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  جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي

  )بین الماضي والحاضر(

  خالد محمد عبد الرؤوف عمارة 

  .، طنطا ، مصر ، جامعة األزھر كلیة الشریعة والقانون بطنطا  ،قسم الفقھ العام 

  khaledemarah1283.el@azhar.edu.eg :امیل جامعي 

  emarahkhaled@gmail.com :امیل شخصي 

  : ملخص البحث

أدى التطور اإللكتروني في وسائل التواصل االجتماعي إلى ظھور وشیوع 

؛ حیث جرائم كثیرة لم تكن شائعة من قبل ، من أھم تلك الجرائم جریمة االبتزاز 

أصبحت كل لحظات الحیاة مخزنة على ھاتف قد ال یتعدى مقدار كف الید الواحدة 

، بل صارت كل لحظات الحیاة تبث على الھواء مباشرة  في نفس اللحظة نتیجة 

التطور اإللكتروني السریع والذي أدى بدوره إلى كشف العورات ؛ مما دفع 

ة إلى ارتكاب جریمة االبتزاز أصحاب المیول العدوانیة واالنحرافات األخالقی

عموما واالبتزاز الجنسي خصوًصا ، ومن ثم كان ھذا البحث لتأصیل جریمة 

االبتزاز في الفقھ اإلسالمي ، وتفصیل أركانھ وشروطھ وبیان أحكامھ ، وتحدید 

المسئولیة الجنائیة ، وإبراز العقوبة الجنائیة المناسبة لتلك الجریمة مع بیان أبرز 

  از في الماضي وتطبیقاتھ وأشكالھ المعاصرة وطرق مكافحتھ صور االبتز

وقد توصل البحث إلى أن تشدید عقوبة جریمة االبتزاز أھم طرق القضاء 

علیھ ، وأن االبتزاز الجنسي أخطر أنواع االبتزاز في العصر الحدیث ، والتھدید 

  بكشف العورات أخطر أنواع التھدید 

    .المبتز بھ ، المبتز  ، عقوبة ، االبتزاز  ، جریمة   :  الكلمات المفتاحیة
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Blackmailing crim in Islamic doctrine  
( past and present). 

Khaled Mohamed Abdul Raouf Emara  
department of general jurisprudence, Faculty of Law 
and Legislation ,Tanta,AlAzhar university 

University Email : khaledemarah1283.el@azhar.edu.eg 
Personal Email : emarahkhaled@gmail.com 
Abstract:  

Electronic and sicial media development leads to 
a widespread of crimes that were not common before. 
One of the most serious crimes is blackmail. Daily life 
is stored on mobile phones, which is the same size as 
a hand palm.Moreover, life details can be live 
broadcasted. This leads to accessabilty  of loins . This 
urges peoole with moral and agressive misbehaviours 
to blackmail others esoecially sexually. Thus , the 
research seeks to proof crime of blackmail in Islamic 
jurisprudiction, identify its parts , conditions and to 
specify criminal resoonsabilities then demonstrate the 
sound penality for such crime.Finally, showing forms 
of blackmail in the past and nowadays and ways to 
control it. 

The research concludded that tough penalities 
and punishment is the best method to eliminate this 
crime.Secondly, sexual blackmail and  

rhreat to uncover loins is the most dangerous 
form of blackmail at the present. 
Key words: Crime, blackail, punushment,  
blackmailer, victim. 
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  م ا ارن ارم

  : مقدمة 
االستقرار النفسّي واألمان المجتمعي من أھم مقومات الحیاة ، ولذلك فإن الجرائم 
األخالقیة والمجتمعیة وخاصة جرائم العرض من أخطر الجرائم التي تؤدي إلى ھدم 

ة في العصر الحدیث جریمة االبتزاز ، تلك المجتمع ، ومن أشد الجرائم المجتمعیة الفتاك
  الجریمة الدنیئة الخبیثة التي تحمل في طیاتھا كما كبیرا من الفساد األخالقي 

وقد أدى التطور اإللكتروني في وسائل التواصل االجتماعي إلى ظھور وشیوع 
جرائم كثیرة لم تكن شائعة من قبل ، من أھم تلك الجرائم جریمة االبتزاز ؛ حیث 

صبحت كل لحظات الحیاة مخزنة على ھاتف قد ال یتعدى مقدار كف الید الواحدة ، بل أ
صارت كل لحظات الحیاة تبث على الھواء مباشرة  في نفس اللحظة نتیجة التطور 
اإللكتروني السریع والذي أدى بدوره إلى كشف العورات ؛ مما دفع أصحاب المیول 

  رتكاب جریمة االبتزاز الجنسي العدوانیة واالنحرافات األخالقیة إلى ا
وقد انتشر ھذا األمر بصورة كبیرة لدرجة ھزت كثیر من القرى واألحیاء 
والمناطق والمدن ، فاالبتزاز عامة واالبتزاز الجنسي خاصة من أكثر الجرائم في  الوقت 

  الحالي 
كما طغت المنافع المادیة والمصالح الشخصیة على بعض النفوس الضعیفة 

  إلى ارتكاب جریمة االبتزاز المادي  فانزلقوا 
فضال عن االبتزاز السیاسي بین الدول الذي یعد من أخطر األمور التي تضر 

  بالسیادة الوطنیة كما یحدث في بعض الدول  
والعنف النفسي الناتج عن جریمة االبتزاز من أقوى أنواع العنف ، وأضراره 

البتزاز صورة لقانون الغاب حیث من أخطر األضرار على األسرة والمجتمع ؛ ألن ا
یستغل القوي قوتھ لالنقضاض على اآلخرین ، ومن ثم فیجب على رجال التشریع التدخل 
بسن العقوبات المناسبة لتلك الجریمة البشعة التي انتشرت قبل أن تسود في المجتمع ككل 

  ) الحاضربین الماضي و(جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي : ومن ثم كان ھذا البحث 
  مشكلة الدراسة 

أدى التقدم االلكتروني الھائل إلى انتشار وسائل التواصل بطریقة كبیرة  حتى 
أضحى الصغیر قبل الكبیر ، والفقیر والغني یملك جھاًزا بسیطًا یمكنھ من اختراق الحیاة 
الخاصة ، وھذا ما حدث حیث انحرف عدد من الناس عن طریق الصواب ، فلجأ بعض 

فوس في تھدید بعض األشخاص والضغط علیھم نفسًیا وعصبًیا من أجل ضعاف الن
ابتزازھم ، ثم بدأت جریمة االبتزاز في االنتشار والشیوع ومن ثم كان ھذا البحث 
لتأصیل جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي ، وتحدید المسئولیة الجنائیة ، وإبراز العقوبة 

بدأت في االنتشار حتى أصبحت من الخطورة بمكان الجنائیة المناسبة لتلك الجریمة التي 
  ، ومن ثم كان البد من التحذیر منھا والوقوف في طریقھا 
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  األسباب التي أدت إلى اختیار ھذا البحث 
  خطورة جریمة االبتزاز، فجرائم االبتزاز ال تقل بشاعة عن جرائم القتل والخطف * 
  لمجتمع االنتشار الكبیر لجرائم االبتزاز عموما في ا* 
شیوع االبتزاز الجنسي بصورة كبیرة بسبب تطور وسائل التواصل وتكنولوجیا * 

  التصویر والتلصص 
  تنوع وتعدد صور االبتزاز في العصر الحدیث* 
االنتھاك الشدید للحیاة الخاصة لألفراد مع أن حیاة اإلنسان الخاصة من األمور * 

  المقدسة في التشریع اإلسالمي 
یرة لالبتزاز والخطیرة في تأثیرھا على األسرة والمجتمع على جمیع األضرار الكب* 

  المستویات االجتماعیة واألخالقیة واالقتصادیة والسیاسیة 
تأصیل جریمة االبتزاز وعقوبتھا في الفقھ اإلسالمي من :  الھدف من البحث

وطھ خالل بیان ماھیة االبتزاز وتأصیلھ من الناحیة الشرعیة ، وتفصیل أركانھ وشر
وبیان أحكامھ ، وتوضیح عقوبتھ في الفقھ اإلسالمي مع بیان أبرز صور االبتزاز في 

  الماضي وتطبیقاتھ وأشكالھ المعاصرة وطرق مكافحتھ 
  منھج البحث 

اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي المتضمن االستقراء والتحلیل والمقارنة، 
ونصوص الفقھاء في الوقائع   حیث قمت بالرجوع إلى كتاب اهللا تعالى وسنة نبیھ

واألشباه والنظائر لجریمة االبتزاز لتحدید ماھیتھ ، وبیان أركانھ وشروطھ وخصائصھ ، 
  للوصول إلى الحكم الصحیح 

  : أربعة مباحث و مقدمة وقد قسمت ھذا البحث إلى: خطة البحث 
تشتمل على التعریف بالموضوع ، وسبب اختیاره ، والھدف منھ : المقدمة 

  المنھج الذي اتبعتھ و
  :    ن اوحكمھ واألدلة علیھ   وفیھ مطلب تعریف االبتزاز: المبحث األول 

  تعریف االبتزاز : المطلب األول        
  حكم االبتزاز واألدلة علیھ : المطلب الثاني        

  : أركان  جریمة االبتزاز         وفیھ أربعة مطالب : المبحث الثاني 
  الركن األول المبتز : المطلب األول 
  ) من وقع علیھ االبتزاز(الركن الثاني المجني علیھ : المطلب الثاني 
  )  وسائل التھدید ( الركن الثالث المبتز بھ : المطلب الثالث 
  ) الغرض المراد فعلھ (الركن الرابع المبتز علیھ : المطلب الرابع 

  ناطلبجریمة االبتزاز       وفیھ م المبحث الثالث عقوبة
  العقوبة الجنائیة للمبتز : المطلب األول 
  ضمان آثار االبتزاز  : المطلب الثاني 
  تطبیقات جریمة االبتزاز بین الماضي والحاضر  : المبحث الرابع 
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 املبحث األول

  تعريف االبتزاز وحكمه واألدلة عليه 

  اطب اول 

  رف ازاز 

 ) ١(. َغَزْوتھ فبززتھ: السَّْلُب، یقال: ، والَبزُّ مأخوذ من الَبّز:  االبتزاز في اللغة
َسَلَبھ : وَبْزَبَز الشيَء واالسُم الِبزِّیَزى ،. َمْن َعزَّ َبزَّ، َمْعَناُه من َغَلب َسَلب: َوِمْنھ قوُلھم

  )٢(واْنتَزَعھ، كاْبَتزَّه ابِتزازًا
  )٣( اللَّْیِث َضْرٌب ِمْن الثَِّیاِب  واْلَبزُّ َمَتاُع اْلَبْیِت ِمْن الثَِّیاِب َخاصًَّة َوَعْن 

  ) ٤( ُجرِّدت : وابُتزَّت من ثیابھا، أي. التََّجرَُّد من الّثیاب: واالبتزاُز
  :َوِمْنھ قوُل امرىء اْلَقْیس

  )٥( َتمیُل َعَلْیِھ َھْوَنًة غیَر ِمْتفاِل... ِإذا َما الضَِّجیُع اْبَتزَّھا ِمْن ِثَیاِبَھا 
  :ْبِن ُزَھْیٍر اْلُھَذِليَِّوَقْوُل َخاِلِد 

  كنُت ِإذا َأَتْوُتُھ ِمْن َغْیِب... َیا َقْوُم، َما ِلي وَأبا ذؤیِب 
  )٦( كَأنني َأَرْبُتُھ ِبَریِب ... َیُشمُّ ِعْطِفي وَیُبزُّ َثْوبي 

ثم ُعّمم االبتزاز وأطلق على كل ما یسلب من الثیاب والضیاع وغیره بجفاء 
َفَیْبَتزُّ ِثَیاِبي َوَمَتاِعي َأي ُیَجرُِّدني ِمْنَھا َوَیْغِلُبِني َعَلْیَھا : " عرب جاء في لسان ال )٧( وقھر

")٨ (    
وُحِكَي َأنَّ اْلَمْأُموَن رضي اهللا عنھ َكاَن َیْجِلُس ِلْلَمَظاِلِم ِفي َیْوِم اْلَأَحِد َفَنَھَض َذاَت 

  :ي ِثَیاٍب َرثٍَّة َفَقاَلْت َیْوٍم ِمْن َمْجِلٍس َنَظَرُه َفَلِقَیْتُھ اْمَرَأٌة ِف
  َوَیا إَماًما ِبِھ َقْد َأْشَرَق اْلَبَلُد***َیا َخْیَر ُمْنَتِصٍف ُیْھَدى َلُھ الرََّشُد 
  َعَدا َعَلْیَھا َفَما َتْقَوى ِبِھ َأَسُد***َتْشُكو إَلْیَك َعِمیَد اْلُمْلِك َأَرَمَلٌة 
  َلمَّا َتَفرََّق َعْنَھا اْلَأْھُل َواْلَوَلُد***ا َفاْبَتزَّ ِمْنَھا ِضَیاًعا َبْعَد َمْنَعِتَھ

  )٩( .ولم یتركھا المأمون حتى رد ضیاعھا إلیھا ممن ابتزھا 

                                      
  ٣٥٣/ ٧العین ) ١(
 ٣٣: ٣١/ ١٥، تاج العروس   ١٢١،  ١٢٠/ ١٣تھذیب اللغة )٢(
  ٤٢المغرب ص ) ٣(
  ٣٥٣/ ٧العین ) ٤(
  ١٢١،  ١٢٠/ ١٣تھذیب اللغة ) ٥(
 ٣١٢/ ٥لسان العرب ) ٦(
 ١١٥/ ١المعجم االشتقاقي المؤصل ) ٧(
 ٣١٢/ ٥لسان العرب ) ٨(
  ٢٣٢/ ٦نھایة األرب في فنون األدب ) ٩(
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من خالل ما سبق یتبین أن االبتزاز في اللغة یطلق على ما ُیسلب ویؤخذ بالقوة 
، ونزعھ منھم سَلبھم إّیاه: والنفوذ والتھدید من المال وغیره یقال ابتزَّ الماَل من النَّاس

  تكسَّب منھ بُطرق غیر مشروعة  ومنھ محتال یبتّز جیرانھ  : بجفاء وقھر ، وابتزَّ قریَنھ
الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت التَّھدید بفضح بعض : أو ھو 

  )١( .أسراره أو غیر ذلك
  : االبتزاز اصطالحًا 

السطح في اآلونة  مصطلح االبتزاز من المصطلحات الحدیثة التي ظھرت على
األخیرة وانتشرت انتشارًا كبیرًا ، ومن ثم لم یتعرض فقھاؤونا القدامى لتعریفھ ، لكنھم 
مع ذلك تعرضوا لبعض أحكامھ في أبواب مختلفة ، ومتعددة كاإلكراه المعنوي ، 

  والتھدید ، والترویع ، والغصب 
   :وقد تعدد تعریف االبتزاز عند المحدثین من ھذه التعریفات 

ممارسة الضغوط بأي شكل من األشكال ، للتمكن من تحقیق أي : االبتزاز 
   )٢( مكاسب یریدھا المبتز من المبتز منھ

 -أو أشخاص  -محاولة تحصیل مكاسب مادیة أو معنویة من شخص : أو ھو 
   )٣(طبیعي أو اعتباري باإلكراه أو بالتھدید بفضح سر من وقع علیھ االبتزاز 

التھدید بالفعل أو الترك للحصول على مكاسب من شخص أو فرض أسلوب : أي 
  جھة ممنوعة شرعا أو عقال 

تھدید شخص أو جھة ما بكشف بعض األسرار أو  :وأرى أنھ یمكن تعریفھ بأنھ 
فعل أشیاء تثیر الرھبة  بھدف تحصیل بعض األموال أو المتع الجسدیة أو غیرھما من 

  األمور المحرمة 
  : شرح التعریف 

  أي صدور إكراه معنوي ، وضغط نفسي وعصبي من المبتز  : تھدید
المراد بھ المبتز منھ ، وقد یكون المبتز منھ شخص طبیعي  :شخص أو جھة ما 

  ، أو جھة اعتباریة كبعض الشركات والمؤسسات 
أي المبتز بھ ، وھي الوسیلة التي یستخدمھا المبتز   :بكشف بعض األسرار 

لغالب تكون معلومات أو  صور أو مقاطع فیدیو ، وتكون ھذه لتھدید المبتز منھ ، وفي ا
  المعلومات سریة أي مخفیة غیر معروفة للناس 

كاختراق أنظمة البرمجة للشركات والمؤسسات وتھدیدھم بدفع  :أو فعل أشیاء  
مال  لیشمل االبتزاز االلكتروني الذي قد یعتمد على التھدید بتخریب نظام ، أو سرقة 

  تزاز أھلھ والضغط علیھم وتھدیدھم بإیذائھ أو قتلھ أو تشویھھ طفل بھدف اب

                                      
 ٢٠٠/ ١معجم اللغة العربیة المعاصر) ١(
 ٤٣٤/ ١٩المفصل في الرد على الحضارة الغربیة ) ٢(
  ١٣االبتزاز المفھوم والواقع د صالح بن حمید ص ) ٣(



  

  دقھلیة  -راف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األش
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٩ - 

 

المراد أن توقع ھذه األسرار واألفعال الخوف والفزع وتؤثر على  :تثیر الرھبة 
إرادة من وقع علیھ االبتزاز ،  ومن ثم فالبد أن تكون تلك األسرار مشینة ، كالتھدید 

مجني علیھ ، فتدفعھ إلى القیام بما بإثارة فضیحة لكي تبعث الخوف والفزع في نفس ال
طلبھ المبتز لیتفادى ذلك الضرر الكبیر ، أما إذا كانت معلومات مشھورة ومعروفة ، أو 

  لم تكن مشینة فال تعتبر وسیلة ابتزاز لكونھا غیر مؤثرة 
وھو الغرض األصلي من  :بھدف تحصیل بعض األموال أو المتع الجسدیة 

تیجة التي یرید المبتز الوصول إلیھا ، وفي الغالب تكون ھذه االبتزاز أي المكاسب أو الن
  المكاسب مادیة أو جنسیة 

  ویشترط أن تكون ھذه المكاسب محرمة أي ال یكون للمبتز  حق فیھا  :المحرمة 

ب اطا  

 دزاز وام ا  

كون االبتزاز من الجرائم األخالقیة ، وسلوك معوج ، وخسة نفس ، قبل أن ی
محرم شرعًا ، فاالبتزاز من الجرائم األخالقیة الكبرى ، وھو من الجرائم المركبة التي 
تشتمل على مخالفات متعددة ، وتحوي في طیاتھا جرائم أخرى ، كالتھدید ، والترویع ، 
واإلكراه المعنوي ، والتشھیر ، وإشاعة الفاحشة ، واإلیذاء ، وأكل لألموال بالباطل ، 

ن ھذه المخالفات محرمة ومنھي عنھا شرعًا ، وفیما یلي التأصیل الشرعي وكل مخالفة م
  لجریمة االبتزاز

  من القرآن الكریم : أوًال  

 قولھ تعالى  :الدلیل األول                        

                          

   ]٣٢: یوسف[  

حكى القرآن الكریم أن امرأة العزیز راودت  :وجھ الداللة من اآلیة الكریمة 
واْلُمَراُد َأنَّ " یوسف علیھ السالم عن نفسھ فاستعصم وامتنع ، فلجأت إلى ابتزازه وتھدیده 

ِھ السََّلاُم ِإْن َلْم ُیَواِفْقَھا َعَلى ُمَراِدَھا ُیوَقُع ِفي السِّْجِن َوِفي الصََّغاِر، َوَمْعُلوٌم َأنَّ ُیوُسَف َعَلْی
التََّوعَُّد ِبالصََّغاِر َلُھ َتْأِثیٌر َعِظیٌم ِفي َحقِّ َمْن َكاَن َرِفیَع النَّْفِس َعِظیَم اْلَخَطِر ِمْثَل ُیوُسَف 

  )١("َعَلْیِھ السالم

                                      
 ٤٥١/ ١٨مفاتیح الغیب )  ١(
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وتخویفھ طمعًا في أن یؤاتیھا خیفة منھا ومن مكرھا، " لجأت إلى ابتزازه ف
: نافیة، أى» ما«وُكرھا لما أیست من مؤاتاتھ طوعا، َوَلِئْن َلْم َیْفَعْل ما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ و 

َذِلَك ِبَمْسَمٍع ِمْنُھ  وَأكََّدْت ُحُصوَل ِسْجِنِھ ِبُنوَنِي التَّْوِكیِد، َوَقْد َقاَلْت )١(لیس جزاؤه إال السجن 
  )٢( "ِإْرَھاًبا َلُھ

َلْیَس الرَُّجُل ِبَأِمیٍن «: َقاَل ُعَمُر: أنھ قال -رضي اهللا عنھ  -وقد روي عن عمر 
اْلَقْیُد ُكْرٌه، َواْلَوِعیُد «: وَعْن ُشَرْیٍح َقاَل ) ٣( » َعَلى َنْفِسِھ ِإْن َأَجْعَتُھ، َأْو َأَخْفَتُھ َأْو َحَبْسَتُھ

  )٤(» ُكْرٌه، َوالسِّْجُن ُكْرٌه

  : قال تعالى  :الدلیل الثاني                            

                              ]النور :

٣٣[  
أن اهللا سبحانھ وتعالى نھى الرجال عن إكراه : وجھ الداللة من اآلیة الكریمة 

  إمائھن على الزنا  ، من أجل الحصول على المال 
 َأْي َلا ُتْكِرُھوُھنَّ ِلَھِذِه اْلِعلَِّة وِذْكر َھِذِه اْلِعلََّة ِلِزَیاَدِة التَّْبِشیِع ، وَعَرَض اْلَحیاِة ُھَو" 

   )٥(اْلَأْجُر الَِّذي َیْكَتِسُبُھ اْلَمَواِلي ِمْن ِإَماِئِھْم 
" ولفظ اإلكراه لفظ عام یشمل اإلكراه الحسي واإلكراه المعنوي ومنھ االبتزاز 

والعبرة بمطلق اللفظ ، فتدل اآلیة بمطلقھا على تحریم اإلكراه على الزنا ، وعلى تحریم 
  )٦( " الّلھ علیھ وسّلم عن مھر البغيأخذ البدل ، وھو المراد بنھیھ صّلى 

حامل العاصي على زّلتھ، : " وقد ذكر القشیري أن اآلیة تشمل االبتزاز فقال إن 
والداعي لھ إلى عثرتھ، والمعین لھ على مخالفتھ تتضاعف علیھ العقوبة، ولھ من الوزر 

َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُأَبيِّ اْبِن َسُلوَل َھِذِه اْلآَیَة ُأْنِزَلْت ِفي "و یدل على ذلك أن  )٧("أكثر من غیره 
   )٨(ِحیَن َأْكَرَه َأَمَتُھ ُمَسْیَكَة َعَلى الزَِّنا 

واالبتزاز الجنسي من أكثر صور االبتزاز شیوعا ، حیث یلجأ كثیر من المبتزین 
إلى تھدید بعض النساء بنشر صور أو فیدیوھات مشینة لھن إن لم تمارسن معھ الزنا ، 

  عنھ اآلیة الكریمة وھو ما نھت

                                      
 ٤٥٩/ ٢الكشاف )  ١(
 ٢٦٤/  ١٢یر والتنویر التحر)  ٢(
 ٥/٤٩٣)٢٨٣٠٣(مصنف ابن أبي شیبة باب ِفي اِلاْمِتَحاِن ِفي اْلُحُدوِد حدیث رقم ) ٣(
 ٥/٤٩٣)٢٨٣٠٣(مصنف ابن أبي شیبة باب ِفي اِلاْمِتَحاِن ِفي اْلُحُدوِد حدیث رقم ) ٤(
 ٢٢٧/ ١٨التحریر والتنویر) ٥(
 ٣١٩/ ٤أحكام القرآن للكیا الھراسي ) ٦(
 ٦١٠/ ٢ئف اإلشارات لطا) ٧(
 ٢٩٠/ ١٧جامع البیان ) ٨(
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واالبتزاز یكون من الرجال والنساء كما في قصة یوسف علیھ السالم لكنھ من 

الرَِّجاُل َأْكَثَر َتَعرًُّضا " الرجال أكثر ومن ثم كان الخطاب في اآلیة الكریمة للرجال ألن 
ِلَك ُھُم الطَّاِلِبیَن ِللنَِّساِء َواْلَقوَّاِمیَن ِلَخْدِش اْلِعفَِّة، َواْنِقَیاًدا ِلَطاَعِة الشَّْھَوِة، َوَكاُنوا َمَع َذ

  )١(َعَلْیِھنَّ

 قال تعالى : الدلیل الثالث                 

                         

                        

                ]١٩: النساء[  

نھى اهللا سبحانھ وتعالى المؤمنین عن عضل : وجھ الداللة من اآلیة الكریمة 
َلا َتْحِبُسوا َیا َمْعَشَر َوَرَثِة : َتْأِویُلُھ: ساء وقد اختلف َأْھل التَّْأِویِل ِفي َتْأِویِلِھ، َفَقاَل َبْعُضُھْمالن

َمْن َماَت ِمَن الرَِّجاِل َأْزَواَجُھْم َعْن ِنَكاِح ِمْن َأَرْدَن ِنَكاَحُھ ِمَن الرَِّجاِل َكْیَما َیُمْتَن َفَتْذَھُبوا 
آَتْیُتُموُھنَّ؛ َأْي َفَتْأُخُذوا ِمْن َأْمَواِلِھْم ِإَذا َمْتِن َما َكاَن َمْوَتاُكُم الَِّذیَن َوِرْثُتُموُھنَّ  ِبَبْعِض َما

  َساُقوا ِإَلْیِھنَّ ِمْن َصُدَقاِتِھنَّ
ُھنَّ َوَلا َتْعُضُلوا َأیَُّھا النَّاُس ِنَساَءُكْم َفَتْحِبُسو: َبْل َمْعَنى َذِلَك: َوَقاَل آَخُروَن. 

  )٢( ِضَراًرا، َوَلا َحاَجَة َلُكْم ِإَلْیِھنَّ َفَتُضرُّوا ِبِھنَّ ِلَیْفَتِدیَن ِمْنُكْم ِبَما آَتْیُتُموُھنَّ ِمْن َصُدَقاِتِھنَّ
وھو ما ینطبق على االبتزاز حیث یلتقي مفھوم االبتزاز مع مفھوم العضل في أن 

ول على بعض المكاسب ، كال منھما استخدام وسیلة غیر مشروعة من أجل الحص
واالبتزاز تلبیس على المستضعفین، وتدلیس على أھل السالمة والوداعة من المسلمین 
فمن تعاطى ذلك انتقم اهللا منھ، ولم یبارك لھ فیما یختزل من أموال الناس بالباطل 

ومن استصغر خصمھ في اهللا فأھون ما یعاقبھ اهللا بھ أن یحرمھ الوصول إلى . واالحتیال
   )٣( .یأمل من محبوبھما 

                                      
 ٢٠/ ٥تفسیر المنار ) ١(
 ٥٢٦/ ٦جامع البیان ) ٢(
 ٣٢٢/ ١لطائف اإلشارات ) ٣(
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 قال تعالى : الدلیل الرابع           

                         ]٥٨: األحزاب[  

ى توعد من یؤذي أن الحق سبحانھ وتعال: وجھ الداللة من اآلیة الكریمة 
المؤمنین والمؤمنات بالعذاب الشدید واإلثم المبین ، واإلیذاء المراد في اآلیة عام یشمل 

واالبتزاز   )٢(باألفعال واألقوال القبیحة والبھتان والكذب الفاحش  )١(جمیع أنواع اإلیذاء 
َأِبي ُمَلْیَكَة، َعْن  َعِن اْبِنما رواه أبو  یعلي  في مسنده من أشد أنواع اإلیذاء، ویؤید ذلك 

َتْدُروَن َأْزَنى الزَِّنا ِعْنَد اللَِّھ؟ : َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَأْصَحاِبِھ: َعاِئَشَة َقاَلْت
ِعْرِض اْمِرٍئ ُمْسِلٍم،  َفِإنَّ َأْزَنى الزَِّنا ِعْنَد اللَِّھ اْسِتْحَلاُل: " َقاَل. اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم: َقاُلوا" 

، وعند  )٣(  ]٥٨: األحزاب[} َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا{ُثمَّ َقَرَأ 
نزلت، في الزناة الذین : قال الضحاك والسدى والكلبي:   سبب نزول اآلیةفي : الواحدي 

بعون النساء إذا برزن باللیل لقضاء حوائجھن، فیرون كانوا یمشون في طرق المدینة یت
  )٤( المرأة فیدنون منھا فیغمزونھا

َحتَّى َیُكوَن "وتحریم إیذاء المؤمنین والمؤمنات وابتزازھن غیر مقید بعدم االكتساب 
وا ِبَعَمٍل َذِمیٍم اْكَتَسُبوُه ِلَأنَّ َمْفُھوُمُھ َجَواَز َأَذى اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَما اْكَتَسُبوا، َأْي َأْن ُیَسبُّ

َكَما َقاَل  )٥( اْلَجَزاَء َعَلى َذِلَك َلْیَس َمْوُكوًلا ِلُعُموِم النَّاِس َوَلِكنَُّھ َمْوُكوٌل ِإَلى ُوَلاِة اْلُأُموِر 

 َتَعاَلى                         

               ]َوَقْد َنَھى النَِّبيُء َصلَّى اُهللا  ] ١٦: النساء

ِقیَل َأَفَرَأْیَت ِإْن َكاَن ِفي َأِخي » ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َیْكَرُه«: َعَلْیِھ َوَسلََّم َعِن اْلِغیَبِة ، وَقاَل ھي 
  )٦( ِإْن َكاَن ِفیِھ َما َتُقوُل، َفَقِد اْغَتْبَتُھ، َوِإْن َلْم َیُكْن ِفیِھ َفَقْد َبَھتَُّھ«: َما َأُقوُل؟ َقاَل

" فلیس معنى أن إنسان ارتكب خطأ معینا وستره اهللا علیھ جواز ابتزازه بھ ألن 
ال من كان مستورًا ال ُیعرف بشيٍء ِمَن المعاصي، فإذا وقعت منھ ھفوٌة، أو زلٌَّة، فإنَّھ 

   )٧("یجوُز كشفھا، وال ھتُكھا، وال التَّحدُّث بھا 

                                      
  ٥٥٩/ ٣تفسیر الكشاف للزمخشري ) ١(
  ٣٩٨/ ٤المحرر الوجیز البن عطیة ) ٢(
 ١٤٥/ ٨ إسناده صحیح )٤٦٨٩(مسند أبي یعلي مسند عائشة رضي اهللا عنھا حدیث رقم ) ٣(
  ٥٥٩/ ٣تفسیر الكشاف للزمخشري ،  ٢٤٤أسباب النزول ص ) ٤(
   ١٠٥/ ٢٢التحریر والتنویر ) ٥(
 ٢٠٠١/ ٤)  ٢٥٨٩(صحیح مسلم  كتاب اْلِبرِّ َوالصَِّلِة َواْلآَداِب َباُب َتْحِریِم اْلِغیَبِة حدیث رقم ) ٦(
    ١٠١٢،  ١٠١١/ ٣جامع العلوم والحكم ) ٧(
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  : قال تعالى  :الدلیل الخامس         

                         

     ]١٩: النور[  

  
توعد الحق سبحانھ وتعالى من یحب نشر :  وجھ الداللة من اآلیة الكریمة

الفاحشة وشیوعھا في المؤمنین بالعذاب األلیم في الدنیا واآلخرة مما یدل على حرمة حب 
كان ھذا العقاب  وإذا  )٢(وأنھا ِمْن اْلَكَباِئِر الَِّتي ُیْسَتِحقُّ َعَلْیَھا اْلِعَقاَب )  ١(إشاعة الفاحشة 

، واالبتزاز  ) ٣(لمجرد حب إشاعة الفاحشة  فما بالنا بمن یشیعھا ویعمل على إشاعتھا 
  عموما والجنسي خصوصا قائم على إشاعة الفاحشة 

بل إن المبتزین أشد في استحقاق الذّم وأقبح منزلة، وأشّد وزرا حیث أحبوا 
شّر الخلق، واهللا ال یرضى منھ بحالھ، افتضاح المسلمین، والذي یوّد فتنة للمسلمین فھو 

   )٤( .وال یؤھلھ لمنال خالصة التوحید
َفَھَذا َوَنْحُوُه ِممَّا َیُكوُن ِباللَِّساِن : " وقد أشار شیخ اإلسالم ابن تیمیة إلى ھذا فقال  

ُن َمَحبََّة َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي ِمْن اْلَقْوِل َوَأمَّا َما َیُكوُن ِمْن اْلِفْعِل ِباْلَجَواِرِح َفُكلُّ َعَمٍل َیَتَضمَّ
ِد َمَحبَِّة الَِّذیَن آَمُنوا َداِخٌل ِفي َھَذا؛ َبْل َیُكوُن َعَذاُبُھ َأَشدُّ َفِإنَّ اللََّھ َقْد َتَوعََّد ِباْلَعَذاِب َعَلى ُمَجرَّ

َرِة َوَھِذِه اْلَمَحبَُّة َقْد َلا َیْقَتِرُن ِبَھا َقْوٌل َوَلا َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِباْلَعَذاِب اْلَأِلیِم ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخ
  )٥(ِفْعٌل َفَكْیَف إَذا اْقَتَرَن ِبَھا َقْوٌل َأْو ِفْعٌل؟

ِإَلى َما ِفي ِإَشاَعِة اْلَفاِحَشِة ِمْن ِلَحاِق اْلَأَذى َوالضُّرِّ ِبالنَّاِس ُضرا ُمَتَفاِوَت " باإلضافة 
َواللَُّھ : َوِلَھَذا ذیل َھَذا اْلَأَدُب اْلَجِلیُل ِبَقْوِلِھ. َتَفاُوِت اْلَأْخَباِر ِفي الصِّْدِق َواْلكذباْلِمْقَداِر َعَلى 

   )٦(َیْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن َأْي َیْعَلُم َما ِفي َذِلَك ِمَن اْلَمَفاِسِد َفَیِعُظُكْم ِلَتْجَتِنُبوا 
  

                                      
 ٣٤٥/ ٢٣مفاتیح الغیب ) ١(
 ٣٩٩/ ٣أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 ١٨٤/ ١٨التحریر والتنویر ) ٣(
 ٦٠٠/ ٢لطائف اإلشارات للقشیري ) ٤(
 ٣٤٤/ ١٥مجموع الفتاوى ) ٥(
 ١٨٥/ ١٨التحریر والتنویر ) ٦(
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  : مطھرة من السنة النبویة ال: ثانیًا 
َمْن َأَكَل ِبُمْسِلٍم َأْكَلًة َأْطَعَمُھ «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم :الدلیل األول 

اْلِقَیاَمِة َیْوَم  اللَُّھ ِبَھا َأْكَلًة ِمْن َناِر َجَھنََّم َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن َأَقاَم ِبُمْسِلٍم َمَقاَم ُسْمَعٍة َأَقاَمُھ اللَُّھ
  )١(» َمَقاَم ُسْمَعٍة َوِرَیاٍء، َوَمِن اْكَتَسى ِبُمْسِلٍم َثْوًبا َكَساُه اللَُّھ َثْوًبا ِمْن َناِر َیْوِم اْلِقَیاَمِة

توعد الحق سبحانھ وتعالى من یكتسب المال عن   :وجھ الداللة من الحدیث 
حدیث عام یشمل جمیع أنواع طریق إیذاء أخیھ المسلم بالعذاب الشدید یوم القیامة وال

َغْیَبِتِھ َأْو َقْذِفِھ َأْو ُوُقوِعِھ ِفي "االكتساب ، وجمیع أنواع اإلیذاء ، سواء أكان عن طریق 
كما توعد الحق سبحانھ وتعالى من یقوم  أو االبتزاز) ٢("ِعْرِضِھ َأْو ِبَتَعرُِّضِھ َلُھ ِباْلَأِذیَِّة 
 )٣( أنھ سیفضحھ بذلك على رؤوس األشھاد یوم القیامةب، بالتشھیر بالمسلم فیما بین الناس

  والمبتز ال یقتصر إیذاءه على تشھیر وتلویث سمعة المجني علیھ بل یھدده ویبتزه بذلك 
َصِعَد َرُسوُل : روى الترمذي في سننھ َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: الدلیل الثاني 

َیا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم ِبِلَساِنِھ َوَلْم : َم اْلِمْنَبَر َفَناَدى ِبَصْوٍت َرِفیٍع، َفَقاَلاِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ
َمْن َتَتبََّع  ُیْفِض اِإلیَماُن ِإَلى َقْلِبِھ، َال ُتْؤُذوا اْلُمْسِلِمیَن َوَال ُتَعیُِّروُھْم َوَال َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِھْم، َفِإنَُّھ

" ْلُمْسِلِم َتَتبََّع اللَُّھ َعْوَرَتُھ، َوَمْن َتَتبََّع اللَُّھ َعْوَرَتُھ َیْفَضْحُھ َوَلْو ِفي َجْوِف َرْحِلِھ َعْوَرَة َأِخیِھ ا
)٤(  

عن إیذاء  المسلمین وتعییرھم بما وقع منھم ، وعن تتبع  فقد نھى النبي 
اإلیذاء  عوراتھم  ، والمبتز یرتكب كل تلك المنھیات حیث یلحق بالضحیة أشد أنواع

والضرر ، كما أنھ یقوم بتتبع عورات الناس ، وتعییرھم بل وتھدیھم ومحاولة ابتزازھم 
  مما یدل على حرمة االبتزاز  

والمعنى ال تؤذوھم فیما ظھر من المسلمین مما ترونھ عیبا علیھم بالقول والفعل، 
. ھ وندموا علیھفال تغتابوھم وال تشتموھم وال تضربوھم، وال تعیروھم على ما تابوا عن

وال تتبعوا عوراتھم فیما یظن أي ال تجسسوا ما ستروا عنكم من األفعال واألقوال وما 
  )٥( .ستر اهللا علیھم

بل ولو  )٦(بل ال یجوز االبتزاز حتى ولو لم یتجسس المبتز بأن انكشف األمر لھ 
  ) ٧(واجب  -غیر المجاھر  –ولو كان صادقا ألن ستر عورة المسلم 

                                      
 َھَذا َحِدیٌث: وقال  ١٤٢/ ٤) ٧١٦٦(أخرجھ الحاكم في المستدرك باب َوَأمَّا َحِدیُث ُعَمَر حدیث رقم ) ١(

 َصِحیُح اْلِإْسَناِد َوَلْم ُیَخرَِّجاُه  ، وصححھ الذھبي
 ٣١٥٨/ ٨، مرقاة المفاتیح  ٣٢١٨/ ١٠شرح المشكاة ) ٢(
 ٢٦٨/ ٣تحفة األبرار للبیضاوي ) ٣(
ِفي َتْعِظیِم  سنن الترمذي َأْبَواُب الِبرِّ َوالصَِّلِة َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َباُب َما َجاَء) ٤(

 حدیث صحیح لغیره ٤٤٦/ ٣) ٢٠٣٢(اْلُمْؤِمِن حدیث رقم 
 ٣١٥٨/ ٨، مرقاة المفاتیح  ٣٢١٦/ ١٠شرح المشكاة ) ٥(
 ٣١٥٧/ ٨مرقاة المفاتیح ) ٦(
 ١٠٠/ ١٠التنویر شرح الجامع الصغیر ) ٧(
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روى أبو داود في سننھ  عن سعید بن زید، أن النبيِّ صلى اهللا   :ث الدلیل الثال
   )١(" إنَّ من أربى الرِّبا االستطالَة في عرِض الُمسلم بغیِر حق : "علیھ وسلم  قال

جعل  إطالة اللسان في عرض المسلم  أن النبي : وجھ الداللة من الحدیث 
الربا  ، واالبتزاز أقوى أنواع االستطالة  بأي طریقة كانت تلك االستطالة أشدَّ تحریمًا من

َوِإنََّما َیُكوُن َھَذا َأَشدََّھا َتْحِریًما، ِلَأنَّ اْلِعْرَض ِعْنَد َأْرَباِب اْلَكَماِل َأَعزُّ " وأشدھا تحریما 
  :َعَلى النَّْفِس ِمَن اْلَماِل َوَأْنَشَد الشاعر 

وألنھ   )٢(ا َباَرَك اللَُّھ َبْعَد اْلِعْرِض ِفي اْلَماِلَل... َأُصوُن ِعْرِضي ِبَماِلي َلا ُأَدنُِّسُھ 
أكثر مضرة وأشد فسادًا؛ فإن العرض شرعا وعقال أعز على النفس من المال وأعظم منھ 

 )٣( خطرًا؛ ولذلك أوجب الشارع بالمجاھرة بھتك األعراض ما لم یوجب بنھب األموال
  ) ٤(الرَّْجَم، َوَنْھَب اْلَماِل َفَقْط َلْم ُیوِجِب اْلَقْتَل  َأنَّ َھْتَك َبْعِض اْلَأْعَراِض ُیوِجُب"   أي

: اَلَوِإنََّما َعبََّر َعْنُھ ِبَلْفِظ الرَِّبا ِلَأنَّ اْلُمَتَعدَِّي َیَضُع ِعْرَضُھ، ُثمَّ َیْسَتِزیُد َعَلْیِھ، َفَكَأنَُّھ َق
اِلاْسِتَطاَلُة ِفي ِعْرِض اْلُمْسِلِم الَِّذي ُھَو َأْقَوى ِمْن : َأْزَیُد الزَِّیاَداِت الَِّتي َتَتَجاَوُز َعِن اْلَحدِّ 

  )٥(." َماِلِھ
   )٦( "َكاَنْت ِمْن َأْسَباِب اْبِتَزاِز اْلَأْغِنَیاِء َأْمَواَل اْلُمْحَتاِجیَن ِإَلْیِھْم:" وألن الربا  

  
ثنا روى أبو داود في سننھ عن عبِد الرحمن بِن أبي لیلى حدَّ :الدلیل الرابع 

صلى اهللا علیھ  - أنھم كانوا یسیروَن مع النبيِّ  - صلى اهللا علیھ وسلم  -أصحاُب محمِد 
-، فناَم رُجٌل منھم، فانطلَق بعُضُھم إلى َحْبٍل معھ فأخذه، ففزَع، فقال رسوُل اهللا -وسلم 

   )٧(" ال َیِحلُّ لمسلم أن ُیَروَِّع ُمْسِلمًا: "- صلى اهللا علیھ وسلم
ِإنَّ «: أن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة وفي صحیح مسلم 

  )٨(»اْلَمَلاِئَكَة َلَتْلَعُن َأَحَدُكْم ِإَذا َأَشاَر ِإَلى َأِخیِھ ِبَحِدیَدٍة، َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِلَأِبیِھ َوُأمِِّھ

یع أیا كان حجمھ أو قدره نھى عن الترو أن النبي  :وجھ الداللة من الحدیثین 
) ٩(، ولو بمجرد اإلشارة بالسالح أو آلة حادة ، بل یحرم ذلك ولو كان على سبیل المزاح 

                                      
 صحیح إسناده٢٣٨/ ٧) ٤٨٧٦(سنن أبي داود كتاب األدب  باب في الِغیَبِة حدیث رقم  ) ١(
 ٣١٥٨/ ٨مرقاة المفاتیح ) ٢(
 ٣٢١٨، ٣٢١٧/ ١٠شرح المشكاة للطیبي ) ٣(
 ٣١٥٨/ ٨مرقاة المفاتیح ) ٤(
 ٣١٥٨/ ٨مرقاة المفاتیح ) ٥(
 ٧٨/ ٣التحریر والتنویر ) ٦(
قال  ٣٥٢/ ٧) ٥٠٠٤(سنن أبي داود كتاب األدب باب من یأخذ الشيء على المزاح حدیث رقم  ) ٧(

 إسناده صحیح: عنھ شعیب األرناؤوط 
صحیح مسلم كتاب اْلِبرِّ َوالصَِّلِة َواْلآَداِب َباُب النَّْھِي َعِن اْلِإَشاَرِة ِبالسَِّلاِح ِإَلى ُمْسِلٍم حدیث رقم  ) ٨(

)٢٠٢٠/ ٤) ٢٦١٦  
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ِفیِھ َتْأِكیُد ُحْرَمِة اْلُمْسِلِم َوالنَّْھُي الشَِّدیُد َعْن َتْرِویِعِھ َوَتْخِویِفِھ : " یقول اإلمام النووي ) ١(

َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِلَأِبیِھ َوُأمِِّھ ُمَباَلَغٌة ِفي ِإیَضاِح ُعُموِم  یِھ َوَقْوُلُھ َوالتََّعرُِّض َلُھ ِبَما َقْد ُیْؤِذ
ِلَأنَّ  النَّْھِي ِفي ُكلِّ َأَحٍد َسَواٌء َمْن ُیتََّھُم ِفیِھ َوَمْن َلا ُیتََّھُم َوَسَواٌء َكاَن َھَذا َھْزًلا َوَلِعًبا َأْم َلا

  ) ٢(" ِبُكلِّ َحاٍل َتْرِویَع اْلُمْسِلِم َحَراٌم 

وإذا كان مجرد الترویع محرما فمن باب أولى االبتزاز ؛ ألن االبتزاز یتضمن 
الترویع وزیادة ، الشتمالھ على التھدید واإلیذاء وأكل األموال بالباطل ، وارتكاب 

» ُمْسِلِم ِعْنَد اللَِّھ َعِظیٌمِإنَّ َرْوَعَة اْل«: المحرمات بل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
)٣(  

عن عبِد الرحمن بن عبد اهللا عن " روى أبو داود في سننھ  :الدلیل الخامس 
في َسَفٍر، فانَطلق لحاجِتھ، فرأینا  - صلَّى اهللا علیھ وسلم-كنا مع رسوِل اهللا : أبیھ، قال

صلَّى -فجعلْت تفُرُش، فجاء النبي معھا َفْرَخاِن، فأخْذنا فرَخیھا، فجاءِت الُحمَّرة  )٤(ُحمَّرًة 
  )٥(" من َفَجَع ھذِه بوَلدھا؟ ُردُّوا ولَدھا إلیھا: "فقال - صلَّى اهللا علیھ وسلم

عن تفجیع الُحمََّرة بأخذ فرخیھا مما یدل  نھى النبي  :وجھ الداللة من الحدیث 
م َعَلْیِھ َفَیْعَدمُھ ، ُیَقال ُفِجَع ِفي اْلَفْجع َأْن ُیوَجع اْلِإْنَسان ِبَشْيٍء ُیْكَر" على حرمة التَّْفِجیع ، و

وال شك أن االبتزاز أقوى من الفجع  )٦(" َمالھ َوَأْھلھ َوِبَماِلِھ َوَأْھلھ َمْجُھوًلا َفُھَو َمْفُجوع 
الشتمالھ علیھ وعلى غیره من الفزع والتخویف والتھدید ، وإذا كان تفجیع الطائر حراما 

  سان فمن باب أولى تحریم ابتزاز اإلن
كما ورد النھي عن التخویف واإلفزاع فقد روى الطبراني عن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر 

َمْن َأَخاَف ُمْؤِمًنا ِبَغْیِر َحقٍّ َكاَن َحقا «: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل: َقاَل
  ) ٧(» اِع َیْوِم اْلِقَیاَمِةَعَلى اللَِّھ َأْن َلا ُیَؤمَِّنُھ ِمْن َأْفَز

  نصوص الفقھ اإلسالمي تحرم االبتزاز وما ترتب علیھ : ثالثًا 
ُسِئَل اْبُن َأِبي َزْیٍد " من ذلك ما ورد عن المالكیة في َمْسَأَلِة َبْیِع اْلَمْضُغوِط  فقد 

َأْو َشْيٍء ِبَعْیِنِھ َأْو ِفي َماٍل ُیْؤَخُذ  ُھَو َمْن ُأْضَغَط ِفي َبْیِع َرْبِعِھ: َعْن اْلَمْضُغوِط َما ُھَو َفَقاَل
إَذا ِمْنُھ َفَباَع ِلَذِلَك اْنَتَھى، َوَظاِھُر َكَلاِم اْبِن َراِشٍد َأنَّ التَّْسِمَیَة ِبَمْسَأَلِة اْلَمْضُغوِط َخاصٌّ ِبَما 

                                      
 ١٠١/ ١٠التنویر شرح الجامع الصحیح ) ١(
 ١٧٠/ ١٦شرح النووي على صحیح مسلم ) ٢(
 ٢٧١/ ٩) ٣٨١٦(مسند البزار حدیث رقم ) ٣(
 ٩/٢٥٥٠ِبَضمِّ اْلَحاء َوَتْشِدید اْلِمیم أو تخفیفھا َطاِئر َصِغیر َكاْلُعْصُفوِر عون المعبود) ٤(
،  ٣٠٩/ ٤) ٢٦٧٥(سنن أبي داود  كتاب الجھاد باب في كراھیة حرق العدو بالنار حدیث رقم  ) ٥(

 إسناده صحیح: قال عنھ شعیب األرناؤوط 
 ١٦٧/ ١تبصرة الحكام ) ٦(
 ٢٤/ ٣)   ٢٣٥٠(المعجم األوسط حدیث رقم ) ٧(



  

  دقھلیة  -راف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األش
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ١٧ - 

 

 " ُع اْلَمْجُبوِر َعَلى اْلَبْیِع َجْبًرا َحَراًماُأْكِرَه َعَلى َدْفِع اْلَماِل، َفَباَع ِلَذِلَك َوَنصُُّھ، َوَلا َیْلَزُم َبْی

)١(  
ومن ُأخذ بمال : " وقد ذھب اإلمام سحنون إلى عدم صحة بیع المضغوط فقال 

ظلما لیؤدیھ ، فأكرھوه على أدائھ ولم یذكروا لھ بیع شيء فباع متاعھ أو أمتھ لیؤدي ذلك 
فیبیعون  -یحتجزون  –الذین یعلقون  )٢(إن البیع باطل ، وكذلك بیع النبط والقبط : المال 

وھذا القیاس ؛ ألن الذي : قال محمد. بعض أموالھم لیؤدوا ما علقوا فیھ فبیعھم باطل
اضطرھم إلى البیع ھو اإلكراه والتعلیق والعذاب، فلما صح أن البیع لرفع ما نزل بھم 

  )٣("ثبت أن البیع لعلة االضطراب ، وقد أجمعنا على إبطال بیع المكره 
بل ذھب مطرف إلى أن بیع أھل المضغوط متاعھ من أجل تخلیصھ من الظالم 

وسألت مطرفا : قال: ومن كتاب ابن حبیب" غیر صحیح فقد جاء في النوادر والزیادات 
سمعت : عن بیع أھل المضغوط متاعھ في غیر حق لزمھ إال في ظلم الوالي لھ ، قال

ي علیھم من جزیتھم ، وُأخذ منھم بغیر حق یضغطون فیما ُتعد: مالكا قال في أھل الذمة
فیرھقون علیھ حتى یلجؤون إلى بیع متاعھم في ذلك ، فذلك بیع ال یجوز علیھم ، وھم 
أولى بما باعوا أن یأخذوه بال ثمن ، ولیرجع المشتري بالثمن على ذلك الظالم الذي 

ة ؛ وألنھ فكذلك في بیع المسلم المضغوط ، بل ھو أعظم حرم: وصل إلیھ قال مطرف
بیع إكراه والمكره ال یلزمھ ما أكره على فعلھ من بیع أو طالق أو عتق ونحوه ، قال ابن 

إنھ قول ابن القاسم وروایتھ عن : وقالھ لي عبد اهللا بن عبد الحكم وأصبغ وقاال: حبیب
  .مالك

وسواء دفع الثمن إلى المضغوط فدفعھ المضغوط إلى الظالم الذي : قال مطرف
قبضھ الظالم من المبتاع ، وللمبتاع أخذ متاعھ إذا ظفر بھ كان بید مبتاعھ ضغطھ ، أو 

منھ أو بید من ابتاعھ من ذلك المشتري أیًضا ، فلھ أخذه بال ثمن یؤدیھ ولیتراجع الباعة 
  )٤( ثمنھ حتى یرجع بھ على الظالم

حاء في عون  )٥(" ُھ ِبَلا َثَمٍن َنصَّ اْبُن اْلَقاِسِم َعْن َماِلٍك َعَلى َأنَُّھ َیْأُخُذ َمَتاَع" بل 
   )٦( .بیع المضغوط وإقراره ال یجوز لقیام قرینة اإلكراه : المعبود 

ما حد ضغط المضغوط الذي ال یلزمھ بیع متاعھ؟ : قلت لمطرف: قال ابن حبیب
أن یحبس أو یقید أو یرھق یھدد بذلك ، وذلك یتوقع من ذلك الظالم وأخذه أموال : قال

  .وھتكھم بالضرب والرھق الناس بالظلم

                                      
 ٢٤٨/ ٤مواھب الجلیل ) ١(
النبط سكان جنوب العراق والمندائیین متحدثي اللغة اآلرامیة في العراق، والِقْبط أھل مصر وأصلھا ) ٢(

 ٥/١٠٩، العین٣/٢٧٩معجم البلدان.والنسبة إلیھم ِقْبطيُّ وِقْبطّیٌة 
 ٢٨٢، ٢٨١/ ١٠النوادر والزیادات ) ٣(
 ٢٨٢، ٢٨١/ ١٠النوادر والزیادات ) ٤(
 ٢٤٨/ ٤مواھب الجلیل ) ٥(
 ٣٣٥/ ٧عون المعبود ) ٦(
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القید إكراه والسجن إكراه والوعید : وقال مثلھ ابن عبد الحكم وأصبغ وقال مالك 
المخوف إكراه كالضرب ، والرھق فال یجوز لصاحبھ معھ بیع وال یمین وكذلك بلغني 

   )١( .عن إبراھیم النخعي مثلھ وقالھ أصحابھ مالك أجمع

                                      
 ٢٥١/ ١٠النوادر والزیادات ) ١(
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  املبحث الثاني

  تزازأركان جرمية االب

لكي تتحقق جریمة االبتزاز البد من توافر أربعة أركان رئیسة تقوم علیھا تلك 
  الجریمة 

فال یمكن أن تتحقق جریمة االبتزاز بدون مبتز یقوم بابتزاز شخص آخر ھو 
المجني علیھ الذي وقع علیھ االبتزاز ، وفي سبیل الوصول إلى االبتزاز یستعمل المبتز 

ھا المجني علیھ فتوقع في نفسھ الخوف والرھبة والفزع والقلق بعض الوسائل التي یبتز ب
والتوتر فیضطر إلى فعل ما طلب منھ وھو المبتز علیھ الذي یریده المبتز ،  وھذه 

  األركان ھي
  المبتز وھو الجاني الذي قام باالبتزاز : الركن األول 
  منھ  المجني علیھ وھو من وقع علیھ االبتزاز أي المبتز: الركن الثاني 
المبتز بھ أي الوسیلة التي یستخدمھا المبتز في التھدید ، أو بعبارة : الركن الثالث 

  السلوك اإلجرامي أو الفعل اإلجرامي الذي یصدر من المبتز تجاه المجني علیھ: أخرى 
المبتز علیھ أي التصرف المراد فعلھ ، وھو النتیجة التي یریدھا : الركن الرابع 
  : فیھا المبتز ، وفیما یلي تفصیل تلك األركان  ویسعى إلیھا ویرغب

  اطب اول

  ارن اول از

أي الجاني الذي صدر منھ االبتزاز ، وھو اإلنسان الذي استخدم بعض الوسائل 
المادیة أو المعنویة ضد إنسان آخر بھدف حملھ على فعل شيء ما ،  أو االمتناع عن 

متنع عنھ لوال ذلك التھدید ، وعلیھ فكل من یقوم بتھدید فعل شيء ما ، لم یكن لیفعلھ أو لی
  غیره بغرض الحصول على منافع معینة یكون مبتزا 

  شروط المبتز : أوًال
  : یشترط في المبتز حتى تقع منھ جریمة االبتزاز 

أن یقع االبتزاز من إنسان فلو صدر نتیجة الخوف من حیوان أو ما شابھھ  -١
  ابتزازًا ، بل تعد حالة ضرورة كالكوارث الطبیعیة ال یعد 

قدرة المبتز على إیقاع ما ھدد بھ  المجني علیھ ، أي أن تكون لدى المبتز القوة  -٢
والقدرة على تنفیذ ما ھدد بھ المجني علیھ ، فإن لم تكن لدى المبتز القدرة على تنفیذ ما 

دفع المجني علیھ ھدد بھ فال یعتبر ابتزازًا ، لعدم حصول الخوف والرعب والفزع الذي ی
  إلى فعل الشيء المطلوب 
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لكنھم اختلفوا في ما تتحقق بھ ) ١(وھذا الشرط في مجملھ محل اتفاق بین الفقھاء 
  تلك القدرة ، أو من یملك تلك القدرة 

اإلمام أبو حنیفة إلى أن اإلكراه ال یتحقق إال من السلطان، َوَلْم َیَر ِلَغْیِر  :فذھب 
  )٢(ْلُقوَِّة َما َیْقَوى ِبِھ َعَلى اْلِإْكَراه السُّْلَطاِن ِمْن ا

وحجتھ في ذلك أن القدرة ال تكون بال منعة ، والمنعة تكون للسلطان فقط ، ومن 
َأنَّ اْلِإْكَراَه ِمْن َغْیِر السُّْلَطاِن َناِدٌر؛ ِلَأنَُّھ َمْغُلوٌب "ثم ال ُیمكن لغیره أن ُینفذ تھدیده بمعنى

، َفاْلُمْبَتَلى ِبِھ َیْسَتِغیُث ِبالسُّْلَطاِن ِلَیْدَفَع َشرَُّه َعْنُھ، َفِإَذا َعَجَز َعْن َذِلَك َفُھَو  ِبُقوَِّة السُّْلَطاِن
َشرَُّه َعْنُھ ، َناِدٌر َوَلا ُحْكَم ِللنَّاِدِر، َفَأمَّا اْلُمْبَتَلى ِبالسُّْلَطاِن َلا ُیْمِكُنُھ َأْن َیْسَتِغیَث ِبَغْیِرِه ِلَیْدَفَع 

  ) ٣"(  َیَتَحقََّق َخْوُف التََّلِف َعَلى َنْفِسِھَف
یوسف ومحمد إلى  يبینما ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وأب     

أن اإلكراه یتحقق من كل من لدیھ القدرة والقوة على تحقیق ما ھدد بھ وال یقف عند 
َأْن َیُكوَن " نھ  یشترط في  اْلُمْكِرُه وقد أشار اإلمام الماوردي إلى أ )٤(حدود السلطان 

: َوالثَّاِني. َأْن َیُكوَن َعامَّ اْلُقْدَرِة َكالسُّْلَطاِن واْلُمنَقِلِب: َأَحُدَھا: َقاِھًرا، َواْلَقاِھُر َعَلى َضْرَبْیِن
ا ُمْكِرٌه، َوُھَما ِفي اْلُحْكِم َأْن َیُكوَن َخاصَّ اْلُقْدَرِة َكاْلُمَتَلصِِّص، َوالسَّیِِّد َمَع َعْبِدِه، َوِكَلاُھَم

   )٦(" وإكراه السلطان وغیره سواء"  )٥(. " َسَواٌء، ِإَذا َكاَنْت ُقْدَرُة اْلُمْكِرِه َناِفَذًة َعَلى اْلُمْكَرِه
  

عموم األدلة الواردة في اإلكراه حیث لم تفرق األدلة بین  :وحجتھم في ذلك 

 :  ل تعالى اإلكراه الواقع من السلطان ومن غیره قا        

                            

               ]١٠٦: النحل[  

                                      
  ٣٨٣/ ٧، المغني  ٢٣٢/ ١٠، الحاوي الكبیر ١٧٦/ ٧بدائع الصنائع ) ١(
 ٥٩/ ٩، المبسوط للسرخسي ٣٤٨، ٣٤٧/ ١النتف في الفتاوى للسُّْغدي ) ٢(
 ٥٩/ ٩مبسوط للسرخسي ال) ٣(
،  ٢٣٢/ ١٠،  الحاوي الكبیر  ٥٢١/  ٢، التھذیب في اختصار المدونة ١٧٦/ ٧بدائع الصنائع ) ٤(

  ٣٨٣/ ٧المغني 
 ٢٣٢/ ١٠الحاوي الكبیر ) ٥(
 ٥٢١/  ٢التھذیب في اختصار المدونة ) ٦(
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َصلَّى  -ا َعمَّاًرا َلْم َیُكوُنوا أمراء أو ُلُصوًصا ، َوَقْد َقاَل النَِّبيُّ أیضا  َالَِّذیَن َأْكَرُھو
   )١(. » إْن َعاُدوا َفُعْد«: َلھ -اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

اْلُمْعَتَبَر َخْوُف التََّلِف َعَلى َنْفِسِھ َوَذِلَك َیَتَحقَُّق " باإلضافة إلى أن مدار اإلكراه أي 
ُمْكِرَه َقاِدًرا َعَلى إیَقاِع َما َھدََّد ِبِھ ُسْلَطاًنا َكاَن َأْو َغْیَرُه، َبْل َخْوُف التََّلِف ُھَنا إَذا َكاَن اْل

ْلَطاُن َأْظَھُر؛ ِلَأنَّ اْلُمَتَغلَِّب َیُكوُن ُمْسَتْعِجًلا ِلَما َقَصَدُه ِلَخْوِفِھ ِمْن اْلَعْزِل ِبُقوَِّة السُّْلَطاِن َوالسُّ
  ) ٢(" ِبَما َیْفَعُلُھ، َفِإَذا َتَحقََّق اْلِإْكَراُه ِمْن السُّْلَطاِن ِبالتَّْھِدیِد َفِمْن اْلُمَتَغلِِّب َأْوَلى ُذو َأَناٍة 

  قوة وقدرة المبتز 
أرى واهللا أعلم أنھ مع التقدم التكنولوجي أصبحت قضیة قدرة المبتز على إیقاع 

من الناس إیقاع ما یھدد بھ ، فبعد أن الشيء المھدد بھ أكثر سھولة ، بحیث یمكن للكثیر 
كانت القوة تقتصر على السلطان واللصوص وأصحاب القوة والنفوذ ، أصبحت تلك القوة 
متاحة لكثیر من الناس ، ومن ثم تتحقق قدرة المبتز على إیقاع ما ھدد بھ من غالب الناس 

اْلِإْكَراُه َیْثُبُت : " قولھ  ، طالما توفرت لھ القدرة ، وھو ما أشار إلیھ الكمال ابن الھمام ب
ٌم ُحْكُمُھ إَذا َحَصَل ِممَّْن َیْقِدُر َعَلى إیَقاِع َما َتَوعََّد ِبِھ ُسْلَطاًنا َكاَن َأْو ِلصا ؛ ِلَأنَّ اْلِإْكَراَه اْس

ُرُه َمَع َبَقاِء َأْھِلیَِّتِھ ، َوَھَذا إنََّما ِلِفْعٍل َیْفَعُلُھ اْلَمْرُء ِبَغْیِرِه َفَیْنَتِفي ِبِھ ِرَضاُه ، َأْو َیْفُسُد ِبِھ اْخِتَیا
َغْیِرِه َیَتَحقَُّق إَذا َخاَف اْلُمْكَرُه َتْحِقیَق َما َتَوعََّد ِبِھ ، َوَذِلَك إنََّما َیُكوُن ِمْن اْلَقاِدِر، َوالسُّْلَطاِن َو

  )٣("ِسیَّاِن ِعْنَد َتَحقُِّق اْلُقْدَرِة
یكون مبنیًا على تھدیدات بأضرار معنویة یسھل  فإذا أضفنا إلى ذلك أن االبتزاز

كصور ، أو رسائل ومحادثات ، أو مقاطع فیدیو مشینة ، أو أسرار  - لكل مبتز تنفیذھا 
ولیست أضرارا حسیة تحتاج إلى قوة  علمنا أن قدرة المبتز على تنفیذ ما ھدد  -خاصة 

  بھ أصبحت ممكنة لغالب الناس ، وال تقف عند فئة معینة خاصة 

القصد ، أي أن یقصد المبتز بسلوكھ وتھدیده االبتزاز بخالف : یشترط في االبتزاز  -٣
قصد اللعب واللھو  ، أي قاصدًا التعدي بحیث یغلب على ظن المجني علیھ أنھ سوف 
یوقع ما ھدده بھ إن لم یفعل ما طلبھ ، ویعرف ذلك من خالل القرائن ونوع التھدید 

  تھدید وحجم العالقة بینھما وطبیعة ال

أما إذا قصد المبتز المزاح والھزل فال تتحقق جریمة االبتزاز النعدام  قصد 

عن ذلك حتى ولو على سبیل  التعدي ، وإن كان اإلقدام على ذلك خطأ لنھي  النبي 

                                      
 ٣٨٩/ ٢) ٣٣٦٢(م أخرجھ الحاكم في المستدرك كتاب التفسیر باب تفسیر سورة النحل حدیث رق) ١(

  "َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط الشَّْیَخْیِن َوَلْم ُیْخِرَجاُه : وقال 
 على شرط البخاري ومسلم: وقال عنھ الذھبي 

 ٥٩/ ٩المبسوط للسرخسي ) ٢(
 ٢٣٣،  ٢٣٢/ ٩فتح القدیر ) ٣(



  )بین الماضي والحاضر (جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي 
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: أن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل، المزاح فقد روى مسلم في صحیحھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 
  )١(»ِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َلَتْلَعُن َأَحَدُكْم ِإَذا َأَشاَر ِإَلى َأِخیِھ ِبَحِدیَدٍة، َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِلَأِبیِھ َوُأمِِّھ«

َعْمُرو ْبُن َیْحَیى، َعْن َأِبیِھ، "ویؤكد ذلك ما رواه الطبراني في المعجم الكبیر عن 
ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : ، َقاَل)٢(ِریا َعَقِبیاَعْن َجدِِّه َأِبي َحَسِن، َوَكاَن َبْد

  َنْعِلي ، : َوَسلََّم َفَقاَم َرُجٌل َوَنِسَي َنْعَلْیِھ َفَأَخَذُھَما َرُجٌل َفَوَضَعُھَما َتْحَتُھ َفَرَجَع الرَُّجُل ، َفَقاَل
  

َكْیَف بروعِة «: ُھَو ِذْه، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا : َفَقاَل َرُجٌل اْلَقْوُم َما َرَأْیَناُھَما،: َفَقاَل 
َكْیَف بروعِة اْلُمْؤِمِن َمرََّتْیِن َأْو «: َیا َرُسوَل اِهللا ِإنََّما َصَنْعُتُھ َلاِعًبا، َفَقاَل: ، َفَقاَل» اْلُمْؤِمِن

   )٣(" »َثَلاًثا
أو قصد االستھزاء ( الجریمة قصد المبتز عدم تنفیذ التھدید وأثره في : ثانیًا 

  ) والترویع دون قصد االبتزاز
سبق وأن قلت أن االبتزاز من الجرائم المركبة التي تشتمل على بعض المخالفات 
، ومن ثم قد تتحقق بعض المخالفات دون بعض ، ومن ذلك أن المبتز قد یلجأ إلى 

  ا یقصده من االبتزاز االبتزاز وفي نیتھ أنھ لن ینفذ تھدیده حتى ولو لم یصل إلى م
فھل یؤثر قصد عدم تنفیذ التھدید على الجریمة ؟، أرى واهللا أعلم أن قصد المبتز 
عدم تنفیذ التھدید ال یؤثر على ارتكابھ جریمة االبتزاز ؛ ألن االبتزاز تم بما قام بھ من 

وبة تھدید أي بمجرد التھدید والضغط على الضحیة تم السلوك اإلجرامي الذي یستحق العق
وال عبر بقصد المبتز عدم تنفیذ التھدید النعدام تأثیره ، حیث غلب على ظن الضحیة أن 

  المبتز سینفذ ما ھدد بھ والذي أثر بدوره على المجني علیھ وعلى قراره 

بعثھ  ویؤكد ذلك ما ذكره ابن األثیر عن علي رضي الّلھ عنھ  أن رسول الّلھ 
ثم أعطاھم ِبَرْوَعة الخیل یرید  ) ٤(لید َفَأْعطاُھْم َمْیَلَغة الَكْلِب ِلَیِدَى قوما قَتلھم خالُد بن الو

  ) ٥(أّن الخیل راعت ِنساءھم وِصْبیاَنھم فأْعَطاھم شیئًا ِلما أَصابھم من َھذه الرَّْوعة 
حیث رأى علیا رضي اهللا عنھ أن ترویعھم جریمة ، حتى ولو لم یتعمد المسلمون 

   )٦(" ھذا لكم بروعة صبیانكم ونسائكم: " مة بالمال وقال ذلك ، ومن ثم ضمن تلك الجری
  

                                      
ِن اْلِإَشاَرِة ِبالسَِّلاِح ِإَلى ُمْسِلٍم حدیث رقم  صحیح مسلم كتاب اْلِبرِّ َوالصَِّلِة َواْلآَداِب َباُب النَّْھِي َع) ١(

)٢٠٢٠/ ٤) ٢٦١٦  
 أي شھد بدرا وبیعة العقبة  ) ٢(
أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر باب َمْن ُیَكنَّى َأَبا َحَسٍن َأُبو َحَسٍن اْلَأْنَصاِريُّ ُثمَّ اْلَماِزِنيُّ َبْدِريٌّ ) ٣(

 ٢٥٣/ ٦، وضعفھ الھیثمي في مجمع الزوائد  ٣٩٤/ ٢٢) ٩٨٠(َعَقِبيٌّ حدیث رقم  
،  ١٤٢/ ٢غریب الحدیث البن قتیبة  : الظَّرُف أي اإلناء الذي َیْشَرب ِمْنُھ الكلب ، ینظر : المیلغة ) ٤(

 ،  ٤٨٣/ ٢غریب الحدیث البن الجوزي 
  ١/٣٠٢،مشارق األنوار على صحاح اآلثار٢/٦٦٣النھایة في غریب الحدیث واألثر) ٥(
  ١٤٢/ ٢، غریب الحدیث البن قتیبة  ٨١/ ٤الفائق في غریب الحدیث للزمخشري ) ٦(
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ب اطا  

 ن ارا  ززاز أي اا  ن و وو  ا  

بما أن االبتزاز یقوم على إلحاق األذى والضرر النفسي الناتج عن التھدید 
ر اإلنسان ال یمكن ابتزازه ، والوعید فالبد أن یكون المجني علیھ إنسانا ،  ألن غی

  : باإلضافة إلى أنھ تشترط فیھ الحیاة أیضا ، ویشترط في المبتز منھ بعض الشروط ھي 
َأْن َیِصیَر َخاِئًفا َعَلى َنْفِسِھ ِمْن ِجَھِة اْلُمبتز ِفي إیَقاِع َما َھدََّدُه ِبِھ :  الشرط األول

  ) ١(وًلا َطْبًعا إلَّا ِبَذِلَك  َعاِجًلا؛ ِلَأنَُّھ َلا َیِصیُر ُمْلَجًأ َمْحُم
إلى أن اإلكراه ال   )٢( وقد ذھب بعض الفقھاء كاإلمام أحمد في إحدى الروایتین 

یتحقق َحتَّى ُیَناَل المكره ِبَشْيٍء ِمْن اْلَعَذاِب، ِمْثُل الضَّْرِب َأْو اْلَخْنِق َأْو َعْصِر السَّاِق َوَما 
َواُعُد إْكَراًھا َأمَّا إَذا ِنیَل ِبَشْيٍء ِمْن اْلَعَذاِب، َكالضَّْرِب، َواْلَخْنِق، َأْشَبَھ ذلك، َوَلا َیُكوُن التَّ

   )٣( َواْلَعْصِر، َواْلَحْبِس، َواَلَغِط ِفي اْلَماِء َمَع اْلَوِعیِد، َفِإنَُّھ َیُكوُن إْكَراًھا ِبَلا إْشَكاٍل 
: " ، ُھَو َما َوَرَد ِفي َحِدیِث َعمَّاٍر، َوِفیِھ َأنَُّھْمِلَأنَّ الَِّذي َوَرَد الشَّْرُع ِبالرُّْخَصِة َمَعُھ

  )٥( َفَلا َیْثُبُت اْلُحْكُم إلَّا ِفیَما َكاَن ِمْثَلُھ .) ٤"(َأَخُذوك َفَغطُّوك ِفي اْلَماِء 
في حین ذھب الجمھور أن اإلكراه یتحقق بَأْن َیْغِلَب على ظن المجني علیھ 

َأنَّ المبتز َسَیْفَعُل َما َتَوعَُّدُه َوَھدََّدُه ِبِھ ، ِعْنَد اِلاْمِتَناِع ِمْن فعل ما طلبھ ، ِباْلَأَماَراِت الظَّاِھَرِة 
   )٦(َأمَّا ِإْن َلْم َیْغِلْب َعَلى النَّْفِس أنھ لن ینفذ ما ھدده بھ إن لم َیْفَعَل َفَلْیَس فال یكون مكرھا 

بَأْن َیْغِلَب َعَلى َظنِِّھ :"  وال یشترط أن ُیمس المجني علیھ بشيء من العذاب بل 
   )٧( .ُنُزوُل اْلَوِعیِد ِبِھ، إْن َلْم ُیِجْبُھ إَلى َما َطَلَبُھ

 ِلَأنَّ اْلِإْكَراَه َلا َیُكوُن إلَّا ِباْلَوِعیِد، َفِإنَّ اْلَماِضَي ِمْن اْلُعُقوَبِة َلا َیْنَدِفُع ِبِفْعِل َما ُأْكِرَه
ُوُقوِعِھ، َوِإنََّما ُأِبیَح َلُھ ِفْعُل اْلُمْكَرِه َعَلْیِھ َدْفًعا ِلَما َیَتَوعَُّدُه ِبِھ ِمْن َعَلْیِھ، َوَلا َیْخَشى ِمْن 

ْقُتُلُھ، َفَلْم اْلُعُقوَبِة ِفیَما َبْعُد، َوُھَو ِفي اْلَمْوِضَعْیِن َواِحٌد، َوِلَأنَُّھ َمَتى َتَوعََّدُه ِباْلَقْتِل، َوَعِلَم َأنَُّھ َی
 اْلِفْعُل، َأْفَضى إَلى َقْتِلِھ، َوِإْلَقاِئِھ ِبَیِدِه إَلى التَّْھُلَكِة، َوَلا ُیِفیُد ُثُبوُت الرُّْخَصِة ِباْلِإْكَراِهُیَبْح َلُھ 

   )٨( َشْیًئا؛ ِلَأنَُّھ إَذا َطلََّق ِفي َھِذِه اْلَحاِل، َوَقَع َطَلاُقُھ، َفَیِصُل اْلُمْكِرُه إَلى ُمَراِدِه، َوَیَقُع الضََّرُر
)٨(   

                                      
 ٧٤، ٧٣القواعد والفوائد لالبن اللحام الحنبلي  ص ) ١(
  ٤٦٦/ ٢شرح الزركشي ) ٢(
 ٣٨٣/ ٧، المغني  ١١١/ مختصر الخرقي ص) ٣(
 ٢٠/ ٧، فیض القدیر  ١٢/٣١٢فتح الباري )  ٤(
 ٣٨٣/ ٧المغني ) ٥(
 ٢/٥٠، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد  ٢٣٢/ ١٠اوي الكبیر الح) ٦(
 ٣٨٤/ ٧المغني ) ٧(
 ٣٨٣/ ٧المغني ) ٨(
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بأن یغلب على ظن المجني علیھ  وأرى واهللا أعلم أن التھدید كاف في االبتزاز
أن المبتز سینفذ ما ھدده بھ بخالف اإلكراه ؛ وذلك ألن االبتزاز یكون مبنیًا على التھدید 
بأمور معنویة یسھل تنفیذھا دون أن یلحق المبتز ضرر ، بخالف اإلكراه الحسي الذي 

  ه لتنفیذ ما ھدد بھ المكَره من الضرب أو اإلیذاء أو القتلیتطلب مخاطرة من المكِر
فطبیعة االبتزاز تختلف عن اإلكراه الحسي ، وأیضا فإن غلبة الظن في االبتزاز 
تتحقق بأمور كثیرة تختلف عن الضرب والتعذیب كإرسال بعض الصور أو المعلومات 

  ام الضرب أو الحبس الصحیحة لمن وقع علیھ االبتزاز ، حیث تقوم تلك األشیاء مق
وأیضًا فإنھ لو طبق ذلك على االبتزاز لوقع المحظور ولتعرضت سمعة المجني 

  علیھ للتلویث 
  

من ) المجني علیھ ( عدم قدرة من وقع علیھ االبتزاز أي  :الشرط الثاني 
  التخلص من االبتزاز بأي طریقة كانت 

فع االبتزاز ، ومن ثم بمعنى أن تنعدم معھ كل الوسائل التي یمكن من خاللھا د
یقدم على ارتكاب الشيء المبتز علیھ باعتباره ھو الوسیلة الوحیدة للخالص من ھذا 

  الخطر الجسیم الذي سیقع علیھ 
أما إذا كان قادرًا على دفع المبتز ، أو التخلص من االبتزاز ، كأن یكون قادرا  

   على الحصول على ما یبتزه بھ ولو بالتحایل فال یكون مبتزًا
والقدرة على دفع المبتز ومنعھ من االبتزاز قد تكون من المجني علیھ وقد تكون 
من غیره ، كما أن طریقة دفع االبتزاز قد تكون بطریقة خالیة من التعدي ، وقد تكون 

  :  بطریقة تشتمل على نوع من التعدي وھذا ما سأبینھ بالتفصیل فیما یلي 
  البتزازقدرة المجني علیھ على دفع ا: أوًال 

یجب على المجني علیھ أوًال أن یحاول التخلص من االبتزاز بالطرق السلمیة 
كأن یخوفھ بحرمة ما یقوم بھ ، وبأن ضرره عظیم ، وعقوبتھ في اآلخرة أشد ، وأنھ 

  سوف ُیضر بذلك ضررًا شدیدًا ال یرضاه ھو لنفسھ 
: ُمَخاِرٍق، َعْن َأِبیِھ َقاَل ما رواه النسائي في سننھ َعْن َقاُبوَس ْبِن والدلیل على ذلك

َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، : َسِمْعُت ُسْفَیاَن الثَّْوِريَّ ُیَحدُِّث ِبَھَذا اْلَحِدیِث َقاَل
َفاْسَتِعْن «: ْم َیذَّكَّْر؟ َقاَلَفِإْن َل: َقاَل» َذكِّْرُه ِباللَِّھ«: الرَُّجُل َیْأِتیِني َفُیِریُد َماِلي، َقاَل: َفَقاَل

َفاْسَتِعْن «: َفِإْن َلْم َیُكْن َحْوِلي َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمیَن؟ َقاَل: َقاَل» َعَلْیِھ َمْن َحْوَلَك ِمَن اْلُمْسِلِمیَن
َحتَّى َتُكوَن ِمْن  َقاِتْل ُدوَن َماِلَك«: َفِإْن َنَأى السُّْلَطاُن َعنِّي؟ َقاَل: َقاَل» َعَلْیِھ ِبالسُّْلَطاِن

  )١(» ُشَھَداِء اْلآِخَرِة، َأْو َتْمَنَع َماَلَك

                                      
قال عنھ األلباني   ٤١٣/ ٧)  ٤٠٨١(أخرجھ النسائي باب َما َیْفَعُل َمْن َتَعرََّض ِلَماِلِھ حدیث رقم ) ١(

 حدیث حسن صحیح
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دل الرجل على أول ما یجب فعلھ مع  أن النبي  :وجھ الداللة من الحدیث 
المعتدي وھو تذكیره باهللا تعالى  ومن ثم فیجب على المجني علیھ البدأ بتذكیر المبتز باهللا 

  تعالى 
ھب الفقھاء إلى أنھ یجب على المكره أن یخوف حیث ذ :وقیاسا على المكَره 

  المكِره باهللا ِإْن َعِلَم َأنَُّھ ِإْن َخوََّفُھ ِباللَِّھ َتَعاَلى َخاَف َوَكفَّ ، أما إذا 
  )١(علَم َأنَُّھ ِإْن َخوََّفھ ِباللَِّھ َتَعاَلى َلْم َیَخْف ِلُعُتوِِّه َوَبْغِیِھ ، فال یجب علیھ 

من االبتزاز ولو بالتحایل على المبتز بأن یماریھ  وكذلك یجب علیھ التخلص
حتى یحصل على ما یبتزه بھ إن علم أن ذلك قد یجدي معھ ، قیاسًا على اإلكراه ، حیث 
یجب على المكره َدْفِع اْلِإْكَراِه َعْن َنْفِسھ ِباْلَھَرِب ِمَن اْلُمْكِرِه ِلَحْبِسِھ َأْو ِلِإْمَساِكِھ، ِإْن َقَدَر 

  )٢(َعَلى ذلك 
ویعضد ذلك صعوبة إثبات موضوع االبتزاز ، إذ أن جریمة االبتزاز من 
الجرائم التي تحتاج مجھودًا كبیرًا إلثباتھا ، ومن ثم فعلى المجني علیھ األخذ بالحیلة ما 

أخذ الحق حرفة ، وھذا ما أكده الزمن : أمكن من أجل التخلص من االبتزاز ، وكما یقال 
  رق الوصول إلى الحق عند صعوبة إثبات تلك الحقوق  من أن التحایل من أفضل ط

یجب على المجني علیھ أن یستعین : االستعانة بالغیر في دفع االبتزاز : ثانیًا 
بالغیر في دفع االبتزاز إن كان ھناك من یستطیع دفع المبتز كأن یكون صاحب جاه ، أو 

بأسھ ، أو  من سلطانھ، أو  مكانة كبیرة ، أو لھ تأثیر على المبتز كأن یخشى المبتز من
  یرجو المبتز مصلحة عنده ، أو ما إلى ذلك 

وسلم المعتدى علیھ  الحدیث السابق حیث أمر النبي  والدلیل على ذلك
باالستعانة بمن حولھ من المسلمین ممن یستطیع رد المبتز ، بأن یطلب من الناس 

  )٣( .الموجودین في الجھات المحیطة بھ أن یعینوه على دفعھ
َوَأْن َلا َیُكوَن َلُھ َناِصٌر َیْمَنُع ِمْنُھ، : " ویؤكد ذلك قول اإلمام الماوردي في المكَره 

ِد َوَلا َشِفیٌع َیُكفُُّھ َعْنُھ، َفِإْن َوَجَد َناِصًرا َأْو َشِفیًعا َفَلْیَس ِبَمْكَرٍه، َفِإَذا ُعِدَم اْلَخَلاُص ِمْن َأَح
  )٤( "َحقََّق ِإْكَراُھُھ َھِذِه اْلُوُجوِه الثََّلاَثِة َت

  استخدام القوة والتعدي والطرق غیر المشروعة  في دفع االبتزاز : ثالثًا 
المبتز بھ ھو محور االبتزاز ، فالمبتز بھ ھو األداة التي یستطیع المبتز بھا إجبار 
المجني علیھ ، ومن غیرھا ال یمكن إجبار المجني علیھ على االبتزاز ، وفي غالب 

تكون أداة االبتزاز بعض الصور ومقاطع الفیدیو وبعض المراسالت وبعض  األحیان
المعلومات التي من الممكن استردادھا ببعض الطرق غیر المشروعة ، فھل یجوز 

                                      
 ٢٣٤/ ١٠الحاوي الكبیر ) ١(
 ٢٣٤/ ١٠یر الحاوي الكب) ٢(
 ٦١/ ٣٢ذخیرة العقبى ) ٣(
 ٢٣٤/ ١٠الحاوي الكبیر ) ٤(
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للمجني علیھ استخدام تلك الطرق التي قد یصاحبھا بعض التعدي على المبتز؟ ھذا ما 
  :  سأبینھ فیما یلي 

لمنع ھذا  ق أن یلجأ لرفع  دعوى أمام القضاءاألصل في صاحب الح: أوًال 
االبتزاز ، وإجبار المبتز على رد المبتز بھ ، ھذا ھو األصل لكن قد یصعب اللجوء إلى 
ھذا الحل واختیاره بسبب صعوبة اإلثبات ، أو العجز عن اإلثبات ، باإلضافة إلى خوف 

  المجني علیھ من تنفیذ المبتز البتزازه 
الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والمالكیة ووجھ عند ذھب جمھور : ثنیًا 

إن لم  الحنابلة إلى أنھ یجوز للمجني علیھ الحصول على المبتز بھ بدون علم المبتز
یخف على نفسھ ضرر ، أو فتنة ، أو تلحقھ مفاسد كبیرة  كأن یتھم بالخیانة أو السرقة 

  )١( .والرذیلة
  

َسَأْلُت : َحدََّثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َنا َوِكیٌع، َقاَلَحدََّث"فقد روى ابن أبي شیبة في مصنفھ 
َقاَل : اْلَحَكَم َعِن الرَُّجِل َیُكوُن َلُھ َعَلى الرَُّجِل الدَّْیُن َفَیْجَحُدُه، َفَیَقُع َلُھ ِعْنَدُه اْلَماُل، َقاَل اْلَحَكُم

  )٢(" َتْحَلَف َلا َبْأَس َأْن َیْقِبَض َما َلْم َیَخْف َأْن ُیْس«: ِإْبَراِھیُم
وألن المبتز بھ حق خاص للمجني علیھ ، ال یجوز لغیره من األشخاص أخذه 

ِلَأنَّ َصاِحَب اْلَحقِّ " واالستیالء علیھ ، فضال عن التھدید بھ ، والمبتز متعٍد في ذلك ، و
  )٣(" إَذا َظِفَر ِبِجْنِس َحقِِّھ َكاَن َلُھ َأْن َیْأُخَذُه 

  إلى حقھ إال بھذا الطریقة ، فجاز لھ ذلك للضرورة وألنھ ال یمكنھ الوصول 
َوِإْن اْسَتَحقَّ َشْخٌص َعْیًنا َتْحَت َیٍد َعاِدَیٍة َفَلُھ َأْو َوِلیِِّھ : " جاء في مغني المحتاج 

ِلَقاٍض َوِبَلا ِعْلِم َمْن  إْن َلْم َیُكْن َكاِمًلا َكَما َنصَّ َعَلْیِھ الشَّاِفِعيُّ َأْخُذَھا ُمْسَتِقلا ِباْلَأْخِذ ِبَلا َرْفٍع
ِلَأنَُّھ َیْسَتِحقُّ اْلَعْیَن َحِقیَقًة ... ِھَي َتْحَت َیِدِه ِللضَُّروَرِة إْن َلْم َیَخْف ِمْن َأْخِذَھا ِفْتَنًة َأْو َضَرًرا 

َس َحقِِّھ ِمْن َماِلِھ إْن َظِفَر ِبِھ َأْو َدْیًنا اْسَتَحقَُّھ َعَلى ُمْنِكٍر َلُھ َوَلا َبیَِّنَة َلُھ ِبِھ َأَخَذ َجَواًزا ِجْن... 
قَُّھ اْسِتْقَلاًلا ِلَعْجِزِه َعْن َأْخِذِه إلَّا َكَذِلَك َوَكَذا َغْیُر ِجْنِسِھ إْن َفَقَدُه َأْي ِجْنَس َحقِِّھ َواْسَتْوَفى َح

  ِمْنُھ َعَلى اْلَمْذَھِب ِللضَُّروَرِة
  لقاضي ال یجوز لھ ذلك بل یرفع األمر إلى ا: فإن قیل 

 )٤( .ِبَأنَّ ِفي اللجوء للقضاء ُمْؤَنًة َوَمَشقًَّة َوَتْضِییَع َزَماٍن: أجیب على ذلك 
  باإلضافة إلى عدم القدرة المجني علیھ من اإلثبات 

                                      
، نھایة  ٤٢٢/ ٣، الذخیرة للقرافي  ٢٤٢/ ٣، البیان والتحصیل  ٥/١٨٨المبسوط للسرخسي ) ١(

  ٤٧٢٦/ ٩، مسائل اإلمام أحمد ٤٠١/ ٦، مغني المحتاج   ١٩١، ١٩٠/ ١٩المطلب 
 ٥٣٨/ ٤) ٢٢٩٤٣(المصنف البن أبي شیبة حدیث رقم )  ٢(
  ٥/١٢المبسوط للسرخسي ) ٣(
 ٤٠١/ ٦مغني المحتاج ) ٤(
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" ویؤید ذلك أن اإلمام البخاري رحمھ اهللا قد جعل ذلك عنوانا في صحیحھ فقال 
َوِإْن {: ُیَقاصُُّھ، َوَقَرَأ: " َل َظاِلِمِھ ، َوَقاَل اْبُن ِسیِریَنَباُب ِقَصاِص الَمْظُلوِم ِإَذا َوَجَد َما

   )١(]" ١٢٦: النحل[} َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ
  ثالثا استخدام طرق غیر مشروعة 

قد یعجز المجني علیھ  من الحصول على المبتز بھ بطرق مشروعة ،  لكنھ  
یھ بطریقة غیر مشروعة عن طریق سرقتھ ، أو إتالف ھاتف المبتز ، یمكنھ الحصول عل

  أو الكمبیوتر الخاص بھ ، أو دفع رشوة لشخص یستطیع  الحصول على المبتز بھ 
أرى واهللا أعلم أنھ یجوز لمن وقع علیھ االبتزاز أن یصل إلى المبتز بھ بأي 

  مبتز طریقة كانت، حتى ولو أدى ذلك إلى التعدي على بعض حقوق ال
َوِإْن اْسَتَحقَّ َشْخٌص َعْیًنا َتْحَت َیٍد : " وقد نص على ذلك الخطیب الشربیني فقال 

َفِإْن َقَدَر َعَلى َتْخِلیِصَھا ِبَأْخِذ َشْيٍء ِمْن َماِلِھ َفَلُھ َذِلَك ِبَشْرِطِھ َوِإَذا َجاَز ِلْلُمْسَتِحقِّ ....َعاِدَیٍة 
َلا َیِصُل إَلى اْلَماِل إلَّا ِبِھ ؛ ... ٍض َفَلُھ ِحیَنِئٍذ َكْسُر َباٍب َوَنْقُب ِجَداٍر اْلَأْخُذ ِمْن َغْیِر َرْفٍع ِلَقا

ِلَأنَّ َمْن اْسَتَحقَّ َشْیًئا اْسَتَحقَّ اْلُوُصوَل إَلْیِھ َوَلا َیْضَمُن َما َفوََّتُھ َكَمْن َلْم َیْقِدْر َعَلى َدْفِع 
  )٢( .ْتَلَفُھ َلا َیْضَمُنالصَّاِئِل إلَّا ِبِإْتَلاِف َماٍل َفَأ

وبالقیاس على جواز إتالف كل مایؤذي ، بمعنى إذا جاز إتالف كل ما یؤذي 
ولو جعل : " حتى ولو أدى ذلك إلى التعدي على بعض الحقوق ، جاء في الحاوي الكبیر 

قال المزني وسواء  في داره كلبا عقورًا أو حبالة َفَدَخَل ِإْنَساٌن َفَقَتَلُھ َلْم َیُكْن َعَلْیِھ َشْيٌء
  )٣() عندي أذن لھ في الدخول أو لم یأذن لھ

خاصة وأن حق المجني علیھ في المبتز بھ واضح ومعلوم ال شك فیھ ، وال 
یجوز لغیره االستیالء علیھ وتھدیده بھ ، بل الواجب علیھ إتالفھ والستر علیھ  ، وال 

؛ ألن الواجب الستر ولیس یجوز للمسلم أن یبرر لنفسھ أنھ عثر علیھ دون تعد منھ 
االبتزاز وأكل أموال الناس بالباطل ، خاصة أن موضوع االبتزاز قد تخطى كل الحدود 

  وكثر وشاع بصورة مخیفة 
وبالقیاس على جواز أخذ المكَره مال الغیر لدفع اإلكراه عن نفسھ ، فقد ذھب 

ى َأْن َیْأُخَذ َماَل ُفَلاٍن، َفَیْدَفُعُھ إَلْیِھ َلْو َأْكَرَھُھ ِبَوِعیِد َتَلٍف َعَل" اإلمام السرخسي إلى أنھ 
ُھ ُیَباُح َرَجْوت َأْن َیُكوَن ِفي َسَعٍة ِمْن َأْخِذِه، َوَدْفِعِھ إَلْیِھ؛ ِلَأنَُّھ ِبَمْنِزَلِة اْلُمْضَطرِّ، َوَقْد َبیَّنَّا َأنَّ

   )٤(" َعْن َنْفِسِھ ِلْلُمْضَطرِّ َأْخُذ َماِل اْلَغْیِر ِلَیْدَفَع ِبِھ الضَُّروَرَة 
فإذا جاز للمكره التعدي على بعض حقوق الغیر ، كأخذ مال الغیر لدفع التلف 
عن نفسھ ، فمن باب أولى یجوز للمجني علیھ أن یأخذ المبتز بھ من المبتز بأي طریقة 

                                      
 ١٣١/ ٣صحیح البخاري كتاُب الَمظاِلِم َباُب ِقَصاِص الَمْظُلوِم ِإَذا َوَجَد َماَل َظاِلِمِھ  ) ١(
  ٤٠٢،  ٤٠٠/ ٦مغني المحتاج ) ٢(
 ٤٧٤/ ١٣الحاوي الكبیر ) ٣(
 ٧٧/ ٢٤المبسوط ) ٤(



  )بین الماضي والحاضر (جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي 
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كانت ، حتى ولو كان فیھا بعض التعدي ؛ ألنھ مضطر في دفع الضرر عن نفسھ ، 
  ائٌر ومتعٍد بل یعتبر كالصائل خاصة وأن المبتز ج

َمْن َدَخَل َعَلْیِھ َغْیُرُه َلْیًلا َفَأْخَرَج السَِّرَقَة :"  بل ذھب اإلمام أبو حنیفة إلى أن
وألنھ  )١( " َقاِتْل ُدوَن َماِلك « -َعَلْیِھ الصََّلاُة َوالسََّلاُم  -َفاتََّبَعُھ َفَقَتَلُھ َفَلا َشْيَء َعَلْیِھ ِلَقْوِلِھ 

 )٣( .ِلَأنَُّھ َأْسَھُل ِمْن اِلاْبِتَداِء)٢(اح لھ القتل دفعا في االبتداء فكذا استرداًدا في االنتھاء یب
  فأخذه من المبتز) المبتز بھ ( والمجني علیھ في االبتزاز اتبع حقھ 

قد  –َرِحَمُھ اللَُّھ  -ُمَحمٌَّد بن الحسن" ویعضد ذلك ما ذكره اإلمام السرخسي أن 
َرِحَمُھ  -َعَلى َما ُحِكَي َعْن اْبِن ِسَماَعَة   -ِكَتاب اْلِإْكَراه -ِبَسَبِب َتْصِنیف َھَذا اْلِكَتاِب اْبُتِلَي 
َھَذا اْلِكَتاِب َسَعى ِبِھ َبْعُض ُحسَّاِدِه إَلى اْلَخِلیَفِة ،  -َرِحَمُھ اللَُّھ  -َقاَل َلمَّا َصنََّف ُمَحمٌَّد  -اللَُّھ 
َف ِكَتاًبا َسمَّاَك ِفیِھ ِلصا َغاِلًیا َفاْغَتاَظ ِلَذِلَك، َوَأَمَر ِبِإْحَضاِرِه، َوَأَتاُه الشَّْخُص، إنَُّھ َصنَّ: َفَقاَل

ُه َوَأَنا َمَعُھ، َفَأْدَخَلُھ َعَلى اْلَوِزیِر َأوًَّلا ِفي ُحْجَرِتِھ، َفَجَعَل اْلَوِزیُر ُیَعاِتُبُھ َعَلى َذِلَك َفَأْنَكَر
َفَلمَّا َعِلْمُت السََّبَب َأْسَرْعُت الرُُّجوَع إَلى َداِرِه، َوَتَسوَّْرُت َحاِئَط َبْعِض  ُمَحمٌَّد َأْصًلا،

اْلِجیَراِن؛ ِلَأنَُّھْم َكاُنوا َسمَُّروا َعَلى َباِبِھ، َفَدَخْلُت َداِرِه، َوَفتَّْشت اْلُكُتَب َحتَّى َوَجْدُت ِكَتاَب 
ِفي الدَّاِر؛ ِلَأنَّ الشَُّرَط َأَحاُطوا ِبالدَّاِر َقْبَل ُخُروِجي ِمْنَھا، َفَلْم اْلِإْكَراِه، َفَأْلَقْیُتُھ ِفي ُجبٍّ 

  ُیْمِكنِّي َأْن َأْخُرَج، َواْخَتَفْیُت ِفي َمْوِضٍع َحتَّى َدَخُلوا، َوَحَمُلوا َجِمیَع ُكُتِبِھ إَلى َداِر اْلَخِلیَفِة 
  

ُدوا َشْیًئا ِممَّا َذَكَرُه السَّاِعي َلُھْم، َفَنِدَم اْلَخِلیَفُة َعَلى َما َصَنَع ِبَأْمِر اْلَوِزیِر، َوَفتَُّشوَھا، َفَلْم َیِج
َأْن ُیِعیَد  -َرِحَمُھ اللَُّھ  - ِبِھ، َواْعَتَذَر إَلْیِھ، َوَردَُّه ِبَجِمیٍل، َفَلمَّا َكاَن َبْعَد َأیَّاٍم َأَراَد ُمَحمٌَّد 

اِطُرُه إَلى ُمَراِدِه، َفَجَعَل َیَتَأسَُّف َعَلى َما َفاَتُھ ِمْن َھَذا اْلِكَتاِب، َتْصِنیَف اْلِكَتاِب، َفَلْم ُیِجْبُھ َخ
اْلَعاِمُل ِفي ُثمَّ َأَمَر َبْعَض ُوَكَلاِئِھ َأْن َیْأِتَي ِبَعاِمٍل ُیَنقِّي اْلِبْئَر؛ ِلَأنَّ َماَءَھا َقْد َتَغیََّر، َفَلمَّا َنَزَل 

َرِحَمُھ اللَُّھ  -ِفي آُجرٍَّة، َأْو َحَجِر ِبَناٍء ِمْن َطيِّ اْلِبْئِر َلْم َیْبَتلَّ، َفُسرَّ ُمَحمٌَّد اْلِبْئِر، َوَجَد اْلِكَتاَب 
   ) ٤(" ِبَذِلَك، َوَكاَن ُیْخِفي اْلِكَتاَب َزَماًنا، ُثمَّ َأْظَھَرُه، َفُعدَّ َھَذا ِمْن َمَناِقِب ُمَحمٍَّد -

   :دفع االبتزاز بابتزاز آخر : رابعًا 
قد یعجز  المجني علیھ في دفع االبتزاز بشتى أنواع الطرق  المشروعة وغیر 
المشروعة ، لكن قد یمكن لغیره دفع ھذا االبتزاز بطرق أخرى غیر مشروعة ، 
كاالستیالء على بعض الممتلكات ، أو بعض األمور الخاصة بالمبتز والتي تمكنھ من 

ء التي تدینھ ویھدده بھا ،  بمعنى محاولة تھدیده بأنھ ھو اآلخر یملك علیھ بعض األشیا
ابتزازه بشيء ما لدفع االبتزاز الذي یمارسھ علیھ ، فھل یجوز االستعانة بالغیر في دفع 

  االبتزاز عن طریق ابتزاز المبتز 

                                      
 ١٣٦/ ٣)  ٢٤٨٠(حھ كتاُب الَمظاِلِم َباُب َمْن َقاَتَل ُدوَن َماِلِھ حدیث رقم أخرجھ البخاري في صحی) ١(
 ٤٤٩/ ٤الھدایة ) ٢(
 ٦/١١١، تبیین الحقائق ١٠/٢٣٣العنایة ) ٣(
 ٤٠/ ٢٤المبسوط ) ٤(



  

  دقھلیة  -راف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األش
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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 : ، لعموم  األدلة التي تبیح العقاب بالمثل قال تعالى  أرى واهللا أعلم جواز ذلك

                         

           ]حیث أباح الحق سبحانھ وتعالى ] ١٩٤: البقرة

   )١(رد االعتداء باعتداء مثلھ في المقدار واألحوال  
وز االعتداء علیھ بابتزازه من باب االعتداء بالمثل وقال والمبتز معتد في ابتزازه ، فیج

  : تعالى                           

    ]١٢٦: النحل[  

إن صنع : معنىوال"  )٢(فقد نص الحق سبحانھ وتعالى على مبدأ العقوبة بالمثل 
ودفع االبتزاز باالبتزاز یندرج تحت   )٣(" بكم صنیع سوء من قتل أو نحوه، فقابلوه بمثلھ 

  ھذا المبدأ ؛ وألن المبتز منھ لم یلجأ إلى ابتزاز المبتز إال حینما تعذر علیھ اثبات حقھ 

 قال تعالى   )٤(كما أن  مقابلة السیئة بالسیئة أمر جائز شرعا              

                           ]والمبتز  ]٤٠: الشورى

  ) ابتزاز(بسیئة مثلھا ) االبتزاز(رد السیئة 
  

  اطب اث 

  از  ارن اث 

دمھا المبتز في التھدید ، أي  أدوات السلوك المبتز بھ ھو الوسیلة التي یستخ
  اإلجرامي أو الفعل اإلجرامي الذي یصدر من المبتز 

والوسیلة التي یستخدمھا المبتز في الضغط على الضحیة لھا أثر كبیر في  
االبتزاز ، بل یمكن القول إنھا العنصر الرئیس في جریمة االبتزاز ، فعلیھا یقوم االبتزاز 

ما استطاع المبتز الوصول إلى ابتزاز ضحیتھ ، باإلضافة إلى أنھا تكشف ؛ ألنھ لوالھا 

                                      
  ٢١١/ ٢التحریر والتنویر ) ١(
 ٣٥٦/ ٨، مفاتیح الغیب  ٣/٢٢٤معاني القرآن للزجاج ) ٢(
 ٦٤٤/ ٢الكشاف للزمخشري ) ٣(
 ١١٦/ ٣، المحرر الوجیز ٢٢٩/ ٤الكشاف للزمخشري ) ٤(
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عن قصد المبتز من االبتزاز ، فكما أن اآللة في القتل وسیلة كاشفة عن قصد القتل فكذلك 
العمد ھو القصد، وال یوقف علیھ إال بدلیلھ وھو " وسیلة االبتزاز ، یقول المیرغناني 

   )١(" تعمدا فیھ عند ذلكاستعمال اآللة القاتلة فكان م
كما أنھا تكشف عن مدى الضرر واألذى النفسي والخوف الذي یلحق المجني 
علیھ فیضطر إلى االستجابة إلى ما یطلبھ المبتز ، ألن الخوف والضرر النفسي أمر خفي 

  والوسیلة ھي التي تكشف حجمھ
  :آراء العلماء في وسائل االبتزاز: أوًال 

الحدیثة التي ترجع إلى بعض الموضوعات الفقھیة  االبتزاز من الموضوعات
المشابھة أي األشباه والنظائر ، كاإلكراه المعنوي والغصب ومن ثم فینطبق على تلك 
الوسائل ما ینطبق على وسائل اإلكراه والغصب ، وبالرجوع إلى ذلك تبین أن الفقھاء 

ب ومن ثم االبتزاز وھي ذكروا بعض األمثلة التي تعتبر وسیلة من وسائل اإلكراه والغص
  : كثیرة ومتنوعة منھا 

التھدید والتَّْخِویِف ِباْلَقْتِل َواْلَقْطِع ، َواْلَحْبِس الطَِّویِل َوالضَّْرِب اْلَكِثیِر َواْلُمَتَوسِِّط 
ْلَمَلِإ َوَتْسِویِد اْلَوْجِھ، ِلَمْن َلا َیْحَتِمُلُھ َبَدُنُھ َوَلْم َیْعَتْدُه ، َوِبَتْخِویِف ِذي اْلُمُروَءِة ِبالصَّْفِع ِفي ا

 .َوَنْحِوِه، َوَكَذا ِبَقْتِل اْلَواِلِد َوِإْن َعَلا َواْلَوَلِد، َوِإْن َسَفَل َعَلى الصَِّحیِح
ِلَأنَّ ُمَفاَرَقَة اْلَوَطِن َشِدیَدٌة، َوِلَھَذا ؛ َوالتَّْھِدیُد ِبالنَّْفِي َعْن اْلَبَلِد إْكَراٌه َعَلى اْلَأَصحِّ  

  )٢(َوَكَذا َتْھِدیُد اْلَمْرَأِة ِبالزَِّنا، َوالرَُّجِل ِباللَِّواِط . َلْت ُعُقوَبًة ِللزَّاِنيُجِع
  

اْلَخاِرجیَن ِباْلِعِصيِّ َواْلِحَجاَرِة ُقطَّاٌع، َوَذَكَر " حتى إن بعض الفقھاء قد جعل 
   )٣(" الضَّْرِب ِبَجْمِع اْلَكفِّاْلِإَماُم َأنَُّھ َیْكِفي اْلَقْھُر َوَأْخُذ اْلَماِل ِباللَّْكِز، َو

َلا ُیْشَتَرُط ِفي ُقطَّاِع الطَِّریِق الذُُّكوَرُة، َبْل َلِو اْجَتَمَع ِنْسَوٌة َلُھنَّ َشْوَكٌة َوُقوٌَّة، " بل 
اْلِحَجاَرِة َفُھنَّ َقاِطَعاُت َطِریٍق، َوَلا ُیْشَتَرُط َأْیًضا َشْھُر السَِّلاِح، َبْل اْلَخاِرُجوَن ِباْلِعِصيِّ َو

   )٤(" ُقطَّاٌع 
  :ضابط وسائل االبتزاز : ثانیًا 

قلت بأن وسائل االبتزاز متنوعة وكثیرة ، ومن ثم فیستحیل وضع حكم خاص 
بكل وسیلة ، ولذلك فالصواب وضع ضابط لتلك الوسائل ، بحیث یعد ھو المرجع في 

لوسائل یمكن القول بأنھ ، اعتبار تلك الوسیلة ملجئة لالبتزاز أم ال ، وبالنظر في تلك ا
  :یشترط في المبتز بھ 

أن یكون مما یسبب الضرر والخوف والھلع ویحقق القھر ، أي أن یكون الشيء  
المھدد بھ مما یسبب ضررًا كبیرًا جدا للمجني علیھ ، بحیث ال یجد مفرًا من الخالص من 

                                      
 ٤٤٢/ ٤الھدایة ) ١(
 ٢٠٩/ األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٢(
 ١٥٦،   ١٠/١٥٥روضة الطالبین ) ٣(
 ١٥٦،   ١٠/١٥٥روضة الطالبین ) ٤(
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أو على األقل یعتبر  ھذا الضرر إال بفعل ما ُطلب منھ ، أي تنعدم قدرتھ على االختیار
  عیبًا في إرادتھ 

: " وقد أشار اإلمام النووي والسیوطي إلى ذلك فقد جاء في األشباه النظائر  
َأنَُّھ َیْحُصُل ِبُكلِّ َما ُیْؤِثُر اْلَعاِقُل اْلِإْقَداَم َعَلْیِھ، : )١(َوُھَو اْخِتَیاُر النََّوِويِّ ِفي الرَّْوَضِة : السَّاِبُع

ُھدَِّد ِبِھ َوَذاَك َیْخَتِلُف ِباْخِتَلاِف اْلَأْشَخاِص، َواْلَأْفَعاِل اْلَمْطُلوَبِة، َواْلُأُموِر اْلَمُخوِف  َحَذًرا َما
   )٢(" ِبَھا َفَقْد َیُكوُن الشَّْيُء إْكَراًھا ِفي َشْيٍء ُدوَن َغْیِرِه، َوِفي َحقِّ َشْخٍص ُدوَن آَخَر

َكاَن ِفي َحقِّ َمْن َلا ُیَباِلي ِبِھ، َفَلْیَس ِبِإْكَراٍه، َوِإْن َكاَن ِفي  َفَأمَّا الضََّرُر اْلَیِسیُر َفِإْن
َبْعِض َذِوي اْلُمُروَءاِت، َعَلى َوْجٍھ َیُكوُن إْخَراًقا ِبَصاِحِبِھ، َوَغضا َلُھ، َوُشْھَرًة ِفي َحقِِّھ، 

َلْیَس ِبِإْكَراٍه؛ ِلَأنَّ : ِبَتْعِذیِب َوَلِدِه، َفَقْد ِقیَل َوِإْن َتَوعََّد. َفُھَو َكالضَّْرِب اْلَكِثیِر ِفي َحقِّ َغْیِرِه
الضََّرَر َلاَحقَّ ِبَغْیِرِه، َواْلَأْوَلى َأْن َیُكوَن إْكَراًھا؛ ِلَأنَّ َذِلَك ِعْنَدُه َأْعَظُم ِمْن َأْخِذ َماِلِھ، 

   )٣("َواْلَوِعیُد ِبَذِلَك إْكَراٌه، َفَكَذِلَك َھَذا
 –َوَقْد َوقََّت َبْعُضُھْم ِفي َذِلَك : " ي فقد جاء في المبسوط وھو قول السرخس

 َأْدَنى اْلُحُدوِد َأْرَبِعیَن َسْوًطا، َفِإْن ُھدَِّد ِبَأَقلَّ ِمْنَھا َلْم َیَسْعُھ اْلِإْقَداُم َعَلى َذِلَك؛ ِلَأنَّ َما-اإلكراه 
التَّْعِزیُر ُیَقاُم َعَلى َوْجٍھ َیُكوُن َزاِجًرا َلا ُمْتِلًفا، ُدوَن اْلَأْرَبِعیَن َمْشُروٌع ِبَطِریِق التَّْعِزیِر، َو

َنْصُب اْلِمْقَداِر ِبالرَّْأِي َلا َیُكوُن، َوَلا َنصَّ ِفي التَّْقِدیِر ُھَنا، َوَأْحَواُل النَّاِس : َوَلِكنَّا َنُقوُل
ِھ، َفَلا َطِریَق ِسَوى ُرُجوِع اْلُمْكَرِه إَلى َغاِلِب َتْخَتِلُف ِباْخِتَلاِف َتَحمُِّل َأْبَداِنِھْم ِللضَّْرِب، َوِخَلاِف

  )٤(َرْأِیِھ  
وقد  )٥(" ِلَأنَّ َغاِلَب الرَّْأِي ُیَقاُم ُمَقاَم اْلَحِقیَقِة ِفیَما َلا َطِریَق إَلى َمْعِرَفِتِھ َحِقیَقًة" 

" از فقال  ذھب ابن فرحون إلى أن توقع التھدید واإلیذاء یعتبر وسیلة یتحقق بھا االبتز
یُد ِبَذِلَك، َوَحدُّ اْلِإْكَراِه الَِّذي َلا َیْلَزُم َمَعُھ َبْیُع َمَتاِعِھ ُھَو اْلَحْبُس َأْو اْلَكْبُل َأْو الضَّْرُب َأْو التَّْھِد

َعَداِء َذِلَك الظَّاِلِم َوَأْخِذِه  َوِإْن َلْم َیُكْن َذِلَك إلَّا َأنَُّھ َقْد َتَوقََّع َذِلَك، َأْو َتَوقََّع َعَلْیِھ ِلَما َیْعِرُف ِمْن
  )٦(" َأْمَواَل النَّاِس ِبَغْیِر َحقٍّ، َواْنِتَھاِك ُحْرَمِتِھْم ِبالضَّْرِب َوالرََّھِق 

بل ذھب البعض إلى أن داللة الحال كافیة في التھدید جاء في حاشیة ابن عابدین 
َمَر ِبَقْتِل َرُجٍل َوَلْم ُیَھدِّْدُه ِبَشْيٍء إلَّا َأنَّ اْلَمْأُموَر َیْعَلُم َواْلِفْعُل َیَتَناَوُل اْلُحْكِميَّ َكَما إَذا َأ: " 

يُء َوَیْشَمُل ِبَدَلاَلِة اْلَحاِل َأنَُّھ َلْو َلْم َیْقُتْلُھ َلَقَتَلُھ َأْو َقَطَعُھ اْلآِمُر َفِإنَُّھ إْكَراٌه ُقُھْسَتاِنيٌّ َوَسَیِج
   )٧("َأَعمُّ ِمْن اللَّْفِظ َوَعَمِل َساِئِر اْلَجَواِرِح: َقاَل ِفي الدَُّرِراْلَوِعیَد ِباْلَقْوِل، َوِلَذا 

  : تعقیب 

                                      
 ٥٩/ ٨رضة الطالبین ) ١(
 ٢٠٩/ األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٢(
 ٣٨٤/ ٧المغني ) ٣(
 ٤٩/ ٢٤المبسوط ) ٤(
 ٤٩/ ٢٤المبسوط ) ٥(
  ١٧٣/ ٢تبصرة الحكام ) ٦(
  ١٢٨/ ٦حاشیة ابن عابدین ) ٧(



  )بین الماضي والحاضر (جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي 
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أرى اهللا أعلم أن وسائل االبتزاز كثیرة ومتعددة ومتنوعة ، وتختلف درجة 
تأثیرھا فیما بینھا ، كما تختلف درجة تأثیرھا بحسب طبیعة من وقع علیھ االبتزاز ؛ ألن 

رًا في تحمل االبتزاز ، فبعض الناس یفزع ویضطرب ألدنى سبب ، الناس یتفاوتون كثی
وبعضھم ال یحرك ساكنًا لھذه األسباب ، كما أن طبیعة الرجل تختلف عن طبیعة المرأة 

  في تحمل االبتزاز ، فما یفزع المرأة ویخیفھا قد ال یفزع كثیر من الرجال 
المبتز ، بل یجب ربط  ومن ثم ال یمكن ربط االبتزاز بالوسیلة التي یستخدمھا

االبتزاز بأثر الوسیلة في من وقع علیھ االبتزاز ، بمعنى النظر في درجة التأثر ، ومقدار 
الفزع والرھبة واالضطراب التي أصابتھ وجعلتھ یقدم على ارتكاب ما طلب منھ لتجنب 

  المبتز علیھ 
ك ومن ثم فیصعب وضع ضابط لكل األشخاص  ولذلك أرجع الفقھاء تقدیر ذل

الخوف إلى القاضي تبعا لطبیعة الشخص وطبیعة  الوسیلة مع العلم بأن ھناك وسائل 
  یتفق الكل على تأثیرھا كالتھدید باألمور التي تخل بالشرف

  االبتزاز بتشویھ السمعة : ثالًثا 
قلت بأن وسائل االبتزاز متنوعة وكثیرة یصعب حصرھا ، لكن بعضھا أوسع 

نشر : ومن أكثر وسائل االبتزاز شیوعا في العصر الحدیث انتشارًا من البعض اآلخر ، 
بعض األمور التي تخل بالشرف والعرض ، وتسيء إلى سمعة المجني علیھ ، وتؤدي 

  إلى احتقاره في المجتمع الذي یعیش فیھ 
وذلك مثل التھدید بنشر صور أو مقاطع فیدیو مخلة بالشرف ، أو المعلومات 

ان ذلك التھدید متعلقا بالمرأة أو أھل بیتھا  ، وكذلك التي تسيء إلى الضحیة سواء ك
  التھدید بنشر بعض األخطاء الوظیفیة 

  
ویرجع ذلك إلى التطور الھائل في وسائل التواصل والقدرة على اختراق بعض 

وسھولة الحصول علیھا بسبب قلة ) الكامیرات(األجھزة ، وصغر حجم وسائل التصویر 
  لى ضعف الوازع الدیني واألخالقي في المجتمع بصفة عامة ثمنھا وكثرتھا ، باإلضافة إ

وأرى واهللا أعلم أن التھدید بفضح العورات ونشرھا من أقوى أنواع وسائل 
التھدید وأشدھا خطرًا وتأثیرًا في نفس من وقع علیھ االبتزاز ، وھي أقبح وسائل االبتزاز 

ْضُع َأْحَرى من اْلَماِل كما ِلْلُقْرُطِبيِّ َواْلُب: " كما قال العلماء فقد جاء في حاشیة الدسوقي 
ْن َواْبِن اْلَعَرِبيِّ َفَمْن َخَرَج ِلِإَخاَفِة السَِّبیِل َقْصًدا ِلْلَغَلَبِة على اْلُفُروِج َفُھَو ُمَحاِرٌب َأْقَبُح ِممَّ

ْتَلُھ وھو َكَذِلَك َفَقْد َصرََّح في َوَظاِھُرُه َوِإْن لم َیْقِصْد َق...َخَرَج ِلِإَخاَفِة السَِّبیِل ِلَأْخِذ اْلَماِل 
   )١("  اْلُمَدوََّنِة ِبَأنَُّھ إَذا َخَرَج ِبُدوِن ِسَلاٍح َبْل َخَرَج ُمَتَلصًِّصا َلِكنَُّھ َأَخَذ ُمَكاَبَرًة َیُكوُن ُمَحاِرًبا

فال یشترط أن یكون ذلك الضرر جسدیا بل إن الضرر النفسي المعنوي من أقوى 
  وسائل االبتزاز 

                                      
  ٣٤٨/ ٤حاشیة الدسوقي ) ١(
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وقد أشار ابن حجر الھیتمي إلى أثر األمور المعنویة على التصرفات وأنھا 
َأَلا :  " كاإلكراه الجسدي عندما نص على أن سیف الحیاء أقوى من السیف الحسي فقال 

ِرَضا ِمْنُھ  َتَرى إَلى ِحَكاَیِة اْلِإْجَماِع َعَلى َأنَّ َمْن ُأِخَذ ِمْنُھ َشْيٌء َعَلى َسِبیِل اْلَحَیاِء ِمْن َغْیِر
ْلِحسِّيِّ َبْل ِبَذِلَك َلا َیْمِلُكُھ اْلآِخُذ َوَعلَُّلوُه ِبَأنَّ ِفیِھ إْكَراًھا ِبَسْیِف اْلَحَیاِء َفُھَو َكاْلِإْكَراِه ِبالسَّْیِف ا

َل َخْوًفا َعَلى ُمُروَءِتِھْم َكِثیُروَن ُیَقاِبُلوَن َھَذا السَّْیَف َوَیَتَحمَُّلوَن ِمَراَر ُجْرَحُھ َوَلا ُیَقاِبُلوَن اْلَأوَّ
   )١("َوَوَجاَھِتِھْم الَِّتي ُیْؤِثُرَھا اْلُعَقَلاُء َوَیَخاُفوَن َعَلْیَھا َأَتمَّ اْلَخْوِف 

ِبَما ُذِكَر َوِبَأْخِذ اْلَماِل، َأْو -اإلكراه -َیْحُصُل : " وھو ما أكده السیوطي بقولھ 
َوَھَذا اْخِتَیاُر . ِل، َوِإَھاَنِتِھْم، َكالصَّْفِع ِباْلَمَلِأ، َوَتْسِویِد اْلَوْجِھإْتَلاِفِھ، َواِلاْسِتْخَفاِف ِباْلَأَماِث

  )٢( .ُجْمُھوِر اْلِعَراِقیِّیَن، َوَصحََّحُھ الرَّاِفِعيُّ
َقاَل الشَّاِشيُّ إنَّ اِلاْسِتْخَفاَف ِفي َحقِّ اْلَوِجیِھ إْكَراٌه " وجاء في حاشیة البجیرمي 

  ) ٣( الصَّبَّاِغ إنَّ الشَّْتَم ِفي َحقِّ َأْھِل اْلُمُروَءِة إْكَراٌه  َوَقاَل اْبُن 
وإذا كان الفقھاء قد اعتبروا الضرب الشدید أو الحبس  أو األمور التي تزید 
المرض مدة طویلة عذرا في اإلكراه فمن باب أولى التھدید بالشرف ، كما لم یستفصل 

َأنَّ : " اره فقد روى عبد  الرزاق في مصنفھ عمر رضي اهللا عنھ عن نوع التھدید ومقد
: َأَرى َیَد َرُجٍل َما ِھَي ِبَیِد َساِرٍق َفَقاَل الرَُّجُل: ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ُأِتَي ِبَساِرٍق َفاْعَتَرَف َقاَل

  )٤(» ُھَفَخلَّى َسِبیَلُھ َوَلْم َیْقَطْع«َواللَِّھ َما َأَنا ِبَساِرٍق َوَلِكنَُّھْم َتَھدَُّدوِني 
َلْیَس الرَُّجُل ِبَأِمیٍن َعَلى َنْفِسِھ «: ورى ابن أبي شیبة أن ُعَمر رضي اهللا عنھ قال 

  )٥(» ِإْن َأَجْعَتُھ، َأْو َأَخْفَتُھ َأْو َحَبْسَتُھ
  التجني في االبتزاز: رابعًا 

كفبركة بعض الصور ومقاطع الفیدیو : لجأ بعض المبتزین إلى بعض الحیل 
مستغلین صور غیر مشینة لھم ، معتمدین على أن كثیرًا من الناس ال  لبعض األشخاص

  یدرك ھذه الفبركة 
وكذلك نسبة بعض المعلومات والمواقف المشینة زورا وبھتانا لھم ، وأرى اهللا 
أعلم أن ھذه الوسائل تعتبر من وسائل االبتزاز ، فال یشترط في الفعل المبتز بھ أن یكون 

یشترط في األمر المھدد بھ أن یكون المجني علیھ قد فعلھ أو ما  صحیحًا ، بمعنى أنھ ال
نسب إلیھ صحیحا وذلك ألن ھذه األمور الغیر صحیحة تؤثر في سمعة بعض األشخاص 
حتى ولو كانت زوًرا وبھتاًنا ، ویتناولھا كثیر من الناس بالباطل مما قد یدفع المجني علیھ 

علیھ في تلك الحالة یكون الغرض منھ مادیًا ، لقبول االبتزاز ، خاصة أن الفعل المبتز 
  حیث یقوم المجني علیھ بشراء سمعتھ بھذا المال 

                                      
 ٣٠/ ٣الفتاوى الفقھیة الكبرى ) ١(
 ٢٠٩/ األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٢(
  ٩/ ٤إعانة الطالبین :  ، وینظر ٤٩٠/ ٣حاشیة البجیرمي ) ٣(
 ١٩٣/ ١٠)١٨٧٩٣(زاق َباُب اِلاْعِتَراِف َبْعَد اْلُعُقوَبِة َوالتََّھدُِّد حدیث رقم مصنف عبد الر) ٤(
 ٤٩٣/ ٥)  ٢٨٣٠٣(مصنف ابن أبي شیبة كتاب الحدود باب ِفي اِلاْمِتَحاِن ِفي اْلُحُدوِد ، حدیث رقم ) ٥(
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وال مانع أن یقوم اإلنسان بدفع جزء من مالھ لیدفع عن نفسھ شر المبتز الذي 
 َأنَّ َرُجًلا اْسَتْأَذَن َعَلى النَِّبيِّ: فقد روى البخاري في صحیحھ َعْن َعاِئَشَة. یرید ابتزازه 

َفَلمَّا َجَلَس » ِبْئَس َأُخو الَعِشیَرِة، َوِبْئَس اْبُن الَعِشیَرِة«: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَلمَّا َرآُه َقاَل
 َلُھَتَطلََّق النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َوْجِھِھ َواْنَبَسَط ِإَلْیِھ، َفَلمَّا اْنَطَلَق الرَُّجُل َقاَلْت 

َیا َرُسوَل اللَِّھ، ِحیَن َرَأْیَت الرَُّجَل ُقْلَت َلُھ َكَذا َوَكَذا، ُثمَّ َتَطلَّْقَت ِفي َوْجِھِھ : َعاِئَشُة
َیا َعاِئَشُة، َمَتى َعِھْدِتِني َفحَّاًشا، «: َواْنَبَسْطَت ِإَلْیِھ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

َأْو "  وفي روایة  )١(» لنَّاِس ِعْنَد اللَِّھ َمْنِزَلًة َیْوَم الِقَیاَمِة َمْن َتَرَكُھ النَّاُس اتَِّقاَء َشرِِّهِإنَّ َشرَّ ا
  )٢(» َوَدَعُھ النَّاُس، اتَِّقاَء ُفْحِشِھ

َمْن  َلُھ البشاشة َولم یجبھھ ِباْلَمْكُروِه ِلَتْقَتِدي ِبِھ ُأمَُّتُھ ِفي اتَِّقاِء َشرِّ حیث أظھر 
  )٣(َھَذا َسِبیُلُھ َوِفي ُمَداَراِتِھ ِلَیْسَلُموا ِمْن َشرِِّه َوَغاِئَلِتِھ

وھو ما یحدث في االبتزاز حیث یقوم المجني علیھ بدفع جزء من المال من باب 
اتقاء الشر والحفاظ على سمعتھ ؛ ألن سمعتھ ستتضرر كثیرًا لدرجة أنھ سیحتاج إلى بذل 

األشیاء المشینة وقد ال یدرك ذلك ، ومن ثم یضطر لقبول ھذا  مجھود وعناء في نفي تلك
ال أُرّد ساِئًلا َفإنََّما ُھَو : " االبتزاز للحفاظ على سمعتھ ، وأحسن أحد الحكماء حینما قال 

  )٤(." َكِرْیٌم أُسدُّ ِخّلتُھ أو َلِئْیٌم أْشَتِري عرِضي ِمْنُھ
  

بل إن التھدید باألفعال غیر الصحیحة یكون عنیفًا وقویًا ؛ ألنھ یصدر من شخص 
متعٍد بطبعھ قاصد االبتزاز ، بل إن المحرك الرئیس والغرض عنده ھو الحصول على 
المال ، ومن ثم َدَفَعھ ذلك إلى التخطیط وفبركة بعض األشیاء من أجل االبتزاز ، بخالف 

تتولد الفكرة لدیھ عندما یعثر على بعض األمور التي  المبتز الذي ال یخطط لذلك بل
  تمكنھ من االبتزاز 

                                      
حدیث » ْیِھ َوَسلََّم َفاِحًشا َوَال ُمَتَفحًِّشاَلْم َیُكِن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَل«صحیح البخاري كتاب األدب َباُب ) ١(

 ١٣/ ٨) ٦٠٣٢(رقم 
/ ٨) ٦٠٥٤(صحیح البخاري كتاب األدب َباُب َما َیُجوُز ِمَن اْغِتَیاِب َأْھِل الَفَساِد َوالرَِّیِب حدیث رقم ) ٢(

١٧ 
 ٤٥٤/  ١٠فتح الباري ) ٣(
 ٦٩٩/ ٣الدر الفرید  ،١٣٢/ ٤، نثر الدرر  ١٩٧/ ١الكامل في اللغة واألدب ) ٤(
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  االبتزاز بإفشاء بعض األسرار : خامسا 
األسرار لھا قیمة كبیرة في حیاة الناس ، وبعض األسرار ضررھا كبیر جًدا 
لدرجة أنھ ال یمكن تقدیرھا بمال  ، ومن ثم یسھل على البعض دفع بعض األموال في 

اْسَتِعیُنوا «: تمانھا وعدم إفشائھا وروي أن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم قال سبیل ك
  )١(» َعَلى َقَضاِء َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَماِن َلَھا؛ َفِإنَّ ُكلَّ ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد

أرى واهللا ومن ثم فال یشترط في المبتز بھ أو المھدد بھ أن یكون شیئا مشینًا ، بل 
أعلم أن ھناك بعض األسرار تكون قیمتھا عند  صاحبھا أكبر وأعلى وإفشاءھا یلحق بھ 

  الضرر الكبیر  
بل إن ھناك بعض األسرار یكون ضررھا أكبر من األضرار الجسدیة أو األمور 
المشینة كأسرار وظیفیة أو اختراعات حدیثة أو ما إلى ذلك ومن ثم فتتحقق جریمة 

  تھدید بكشف بعض األسرار االبتزاز بال
  

  وقوع المبتز بھ بین الحال واالستقبال : سادًسا 
من األمور التي ذھب إلیھا بعض الفقھاء في اإلكراه أن یكون التھدید حاًال ، أما 

   )٢(إذا كان مؤجال فال یقع اإلكراه 
وأرى أن االبتزاز ال یشترط فیھ أن یكون المبتز بھ حاًال أي عاجًال  ؛ ألن 

كراه الحسي یعتمد على االعتداء البدني ، ومن ثم یشترط فیھ الحلول ؛ ألنھ لو كان اإل
مؤجال فإن المكره عنده الوقت الكافي للھرب وتبلیغ الحاكم بخالف االبتزاز فإنھ یكون 
مبنیًا على أموٍر معنویة بعیدة عن طبیعة الشخص ، ومن ثم یمكن إیقاع المھدد بھ في أي 

َلْو َتَوعََّدُه ِبُمْتِلٍف َبْعَد ُمدٍَّة، َوَغَلَب " ، وھو ما أشار إلیھ ابن عابدین ـ  وقت حاًال أو مؤجال
الصَِّحیُح الَِّذي َقَطَع ِبِھ اْلُجْمُھوُر، " ویعضده أن  )٣(َعَلى َظنِِّھ إیَقاُعُھ ِبِھ َصاَر ُمْلِجًئا َتَأمَّْل  

اإلكراه المعنوي " ویؤید ذلك أن  )٤(" ْل َیْكِفي التََّوعُُّدَعَدُم اْشِتَراِط َتْنِجیِز الضَّْرِب َوَغْیِرِه َب
  ) ٥(." ما كان الوعید والتھدید فیھ منتظر الوقوع

                                      
 ) ٦٨٠(رقم  ٣٣٥/ ٢، اعتالل القلوب للخرائطي  ٤٢٧/ ٢)١٤٤٩(مسند الرویاني حدیث رقم )  ١(
 ٢٠٩/ ، األشباه والنظائر للسیوطي ص ٦١/  ٨روضة الطالبین ) ٢(
 ١٢٩/ ٦حاشیة ابن عابدین ) ٣(
 ٥٩/ ٨روضة الطالبین ) ٤(
  ٥٦٥/ ١التشریع الجنائي اإلسالمي ) ٥(
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راب اطا  

 ران ارا  زا  

أي التصرف المراد فعلھ ، أو النتیجة التي یریدھا ویسعى إلیھا ویرغب فیھا 
یس والھدف الذي یرمي إلیھ المبتز ، وھو الغایة ھو الغرض الرئ: المبتز ، فالمبتز علیھ 

التي یبحث عنھا ویجري ورائھا ، وفي سبیلھا ارتكب تلك الجریمة النكراء والشنعاء ، 
إما ابتزاز مادي ، : وبالنظر في المبتز علیھ نجد أن معظم المبتز علیھ یدور بین أمرین 

جریمة االبتزاز الشنعاء بعض  وإما ابتزاز جنسي  ، ویشترط في المبتز علیھ حتى تكتمل
  :الشروط ھي 
  : شروط المبتز علیھ : أوًال 

  أن ال یكون المبتز علیھ حقًا للمبتز  -١

فإذا كان المبتز علیھ حقًا للمبتز فإنھ ال یعد ابتزازًا ، وال تتحقق جریمة االبتزاز 
القول  ، مثل أن یھدد العامل صاحب العمل بتسلیمھ أجره المستحق لھ ، بل من الممكن

بمعنى أن المبتز علیھ إذا كان حقًا للمبتز فإن  )١(بأن االبتزاز بحق ال یعدم االختیار 
المبتز منھ یعتبر مختارًا ، ویصح تصرفھ في تلك الحالة ، كما لو كان الزوج عنینًا 
وانتظرت الزوجة مدة طویلة ثم ابتزتھ بالتشھیر بھ إذا لم یطلقھا فطلقھا ، حیث یقع 

  حًا الطالق صحی
  )المبتز بھ حق ، والمبتز علیھ لیس حقا( االبتزاز بحق واالبتزاز على حق 

قلت بأن الفقھاء قد ذھبوا إلى أن المبتز علیھ إذا كان حقا للمبتز فإن ذلك ال یعد 
ابتزاز ؛ ألن المبتز علیھ حق للمبتز ، ومن ثم كان من الواجب على المجني علیھ أن 

  اللجوء إلى االبتزاز  یدفعھ إلى المبتز ابتداء دون
مسألة ما إذا كان المبتز بھ حقا للمبتز ، لكن : ولكن تثور مسألة أخرى وھي 

كأن یرتكب المجني علیھ خطأ في حق المبتز فیقوم المبتز : المبتز علیھ لیس حقا لھ 
بابتزازه بھذا الخطأ بفعل أمر ال عالقة لھ بالخطأ،  كأن یسرق مالھ ، أو یقتل المجني 

  أبا المبتز فیبتزه إن لم یطلق زوجتھ سوف یبلغ عنھ أو یقتص منھ أو ما إلى ذلك  علیھ 
ذھب بعض الشافعیة كاإلمام الرافعي إلى أن المجني علیھ إذا قام بتطلیق زوجتھ 

جاء في األشباه والنظائر في شروط  )٢(في ھذه الحالة فالطالق واقع ألن االبتزاز بحق 
  : عَّد ِممَّا َیْحُرُم َتَعاِطیِھ َعَلى اْلُمْكَرِه ، َفَلْو َقاَل َوِليُّ اْلِقَصاِص ِلْلَجاِنيَكْوُن اْلُمَتَو"  اإلكراه  

                                      
اْلِإْكَراُه ِبَحقٍّ َلا ُیْعِدُم اِلاْخِتَیاَر َشْرًعا َكاْلِعنِّیِن إَذا : "  "، وجاء فیھ ما نصھ  ٢/٤٣٠مجمع األنھر ) ١(

َنَفَذ ْیِع َماِلِھ َأْكَرَھُھ اْلَقاِضي ِباْلُفْرَقِة َبْعَد ُمِضيِّ اْلُمدَِّة َأَلا َتَرى َأنَّ اْلَمْدُیوَن إَذا َأْكَرَھُھ اْلَقاِضي َعَلى َب
 "ْلَبْیِع ِبَغْیِر َحقٍّ َبْیُعُھ َوالذِّمِّيَّ إَذا َأْسَلَم َعْبُدُه َفُأْجِبَر َعَلى َبْیِعِھ َنَفَذ َبْیُعُھ ِبِخَلاِف َما إَذا َأْكَرَھُھ َعَلى ا

 ٥٠٧، فتح المعین ص   ١١/ ٤إعانة الطالبین ) ٢(
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وھذا یدل على أن المراد   )١(." َلْم َیُكْن إْكَراًھا. َطلِّْق اْمَرَأَتك، َوِإلَّا اْقَتَصْصت ِمْنَك
  ) ٢(ز حقا  كون المبتز بھ حقًا ال خصوص كون نفس االبتزا: باالبتزاز بحق 

  
في حین اعترض اإلمام السبكي على ما ذھب إلیھ اإلمام الرافعي وقال أن ما 
جزم بھ الرافعي من أن االبتزاز بالقصاص في ھذه الحالة لیس ابتزازًا فیھ نظر ، والذي 

  .ینبغي أن یكون ھذا ابتزاز 
مبتز حق لل) استیفاء القصاص أو رفع دعوى السرقة للقاضي(ألن المبتز بھ وھو 

لیس حقا ، من ثم فلیس لھ ابتزازه على الطالق وإن استحق ) الطالق(، لكن المبتز علیھ 
  .قتلھ ؛ ألن الطالق لیس حق للمبتز حتى یحملھ علیھ

االبتزاز البد أن یكون بحق وعلى حق ، أي أّال : ومن ثم فالصواب أن یقال 
ھ وال واجبًا على المجني علیھ یكون المبتز بھ حقًا للمبتز، یتوصل بھ إلى ما لیس حقًا ل

  ومن أمثلة ذلك 
تھدید الزوج زوجتھ بطالقھا إن لم ُتبرئھ من َدْینھا، فال یكون إكراھًا، فإذا " 

  .أبرأتھ فقد سقط الدَّْین من ذمتھ، ولیس لھا أن تطالبھ بعد ذلك
ُیعتبر إكراھًا، ألن الزوج سلطان زوجتھ، فیتحقق منھ اإلكراه، : وقال بعضھم

لو أبرأتھ لتخلص من ھذا التھدید ال تبرأ ذمتھ من الدَّْین، وكان لھا أن : ھذا القول وعلى
  )٣(. تطالبھ بھ بعد ذلك

أن یكون الفعل المبتز علیھ غیر مشروع ،  بمعنى أنھ ال یجوز إجباره علیھ ، ألن  -٢
وذلك الفعل المبتز علیھ قد یكون حراًما ال یجوز فعلھ ال باالختیار واال باالبتزاز ، 

كطلب ممارسة جنسیة محرمة فإن ممارسة الرزیلة حرام سواء فعلت بالرضا أو 
وقد یكون الفعل في أصلھ مباحًا مشروعا من حق المجني علیھ اإلقدام علیھ االبتزاز 

بإرادتھ الحرة لكن ال یجوز تھدیده علیھ ، وذلك كالبیع فإن البیع في األصل مباح لكن 
  قیام بھ عن طریق التھدید واالبتزاز ال یجوز إجبار الشخص على ال

أن یكون المبتز علیھ جریمة أما إذا لم یكن الفعل المبتز علیھ ال یعد جریمة كتھدیده   -٣
بأنھ سیقطع عالقتھ بھ أو أنھ لن یكلمھ ، أو لن یتعامل معھ ال بیًعا وال شراء وما إلى 

  ذلك فال یعد ابتزازا 
ز علیھ ، أما لو أقدم علیھ بإرادتھ فال یعتبر أن یكون المجني علیھ ممتنعًا من المبت  -٤

  ابتزازا 

                                      
 ٢٠٩/ األشباه والنظائر للسیوطي ص) ١(
 ٥٠٧، فتح المعین ص   ١١/ ٤ن إعانة الطالبی) ٢(
ُمصطفى الِخْن،  د / ، د ٢٠٠/ ٧الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي رحمھ اهللا تعالى ) ٣(

 ُمصطفى الُبغا، علي الّشْربجي/
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  التخییر بین المبتز علیھ : ثانًیا 
في غالب األحیان یكون المبتز علیھ أمرًا واحدًا محددًا ومعینًا بذاتھ ، لكن في 
بعض األحیان قد یقوم  المبتز بتخییر المجني علیھ  بین أمرین أو أكثر ، بأن یجبره على 

  أمرین ، أو من أمور محددة ، وقد اختلف الفقھاء في ھذه الحالة  فعل أمر من
فذھب بعض الشافعیة إلى أنھ یشترط أن یكون المبتز علیھ معینًا ، أما إذا َخیَّر 

   )١(المبتُز المجني علیھ بین أمرین أو أكثر ففعل أحدھما ال یكون ابتزازا
ھ سوف یختار أحد أفراد ألن المبتز علیھ إذا كان غیر معین ، فإن المجني علی

المبتز علیھ ، ومن ثم فقد حدث منھ اختیار وھو ما یتعارض مع طبیعة االبتزاز في عدم 
  القدرة على االختیار  

إلى أنھ ال یشترط أن یكون المبتز علیھ  )٣(وبعض الشافعیة ) ٢(وذھب الحنفیة 
فلیس المقصود بالتعیین  معینًا بذاتھ بل یجوز أن یكون المبتز علیھ أحد أمرین أو أكثر  ،

بل قد  - وإن كان ھذا ھو الغالب في المبتز علیھ  -أن یكون المبتز علیھ واحدًا معینًا بذاتھ 
یكون المبتز علیھ واحدًا مبھمًا من أمور معینة ، كأن یخیر المبتز المجني علیھ بین 

  أمرین أو أكثر  بأنھ یجب علیھ فعل واحد من ذلك  
من وقع علیھ االبتزاز أھون األمرین ، فیضطر لفعلھ  وفي ھذه الحالة یتخیر

تخلصا من ھذا االبتزاز ، وھذا التخییر في المبتز علیھ ال یؤثر في االبتزاز ؛ لتحقق 
العیب في الرضا واالختیار ، فحقیقة االبتزاز ما زالت متحققة ، والتخییر في المبتز علیھ 

  لم یزل حقیقة االبتزاز
زوجتیك وإال قتلتك، َوُحِمل على تعیین إحداھما ال على طلق إحدى : كمن قیل لھ

فإیثاره !  طلقت ھذه، فھل ھذا اختیار: إبھام الطالق، إما ھذه أو ھذه وإال قتلتك ، فقال
لھذه على تلك وقد كان قادًرا على العكس یدل على أنھ لیس مختارًا لفراقھا ، ولیس 

ولو عین األخرى لجاء فیھا ھذا القول باختیار؛ ألنھ ال یجد مندوحة عن واحدة منھما، 
 - أنھا تطلق  -: فیھ وجھان أولھما: " بعینھ ، وقد  رجح اإلمام السبكي أنھ مكره فقال 

وھو األرجح في نظري،  -أنھا ال تطلق  -:وھو األصح عند الرافعي والنووي ، والثاني
یًصا عمن طلقھا وال فرق عندي بینھ وبین المكره على قتل معینة ، إال أن ھذا یجد مح

برفیقتھا، وذاك ال یجد إال بنفسھ، ولیس ھذا الفرق بطائل؛ فإن القول في المختص بھا  
  .مقول في رفیقتھا، وكل قول انعكس بنفسھ بطل من أصلھ

إن إقدامھ على ھذا دلیل على اختیاره لفراقھا دون . وقول من ادعى أنھ مختار
  .تلك مختل

                                      
 ٢١٠األشباه والنظائر للسیوطي ص ) ١(
 ١٨١/ ٧بدائع الصنائع ) ٢(
 ١٣ ١٢/ ٢األشباه والنظائر للسبكي ) ٣(
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إن الداعي إلى تعیینھا ترجیح فراقھا، وقد یكون  :لم قلتم :ولكنا نقول في جوابھ
ھجم على ذكرھا ھجًما، وھذا یتفق كثیًرا لمن حمل على شيء من شیئین، وقد أعوزه 

وإن سلمنا أن الداعي إیثار فراقھا، فالذي آثره إنما ھو . الفكر والذعر عن المیز بینھما
ن سلمنا أن فراقھا عنده ذكرھا على ذكر تلك ، ال حب فراقھا على حب فراق تلك ، وإ

  )١( .بتقدیر التعارض راجح على فراق تلك؛ فھذا موضع نظر ال أتذمم فیھ ترجیًحا
  حكم فعل المبتز علیھ : ثالثًا 

  : األمور المبتز علیھا كثیرة لكن في مجملھا تدور حول أمرین 
لكن مع  ھذه المنافع تكون في الغالب أمواًال نقدیة ،و: منافع مادیة : األمر األول 

ذلك قد تكون بعض التوقیعات ، أو التسھیالت الوظیفیة ، أو التعیینات ، بمعنى أدق 
  مخالفات إداریة كإرساء عطاءات أو قروض بدون ضمانات وما إلى ذلك 

وأرى أن الحكم یختلف بین ما إذا كان المال المبتز علیھ حقًا خالصًا بمن وقع 
تز علیھ فیھ اعتداء على حق الغیر ، فیباح في حق علیھ االبتزاز ، وبین ما إذا كان المب

نفسھ ، ویحرم في حق غیره إال إذا فعلھ لتخلیص نفسھ من االبتزاز قاصدًا الضمان ، 
َوِفیَما ُأْكِرَه َعَلْیِھ َأْن :  " فحكم فعل المبتز علیھ یختلف باختالف طبیعتھ جاء في المبسوط 

َقْبَل اْلِإْكَراِه إمَّا ِلَحقِِّھ، َأْو ِلَحقِّ آَدِميٍّ آَخَر، َأْو ِلَحقِّ الشَّْرِع، َیُكوَن اْلُمْكَرُه ُمْمَتِنًعا ِمْنُھ 
  )٢(َوِبَحَسِب اْخِتَلاِف َھِذِه اْلَأْحَواِل َیْخَتِلُف اْلُحْكُم ِفي اْلِكَتاِب ِلَتْفِصیِل َھِذِه اْلُجْمَلِة 

َع اْلَأْمُر َعَلْیِھ َفَتاَرًة َیْلَزُمُھ اْلِإْقَداُم َعَلى َما ُطِلَب َوَكَذِلَك ِفیَما ُأْكِرَه َعَلْیِھ َحتَّى َیَتَنوَّ"
  )٣(" ِمْنُھ، َوَتاَرًة ُیَباُح َلُھ َذِلَك، َوَتاَرًة ُیَرخَُّص َلُھ ِفي َذِلَك، َوَتاَرًة َیْحُرُم َعَلْیِھ َذِلَك 

على  وغالب ھذا النوع من االبتزاز یقع  عالقات جنسیة محرمة :األمر الثاني 
النساء ، حیث یطلب المبتز من الضحیة بعض المتع الجنسیة المحرمة ، تبدأ ھذه المتع 
بالخلوة ، مرورًا بمقدمات الجماع ،وتنتھي بارتكاب الفاحشة ، وقد یطلب المبتز ھذه 

  المتع لنفسھ وقد یطلبھا لغیره
لھا تحت وأرى واهللا أعلم أن العالقات الجنسیة المحرمة ال یجوز اإلقدام على فع

اْلِإْكَراُه َعَلى اْلَقْتِل اْلُمَحرَِّم َلا : " أي ابتزاز وبأي حال من األحوال یقول اإلمام النووي 
ِلَأنَّ َمْفَسَدَتُھ َأْفَحُش " ؛  )٤(" ُیِبیُحُھ، َبْل َیْأَثُم ِباِلاتَِّفاِق ِإَذا َقَتَل، َوَكَذا َلا ُیَباُح الزَِّنى ِباْلِإْكَراِه

اللَِّواُط، َلا ُیَباُح ِبِھ  - وكذلك- . ِر َعَلى اْلَقْتِل َوَسَواٌء َكاَن اْلُمْكَرُه َرُجًلا، َأْو اْمَرَأًةِمْن الصَّْب
   )٥(" َأْیًضا

                                      
 ١٣ ١٢/ ٢النظائر للسبكي األشباه و) ١(
 ٣٩/ ٢٤المبسوط ) ٢(
 ٣٩/ ٢٤المبسوط ) ٣(
 ٩/١٤٢روضة الطالبین ) ٤(
 ٢٠٧/ األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٥(
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  فعل المبتز علیھ في وجود المبتز : رابعًا 
ِر َأْو ذھب األحناف إلى أنھ یشترط أْن یَفَعَل اْلُمْكَرُه اْلُمْكَرَه َعَلْیِھ ِفي ُحُضوِر اْلُمْجِب

َأمَّا إَذا َفَعَلُھ ِفي ِغَیاِب اْلُمْجِبِر َأْو َتاِبِعِھ َفَلا ُیْعَتَبُر . ُحُضوِر َتاِبِعِھ حتى َیُكوُن اْلِإْكَراُه ُمْعَتَبًرا
ْیِع َماِلِھ َوَذَھَب َمَثًلا َلْو َأْكَرَه َأَحٌد آَخَر َعَلى َب. ِلَأنَُّھ َیُكوُن َقْد َفَعَلُھ َطْوًعا َبْعَد َزَواِل اْلِإْكَراِه؛ 

َصِحیًحا  اْلُمْكَرُه َوَباَع َماَلُھ ِفي ِغَیاِب اْلُمْجِبِر َوَمْن َیَتَعلَُّق ِبِھ َفَلا ُیْعَتَبُر اْلِإْكَراُه َوَیُكوُن اْلَبْیُع
  )١( .َوُمْعَتَبًرا

وأرى واهللا أعلم أنھ ال یشترط في االبتزاز أن یفعل المجني علیھ المبتز علیھ في 
المبتز ، بل یكفي حصول غلبة الظن أن المبتز سوف یفعل ما ھدد بھ إن لم یفعل ،  وجود

ألن االبتزاز مبني على األمور المعنویة بخالف اإلكراه الحسي الذي یعتمد على اإلیذاء 
البدني ومن ثم اشترط األحناف أن یفعل المكره المكره علیھ في وجود المكره أو نائبھ 

  بخالف االبتزاز 
  طریقة التواصل بین المبتز والمجني علیھ :  خامسًا

تواصل المبتز  مع المجني علیھ  یكون في الغالب عن طریق االتصال بھاتف 
المجني علیھ ، أو الرسائل النصیة ، أو الرسائل البریدیة حیث یخبره بما یریده منھ ، 

وال غموض  وتكون ألفاظ التھدید والوعید في تلك الحالة واضحة وصریحة ال لبس فیھا
  أي ال تحتمل التأویل 

وقد یلجأ البعض إلى استخدام عبارات وإشارات غیر صریحة ، لكنھا تحمل في 
طیاتھا االبتزاز حتى أن المجني علیھ لیرتعد خوفا منھا ، كأن یرسل لھ بعض الصور 
المشینة لھ ، أو بعض األفعال الخاصة بھ دون أن ینص على ما یریده ، وغالبا یكون ھذا 

  ألمر في بدایة االبتزاز ثم یصرح لھ بعد ذلك ا
وقد یقع التواصل شفھیا  بین المبتز والمجني علیھ ، ویحدث ذلك في الغالب 
عندما  یكون المبتز أقوى من المجني علیھ ، أو لم یرتكب المبتز مخالفة للوصول إلى 

  المعلومات التي یبتز بھا الضحیة 
د یكون عن طریق التلمیح والكنایة ومع والتواصل الشفھي قد یكون صریحا ، وق

أن االبتزاز قد یكون تلمیحًا إال أن تأثیره شدید وفعال نتیجة المواجھة بین الطرفین،  
حیث یسھل معرفة غرض المبتز عن طریق اإلشارة أو طریقة الكالم ، بل قد یتأثر 

ن تلقاء نفسھ المجني علیھ بمجرد نظر من یملك الشيء المھدد بھ لدرجھ أنھ قد یبادر م
  بدفع مال لذلك الشخص  أو التودد إلیھ من أجل شراء سكوتھ 

فلیس لالبتزاز ألفاظ معینة ومحددة ُیقتصر علیھا بل یقع االبتزاز بكل لفظ یغلب 
على الظن أن المراد بھ االبتزاز ، وألفاظ االبتزاز والتھدید أكثر من أن تحصى لكنھا في 

التھدید واالبتزاز ، ومن ثم یترك أمر األلفاظ إلى  غالب األحیان تكون كاشفة عن قصد
  تقدیر القاضي تبعا لطبیعة كل حالة  على حدة 

                                      
 ٣٢/ ، مرشد الحیران ص ١٩٤/ درر الحكام مجلة األحكام العدلیة ص) ١(
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  املبحث الثالث

         عقوبة جرمية االبتزاز

جریمة االبتزاز من أخطر الجرائم المجتمعیة في العصر الحدیث ، بسبب تعدد 
ألخالقیة ، واألمنیة ، االجتماعیة ، وا: آثارھا وأضرارھا على جمیع المستویات 

واالقتصادیة ، والنفسیة ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السریع ، وعقوبة المبتز  
  :  تتنوع إلى قسمین 

  العقوبة الجنائیة المقررة لجریمة االبتزاز : القسم األول 
  ضمان ما نتج عن االبتزاز : القسم الثاني 

  اطب اول

ا و رل ازازاا ر   

جریمة االبتزاز من الجرائم األخالقیة واالجتماعیة الكبرى التي ھزت المجتمع 
في اآلونة األخیرة ،  وھي من الجرائم الحدیثة ومن ثم فلیس لھا عقوبة محددة  ، بل 

  تندرج تحت جرائم التعزیر في الفقھ اإلسالمي 
تبعا ألسباب  -فاوتا كبیرا جدا وعقوبات التعزیر في الفقھ اإلسالمي تتفاوت ت

فتبدأ بمجرد االستدعاء إلى مجلس القضاء ، والتوبیخ وتوجیھ اللوم ، مرورا  -كثیرة 
بالضرب ، وتصل إلى الجلد الكثیر  ، وأرى واهللا أعلم أن عقوبة االبتزاز تجب أن تكون 

زاز ترجع واألسس التي بنیت علیھا تشدید عقوبة االبتمن أشد العقوبات التعزیریة ، 
  : إلى ما یأتي 

، كل جریمة من ھذه الجرائم  اشتمالھا على عدة جرائم في آن واحد: أوًال 
  : تستحق عقوبة منفردة في ذاتھا ، من ھذه الجرائم

جریمة التھدید حیث یقوم الجاني بتھدید المجني علیھ بكشف أسراره الخاصة ، 
  أنواع الضرر المعنوي  وترویعھ  والتأثیر على نفسھ ، وإرھابھ وھو من أشد

كما أن فیھا تعد سافر على الحیاة الخاصة باإلنسان التي حماھا التشریع 
اإلسالمي بسیاج منیع من األحكام التي تحفظ علیھ حریتھ الخاصة ، یدل على ذلك إباحة 

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ : " فقأ عین من یتلصص فقد روى النسائي في سننھ  النبي 
 َراِبیا، َأَتى َباَب النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَأْلَقَم َعْیَنُھ َخَصاَصَة اْلَباِب َفَضَرَبُھ النَِّبيَُّأْع

َلُھ النَِّبيُّ  اَلَصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَتَوخَّاُه ِبَحِدیَدٍة َأْو ُعوٍد ِلَیْفَقَأ َعْیَنُھ، َفَلمَّا َأْن َبُصَر اْنَقَمَع َفَق
   )١(» َأَما ِإنََّك َلْو َثَبتَّ َلَفَقْأُت َعْیَنَك«: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

                                      
في معجمھ حدیث ، والطبراني  ٣٧٦/ ٦)  ٧٠٣٤(أخرجھ النسائي في السنن الكبرى حدیث رقم  )(١

  ٣٧٤األدب المفرد للبخاري ص : ینظر ، صححھ األلباني  ٢٥٤/ ١) ٧٣١(رقم 
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وال شك أن االبتزاز یعتمد في الغالب على التلصص عن طریق إساءة استخدام 
الھواتف النقالة أو ما في حكمھا ، فجریمة االبتزاز تشتمل على دخول غیر مشروع ، 

غیر مشروعة ، لغرض غیر مشروع ، فاالبتزاز تعد على حریة الفرد وعلى بطریقة 
  أمنھ الخاص في كونھ یحیا حیاة طبیعیة خالیة من التھدید والقلق والخوف 

باإلضافة إلى اشتمال االبتزاز على التشھیر باآلخرین ، وإشاعة الفاحشة في 
ة الفاحشة بالعذاب األلیم المجتمع ، وقد توعد الحق سبحانھ وتعالى من یعمل على إشاع

  :في الدنیا واآلخرة قال تعالى               

                         

     ]١٩: النور  

( تزاز فیھ شبھ بالغصب  حیث یلجأ المبتز إلى استخدام القوة المعنویة كما أن االب
بدال من القوة الجسدیة من أجل االستیالء على أموال اآلخرین ) قوة وسیلة التھدید 

  وحقوقھم بطریق الحرام  
  كثرة جریمة االبتزاز : ثانیًا 

تفشي تلك  :من أھم األسباب التي تعضد القول بتشدید عقوبة جریمة االبتزاز 
الجریمة ، حیث انتشرت جریمة االبتزاز انتشارًا كبیرًا في المجتمع نتیجة التطور 
االلكتروني الھائل في وسائل التكنولوجیا الحدیثة ، حیث أصبح الھاتف المحمول 
والحاسب االلكتروني من أخطر األسلحة في العصر الحدیث ، الشتمالھ على كثیر من 

الحصول علیھ أو اختراقھ ، باإلضافة إلى االستخدام الخاطئ  األسرار الخاصة ، وسھولة
لتلك الوسائل من جانب كثیر من األشخاص ، ومن ثم تفشت تلك الجریمة بصورة كبیرة 

  ؛ مما یوجب تغلیظ وتشدید عقوبتھا للحد من ھذا االنتشار
ومقدار التعزیر في الفقھ اإلسالمي مرتبط بمدى قدرتھ على الردع وحصول 

َوَلا ُیَقدَُّر التَّْعِزیُر، َبْل : " وقد أشار شیخ اإلسالم ابن تیمیة إلى ذلك فقال   )١(ار بھاالنزج
ومن عوامل نجاح العقوبة تناسبھا مع قوة الجریمة ، فضعف  )٢( " ِبَما َیْرَدُع اْلُمَعزََّر

ساس العقوبة  یؤدي إلى انتشار تلك الجریمة ، وظلم المجتمع ألن العقاب الرادع ھو األ
  في منع الجریمة

  اآلثار السیئة النتشار جریمة االبتزاز : ثالثًا 
ِلُشُیوِع َأْخَباِر اْلَفَواِحِش َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِبالّصدِق َأو ِباْلَكِذِب َمْفَسَدٌة َأْخَلاِقیٌَّة ، " فإن 

َوَتَجھُُّمُھْم َوَكَراَھُتُھْم ُسوَء ُسْمَعِتَھا ،  َفِإنَّ ِممَّا َیَزُع النَّاَس َعِن اْلَمَفاِسِد َتَھیُُّبُھْم ُوُقوَعَھا ،

                                      
  ٢٠٠/ ٨المحیط البرھاني  )١( 
  ٥/٥٣٠الفتاوى الكبرى  )٢(
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َمِحَي َوَذِلَك ِممَّا َیْصِرُف َتْفِكیَرُھْم َعْن َتَذكُِّرَھا َبْل اْلِإْقَداُم َعَلْیَھا ُرَوْیًدا ُرَوْیًدا َحتَّى ُتْنَسى َوَتْن
یُث ِبُوُقوِع َشْيٍء ِمَن اْلَفَواِحِش َتَذكََّرْتَھا ُصَوُرَھا ِمَن النُُّفوِس، َفِإَذا اْنَتَشَر َبْیَن اْلُأمَِّة اْلَحِد

  اْلَخَواِطُر َوَخفَّ َوْقُع َخَبِرَھا َعَلى اْلَأْسَماِع ، َفَدبَّ ِبَذِلَك ِإَلى النُُّفوِس التََّھاُوُن ِبُوُقوِعَھا ، 
  

َأْن ُتْقِدَم َعَلى اْقِتَراِفَھا َوِبِمْقَداِر َتَكرُِّر  َوِخفَُّة َوْقِعَھا َعَلى اْلَأْسَماِع ؛ َفَلا َتْلَبُث النُُّفوُس اْلَخِبیَثُة
  )١( .ُوُقوِعَھا ، َوَتَكرُِّر اْلَحِدیِث َعْنَھا َتِصیُر ُمَتَداَوَلًة

  خطورة جریمة االبتزاز : رابعًا 
من أھم أسباب تشدید عقوبة االبتزاز خطورة األضرار التي تترتب علیھا ؛ ألن 

عنصر التشھیر بالسمعة األخالقیة ، وإشاعة العالقات  أغلب جرائم االبتزاز یكون
الجسدیة حاضًرا فیھا ، والذي یؤدي بدوره إلى ھدم األسر والبیوت والعالقات الزوجیة ، 

  وتشرید األطفال ، و االغتیال المعنوي لألفراد بل والعائالت   
 وقد ساھم سھولة نشر تلك الفاحشة عبر وسائل التواصل في زیادة أضرارھا
على نطاق واسع ، مع الوضع في االعتبار أن االحتفاظ بتلك المقاطع وإعادة نشرھا 
یجعل الضرر مستمرًا لمدد كبیرة ، ومن ثم فتشدید العقوبة ھو األنسب في ھذا العصر 

  لمنع كل من تسول لھ نفسھ  ارتكاب تلك الجریمة
د العقوبة  باإلضافة إلى الظروف الخاصة بكل جریمة ، والتي قد تستدعي تشدی

كحالي الجاني ، وھل ھي الجریمة األولى لھ ، أو أنھ معتاد اإلجرام في ھذا النوع من 
الجرائم ، باإلضافة إلى حجم المخالفات واألضرار التي ارتكبھا وطریقتھا ، وباختالف 
المجني علیھ الذي وقع علیھ االبتزاز ، وطبیعة تلك الجرائم ھل ھي متعلقة بالمال أم 

  ومدى تأثیرھا علي االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي  بالعرض ،
من الظروف (صغر المجني علیھ في جریمة االبتزاز وأثره على العقوبة 

  )ابتزاز الصغیر والصغیرة : المشدة 
االبتزاز من الجرائم الشنیعة المنبوذة ، وتزداد شناعتھا عندما تقع على صغیر أو 

الصغیرة من أحقر أنواع االبتزاز ، وتدل على شخصیة  صغیرة ، فابتزاز الصغیر أو
  معتدیة بطبیعتھا 

ومن ثم أرى أن تختلف عقوبة ابتزاز الصغیر والصغیرة عن عقوبة ابتزاز 
الكبیر والكبیرة ، فعنصر الصغر من الظروف المشددة التي تقتضي التشدد في العقوبة ، 

  والفقھ اإلسالمي یؤیده  وھذا التشدد في عقوبة ابتزاز الصغیر لھ ما یبرره
فقد نص الفقھاء على أن التعدي على الصبیان بأي شكل من أشكال التعدي 
یستحق التغلیظ في العقوبة حتى أن المالكیة قالوا بأن التحایل على الصبي ومخادعتھ من 

ا َمَعُھ َوُمَخاِدُع ُمَمیٍِّز ِلَأْخِذ َم: " أجل أخذ مالھ تعد جریمة حرابة  جاء في الشرح الصغیر 

                                      
 ١٨٥/ ١٨التحریر والتنویر ) ١(
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َلْو َفِإنَُّھ ُمَحاِرٌب، َوَسَواٌء َكاَن اْلُمَمیُِّز َصِغیًرا َأْو َباِلًغا، َخَدَعُھ َوَأْدَخَلُھ َمْوِضًعا َوَأَخَذ َماَلُھ َو
  ) ١( .َلْم َیْقُتْلُھ

ِمْن َوَكُمَخاِدِع ِبَكْسِر الدَّاِل اْلُمْھَمَلِة الصَِّبيِّ َأْو َغْیِرِه : " وجاء في منح الجلیل 
َماَل الَِّذي اْلَباِلِغیَن ِبَأْن َیَتَحیََّل َعَلْیِھ َحتَّى َیِصَل ِبِھ ِلَمْوِضٍع َتَتَعذَُّر ِفیِھ اْلِإَغاَثُة ِلَیْأُخَذ َما َأْي اْل

  )٢(فھو محارب " َمَعُھ ِبَتْخِویِفِھ ِبَقْتٍل َأْو َغْیِرِه، َوَظاِھُرُه َوَلْو َلْم َیْقُتْلُھ 
تزاز الصغیر أو الصغیرة یرجع إلى أن فیھ استغالل لصغر وتشدید عقوبة اب

الصبي ، حیث یستغل المبتز صغر سن المجني علیھ ؛ لتأكده من عدم  قدرة الصبي على 
  مقاومتھ ، وسھولة ابتزازه  

باإلضافة إلى كبر حجم الضرر والھلع الذي یقع على الصبي فخوف الصغیر 
الصبي إذا صیح بھ، " حجم اإلدراك العقلي  وأكبر بكثیر من خوف الكبیر نظرًا لقلة 

فما بالنا باالبتزاز وقد نبھ الفقھاء على أن درجات   )٣("  أخذتھ ھّزة ورعدة ُتزیل إمساكھ 
التأثر في ھذه المواقف تختلف باختالف طبیعة الشخص وسنھ فیقول اإلمام الجویني 

بت من یثبت، ویرق وال شك أن ھذا یختلف باختالف األشخاص، ویث: " رحمھ اهللا 
  ".)٤( ."الجبان الذي یستشعره في أدنى شيء

ویلحق بالصغیر المعتوه والموسوس وناقصي العقل واإلدراك ومن یغلب علیھ 
الضعف العقلي ؛ ألنھم یشتركون مع الصغیر في نفس العلة وھي التأثر الشدید بأدنى 

یطة ، بل إنھم یفقدون درجات االبتزاز ، حتى أنھ یسھل ابتزازھم بأدنى األمور البس
أعصابھم وتركیزھم وتنتابھم حالة من الذعر الشدید والھلع واالضطراب والرعب حتى 
أنھم یفقدون اإلرادة كلیة بل قد تعتریھم بعض األمراض النفسیة والعصبیة بسبب ذلك 

    )٥("ومثل الصبي ھنا المجنون والسكران وظاھره بحالل أو حرام" االبتزاز 

                                      
  ٤٩٢/ ٤الشرح الصغیر للدردیر ) ١(
  ٣٣٨/ ٩منح الجلیل ) ٢(
 ٤٤٧/ ١٦نھایة المطلب ) ٣(
 ٤٤٦/ ١٦مطلب نھایة ال) ٤(
  ١٨١/ ٨شرح الزرقاني على مختصر خلیل ) ٥(
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ب اطا  

  ن آر ازاز

قد یؤدي االبتزاز في بعض األحیان إلى وقوع أضرار جسدیة أو نفسیة وغیرھا 
بالمجني علیھ ، ومن ثم أرى واهللا أعلم أنھ یجب تضمین المبتز األضرار التي ترتبت 
على ابتزازه ، وھذا التضمین مبني على أن السبب المعنوي وھو التھدید بالمبتز بھ  ھو 

  ى ھذا الضررما أدى إل
وقد ورد في الشرع ما یدل على وجوب ضمان الضرر المعنوي الحادث بسبب 

َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمَطٍر : "  التھدید والفزع والخوف فقد روى عبد الرزاق في مصنفھ 
َغیََّبٍة َكاَن ُیْدَخُل َأْرَسَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِإَلى اْمَرَأٍة ُم: اْلَورَّاِق، َوَغْیِرِه، َعِن اْلَحَسِن َقاَل

َیا َوْیَلَھا َما َلَھا، َوِلُعَمَر : َأِجیِبي ُعَمَر، َفَقاَلْت: َعَلْیِھا، َفَأْنَكَر َذِلَك، َفَأْرَسَل ِإَلْیَھا، َفِقیَل َلَھا
َلَدَھا، َفَصاَح َفَبْیَنما ِھَي ِفي الطَِّریِق َفِزَعْت َفَضَرَبَھا الطَّْلُق َفَدَخَلْت َداًرا، َفَأْلَقْت َو: َقاَل

ْیِھ الصَِّبيُّ َصْیَحَتْیِن، ُثمَّ َماَت، َفاْسَتَشاَر ُعَمُر َأْصَحاَب النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأَشاَر َعَل
َأْقَبَل َوَصَمَت َعِليٌّ َف: َأْنَت َواٍل َوُمَؤدٌِّب َقاَل] ٤٥٩:ص[َبْعُضُھْم، َأْن َلْیَس َعَلْیَك َشْيٌء، ِإنََّما 

  ِفي : ِبَرْأِیِھْم َفَقْد َأْخَطَأ َرْأُیُھْم، َوِإْن َكاُنوا َقاُلوا: ِإْن َكاُنوا َقاُلوا: َما َتُقوُل؟ َقاَل: َعَلْیِھ، َفَقاَل
  
  

ا ِفي َسَبِبَك َھَواَك َفَلْم َیْنَصُحوا َلَك، َأَرى َأنَّ ِدَیَتُھ َعَلْیَك َفِإنََّك َأْنَت َأْفَزْعَتَھا، َوَأْلَقْت َوَلَدَھ
  )١(َفَأَمَر َعِلیا َأْن َیْقِسَم َعْقَلُھ َعَلى ُقَرْیٍش، َیْعِني َیْأُخُذ َعْقَلُھ ِمْن ُقَرْیٍش ِلَأنَُّھ َخَطٌأ : َقاَل

أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قد حكم بوجوب ضمان دیة  :وجھ الداللة 
و ما طبقھ عمر رضي اهللا عنھ ، الجنین الذي سقط بسبب معنوي وھو الفزع والھلع ، وھ

ولم ینكر عثمان : " بل لقد انعقد اإلجماع على ذلك فقد جاء في البیان لإلمام العمراني  
  )٢(. " أنھما رجعا إلى قولھ ، وصار ذلك إجماعًا: وعبد الرحمن ذلك فدل على

َأنَّ َرُجًلا ، َة َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُأَمیَّ، كما روى عبد الرزاق في مصنفھ َعْن َمْعَمٍر 
َوَلِكنَّا ، َأَما ِإنَّا َلْم ُنِرْد َھَذا : " َكاَن َیُقصُّ َشاِرَب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَأْفَزَعُھ َفَضَرَط َفَقاَل

  ") ٣(َوَشاًة َأْو َعَناًقا  -َوَأْحِسُبُھ َقاَل : َقاَل - َفَأْعَطاُه َأْرَبِعیَن ِدْرَھًما ، َسَنْعِقُلَھا َلَك 
فقد قام عمر رضي اهللا عنھ بضمان ما لحق الرجل من ذعر وخوف وھلع أثر 
على تماسك أعصابھ ، مع أنھ رضي اهللا عنھ لم یقصد إفزاعھ وتخویفھ ، مما یدل على 

  ضمان األضرار النفسیة والعصبیة الناتجة عن االبتزاز  

                                      
/ ٩)  ١٨٠١٠(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ كتاب الحدود َباُب َمْن َأْفَزَعُھ السُّْلَطاُن حدیث رقم ) ١(

٤٥٨ 
 ١٣/ ١٩، المجموع  ٤٥٣/ ١١البیان لإلمام العمراني ) ٢(
ْل َیْضَمُن الرَُّجُل َمْن َعَنَت ِفي َمْنِزِلِھ؟ حدیث أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ كتاب الحدود َباُب َھ) ٣(

 ٢٣/ ١٠)  ١٨٢٤٣(رقم 
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اتفق حیث والفقھ اإلسالمي یؤید وجوب ضمان ما نتج عن االبتزاز من أضرار 
الفقھاء على وجوب ضمان ما نتج عن الفزع والخوف والترویع من أضرار ، فمع أن 
الترویع ال یشتمل على اعتداء مباشر وإنما اعتداء بالتسبب نتیجة الخوف والفزع الذي 

  )١(وقع في نفس المجني علیھ إال أن الفقھاء اتفقوا على وجوب الضمان  
على صبي أو امرأة وھما على سطح  حیث ذھب الفقھاء إلى أنھ لو صاح شخص

َوِفي َمْجُموِع النََّواِزِل َرُجٌل : " جاء في البحر الرائق  )٢(أو جدار فسقطا یضمن ذلك 
بل قالوا بأنھ إذا صاح على عاقل  )٣(" َصاَح ِبآَخر فَجاَءة َفَماَت ِمْن َصْیَحِتِھ َتِجُب ِفیِھ الدَِّیُة

َصاَح ِبَصِبيٍّ َأْو َمْجُنوٍن َصْیَحًة َشِدیَدًة، َفَخرَّ ِمْن َوِإْن "في غفلة فذھب عقلھ ضمن ذلك 
َسْطٍح َأْو َنْحِوِه، َفَماَت، َأْو َذَھَب َعْقُلُھ، َأْو َتَغفََّل َعاِقًلا َفَصاَح ِبِھ، َفَأَصاَبُھ َذِلَك، َفَعَلْیِھ 

   )٤("ِدَیُتُھ
إن كان صبي على و: " وقد أشار اإلمام الشیرازي إلى ذلك فقد جاء في المھذب 

طرف سطح ، فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات ضمنھ ؛ ألن الصیاح سبب 
لوقوعھ ، وإن كان صیاحھ علیھ فھو عمد خطأ ، وإن لم یكن صیاحھ علیھ فھو خطأ ، 
: وإن كان بالغ على طرف سطح فسمع الصیحة في حال غفلتھ فخر میتًا ففیھ وجھان

غ في حال غفلتھ یفزع من الصیحة كما یفزع الصبي أنھ كالصبي ؛ ألن البال: أحدھما
   )٥(.  ال یضمن ألن معھ من الضبط ما ال یقع بھ مع الغفلة: والثاني

وإذا كان مجرد الصیاح على الصبي والمرأة سبب للضمان فمن باب أولى 
االبتزاز ؛ ألن التھدید باالبتزاز من أقوى األمور التي تسبب األضرار ، بل قد یترتب 

ذلك التھدید بعض األمراض العصبیة المزمنة كالھلع واالضطراب والخوف ، على 
خاصة وأن كثیرًا من الشخصیات التي تقع تحت التھدید واالبتزاز تكون من النساء ، 
وھن ضعیفات القلب ینھرن نفسیا وعصبیا من أقل األسباب ، ویفزعن بأدنى تھدید ، بل 

َھُؤَلاِء َكِثیًرا َما َیَتَأثَُّروَن " لتھدید واالبتزاز ، ومن الرجال من ینھار أیضا بأدنى درجات ا
والمبتز على علم بمدى أثر ذلك التھدید في نفس المجني علیھ ؛ بدلیل لجوءه   )٦("  ِبَذِلَك  

  لجوءه إلیھ كوسیلة لالبتزاز ، ومن ثم یعتبر ذلك دلیال على قصد اإلضرار 
شدتھ في إلحاق الضرر أیا كان وقد أشار اإلمام الرافعي إلى قوة أثر التھدید و

ولو أتاھا رجٌل، وَأَمَرھا على لساِن اِإلمام بأْن " مصدر التھدید وأنھ كاإلكراه فقال 
تحُضَر، فأجھضت جنینھا، وجب الضمان على عاقلة الرجل، ولو ھدَّد غیر اإلمام حامًال  

                                      
  ٩/٣٦٦، الفروع وتصحیح الفروع ٣/٢٠٥،المھذب للشیرازي ٧/٢٣٥بدائع الصنائع ) ١(
 ٢٣٥/ ٧بدائع الصنائع ) ٢(
 ٨/٣٣٥البحر الرائق ) ٣(
 ٥١٥/ ٥لك العزیز شرح الوجیز ، فتح الم ٣٦٦/ ٩، الفروع وتصحیح الفروع  ٤٣١/ ٨المغني ) ٤(
 ٢٠٥/ ٣المھذب للشیرازي ) ٥(
 ٣٣٥/ ٥مغني المحتاج ) ٦(
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." غیر اِإلمام كإكراھھ وأجھضت َفَزًعا ، فلیكِن الحكُم كما في اِإلمام ، وھذا كما أن إكراه
)١ (  

وال شك أن االبتزاز والتھدید باألمور التي تخل بالشرف والسمعة من أقوى 
األسباب التي تؤثر في اإلنسان ، وتوقع تحت الضغط العصبي والنفسي الذي یسبب لھ 
بعض األمراض ، وإذا كان الصیاح قد یؤدي إلى فقدان العقل والبصر والسمع والمشي 

  فمن باب أولى التھدید بالشرف )٢(قال اإلمام الرملي  وغیرھم كما
بل قد ذھب بعض الفقھاء إلى تضمین ما نتج عن مجرد اإلفزاع والخوف ولو لم 

َوَثَب ِمْن َحاِئٍط ِفي الطَِّریِق َفَنَفَرْت " یقصد الشخص ذلك ، فقد جاء في مجمع الضمانات 
ا، َوَھَلَك َلا َیْضَمُن، َوَكَذا َلْو َصاَح َعَلى َدابٍَّة َفَنَفَرْت، َوَأْلَقْت الدَّابَُّة َوَأْلَقْت َجرََّة ِدْبٍس َعَلْیَھ

 )٣(." َیْضَمُن اْلَواِثُب َوالصَّاِئُح ِقیَمَة اْلَھاِلِك: َحْمَلَھا، َوَھَلَك َقاَل َبَھاُء الدِّیِن اْلِإْسِبیَجاِبيُّ
تزاز ھو السبب في حدوث والمبتز قاصد اإلضرار فمن باب أولى یضمن ، كما أن االب

  تلك األضرار أي أن تلك األضرار حدثت بسببھ ومن ثم یضمنھا 
بأنھ ال یمكن الجزم بأن التھدید واالبتزاز ھو السبب في تلك  :قد یقول قائل 

، والُحكم یتبع  )٤(بأن الغالب أن تلك التھدیدات ھي السبب : األضرار ، یجاب على ذلك 
  بل إن الحنابلة یوجبون الضمان   )٥(" إْفَضاُؤُه إَلْیِھ َأَحْلَنا اْلَھَلاَك َعَلْیِھَلمَّا َكُثَر " الغالب فـ

  
َلا َیَتَعیَُّن ِفي الضََّماِن َكْوُنُھ َسَبًبا " حتى ولو كان السبب غیر معتاد فقد جاء في المغني 

َبًبا ِلْلَھَلاِك ِفي اْلَعاَدِة، َوَمَتى َأْفَضْت إَلْیِھ ُمْعَتاًدا، َفِإنَّ الضَّْرَبَة َوالضَّْرَبَتْیِن ِبالسَّْوِط، َلْیَسْت َس
َوَجَب الضََّماُن ، َوِإْن اْسَتْعَدى إْنَساٌن َعَلى اْمَرَأٍة، َفَأْلَقْت َجِنیَنَھا، َأْو َماَتْت َفَزًعا، َفَعَلى 

   )٦(" َعاِقَلِة اْلُمْسَتْعِدي الضََّماُن، إْن َكاَن َظاِلًما َلَھا 
" نھ ال یوجد سبب ظاھر یمكن إرجاع الھالك إلیھ إال التھدید ، فـ ویؤید ذلك أ

   )٧(" َعَلْیِھ  یجب الضََّمان ِلَأن َھَذا ُممكن َوالسََّبب َظاھر فیحال
بل إن االبتزاز والتھدید باألمور التي تخل بالشرف والسمعة قد تدفع اإلنسان إلى 

االنتحار یكون سببھا مرور المنتحر التخلص من حیاتھ ، ویؤید ذلك أن كثیرًا من حاالت 
بظروف نفسیة وعصبیة ال یستطیع تحملھا ، وغالبا ما تكون تلك الضغوط بسبب أشیاء 
مشینھ لحقتھ ال یتمكن بسببھا من مواجھة الناس ، بل قد أقدم كثیر من الناس على قتل 

                                      
 ٤١٧/ ١٠العزیز شرح الوجیز ) ١(
 ٣٤٩/ ٧نھایة المحتاج ) ٢(
  ١٤٨/ مجمع الضمانات ص) ٣(
  ٤٣٢/ ٨المغني ) ٤(
 ٣٤٩/ ٧نھایة المحتاج ) ٥(
  ٤٣٣/ ٨المغني ) ٦(
 ٣٥٥/ ٦الوسیط في المذھب الشافعي  ) ٧(
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بھ ، وضعف  أوالدھم بسبب تلك الفضائح المشینة ، مما یدل على قوة تأثیر األمر المھدد
  قلوبھم عن تحملھ   

ولم یكتف بعض الفقھاء بتضمین من تسبب في الفزع جمیع األضرار التي لحقت 
الفزعان ، بل ذھبوا إلى تضمینھ األضرار التي وقعت من الفزعان على اآلخرین وقت 

َوَكَذا َلْو  ) ١(الضََّماُن َوَلْو َماَت ِمْن اْلِإْفَزاِع َفَعَلى الَِّذي َأْفَزَعُھ : " الفزع جاء في اإلقناع 
  )٢("  َجَنى اْلَفَزَعاُن َعَلى َنْفِسِھ َأْو َغْیِرِه 

أي أن الفزع والھلع والخوف الذي یفقد اإلنسان السیطرة على نفسھ یرفع عنھ 
الضمان إذا ارتكب بعض األخطاء ، ویتحملھا من تسبب في ذلك الھلع یقول اإلمام 

الصَِّبيِّ َواْلَمْعُتوِه إَذا َكاَنْت ِمْنُھ ِجَناَیًة َیْضَمُنَھا الصَّاِئُح؛ ِلَأنَُّھَما َلا َوالصَِّیاُح ِفي : " الشافعي 
َوَلا َفْرَق َبْیَن اْلِإْكَراِه ِباْلِإْلَجاِء، َوُھَو َأْن َیْغِلَبَھا َعَلى َنْفِسَھا،  )٣(" ُیَفرَِّقاِن َبْیَن الصَِّیاِح َوَغْیِرِه 

   )٤(ِبالتَّْھِدیِد ِباْلَقْتِل  َنْفِسَھا، َوَبْیَن اْلِإْكَراِه

                                      
 ٢٠٥/ ٤اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد ) ١(
 ٥٣/ ١٠اإلنصاف ) ٢(
 ٨٨/ ٦األم ) ٣(
 ٥٩/ ٩المغني ) ٤(
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  املبحث الرابع

  صور االبتزاز بني املاضي واحلاضر

االبتزاز من الجرائم القدیمة الجدیدة فال یكاد یخلو عصر من العصور من بعض 
جرائم االبتزاز ، كذلك تتنوع صور االبتزاز وتختلف من عصر إلى عصر ، ومن مجال 

  عض صور االبتزاز في الماضي والحاضر إلى مجال آخر ، وفیما یلي عرض لب
  : االبتزاز عن طریق الھجاء : أوًال 

الھجاء ، حیث ظھر في بدایة العصر اإلسالمي ھجاء : من أقدم صور االبتزاز 
  .الثامن المیالدي/ االبتزاز بقصد التكسب ، وقد شاع ھذا النوع في القرن الثاني الھجري

ھجاء ال لشيء سوى التلذذ بإھانة فظھر في تلك الفترة شعراء یمارسون ال
األعداء، وأحیانا األصدقاء من أجل  الحصول على بعض األموال ، وقد حوى كتاب 

العدید من ھذه األشعار، لشعراء مثل بشار بن برد ، وحماد بن عجرد ،  )١("األغاني"
  )٢( .وابن مناظر ، ودعبل وغیرھم

عنھم كید شعراء خصومھم ،  مما دفع الخلفاء أن یحیطوا أنفسھم بشعراء یردون
األخطل الذى انخرط أثناء قیامھ بھذا الدور في النزال : ومن أمثلة ھؤالء الشعراء 

  الھجائي الذى دار بینھ وبین الفرزدق وجریر
بینما لجأ البعض إلى دفع مبالغ مالیة للشعراء اتقاًء لشرھم ، وأعطى الزھري 

  )٣(. اتقاء الشرإن من الخیر : شاعرًا، فقیل لھ في ذلك فقال
َوَمْعَناُه أن ِلَسان الشَّاِعر ِممَّا یتقى َفَیْنَبِغي َأن یفتدى َشره ِبَما ُیْعطى َوَقاَل َحِكیم " 

  ِإْعَطاء الشَّاِعر من بر اْلَواِلدین َوَقاَل الفرزدق
  ) ٤() أعق من اْلَجاِني َعَلْیَھا ھجائیا... َوَما حملت ام امرىء ِفي ضلوعھا (

: ما رواه البیھقي َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َقاَلویؤكد ذلك 
ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة، َوَما َأْنَفَق الرَُّجُل َعَلى َنْفِسِھ «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

َقى الرَُّجُل ِبِھ ِعْرَضُھ ُكِتَب َلُھ ِبِھ َصَدَقًة، َوَما َأْنَفَق ِمْن َنَفَقٍة َوَأْھِلِھ ُكِتَب َلُھ َصَدَقًة، َوَما َو
َما َیِقي ِبِھ : ُقْلُت ِلُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر. » َفَعَلى اللَِّھ َخَلُفَھا ِإلَّا َما َكاَن ِفي ُبْنَیاٍن َوَمْعِصَیٍة

   )٥(" َساِن اْلُمتََّقى ُیْعِطي الشَّاِعَر َوَذا اللِّ: ِعْرَضُھ؟ َقاَل

                                      
 كتاب األغاني ألبي الفرج األصفھاني) ١(
 ١٠٠٣١/ ٣٢موجز دائرة المعارف ) ٢(
 ١/٣١محاضرات األدباء ) ٣(
 ١٨١/ ١جمھرة األمثال ) ٤(
، وسنن الدار قطني كتاب  ١٢٧/  ٥٢ِإْنَساُن ِمْن َماِلِھ ِصَیاَنًة ِلِعْرِضِھ اآلداب للبیھقي َباُب َما ُیْعِطیِھ اْل) ٥(

 ، ضغفھ األلباني ١٩٧/ ٧) ٢٩٣٤(البیوع حدیث رقم 
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في سورة البقرة وآل عمران شغل عن : لم ال تقول الشعر؟ فقال: وقیل للبید

  :الشعر
  فلیت أّني لم أكن شاعرا... الكلب والشاعر في منزل 

  یستطعم الوارد والصادرا... ھل ھو إال باسط كّفھ 
نفسا من شاعر ما أجد آكال للسحت وال أوضع وال أطمع وأطبع، وأقّل : وقال 
   )١( .متكسب بشعره

َوَكاَن اْلُحَطْیَئِة َكِثیَر اْلِھَجاِء َوَیتَكسَّب ِبَذلك َوَقْد َشَكاُه النَّاُس ِإَلى َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن 
، ثم َیا َخِبیُث َلَأْشَغَلنََّك َعْن َأْعَراِض اْلُمْسِلِمیَن : ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَأْحَضَرُه َوَحَبَسُھ وقال

 ذكروا َأنَُّھ َأَراَد َقْطَع ِلَساِنھ ِلَئلَّا َیْھُجَو ِبِھ النَّاَس ، ُثمَّ َشَفَع ِفیِھ َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َفَأْخَرَجُھ
   )٢( َوَأَخَذ َعَلْیِھ اْلَعْھَد َأْن َلا َیْھُجَو النَّاَس َواْسَتَتاَبُھ  

  : ابتزاز الصحافة : ثانیًا 
نوع من االبتزاز في العصر الحدیث ابتزاز بعض ومما یندرج تحت ھذا ال

  الصحفیین لرجال األعمال 
حیث احتلت الصحافة مكانة كبیرة في العصر الحدیث ، وأصبحت من أكثر 
األمور تأثیرًا ، یخشاھا الجمیع لقدرتھا على كشف الحقائق ، وُطرق الفساد وأنواعھ ، 

جاللة ،  لكن الصحافة كأي مھنة ودفاعھا عن حقوق المواطنین ، حتى لقبت بصاحبة ال
یتخللھا بعض الفساد ، ومن ھذا الفساد الذي لحق الصحافة ابتزاز بعض الصحفیین 
والصحف الصفراء ، لبعض رجال األعمال من أجل الحصول على بعض األموال أو 

  اإلعالنات المدفوعة األجر وإال اغتیالھ معنویا 
صحافة  أسوأ استغالل ، في حیث بدأ بعض الصحفیین في استغالل حریة ال

ابتزاز رجال األعمال بتھدیدھم بالتعرض لحیاتھم الشخصیة ، والتشھیر بھم وبذویھم ، 
والتشكیك بأعمالھم وأفعالھم  وتصرفاتھم ، معتمدین على خوف رجال األعمال على 
سمعتھم وأنھا رأس مالھم ، وفي سبیلھا سیرضخون لعملیة االبتزاز وسیدفعون ما 

  یطلبونھ 
وقد انتشر ھذا النوع من االبتزاز انتشارًا كبیرًا بسبب كثرة الصحف ، والمواقع 
االلكترونیة ، والقنوات التلفزیونیة ، مما یستدعي وجوب تدخل الدولة بسن بعض 
القوانین التي تنظم الصحافة ، وتحد من سلطتھا في التدخل في الحیاة الخاصة ، وتفعیل 

  بة الصحفیین من أجل القضاء على تلك الظاھرة الخطیرة میثاق الشرف اإلعالمي من نقا

                                      
  ١٠٧، ١٠٦/ ١محاضرات األدباء ) ١(
    ٩٨،  ٩٧/ ٨البدایة والنھایة ) ٢(
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  االبتزاز السیاسي بین الدول : ثالًثا 
االبتزاز السیاسي بین الدول ، نظرًا لحجم األضرار : من أخطر أنواع االبتزاز 

المترتبة علیھ ، حیث یعتبر االبتزاز السیاسي ابتزازًا لكل أفراد الشعب ، ومن ثم 
  أفراد الدولة فالضرر یلحق جمیع 

وقد زاد وانتشر االبتزاز السیاسي بین الدول كثیرًا في العصر الحاضر ، حیث 
باعتباره وسیلة من سائل الضغط  -بدال من الحرب  –لجأت  الدول الكبرى إلى االبتزاز 

الشدیدة ، ووسیلة فعالة في الحصول على بعض المكاسب السیاسیة التي تتعلق بتلك 
، كما لجأت بعض الدول الكبرى إلى تقدیم معونات ومساعدات الدول ومن یحالفھا 

تلك  –تستھدف " اقتصادیة وعسكریة لبعض الدول ثم ابتزازھا بتلك المعونات حیث  
االبتزاز والكسب غیر المشروع تحت ستار المساعدات التي تذھب معظمھا إلى -الدول 

خطبة لھ عن سیاسة  جیوب العمالء ولقد عّبر رئیس إحدى الشركات األمریكیة في
لقد حصلنا مقابل كل دوالر «: االحتكارات الیھودیة األمریكیة واالستعمار الجدید بقولھ

أنفقناه في السنوات الخمس الماضیة على مختلف األغراض خارج الوالیات المتحدة على 
%  ٣٦٧دوالرًا، أي أن نسبة الربح بلغت  ٣،٦٧دوالر أي أن كل دوالر ربح  ٤،٦٧

   )١(" وابتزاز ولیست عملیات اقتصادیة سلیمة وھي سرقة
ومن أكثر أمثلة االبتزاز السیاسي وضوحًا ما یحدث في أثناء كتابة ھذا البحث 
حیث یستغل الرئیس األمریكي دونالد ترامب قوتھ السیاسیة في ابتزاز بعض الدول 

رفع اسم العربیة وفي مقدمتھا السودان من أجل التطبیع مع الكیان الصھیوني مقابل 
السودان من قائمة الدول الداعمة لإلرھاب ، وھو ما اضطر المجلس السیادي الحاكم في 
السودان إلى قبول التطبیع مصرحین بأنھم مضطرین إلى القبول ، وھو ما فعلھ مع دولة 

حیث ابتز اإلدارة السیاسیة في المغرب من أجل التطبیع مع الكیان " المغرب " 
فھ بسیطرة المغرب  على الصحراء الغربیة ، كما تستغل بعض الصھیوني مقابل اعترا

  الدول ملفات حقوق اإلنسان البتزاز بعض الدول لكسب تأییدھا في مواقفھا 
  

  االبتزاز بین الزوجین: رابًعا 
االبتزاز بین : من أكثر صور االبتزاز في العصر الحدیث خطورة على المجتمع 

زوجین ال یقف عند حدود الزوجین ، بل یمتد أثره الزوجین ؛ ألن ضرر االبتزاز بین ال
وضرره على األسرة بالكامل والمجتمع  ، واالبتزاز بین الزوجین من صور االبتزاز 

 : قال تعالى : القدیمة والحدیثة التي أشار إلیھا القرآن الكریم          

                                        

                                      
 ١٧٦العدالة في أنظمة المجتمع اإلسالمي د محمد أحمد عبد الغني ص ) ١(
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                  ]١٩: النساء[  

حیث كان بعض األزواج في الجاھلیة إذا أراد أن یطلق زوجتھ یبتزھا  ویضرھا 
جاء في تبیین الحقائق  )١(ویؤذیھا حتى تدفع لھ المال في مقابل طالقھا فنھاھم اهللا عن ذلك

َلْم َیِصحَّ إْن َقِدَر َعَلى  َخوََّفَھا ِبالضَّْرِب َحتَّى َوَھَبْتُھ َمْھَرَھا( -النسفي َرِحَمُھ اللَُّھ  -َقاَل " 
ِلَأنََّھا ُمْكَرَھٌة َعَلْیِھ إْذ اْلِإْكَراُه َعَلى اْلَماِل َیْثُبُت ِبِمْثِلِھ ِلَأنَّ التََّراِضَي َشْرٌط ِفي ) الضَّْرَب

َوِإْن َأْكَرَھَھا َعَلى ( -َرِحَمُھ اللَُّھ  -َتْمِلیِك اْلَأْمَواِل َوالرَِّضا َیْنَتِفي ِبِمْثِلِھ َفَلا َیِصحُّ ، وَقاَل 
ِلَأنَّ َطَلاَق اْلُمْكَرِه َواِقٌع، َوَلا َیْلَزُم اْلَماُل ِبِھ إْذ الرَِّضا ) اْلُخَلِع َوَقَع الطََّلاُق، َوَلا َیْسُقُط اْلَماُل

  ) ٢(َشْرٌط ِفیِھ َعَلى َما َبیَّنَّا ِمْن َقْبُل ِفي ِكَتاِب اْلِإْكَراِه 
االبتزاز في العصر الحدیث انتشارًا مروعًا ، حیث  وقد انتشر ھذا النوع من

لجأت بعض الزوجات إلى ابتزاز أزواجھن مستغلین بعض األمور التي أعطاھا لھن 
أسوأ استغالل ، حیث لجأت بعض الزوجات أو المطلقات إلى  -كحق الحضانة  -القانون 

والنفقة وما إلى ذلك ،  ابتزاز المطلق بعدم رؤیة األطفال ، وبقائمة المنقوالت الزوجیة ،
كما لجأت بعض الزوجات بعد تعدیل بعض قوانین األسرة إلى تھدید األزواج بقبول 

مطالبھا وإال ستطلب التطلیق وتلجئھ إلى المحاكم وتشتیت األسرة والحرمان من رؤیة  
  األوالد 

بل وصل الحال ولألسف إلى التدني في االبتزاز بصورة كبیرة حیث لجأ بعض 
ج  إلى تصویر العالقة الزوجیة الحالل بینھ وبین زوجتھ ، أو تصویر زوجتھ األزوا

وھي في غرفتھا الخاصة وابتزازھا بتلك الصور والمقاطع عند االنفصال من أجل 
الحصول على بعض حقوق المرأة وإال سینشر تلك الصور على وسائل التواصل 

  االجتماعي 
  الطالق مقابل میراثھا من أھلھا كما لجأ بعض األزواج في ابتزاز زوجاتھم ب

فاألصل أن الزوج ال سلطان لھ على مال المرأة ، وال یحل لھ من مالھا إال ما 
طابت بھ نفسھا، لكن بعض األزواج استخدم العالقة األسریة َوِحرص الزوجة على 
أسرتھا وأوالدھا وابتزھا بذلك من أجل الحصول على المال فیھددھا بالطالق وھدم 

  األسرة 

                                      
 ٤٦٦/ ١، أحكام القرآن البن العربي  ٤٧٥/ ١أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 ٦٩٢، وینظر كنز الدقائق للنسفي ص  ٥٥٣/ ٨، البحر الرائق  ٢٢٥/ ٦تبیین الحقائق ) ٢(
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  استغالل النفوذ في االبتزاز : رابًعا 
من صور االبتزاز التي شاعت في اآلونة األخیرة استغالل البعض نفوذه في 
االبتزاز ، حیث لجأ بعض الموظفین الحكومیین إلى استغالل السلطة الممنوحة لھھم في 

  :ل فيوغالبا ما یكون ذلك االستغالابتزاز بعض الناس من أجل الحصول على األموال ، 
األمور التقدیریة كتقدیر األرباح من قبل مسئولي الضرائب ، أو تقدیر بعض 

  الخبراء والمقیمین ، وتقدیرات موظفي السجالت التجاریة وغیرھا  
وكذلك عند وقوع الناس في بعض األخطاء كما یحدث من موظفي األحیاء  

ة ، حیث یقع بعض الشعبیة ، والوحدات المحلیة ، مع بعض أصحاب المباني المخالف
األھالي في بعض المخالفات نتیجة بعض القوانین الصعبة والغیر مالئمة إن لم تكن 
الجائرة في بعض األحیان ، فیستغل موظفي األحیاء تلك األخطاء في ابتزاز أصحابھا 

  والحصول على األموال 
  ابتزاز أصحاب قطع األراضي الغیر مبنیة : خامًسا 

ي في العصر الحدیث قطع األراضي الصالحة للمباني ، من االستثمار االقتصاد
حیث یلجأ بعض الناس لعدم قدرتھم على التجارة إلى شراء بعض قطع أراضي البناء 
وتركھا فترة من الزمن ثم بیعھا بعد غالء األسعار ، ونتیجة لغالء وارتفاع تكالیف 

المبدئیة ؛ ألنھم ال  تسجیل قطع األراضي في الشھر العقاري اكتفى بعض الناس بالعقود
ینتوون االحتفاظ باألرض وسیبیعونھا ، والذي أدى بدوره إلى شیوع كثیر من المنازعات 
والتعدیات ، حیث لجأ بعض البلطجیة والمجرمین بالتعاون مع بعض المزورین 

  والسماسرة إلى ابتزاز بعض أصحاب تلك القطع ، مستغلین عدم توثیق العقود 
نقل الملكیة ، مستخدمین التطور التكنولوجي السریع  فیقومون بتزویر عقود

الھائل في التزویر كالكتابة على أوراق قدیمة وحبر خاص یوھم بالقدم وغیر ذلك ، ثم 
یقومون بابتزاز صاحب األرض بمبلغ كبیر وإال اللجوء إلى المحاكم التي تستنفز وقتھ 

  ما یطلب منھ ومالھ ، فیضطر صاحب األرض إلى الرضوخ واالبتزاز ودفع 
  : المخلصاتي : سادًسا 

من صور االبتزاز التي ظھرت مؤخرا قضیة وضع الید على بعض األراضي 
المملوكة للغیر ، وطلب بعض المال مقابل ترك األرض ، حیث تشكلت في اآلونة 
األخیرة بعض العصابات ، والتشكیالت اإلجرامیة التي اتخذت االبتزاز منھجا في 

مال ، حیث یقوم مجموعة من البلطجیة المشھورین بالبلطجة واإلجرام االستیالء على ال
في تقسیم بعضھم إلى مجموعتین ، تقوم إحدى المجموعتین بوضع یدھا على قطعة 
أرض مملوكة للغیر ، وعندما یذھب صاحب األرض یشتبكون معھ ویدعون أن لھم حق 

ستعرضون قوتھم في تلك األرض ولن یتركوھا معتمدین على  البلطجة ، حیث ی
وبلطجتھم اللفظیة والفعلیة باألدوات الحادة التي تثیر الرعب والفزع في نفس مالك 

  األرض ویھددونھ بأنھم لن یتركونھ ھو وعائلتھ ، إن ذھب للشكایة  
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وفي تلك األثناء تظھر المجموعة الثانیة من البلطجیة الذین یعرضون على 
المال دون أن یظھرون معرفتھم بھم ،  صاحب األرض طردھم منھا مقابل مقدار من

  وأنھم لدیھم القدرة على تخلیصھ منھم ، وطردھم من األرض وضمان عدم التعرض لھ 
البلطجیة خوفا من ) المخلصاتیة(فیضطر صاحب األرض إلى دفع المال لھؤالء 

ھ طول أمد التقاضي في المحاكم ، والتعقیدات اإلجرائیة في المحاكم  ، باإلضافة لمعرفت
أنھ ھؤالء البلطجیة لدیھم مجموعة من أصحاب السوابق الذین یمكنونھم من حقوق الغیر 
بعیدًا عن اآللیات القانونیة والقضائیة المعروفة ، بل إن صاحب األرض یرى أن ھؤالء 
البلطجیة ھم النجاة من األضرار التي سیتعرض لھا إذا ذھب للشكایة ؛ ألن البلطجي 

اإلجرام ما یمكنھ من تھدید صاحب األرض ، حیث یستطیع  المبتز لدیھ من أسالیب
البلطجي المبتز إصابة نفسھ ببعض الجروح ثم یتقدم للشكایة ضد صاحب األرض معتمدًا 

  على بعض أصدقاء السوء الذین یشھدون معھ 
  

بل قد وصل األمر إلى أبعد من ذلك حیث لجأ بعض البلطجیة المبتزین إلى جمع 
حب األرض ، وتھدیده باالعتداء على أھل بیتھ وتشویھ بناتھ معلومات عن أسرة صا

  خصوصا 
حتى أن بعض المحامین بدأوا ینصحون كثیر من موكلیھم إلى محاولة التفاوض 

  مع ھؤالء المبتزین ودفع بعض المبالغ المادیة وأن ھذا أفضل لھم من اللجوء للقضاء 
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  أھم النتائج المستخلصة من البحث

  

 أحط الجرائم األخالقیة االبتزاز من 
 التشریع اإلسالمي یجرم االبتزاز بكافة أنواعھ وصوره  
 عقوبة االبتزاز ترجع إلى العقوبات التعزیریة  
 تشدید عقوبة جریمة االبتزاز من أھم طرق القضاء علیھ  
 تتنوع عقوبة جریمة االبتزاز بین العقوبة الجنائیة وضمان اآلثار  
ید العقوبة ابتزاز الصبي من أسباب تشد  
  یجب إفراد جریمة االبتزاز بتشریع خاص یحددھا ویبین عقوبتھا  
   النتائج المترتبة على انتشار جریمة االبتزاز من الخطورة بمكان  
 التطور االلكتروني من أھم عوامل انتشار جریمة االبتزاز في العصر الحدیث  
یث االبتزاز الجنسي من أخطر أنواع االبتزاز في العصر الحد  
 التھدید بكشف العورات أخطر أنواع التھدید  
 الخوف من كشف العورة یدفع كثیر من النساء إلى االستجابة لالبتزاز  
 التھدید في االبتزاز یختلف باختالف األشخاص  
 المبتز بھ من أقوى األمور التي تؤثر في إرادة المجني علیھ  
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  أھم المراجع

  القرآن الكریم :أوًال 
  یث وعلومھثانیًا الحد

األولى، : لبنان الطبعة –مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت : اآلداب للبیھقي ، الناشر)١
  م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨

  الریاض-نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة: اعتالل القلوب للخرائطي ، الناشر)٢
وزارة األوقاف والشؤون : تحفة األبرار شرح مصابیح السنة البیضاوي الناشر)٣

  م٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣: كویت عام النشراإلسالمیة بال
دار : التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَِّغیِر للصنعاني، المعروف كأسالفھ باألمیر الناشر)٤

  م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢األولى، : السالم، الریاض الطبعة
بیروت الطبعة  –دار المعرفة : جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي ، الناشر )٥

  ه١٤٠٨األولى ، 
دار الغرب : بشار عواد معروف الناشر: سنن الترمذي المحقق -امع الكبیر الج)٦

  م ١٩٩٨: بیروت سنة النشر –اإلسالمي 
دار المعراج الدولیة : ذخیرة العقبى في شرح المجتبى محمد بن الَولَِّوي ، الناشر)٧

  األولى: للنشر ، الطبعة
 ١٤٣٠األولى، : میة ، الطبعةدار الرسالة العال: سنن أبي داود السِِّجْستاني ، الناشر)٨

  م ٢٠٠٩ -ھـ 
األولى، : لبنان ، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت : سنن الدار قطني ، الناشر)٩

  م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤
الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ )١٠

  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧األولى، : مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الناشر
محمد فؤاد : حیح  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري المحققص)١١

  بیروت -دار إحیاء التراث العربي : عبد الباقي ، الناشر
دار طوق النجاة ، : صحیح البخاري محمد بن إسماعیل  البخاري ، الناشر)١٢

  ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة
: عظیم آبادي ، الناشرعون المعبود شرح سنن أبي داود، المؤلف الصدیقي، ال)١٣

  ھـ ١٤١٥، ٢بیروت ، ط –دار الكتب العلمیة 
بغداد ، الطبعة  –مطبعة العاني : غریب الحدیث  البن قتیبة الدینوري ، الناشر )١٤

  ١٣٩٧األولى ، 
لبنان ،  –بیروت  -دار الكتب العلمیة : غریب الحدیث البن الجوزي الناشر)١٥

  ١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، : الطبعة
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لبنان ،  –دار المعرفة : ریب الحدیث واألثر للزمخشري ، الناشرالفائق في غ)١٦
  الثانیة: الطبعة

دار : البن حجر العسقالني الناشر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ، المؤلف)١٧
   ١٣٧٩بیروت،  -المعرفة 

مكتب المطبوعات : السنن الصغرى للنسائي الناشر= المجتبى من السنن )١٨
  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة، : حلب ، الطبعة –اإلسالمیة 

 –دار الفكر، بیروت : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، للقاري ،   الناشر)١٩
  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، : لبنان ، الطبعة

دار الكتب : المستدرك على الصحیحین أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري الناشر)٢٠
  ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : بیروت الطبعة –العلمیة 

 - مكتبة العلوم والحكم : بزار المطبوع باسم البحر الزخار  ، الناشر مسند ال)٢١
  )م ٢٠٠٩م ، وانتھت ١٩٨٨بدأت ( األولى ، : المدینة المنورة الطبعة 

  ١٤١٦األولى، : القاھرة ، الطبعة –مؤسسة قرطبة : مسند الرویاني ، الناشر)٢٢
لمكتبة العتیقة ا: ، عیاض السبتي، دار النشر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار)٢٣

  ودار التراث
الھند ، المكتب  -المجلس العلمي: مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، الناشر)٢٤

  ١٤٠٣الثانیة، : بیروت ، الطبعة –اإلسالمي 
  الریاض –مكتبة الرشد : المصنف في األحادیث واآلثار ، بن أبي شیبة، الناشر)٢٥
  القاھرة –ین دار الحرم: المعجم األوسط، أبو القاسم الطبراني الناشر)٢٦
القاھرة ،  –مكتبة ابن تیمیة : المعجم الكبیر، أبو القاسم الطبراني  ، دار النشر)٢٧

  الثانیة: الطبعة
دار إحیاء التراث : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لإلمام النووي  الناشر)٢٨

  ١٣٩٢الثانیة، : بیروت الطبعة –العربي 
بیروت،  -المكتبة العلمیة : ، الناشر النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر)٢٩

 م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩
  

  التفسیر وعلومھ: ثالثًا 
دار الكتب : أحكام القرآن ، أبو الحسن الطبري المعروف بالكیا الھراسي ،الناشر)٣٠

  العلمیة، بیروت       
: لبنان الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : أحكام القرآن البن العربي الناشر)٣١

  م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، 
: لبنان ، الطبعة –دار الكتب العلمیة بیروت : أحكام القرآن للجصاص ، الناشر)٣٢

  م١٩٩٤/ھـ١٤١٥األولى، 
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الدار التونسیة للنشر : الطاھر بن عاشور التونسي ، الناشر : التحریر والتنویر )٣٣
  ھـ ١٩٨٤: تونس سنة النشر –

، دار ھجر للطباعة والنشر جامع البیان عن تأویل آي القرآن = تفسیر الطبري )٣٤
  م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢األولى، : والتوزیع واإلعالن الطبعة

الھیئة : محمد رشید رضا الناشر: المؤلف) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم )٣٥
 م ١٩٩٠: المصریة العامة للكتاب سنة النشر

دار الكتاب : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، للزمخشري  ، الناشر)٣٦
  ھـ ١٤٠٧ -الثالثة : بیروت ، الطبعة –ي العرب

الھیئة : تفسیر القشیري البن عبد الملك القشیري  ، الناشر= لطائف اإلشارات )٣٧
 الثالثة: مصر ، الطبعة –المصریة العامة للكتاب 

دار : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز البن عطیة األندلسي  الناشر)٣٨
  بیروت -الكتب العلمیة 

دار إحیاء التراث : التفسیر الكبیر ،  فخر الدین الرازي ، الناشر= غیب مفاتیح ال)٣٩
  ھـ ١٤٢٠ -الثالثة : بیروت الطبعة –العربي 

  
  الفقھ وأصولھ: رابعًا 

األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة: األشباه والنظائر تقي الدین السبكي ، الناشر)٤٠
  م١٩٩١ -ھـ١٤١١

: دار الكتب العلمیة الطبعة: یوطي الناشراألشباه والنظائر جالل الدین الس)٤١
  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، 

دار الفكر للطباعة والنشر : ، الناشر) المشھور بالبكري(إعانة الطالبین أبو بكر )٤٢
  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، : والتوریع ، الطبعة

دار المعرفة : اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ، الحجاوي المقدسي، الناشر)٤٣
  لبنان –بیروت 

: بیروت ، سنة النشر –دار المعرفة : األم لإلمام الشافعي ، الناشر)٤٤
  م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

دار إحیاء التراث : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف المرداوي ، الناشر)٤٥
  الثانیة : العربي ، الطبعة

دار الكتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، البن نجیم المصري ، الناشر)٤٦
 بدون تاریخ -الثانیة : إلسالمي ، الطبعةا
دار الكتب : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع عالء الدین الكاساني ، الناشر)٤٧

  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : العلمیة ، الطبعة
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جدة ،  –دار المنھاج : البیان في مذھب اإلمام الشافعي للعمراني ، الناشر)٤٨
  م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

 –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : یان والتحصیل البن رشد القرطبي ، الناشرالب)٤٩
  م  ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : لبنان الطبعة

مكتبة : تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام ، ابن فرحون، الناشر)٥٠
  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦األولى، : الكلیات األزھریة الطبعة

 - المطبعة الكبرى األمیریة : ق للزیلعي  الناشرتبیین الحقائق شرح كنز الدقائ)٥١
  ھـ ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة الطبعة

: حاشیة البجیرمي على الخطیب ، الناشر= تحفة الحبیب على شرح الخطیب )٥٢
  دار الفكر

دار البحوث : التھذیب في اختصار المدونة البن األزدي القیرواني، الناشر)٥٣
  م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣، ١للدراسات اإلسالمیة ، دبي ط

المكتبة : حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني البن عرفة الدسوقي ، الناشر)٥٤
  العصریة، بیروت

دار الكتب : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي للماوردي الناشر)٥٥
  م ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩األولى، : لبنان الطبعة –العلمیة، بیروت 

محمد بن فرامرز بن علي الشھیر : لفدرر الحكام شرح غرر األحكام ، المؤ)٥٦
  دار إحیاء الكتب العربیة: بمال ، الناشر

: بیروت ، الطبعة -دار الغرب اإلسالمي: الذخیرة  لإلمام القرافي  ، الناشر)٥٧
  م ١٩٩٤األولى، 

: بیروت الطبعة-دار الفكر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدین ، الناشر)٥٨
  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 

المكتب اإلسالمي، : روضة الطالبین وعمدة المفتین اإلمام النووي ، الناشر)٥٩
  م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢، ٣دمشق ، ط -بیروت

لبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت : شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ، الناشر)٦٠
  م ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة

: دار العبیكان ،الطبعة :شرح الزركشي شمس الدین الزركشي الحنبلي  الناشر)٦١
  م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣األولى، 

: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، عام النشر: الشرح الصغیر للدردیر ، الناشر)٦٢
  م ١٩٥٢ -ھـ  ١٣٧٢

دار الكتب : العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للرافعي ، الناشر)٦٣
  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧األولى، : لبنان ، الطبعة –العلمیة، بیروت 

  دار الفكر: العنایة شرح الھدایة ، البابرتي ، الناشر)٦٤
  المكتبة اإلسالمیة: الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیتمي ، الناشر)٦٥
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الطبعة : دار الكتب العلمیة الطبعة : الفتاوى الكبرى البن تیمیة الحراني الناشر )٦٦
  م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨األولى 

دار الفكر ، : عروف بابن الھمام ، الناشركمال الدین الم: فتح القدیر المؤلف)٦٧
  بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

دار بن : فتح المعین بشرح قرة العین ، زین الدین الملیباري الھندي ، الناشر)٦٨
  حزم

فتح الملك العزیزبشرح الوجیز  ، علي بن البھاء البغدادي الحنبلي ، دراسة )٦٩
  عبد الملك بن دھیش. د .وتحقیق أ 

: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: عھ تصحیح الفروع البن مفلح ، الناشرالفروع وم)٧٠
  مـ ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى 

الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي د ُمصطفى الِخْن، دُمصطفى الُبغا، )٧١
  ٤دار القلم ، دمشق ط: علي الّشْربجي ،الناشر

ن اللحام، الحنبلي القواعد والفوائد األصولیة ومایتبعھا من األحكام الفرعیة اب)٧٢
 م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠: المكتبة العصریة ، الطبعة: الناشر

: دار البشائر اإلسالمیة، دار السراج ، الطبعة: كنز الدقائق لإلمام النسفي الناشر)٧٣
  م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢األولى، 

  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت ،  –دار المعرفة : المبسوط ، للسرخسي  ،الناشر)٧٤
دار الصحابة للتراث ، : بن عبد اهللا الخرقي ، الناشرمتن الخرقي أبو القاسم )٧٥

  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣: الطبعة
المعروف بداماد أفندي ، ، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لشیخي زاده)٧٦

  دار إحیاء التراث العربي: الناشر
  دار الكتاب اإلسالمي: مجمع الضمانات ، أبو محمد البغدادي الحنفي ، الناشر)٧٧
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : البن تیمیة الحراني الناشرمجموع الفتاوى )٧٨

: الشریف، المدینة النبویة ، المملكة العربیة السعودیة عام النشر
  م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

: الناشر) مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المھذب  ، لإلمام النووي )٧٩
  دار الفكر

: الریاض ، الطبعة  -المعارف مكتبة: المحرر في الفقھ البن تیمیة  ، الناشر )٨٠
  مـ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الطبعة الثانیة ، 

دار الكتب : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني  برھان الدین بن َماَزَة  الناشر)٨١
  م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤،  ١العلمیة، بیروت ، ط

المطبعة : مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان محمد قدري باشا  ، الناشر)٨٢
  م١٨٩١ -ھـ  ١٣٠٨الثانیة، : میریة ببوالق ، الطبعةالكبرى األ



  

  دقھلیة  -راف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األش
   " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٦١ - 

 

مكتبة ابن تیمیة، مصر : مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني ، الناشر)٨٣
  م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠األولى، : ، الطبعة

دار : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج الخطیب الشربیني ، الناشر)٨٤
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ألولى، ا: الكتب العلمیة ، الطبعة

: بدون طبعة تاریخ النشر: مكتبة القاھرة الطبعة: المغني البن قدامة الناشر)٨٥
  م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨

  بیروت –دار الفكر : منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش، الناشر)٨٦
  دار الكتب العلمیة: المھذب في فقھ اإلمام الشافعي أبو اسحاق الشیرازي ، الناشر)٨٧
: جلیل في شرح مختصر خلیل ، المعروف بالحطاب الرُّعیني الناشرمواھب ال)٨٨

  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر ، الطبعة
بیروت ،  -مؤسسة الرسالة: النتف في الفتاوى أبو الحسن السغدي ، الطبعة)٨٩

  م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤: تاریخ الطبع
دار الفكر، : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، شھاب الدین الرملي الناشر)٩٠

  م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤: بیروت ، طبعة
دار المنھاج : نھایة المطلب في درایة المذھب إلمام الحرمین الجویني، الناشر)٩١

  م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : الطبعة
النَّوادر والزِّیادات على َما في المَدوَّنة من غیرھا من اُألمھاِت ألبي زید )٩٢

  م ١٩٩٩األولى، : روت الطبعةدار الغرب اإلسالمي، بی: القیرواني ، الناشر
دار احیاء : الھدایة في شرح بدایة المبتدي برھان الدین المرغیناني ، الناشر)٩٣

  لبنان –بیروت  -التراث العربي 
القاھرة  –دار السالم : الوسیط في المذھب الشافعي ، أبو حامد الغزالي ، الناشر)٩٤

  ١٤١٧األولى، : ، الطبعة

  كتب اللغة : خامسا 

  بیروت ، الطبعة الثانیة -دار الفكر  : بي الفرج األصفھاني الناشر األغاني أل)٩٥
بیروت ،  –دار العلم للمالیین : تاج اللغة وصحاح العربیة ، الجوھري  ، الناشر)٩٦

  م  ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧الرابعة : الطبعة
بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : تھذیب اللغة أبو منصور األزھري الناشر)٩٧

  م٢٠٠١ى، األول: الطبعة
  بیروت –دار الفكر : جمھرة األمثال ألبي ھالل العسكري ، الناشر)٩٨
 –دار الكتب العلمیة، بیروت : الدر الفرید وبیت القصید ، المستعصمي الناشر)٩٩

  م ٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦األولى، : لبنان ، الطبعة
  م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨األولى : الطبعة)١٠٠



  )بین الماضي والحاضر (جریمة االبتزاز في الفقھ اإلسالمي 
  
  

- ٦٢ - 

 

دار الفكر : ید المبرد، الناشرمحمد بن یز: الكامل في اللغة واألدب ، المؤلف)١٠١
  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧القاھرة ، الطبعة الثالثة  –العربي 

  دار ومكتبة الھالل: كتاب العین الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ، الناشر)١٠٢
 ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة –دار صادر : لسان العرب البن منظور الناشر)١٠٣
  ھـ
: غاء ، للراغب األصفھانى الناشرمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبل)١٠٤

  ھـ ١٤٢٠األولى، : بیروت ، الطبعة –شركة دار األرقم بن أبي األرقم 
  بیروت -عالم الكتب : معاني القرآن وإعرابھ  أبو إسحاق الزجاج ، الناشر)١٠٥
 –مكتبة اآلداب : محمد حسن حسن جبل الناشر. المعجم االشتقاقي المؤصل د)١٠٦

 .م ٢٠١٠األولى، : القاھرة ، الطبعة
عالم : د أحمد مختار عبد الحمید الناشر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ، المؤلف)١٠٧

  م ٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩األولى، : الكتب ، الطبعة
  دار الكتاب العربي: المغرب ، برھان الدین الخوارزمي الُمَطرِِّزّى  الناشر)١٠٨
 -علمیة دار الكتب ال: نثر الدر في المحاضرات بن الحسین الرازي، الناشر)١٠٩

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى، : لبنان ، الطبعة/ بیروت 
دار الكتب : نھایة األرب في فنون األدب ، شھاب الدین النویري  ، الناشر)١١٠

  ھـ ١٤٢٣األولى، : والوثائق القومیة، القاھرة الطبعة
  

  كتب ومراجع عامة :  سادسًا 
  االبتزاز المفھوم والواقع د صالح بن حمید )١١١
األولى : دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة: یة البن كثیر  ، الناشرالبدایة والنھا)١١٢

  م ١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨
  التشریع الجنائي اإلسالمي )١١٣
  العدالة في أنظمة المجتمع اإلسالمي د محمد أحمد عبد الغني)١١٤
  المفصل في الرد على الحضارة الغربیة ، علي بن نایف الشحود)١١٥
مركز الشارقة لإلبداع الفكري ، : شرموجز دائرة المعارف اإلسالمیة ، النا)١١٦

 م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨األولى، : الطبعة

  




