد األةزاء2 :
د-مراجع المذهب الحنبلي:
-8اإلنصاف يي معرية الراةح من الخالف ،لالء الدرن أبل الحسن للي بن سلرمان المردالي الدمشقي
الصالحي الحنبلي (المتلي 112 :هـ) ،الناشر :دار إحراء التراث العربي ،اللبعة :الثانرة  -بدلن تاررخ ،لدد
األةزاء87:
-7حاشرة الرلض المربع شرح زاد المستقنع ،لبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النةدي
(المتلي 8497 :هـ) ،الناشر( :بدلن ناشر) ،اللبعة :األلل  8492 -هـ ،لدد األةزاء2 :
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-4دقائق أللي النه لشرح المنته المعرلف بشرح منته اإلرادات ،منصلر بن رلنس بن صالح الدرن ابن
حسن بن إدررس البهلت

8994م ،لدد األةزاء4 :

الحنبل

(المتلي 8128 :هـ) ،الناشر :لالم الكتب ،اللبعة :األلل 8383 ،هـ -

-3الرلض المربع شرح زاد المستقنع ،منصلر بن رلنس بن صالح الدرن ابن حسن بن إدررس البهلت الحنبل
(المتلي 8128 :هـ) ،خرج أحادرثه :لبد القدلس محمد نذرر ،الناشر :دار المؤرد  -مؤسسة الرسالة

-2الشرح الكبرر (الملبلع مع المقنع لاإلنصاف) ،شمس الدرن أبل الفرج لبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن
قدامة المقدسي (المتلي  117 :هـ) ،تحقرق :الدكتلر لبد اهلل بن لبد المحسن التركي  -الدكتلر لبد الفتاح

محمد الحلل ،الناشر :هةر لللبالة لالنشر لالتلزرع لاإللالن ،القاهرة  -القاهرة ،اللبعة :األلل  8382 ،هـ -
8992م ،لدد األةزاء41 :

-1الشرح الممتع لل زاد المستقنع ،محمد بن صالح بن محمد العثرمرن (المتلي 8378 :هـ) ،دار النشر :دار
ابن الةلزي ،اللبعة :األلل  8371 - 8377 ،هـ ،لدد األةزاء82 :
-2كشاف القناع لن متن اإلقناع ،منصلر بن رلنس بن صالح الدرن ابن حسن بن إدررس البهلت الحنبل
(المتلي 8128 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،لدد األةزاء1:
-1معرية أللي النه شرح المنته  ،محمد بن أحمد بن لبد العزرز بن للي الفتلحي تقي الدرن ابن النةار،
المحقق :لبد الملك بن لبد اهلل بن دهرش ،اللبعة ،2 :لدد المةلدات87 :
-9المغني ،أبل محمد مليق الدرن لبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الةمالرلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي ،الشهرر بابن قدامة المقدسي (المتلي 171 :هـ) ،الناشر :مكتبة القاهرة ،اللبعة :بدلن لبعة ،لدد
األةزاء81:

سابعا :مراجع الفقه العام والعقيدة واآلداب والمواعظ والقضاء والسياسة الشرعية
-8اإلباحة لند األصللررن لالفقهاء،

سالم مدكلر ،ملقف الشررعة اإلسالمرة من ةرائم الحاسب اآللي

لاإلنترنت ،دراسة مقارنة ،للا لبد العالي محمد السنبالي ،الناشر :دار النهضة العربرة القاهرة،8913 ،

اللبعة7 :
-7اإلةماع ،أبل بكر محمد بن إبراهرم بن المنذر النرسابلري (المتلي

489 :هـ) ،المحقق :يؤاد لبد المنعم

أحمد ،الناشر :دار المسلم للنشر لالتلزرع ،اللبعة :األلل 8372 ،هـ7113 /مـ
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-4األحكام السللانرة ،أبل الحسن للي بن محمد بن محمد بن حبرب البصري البغدادي ،الشهرر بالمالردي
(المتلي 321 :هـ) ،الناشر :دار الحدرث – القاهرة ،لدد األةزاء8 :
-3اإلشراف لل مذاهب العلماء ،المؤلف :أبل بكر محمد بن إبراهرم بن المنذر النرسابلري (المتلي 489 :هـ)،
المحقق :صغرر أحمد األنصاري أبل حماد ،الناشر :مكتبة مكة الثقايرة ،رأس الخرمة  -اإلمارات العربرة
المتحدة ،اللبعة :األلل 8372 ،هـ  7113 -م ،لدد األةزاء81 :

-2التبر المسبلك يي نصرحة المللك ،أبل حامد محمد بن محمد الغزالي الللسي (المتلي 212 :هـ) ،ضبله
لصححه :أحمد شمس الدرن ،الناشر :دار الكتب العلمرة ،بررلت – لبنان ،اللبعة :األلل  8319 ،هـ -
 8911م

-1التشررع الةنائي اإلسالمي مقارناً بالقانلن اللضعي ،لبد القادر للدة ،الناشر :دار الكاتب العربي ،بررلت،
لدد األةزاء7 :

-2تعارض البرنات يي الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة برن المذاهب األربعة ،محمد لبد اهلل محمد الشنقرلي،
أكادرمرة نارف العربرة للعللم األمنرة  -الرراض ،سنة النشر 8371 :هـ  8999 /م ،اللبعة8 :

-1التعام مع غرر المسلمرن أصل معاملتهم لاستعمالهم -،دراسة يقهرة ،لبد اهلل بن إبراهرم اللررقي ،الناشر:
دار الهدي النبلي-دار الفضرلة ،سنة النشر  ،7112رقم اللبعة8:

-9الةررمة لالعقلبة يي الفقه اإلسالمي ،محمد أبل زهرة ،الناشر :دار الفكر العربي ،8991 ،لدد األةزاء7 :
-81الةنارات يي الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة برن الفقه اإلسالمي لالقانلن ،حسن للي الشاذلي ،الناشر :دار
الكتاب الةامعي ،اللبعة :الثانرة

-88الحدلد لالتعزررات لند ابن القرم ،بكر بن لبد اهلل أبل زرد بن محمد بن لبد اهلل بن بكر بن لثمان بن
رحر

بن غرهب بن محمد (المتلي

8379 :هـ) ،الناشر  :دار العاصمة للنشر لالتلزرع ،اللبعة  :الثانرة

 8382ه
-87الدرر السنرة يي األةلبة النةدرة ،للماء نةد األلالم ،المحقق :لبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،اللبعة:
السادسة8382 ،هـ8991/م ،لدد األةزاء81 :

-84الدرن الخالص أل إرشاد الخلق إل

درن الحق ،محملد محمد خلاب السبكي ،المحقق :أمرن محملد

خلاب ،الناشر :المكتبة المحملدرة السبكرة ،اللبعة :الرابعة 8492 ،هـ  8922 -م ،لدد األةزاء9 :

-83الشبهات لأثرها يي العقلبة الةنائرة يي الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانلن ،منصلر محمد منصلر الحفنالي،
الناشر :ملبعة األمانة ،اللبعة :األلل 8311هـ8911 -م
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-82اللرق الحكمرة يي السراسة الشرلرة ،أبل لبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أرلب ابن قرم الةلزرة (- 198
 ،)228المحقق :نارف بن أحمد الحمد ،الناشر :دار لالم الفلائد  -مكة المكرمة ،اللبعة :األلل  8371 ،هـ،

لدد األةزاء7 :

الرابعة،
-81الفقه اإلسالمي لأدلته ،ل ْهبة بن مصلف الزحْرلِي ،الناشر :دار الفكر  -سلررَّة – دمشق ،اللبعةَّ :
لدد األةزاء81 :
-82يقه القضاء للرق اإلثبات ،ماهر السلسي ،الةامعة اإلسالمرة ،غزة
-81القضاء يي اإلسالم ،محمد أبل يارس ،الناشر :دار الفرقان للنشر لالتلزرع ،سنة النشر7184 :م ،اللبعة:
األلل

-89مةملع الفتالى ،تقي الدرن أبل العباس أحمد بن لبد الحلرم بن ترمرة الحراني (المتلي 271 :هـ) ،المحقق:
لبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الناشر :مةمع الملك يهد للبالة المصحف الشررف ،المدرنة النبلرة ،المملكة

العربرة السعلدرة ،اللبعة األلل  8374 :هـ  7114 /م ،لام النشر8381 :هـ8992/مـ
-71المحل باآلثار ،أبل محمد للي بن أحمد بن سعرد بن حزم األندلسي القرلبي الظاهري (المتلي 321 :هـ)،
الناشر :دار الفكر – بررلت ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ ،لدد األةزاء87 :

-78المدخ

المةلدات7 :

الفقهي العام ،مصلف

أحمد الزرقا ،سنة النشر ،7113 – 8372 :رقم اللبعة ،7 :لدد

-77مراتب اإلةماع يي العبادات لالمعامالت لاللتقادات ،أبل محمد للي بن أحمد بن سعرد بن حزم األندلسي
القرلبي الظاهري (المتلي 321 :هـ) ،الناشر  :دار الكتب العلمرة – بررلت

-74معرن الحكام يرما رتردد برن الخصمرن من األحكام ،أبل الحسن ،لالء الدرن ،للي بن خلر اللرابلسي
الحنفي (المتلي 133 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،اللبعة :بدلن لبعة لبدلن تاررخ

-73منهج التربرة اإلسالمرة ،محمد بن قلب بن إبراهرم ،الناشر :دار الشرلق ،اللبعة ،81 :لدد األةزاء7 :
-72ملسللة الفقه اإلسالمي ،محمد بن إبراهرم بن لبد اهلل التلرةري ،الناشر :برت األيكار الدللرة ،اللبعة:
األلل  8341 ،هـ  7119 -م ،لدد األةزاء2 :

-71الملسللة الفقهرة الكلرترة ،صادرة لن :ل ازرة األلقاف لالشئلن اإلسالمرة – الكلرت ، ،اللبعة( :من
 8372 - 8313هـ) ،لدد األةزاء 32 :ةزءا

-72نظام الشرلة يي اإلسالم ،محمد الشررف الرحملني ،الناشر :الدار العربرة للكتاب ،سنة النشر،8914 :
اللبعة :األلل
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-71نظام القضاء يي الشررعة اإلسالمرة ،لبد الكررم زردان ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -مكتبة البشائر ،سنة
النشر ،8919 – 8319 :رقم اللبعة7 :
-79الهدارة الكايرة الشايرة لبران حقائق اإلمام ابن لرية اللايرة أل "شرح حدلد ابن لرية للرصاع" ،محمد بن

قاسم األنصاري ،أبل لبد اهلل ،الرصاع التلنسي المالكي (المتلي 193 :هـ) ،الناشر :المكتبة العلمرة ،اللبعة:
األلل 8421 ،هـ

-41لسائ اإلثبات يي الشررعة اإلسالمرة ،محمد بن مصلف

الزحرلي ،الناشر :مكتبة دار البران ،اللبعة:

األلل  ،لدد األةزاء7 :
-48الرمرن يي القضاء اإلسالمي ،الدكتلر لكرمة صبري ،الناشر :دار النفائس ،القدس

ثامنا :مراجع اللغة وغريب الفقه
-8تهذرب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهرلي ،أبل منصلر (المتلي 421 :هـ) ،المحقق :محمد للض
مرلب ،الناشر :دار إحراء التراث العربي – بررلت ،اللبعة :األلل 7118 ،م ،لدد األةزاء1 :

-7الصحاح تاج اللغة لصحاح العربرة ،أبل نصر إسمالر بن حماد الةلهري الفارابي (المتلي 494 :هـ)،
تحقرق :أحمد لبد الغفلر للار ،الناشر :دار العلم للمالررن – بررلت ،اللبعة :الرابعة  8312هـ  8912 -م،

لدد األةزاء1 :

-4صرد األيكار يي األدب لاألخالق لالحكم لاألمثا  ،القاضي/حسرن بن محمد المهدي ،الناشر :سة هذا
الكتاب بل ازرة الثقاية ،بدار الكتاب برقم إرداع ( )339لسنة7119م ،راةعه :لبد الحمرد محمد المهدي

-3للبة الللبة ،لمر بن محمد بن أحمد بن إسمالر  ،أبل حفص ،نةم الدرن النسفي (المتلي 242 :هـ)،
الناشر :الملبعة العامرة ،مكتبة المثن ببغداد ،اللبعة :بدلن لبعة ،تاررخ النشر8488 :هـ

-2العرن ،أبل لبد الرحمن الخلر بن أحمد بن لمرل بن تمرم الفراهردي البصري (المتلي 821 :هـ) ،المحقق:
د مهدي المخزلمي ،د إبراهرم السامرائي ،الناشر :دار لمكتبة الهال  ،لدد األةزاء1 :

-1القاملس المحرل ،مةد الدرن أبل لاهر محمد بن رعقلب الفررلزآبادى (المتلي 182 :هـ) ،تحقرق :مكتب
تحقرق التراث يي مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعرم العرقسلسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة لللبالة لالنشر
لالتلزرع ،بررلت – لبنان ،اللبعة :الثامنة 8371 ،هـ  7112 -م
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-2كتاب التعررفات ،للي بن محمد بن للي الزرن الشررف الةرةاني (المتلي 181 :هـ) ،المحقق :ضبله
لصححه ةمالة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمرة بررلت –لبنان ،اللبعة :األلل
8314هـ 8914-م

-1المحكم لالمحرل األلظم ،أبل الحسن للي بن إسمالر بن سرده المرسي [ت321 :هـ] ،المحقق :لبد الحمرد
هندالي ،الناشر :دار الكتب العلمرة – بررلت ،اللبعة :األلل  8378 ،هـ  7111 -م ،لدد األةزاء88 :

-9مختار الصحاح ،زرن الدرن أبل لبد اهلل محمد بن أبي بكر بن لبد القادر الحنفي الرازي (المتلي 111 :هـ)،
المحقق :رلسف الشرخ محمد ،الناشر :المكتبة العصررة  -الدار النملذةرة ،بررلت – صردا ،اللبعة :الخامسة،
8371هـ 8999 /م

-81المصباح المنرر يي غررب الشرح الكبرر ،أحمد بن محمد بن للي الفرلمي ثم الحملي ،أبل العباس
(المتلي  :نحل 221هـ) ،الناشر :المكتبة العلمرة – بررلت ،لدد األةزاء7 :

-88المعةم الشتقاقي المؤص أللفاظ القرآن الكررم ،محمد حسن حسن ةب  ،الناشر :مكتبة اآلداب – القاهرة،
اللبعة :األلل  7181 ،م.

-87معةم اللغة العربرة المعاصرة ،أحمد مختار لبد الحمرد لمر (المتلي 8373 :هـ) بمسالدة يررق لم ،
الناشر :لالم الكتب ،اللبعة :األلل  8379 ،هـ  7111 -م ،لدد األةزاء3 :

-84المعةم اللةرز ،مةمع اللغة العربرة ،الناشر :مةمع اللغة العربرة ،سنة النشر،8919 :
-83معةم درلان األدب ،أبل إبراهرم إسحاق بن إبراهرم بن الحسرن الفارابي( ،المتلي 421 :هـ) ،تحقرق :دكتلر

أحمد مختار لمر ،لبعة :مؤسسة دار الشعب للصحاية لاللبالة لالنشر ،القاهرة ،لام النشر 8373 :هـ -
 7114م ،لدد األةزاء3 :

-82معةم لغة الفقهاء ،محمد رلاس قلعةي  -حامد صادق قنربي ،الناشر :دار النفائس لللبالة لالنشر
لالتلزرع ،اللبعة :الثانرة 8311 ،هـ  8911 -م
-81معةم مقاررس اللغة ،أحمد بن يارس بن زكرراء القزلرني الرازي ،أبل الحسرن (المتلي 492 :هـ) ،المحقق:
لبد السالم محمد هارلن ،الناشر :دار الفكر ،لام النشر8499 :هـ 8929 -م ،لدد األةزاء1 :

-82مفاترح العللم ،محمد بن أحمد بن رلسف ،أبل لبد اهلل ،الكاتب البلخي الخلارزمي (المتلي 412 :هـ)،
المحقق :إبراهرم األبراري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،اللبعة :الثانرة

تاسعا :كتب علمية أخرى "عربية"
157

-8اتةاهات ةدردة يي للم النفس الحدرث ،لبدالرحمن محمد لرسلي ،الناشر :دار النهضة العربرة – بررلت،
سنة النشر ،8917 :اللبعة :اللل
-7إةراءات التحري لالتحقرق يي ةرائم الحاسلب لاإلنترنت ،خالد لمر الحلبي ،الناشر :دار الثقاية للنشر
لالتلزرع ،سنة النشر ،7188 :اللبعة :األلل

-4األحكام الشرلرة للثلرات العربرة ،للي بن نارف الشحلد ،سنة النشر ،7188 :اللبعة :األلل
-3أدلة اإلثبات الةنائي ،ةمر لبد الباقي الصغرر ،الناشر :دار النهضة العربرة لللبع لالنشر لالتلزرع ،سنة
النشر ،7117 :اللبعة :األلل
-2اإلشالة لأثرها لل

أمن المةتمع ،محمد بن دغش القحلاني ،الناشر :دار للرق للنشر لالتلزرع ،سنة

النشر ،8929 :اللبعة :األلل

-1اإلشالة ،أحمد نلي  ،الناشر :دار الفرقان للنشر لالتلزرع ،سنة النشر ،8991 :اللبعة :األلل
-2أصل اإلثبات يي الملاد المدنرة ،سلرمان مرقص ،الناشر :دار النشر للةامعات المصررة ،سنة النشر:
 ،8922اللبعة :األلل

-1أصل اإلةراءات الةنائرة يي قانلن أصل المحاكمات الةزائرة ،لبد األمرر العكرلي ،الناشر :ملبعة
المعارف-بغداد ،سنة النشر ،8922 :اللبعة :األلل

-9اللتداء اإللكترلني ،دراسة يقهرَّة ،لبد العزرز الشب  ،الناشر:دار كنلز إشبرلرا – الرراض ،سـنة النشر:
8344هـ ،اللبعة :األلل

-81اإللالم اإللكترلني ،يرص أبل لرشة ،الناشر :دار أسامة للتلزرع لالنشر -لمان ،سنة النشر،7181 :
اللبعة :األلل

-88اإللالم الةدرد -تكنلللةرا ةدردة يي لصر ما بعد التفاللرة ،حسنرن شفرق ،الناشر :دار يكر لين
لللبالة لالنشر لالتلزرع ،سنة النشر  ،7181اللبعة :األلل

-87اإلنترنت يي خدمة حررة التعبرر ،محمد اللاهر ،الناشر :الشبكة العربرة لمعللمات حقلق اإلنسان ،سنة
النشر ،7188 :اللبعة :األلل
-84البحث لالتحقرق الةنائي الرقمي يي ةرائم الحاسب اآللي لاإلنترنت ،ممدلح لبد المللب ،دار الكتب
القانلنرة7119 ،
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-83التحقرق يي الةرائم المستحدثة ،محمد األمرن البشري ،الناشر :ةامعة نارف العربرة للعللم المنرة ،سنة
النشر 7113 ،م ،اللبعة :األلل
-82ثلرة الشبكات الةتمالرة -ماهرة ملاقع التلاص الةتمالي لأبعادها ،خالد المقدادي ،الناشر :دار النفار
للنشر-األردن ،سنة النشر ،7184 :اللبعة األلل

-81ةرائم الحاسلب لاإلنترنت ،ةبار الحسرنالي ،الناشر :دار الرازلري العلمرة للنشر لالتلزرع ،سنة النشر:
 ،7119اللبعة :األلل

-82الةرائم المعللماترة ،محمد العرران ،الناشر :دار الةامعة الةدردة للنشر-السكندررة ،سنة النشر،7113 :
اللبعة :األلل

-81حةرة المخرةات الكمبرلتررة يي اإلثبات الةنائي ،هاللي أحمد ،الناشر :دار النهضة العربرة-القاهرة ،سنة
النشر ،7119 :اللبعة :األلل

-89حررة الصحاية ،دراسة يي السراسة التشررعرة للالقتها بالتللر الدرمقرالي ،محمد سعد إبراهرم ،الناشر:
دار الكتب العلمرة القاهرة ،سنة النشر  ،8992اللبعة :األلل
-71حلكمة اإلنترنت ،خالد إبراهرم ،الناشر :دار الفكر الةامعي-القاهرة ،سنة النشر ،7188 :اللبعة :األلل
-78الرأي العام اإلسالمي لقلى التحررك ،زهرر األلرةي ،الناشر :دار التعارف للملبللات ،سنة النشر:
 ،8992اللبعة :األلل

-77الصحاية اإللكترلنرة -اللاقع لالمستقب  ،محمد يضلي ،بدلن دار نشر ،القاهرة :سنة النشر ،7112
اللبعة :األلل
-74الصحاية اإللكترلنرة لالتكنلللةرا الرقمرة ،لبد الرزاق الدلرمي ،الناشر :دار الثقاية للنشر لالتلزرع ،سنة
النشر ،7188 :اللبعة :األلل
-73الفرسبلك لالشباب العربي ،لرل ةرار ،الناشر :مكتبة الفالح-لمان ،سنة النشر ،7187 :اللبعة :اللل
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8912

عاش ار :كتب علمية أخرى "أجنبية"
1-. Students and teachers use of Facebook. Computers in Human Behavior, Hew,
K. F. 2011

2- The Psychology of Rumor, William Olbert
3-Identity theft, John R. Vacca,

حادي عشر :مجالت ودوريات علمية
"-8استخدام ملاقع التلاص الةتمالي يي العالم العربي" ،مةلة التربرة ،ةامعة لمان األهلرة ،لمان ،لدد 82
"-7اإللالم الةدرد ..مرحلة ةدردة من التنايس" ،مةلة لللم اإلنسان لالمةتمع ،العدد 87
 "-4النتماء الللني لدى مستخدمي بعض شبكات التلاص الةتمالي من معلمي مدارس التعلرم العام يي
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النشر7119 :
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