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 , ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا, ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره,إن احلمد هللا
 وأشـهد أن ال إلـه , ومن يضلل فال هادي له, من هيده اهللا فال مضل له,سيئات أعاملنامن و

 :د أما بع,ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله,إال اهللا وحده ال رشيك له
 ملا خلق اإلنسان من عدم جعل لـه الـسمع والبـرص والفـؤاد , _جل وعال_فإن اهللا 

 _جـل وعـال_وبني له طريق اهلد والرشاد , وحذره من طريق الغواية والفـساد , فـأنزل 
َّالكتب , وأرسل الرسل ليهلك من هلك عن بينة , وحييى من حي عن بينـة , ولـئال يكـون 

 .سلللناس عىل اهللا حجة بعد الر
»  ¬  ®  }   :فسلك العاقلون بأنفسهم وأهليهم سبيل النجاة استجابة لقول رهبم

¶  µ   ́   ³  ²   ±   °  ̄  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  
À  Â  Á  z)1( . 

 رشعـه , _جـل وعـال_وإنام نجا من نجا بفعل الطاعة واجتناب املعصية , فبني اهللا 
ٍهنى اهللا عنـه الفـواحش مـن زنـا ولـواط وسـحاق وأحل احلالل , وحرم احلرام , وكان مما  ٍ

ً أو غري ذلك مما حرمه اهللا, سواء أكان مـن ٍ حمرمةٍ أو قبلةٍ فاحشةٍ أو كلمةٍومقدماهتا من نظرة
َّ لكل معتد باملرصاد, وغلـظ, ووقف اإلسالم رجل أو امرأة  يف العقوبـة _تبـارك وتعـاىل_ ٍ

 .ً الناس طريقا ليشبع به شهواتهًليضع حدا لكل من أراد أن يتخذ االعتداء عىل

                                                 

 ).٦( آية , التحريمسورة ) 1(
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 ٤  

ً النكاح وجعله طريقا مباحا يقيض به املرء شـهوته , وحـرم مـا _جل وعال_ورشع  ً
 .املجتمع وأيؤدي بالفساد والرضر عىل الفرد 

אW 
 ومن مقاصـدها , ومن فهمها معرفة مقاصدها,الرشيعة علينا أن نفهمهاإن من حق 

:  وهـي,ا الرشيعة لصالح النـاس يف معاشـهم ومعـادهمحفظ الرضوريات التي جاءت هب
بـد منهـا يف قيـام مـصالح الـدين  والتـي ال,)عـرض وال, واملال,العقل و, والنفس,الدين(

 وكذلك تفوت , وخللٍ بل تصري إىل فساد, مل تستقم مصالح الدنيا بحيث إذا فقدت;والدنيا
 نتيجة اختالل حفظ هذه ن املبني وحصول اخلرسا, األخروية بفوات النجاة والنعيمسعادةال

 يف ٍ آيـاتُ وهـي ثـالث, التي ذكرها ربنا وأشار إليها يف آيات الوصايا العـرش,الرضوريات
¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  ª  »   } : سورة األنعام املبدوءة بقولـه تعـاىل

  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®     ¬z)ثم قـال تعـاىل ,)١:  {  È  Ç

 Ë     Ê  É  ÏÎ      Í  Ì z)2(ثم قال سبحانه , : {  H  G  F  E  D  C  B  A

  QP  O  N  M   LK  J  Iz)3(. 
 :_وجلعز_ ففي حفظ الدين قوله ,هذه اآليات فيها إشارة إىل العناية بالرضوريات

{  ¯®     ¬   «  ªz)قوله, و)٤ : {  s   r  q  p  on  m  l  k  j
                                                 

 ).١٥١( آية ,سورة األنعام) 1(
 ).١٥١( آية ,سورة األنعام) 2(
 ).١٥٢( آية ,سورة األنعام ) 3(
 ).١٥١(سورة األنعام, آية ) 4(
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 ٥  

  wv  u  tz) 1( ¹} :  يف قوله تعاىل, وحفظ النفس¸    ¶  µ  ´  ³z) 2( ,
  :قولــه تعــاىل يف عــرض, وحفــظ ال)ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Çz) 3  }  :قولــهو

{  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾z) ويف حفظ املـال قولـه تعـاىل)٤ , :{  B  A

  H  G  F  E  D  Cz) ٥(,قولــــه و : {P  O  N  Mz) وحفــــظ  ,)٦ 
 فحـصلت , فـال يقـوم هبـا فاسـد العقـل, إال بـهأمور الدنيا واألخريام العقل ال يمكن ق

 . )Ó  Ôz) 7  } : اإلشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل

                                                

 وأشارت ,وقد جاءت آيات أخر فيها ذكر هذه الرضوريات التي ال بد من حفظها
 .الرشيعة إىل ذلك يف أحكام كثرية يف القرآن والسنة

 كونـه ;ًيئا مما جاءت به الرشيعة يف حفـظ العـرضومن املناسب هنا أن نستعرض ش
يف التــزاحم عليــه اخــتالط و ; ٌمقــصود حفظـه يف الــرشيعة ُجْرَالففــ ;مـن مهــامت البحــث

 وقـد ,ٌ وجملبة للفـساد والتقاتـل, األوالد وحفظِدُهَ وانقطاع تع, وتلطيخ الفراش,األنساب
 ,ا مـن املـصالح العظيمـة وما يرتتب عىل حفظه, ألمهيتهااألعراضجاءت الرشيعة بحفظ 

 

 ).١٥٣(سورة األنعام, آية ) 1(
 .)١٥١(سورة األنعام, آية ) 2(
 ).١٥١(سورة األنعام, آية ) 3(
 ).١٥١(سورة األنعام, آية ) 4(
 ).١٥٢(سورة األنعام, آية ) 5(
 ).١٥٢(سورة األنعام, آية ) 6(
 ).١٥١(سورة األنعام, آية ) 7(
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 ٦  

 املفاسد التـي حتـصل  ومن,ا من املفاسد العظيمة باإلنسانوما يرتتب عىل اإلخالل بحفظه
 : ابعدم حفظه
 . قطع النسل :ًأوال
 .انتشار الفساد اخللقي :ًثانيا
 .وحلول الكوارث واملحن ,نزول املصائب :ًثالثا

̀  } : ولو مل يرد يف سوء إمهال حفظ العرض إال قوله تعاىل       _     ~  }|  {  z

  b   az)1(,وقد قرنه بالرشك والقتـل يف قولـه عـز وجـل,? كيف ال,ً لكان ذلك كافيا : 
{  RQ   P  O     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  Az)٢(  .
 : ورً عموما بثالثة أمزاين املحصن وميز حد ال,وجب رجم الزاين املحصن حتى املوتوأ

 إذ ال توجد قتلة يف حد رشعي أشنع من قتل إنـسان ; القتل فيه بأبشع القتالت:ًأوال
ٍ حجرا بحجر حتى يموت,باحلجارة  وعـىل ,أو الـرجم ًومجعا للعقوبة عـىل البـدن باجللـد ,ً

 .  كام جاء يف السنةً سنة)٣(القلب بتغريب الزاين عن وطنه
 .  بحيث متنعهم عن إقامة احلد,رأفة يف دينه أنه هنى عباده أن تأخذهم بالزناة :ًثانيا
  بحيث ال يراهًخفيا فال يكون ,ٍ أنه أمر أن يكون تطبيق احلد بمشهد من املؤمنني:ًثالثا

 .أحد

                                                 

 ).٣٢(سورة اإلرساء, آية ) 1(
 ).٦٨(سورة الفرقان, آية ) 2(
 .)١٣٠( فحة ص− اىل بإذن اهللا تع− املرأة تغريب حكم وسيأيت الكالم عىل) 3(
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 ٧  

 .وهذا التشديد يف العقوبة إنام هو للزجر عن هذا الفعل
 ٍوليس املقصود بحفظ الفرج يف الرشيعة حفظه من الزنا فقط, بل حفظه من أي يشء

 وغـري ذلـك مـن ,الـسحاق ومقـدماهتا وأواط اللـاالغتصاب أو  ك,ٍحرافٍري سوي أو انغ
ٌاألمور التي ال يرضاها خلق مستقيم ٌ وال فطرة سليمة,ٌ ٌ . 

فليس يف الذنوب أفسد للقلـب والـدين مـن هـاتني (:  _رمحه اهللا_ )١(ابن القيمقال 
, فـإهنام _عز وجـل_ٌ وهلام خاصية يف إبعاد القلب عن اهللا −واللواط الزنا: أي −الفاحشتني 

 .)٢()من أعظم اخلبائث
 فلـيس بعـد مفـسدة ,ٌومفسدة الزنا مناقضة لصالح العامل( :_رمحه اهللا تعاىل_وقال 

 ولو ,ع فيه القتل عىل أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها ولذلك رش,القتل أعظم من مفسدته
 .)٣() كان أسهل عليه من أن يبلغه أهنا زنت,بلغ العبد أن امرأته قتلت

 وهـو مـن أرشاط ,وظهـور الزنـا مـن أمـارات خـراب العـامل( :_رمحه اهللا_إىل أن قال 
  .)٤()الساعة

                                                 

 مولده سابع , الشيخ اإلمام احلنبيل,شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي )1(
 يف ثالث عرش شهر رجب سنة إحد ومخسني _رمحه اهللا تعاىل_و تويف ,صفر سنة إحد وتسعني وستامئة بدمشق

 صـالح الـدين بـن ,الوايف بالوفيات: ينظر ,بابن قيم اجلوزية:  الشهري, عامل فقيه أصويل مفرس نحوي ,وسبع مائة
البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن و  ;)٢/١٩٥(أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى :  حتقيق,خليل الصفدي

 ).٢/١٤٣( حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ,السابع
 ).١/٦٥(حممد حامد الفقي : القيم, حتقيقإغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان, حممد بن أيب بكر بن ) 2(
 ).١٦٣(اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف, حممد بن أيب بكر بن القيم ) 3(
 ).١٦٤(ملرجع السابق ا) 4(

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000007&spid=35
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ٍ وهذا آت وال ريـب ,اب اهللاحلوا بأنفسهم عقأٍوما من أمة يظهر فيها الزنا والربا إال 
 والتفكك والتفتـت ,عىل تلك األمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إىل أمخص قدميها

 ?ه وظهر فيهم يف الكبري والصغريؤ كيف وقد استمر,ٌوالتقاتل حال هبم وال ريب
 :  ومن ذلك, والنسلالفرج حلفظ ٍ متعددةٍوقد رشعت الرشيعة اإلسالمية إجراءات

 .النظر إىل املرأة األجنبيةحتريم  −١
 .األجنبية  باملرأة حتريم اخللوة −٢
 وحتـريم كـل مـا , ومقـدماهتا, والـسحاق,اللـواطاالغتصاب ,و و,حتريم الزنا −٣

 .يؤدي إىل الوقوع يف الفاحشة
 .ً وجعله طريقا للتناسل والتكاثر,رشع النكاح −٤

אאW 
 : ولعل من أمهها,عختار هذا املوضواهناك عدة أسباب جعلتني 

مناط دراستهم عـىل  ,قسم السياسة الرشعيةيف  ,أن طالب املعهد العايل للقضاء −١
 ومن ثـم مقارنتهـا بالفقـه اإلسـالمي فكـان مـن واجبـي دراسة وفهم األنظمة

ه بالفقــه وأقارنــ ,)١( مكافحــة التحــرش مــسودة نظــامعلــق عــىلأ الــدرايس أن

                                                 

= 

٨  

 مـن دورة املجلـس الرابعـة, , يف جملـس الـشور,هــ١٤٣٠ مكافحة التحرش اجلنيس عام مسودة نظامعرضت ) 1(
مـن نظـام جملـس ) ٢٣( واملرشوع تم وفق املادة , وحتتوي املسودة عىل ست مواد ,جلسوالزال قيد الدراسة يف امل

مـازن : وقدمه الـدكتور,الشور والتي تسمح لعضو املجلس تقديم طلب تعديل نظام قائم أو مقرتح نظام جديد
 : هي, ومسودة النظام متت يف ثالث خطوات, وأحيل إىل اللجان املختصة لدراسته,بليلة
 .ًاين ملا هو قائم حاليا من تطبيقات اجتهادية يف البنوك والرشكاتبحث ميد −١
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 ٩  

 إىل  تتحاكم هذه الدولةألن ; فقه يف المه مع ما جاءؤاإلسالمي ليعرف مد توا
 لنظـام ا املـادة األوىل مـن خالفهـا فهـو مـردود بـنصاومـ ,الرشيعة اإلسالمية

 .)١( لحكملاألسايس 
مع ما تزخر به مكتبة املعهد العايل للقـضاء وغريهـا مـن اجلامعـات مـن رشوح  −٢

 عـن هـذا لألنظمة السعودية ورشوح لغري األنظمة إال إهنا خاليـة مـن احلـديث
 ألن هذا مـن ; من لدن طالب املعهدً اهتامماىع أن له احلق يف أن يعطاملوضوع م

صلب اختصاصهم فانتدبت نفيس هلذا العمل الـذي أرجـو مـن اهللا الكـريم أن 
 .ًخراآًوفقني فيه وأن يقبله مني أوال وي
مـن  كثـري يفخاصة بعد استفحال هذا املوضوع  احلاجة املاسة ملثل هذا املوضوع −٣

 .ً ووافق ذلك ضعفا يف اإليامن عند آخرين,املجتمعات
 . واحلكم فيه,قلة املؤلفات املتخصصة يف هذا املوضوع والتي توضح خطره −٤

 

                                                  
=  

 .جتميع األنظمة والقوانني املشاهبة يف العامل العريب واإلسالمي وبعض الدول الغربية −٢
 .صياغة ذلك كله يف مرشوع نظام يراعي أحكام الرشيعة اإلسالمية املطبقة يف اململكة العربية السعودية −٣

 .مقرتح املرشوعحفظه اهللا,  ,مازن بليلة: لنظام أخذته من سعادة الدكتورالتعريف بمسودة ا* 
 .)١( ملحق − إن شاء اهللا تعاىل–وسأرفقه يف آخر البحث 

ــاألمر امللكــي رقــم ١٤١٢النظــام األســايس للحكــم, نظــام صــدر عــام ) 1( ــد صــدر ب ــاريخ ) ٩٠/أ(هـــ, وق وت
ة العربية السعودية, وقد صدر يف ثالث وثامنني مادة, هـ, وهو نظام خيتص بطريقة احلكم يف اململك٢٧/٨/١٤١٢

 .هـ٢/٩/١٤١٢, وتاريخ )٣٣٩٧(وقد نرش يف جريدة أم القر, يف عددها رقم 
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 ,من خالل اطالعي عىل عناوين البحوث املفهرسة يف مكتبة املعهـد العـايل للقـضاء

جامعـة امللـك ب  األمري سلامن ومكتبة,ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
 ودارة , ومكتبـة امللـك عبـدالعزيز, ومكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية,سعود

 .ً مل أجد أحدا بحث هذا املوضوع,امللك عبدالعزيز
قـسم (وقد وجدت رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري مـن املعهـد العـايل للقـضاء 

أمحد بن :  إعداد الطالب,لشذوذ اجلنيس وعقوبته يف الفقه اإلسالمي ا:بعنوان) الفقه املقارن
 ,_حفظـه اهللا_عبداهللا بن حممد املطلق :  بإرشاف معايل الشيخ الدكتور,فهد بن محود املرويت

 .سودة النظام مل يتعرض مل ويكفي أن الباحث,وشتان ما بني املوضوعني
ًن موضوعا واحدا وهو اجلنس يلتقيان يف كوهنام يتناوالنيوال شك أن املوضوع  أما ,ً

 . وال عقوبته, وال تبني كيفية إثباته,التحرش اجلنيسصور  تناقش الفصول واألبواب فال
אW 
ز التـساؤالت بـر ومـن أ, سيجيب عن بعض التساؤالت– بإذن اهللا تعاىل –البحث 

 :التي سيجيب عنها البحث
 ما املراد بالتحرش اجلنيس? −١
 رش اجلنيس?ما صور التح −٢
 ما أسباب التحرش اجلنيس? −٣
 طرق إثبات التحرش اجلنيس?ما  −٤
  وما موقف الفقه اإلسالمي منها?,ما عقوبات التحرش اجلنيس يف النظام −٥

 ١٠  



 
 

 

א  

אW 
ٍنظرا لوجود كثري         والتـي أصـبحت تـشكل ظـاهرة , مـن قـضايا التحـرش اجلنـيسً

 ويبني حقيقة ,التحرش اجلنيس دراسة مقارنةفإن هذا يستلزم أن يقوم أحد الباحثني بدراسة 
 وكيف يتم ردع من يقوم بمثل تلـك , ثم يذكر طرق إثباته, وأسبابه,صوره وجييل ,التحرش
 ?الترصفات

 . املاتعةية يف هذه الرحلة العلم– بإذن اهللا تعاىل –وهذا ما أريد أن أصل إليه 
אW 

عىل  يشتمل :ثالث أمور
אאW  W

 . مرشوع النظام وأقارنه بالفقه اإلسالميعلق عىلـ بالنسبة لطريقة البحث فإين أ ١
 . ـ االستقراء التام هلذا املوضوع٢
 . ـ التمهيد للمسألة بام يوضحها٣
ً ـ بالنسبة للتعاريف أذكرها لغويا وفقهيا ونظاميا ٤ ً إن كـان هنـاك تعـاريف هلـا يف −ً

 .−النظام
 ـ الرجوع يف كل مسألة إىل املصادر األصلية للنظام واألنظمـة يف اململكـة العربيـة ٥

 .وقبلها كتب الفقه اإلسالمي لتتم املقارنة عىل ضوئها ,السعودية
WאאW 

 . ـ االلتزام برتقيم اآليات وعزوها إىل سورها١
وذلـك بـذكر اسـم  مـصدر احلـديث  اإلحالـة إىل: بالنسبة لتخريج األحاديـث ـ٢

 ١١  



 
 

 

א  

  .ًإذا كان مذكورا يف املصدرزء والصفحة ورقم احلديث واجلالكتاب 
 ـ إن كـان احلـديث يف الـصحيحني أو أحـدمها اكتفيـت بتخـريج احلـديث مـنهام ٣

 وإن مل يكن فيهام أخرجته من املصادر املعتمدة مـع ذكـر ,لتضمنه احلكم بصحته
ًا وتضعيفا العلامء فيه تصحيح بعضما قاله ً. 

 . ـ توثيق مذاهب العلامء وأقواهلم من الكتب املعتمدة يف كل مذهب٤
 .كتب األنظمة ـ توثيق آراء رشاح األنظمة من ٥
 ـ تبيني األلفاظ الغريبة واملصطلحات التي حتتاج إىل بيـان بتوثيـق كـل ذلـك مـن ٦

 .مصادره املعتمدة
ده ووفاتـه وشـهرته ومـصدر  ـ أترجم لألعالم باسم العلم ونـسبه وتـاريخ مولـ٧

 .الرتمجة مع االختصار قدر اإلمكان
 ـ تكون اإلحالة إىل املصدر يف حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه واجلزء والصفحة ٨

 .ى يشار يف اهلامش إىل املصدرعنويف حالة النقل بامل
אאא،אW 

 .وب وسالمته من الناحية اللغوية واإلمالئية والنحوية ـ االعتناء بصحة املكت١
 ـ العناية بضبط األلفاظ خاصة األلفاظ املشكلة التـي يرتتـب عـىل عـدم ضـبطها ٢

 .غموض والتباس
 . ـ العناية بعالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها الصحيحة٣
 . ـ االهتامم باجلانب الشكيل للبحث عىل وجه العموم٤
 :يتنصوص أتبع اآل عند إثبات ال−٥

W

 ١٢  
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 . z......}ـ أضع اآليات القرآنية بني قوسني مميزين عىل هذا الشكل 
  .».....«ـ أضع األحاديث النبوية بني قوسني عىل هذا الشكل 

ـ أضع نصوص العلامء التي أنقلهـا بنـصها بـني قوسـني مميـزين عـىل هـذا الـشكل 
).........(. 

אW 
 :لنحو اآليت بياهنا عىل ا,متهيد وثالثة فصول وخامتة تتكون خطة البحث من مقدمة و

ــة ــشمل:املقدم ــة املوضــوع: وت ــاره, أمهي ــباب اختي ــسابقة , وأس ــات ال  والدراس
 .تهخطو , ومنهج البحث,للموضوع

 : مطالبستةوفيه  :التمهيد
 . يف اللغةتعريف التحرش: املطلب األول
 . يف اللغةتعريف اجلنس: املطلب الثاين
 .ًتعريف التحرش اجلنيس مركبا: ثاملطلب الثال

 .دوافع احلديث عن التحرش: املطلب الرابع
 . يف العرص احلديثتاريخ استخدام مصطلح التحرش: امساملطلب اخل

 .لتحرش ملصطلح اشاهبةامل  القانونيةصطلحاتبعض امل: املطلب السادس
 :وفيه ثالثة مباحث ,وحكمه ,أسبابه و, التحرش اجلنيسصور: الفصل األول
 : مطالب أربعة وفيه, التحرش اجلنيسصور: املبحث األول
 : فروع أربعة , وفيهاإلشارةالتحرش اجلنيس ب: املطلب األول

 ١٣  



 
 

 

א  

 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف االصطالحي: الفرع الثاين

 .أمثلة للتحرش: الثالثالفرع 
 .التحرش باإلشارة يف النظام: الفرع الرابع
 : , وفيه أربعة فروعالقوللتحرش اجلنيس با: املطلب الثاين
 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف االصطالحي: الفرع الثاين
 .األمر بحفظ اللسان عن الباطل: الفرع الثالث
 .التحرش بالقول يف النظام: الفرع الرابع

 : , وفيه مخسة فروعالفعلالتحرش اجلنيس ب: املطلب الثالث
 .ف اللغويالتعري: الفرع األول
 .التعريف االصطالحي: الفرع الثاين
 .أمثلة للتحرش بالفعل: الفرع الثالث
 .التحرش بالفعلاألدلة من الرشيعة عىل حتريم : الفرع الرابع

 .التحرش بالفعل يف النظام: الفرع اخلامس
 : , وفيه مخسة فروعالكتابةالتحرش اجلنيس ب: املطلب الرابع
 .يالتعريف اللغو: الفرع األول
 .أمثلة للتحرش بالكتابة: الفرع الثاين
 .الكتابة مقدمة عىل اإلشارة عند الفقهاء: الفرع الثالث

 ١٤  
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 .احلكم الفقهي للكتابة: الفرع الرابع
 .التحرش بالكتابة يف النظام: الفرع اخلامس
 : مطالب ستة وفيه,أسباب التحرش اجلنيس: املبحث الثاين
 : فروع , وفيه مخسةاالختالط: املطلب األول
 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .ضوابط عمل املرأة: الفرع الثاين
 .فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء بتحريم االختالط: الفرع الثالث
 .منع االختالط يف النظام: الفرع الرابع

 .االختالط يف الدول الغربية: الفرع اخلامس
 :ه مخسة فروع , وفيتأخري الزواج: املطلب الثاين
 .التعريف الرشعي: الفرع األول
 .حكم الزواج: الفرع الثاين
 .احلكمة من الزواج: الفرع الثالث
 .حق املرأة يف الزواج: الفرع الرابع

 .حق املرأة يف اختيار الزوج: الفرع اخلامس
 : , وفيه فرعان البرصغضعدم : املطلب الثالث
 .التعريف اللغوي: الفرع األول

 .حكم النظر يف الكتاب والسنة: اينالفرع الث
 : , وفيه ثالثة فروعضعف الوازع الديني: املطلب الرابع

 ١٥  
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 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف االصطالحي: الفرع الثاين
 .ضعف الوازع الديني يف املجتمع: الفرع الثالث

 : , وفيه مخسة فروعاخللوة باملرأة األجنبية: املطلب اخلامس
 .التعريف اللغوي: ولالفرع األ

 .التعريف الرشعي لألجنبي: الفرع الثاين
 .التعريف النظامي لألجنبي: الفرع الثالث
 .األدلة عىل حتريم اخللوة باملرأة األجنبية: الفرع الرابع

 .حتريم اخللوة يف النظام: الفرع اخلامس
 ,  اإلباحيـة)نتاالنرت(الشبكة العاملية القنوات الفضائية , ومواقع : املطلب السادس

 :وفيه ستة فروع
 .التعريف االصطالحي: الفرع األول
 .املراد بالقنوات الفضائية يف هذا البحث: الفرع الثاين
 .املراد بالتحرش اجلنيس يف القنوات الفضائية واملواقع اإلباحية: الفرع الثالث
 .احصائيات عن القنوات الفضائية:الفرع الرابع

 ).االنرتنت(ش اجلنيس عن طريق الشبكة العاملية طرق التحر: الفرع اخلامس
 .القنوات الفضائية واملواقع اإلباحية يف النظام: الفرع السادس
 : وفيه ثالثة مطالب,حكم التحرش اجلنيس: املبحث الثالث
 .األدلة عليه من الكتاب: املطلب األول

 ١٦  
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 .األدلة عليه من السنة: املطلب الثاين
 .اع اإلمجدليل: املطلب الثالث
 : وفيه مبحثان,إثبات التحرش اجلنيس: الفصل الثاين
 : وفيه مطلبان,اإلقرار :املبحث األول
 : , وفيه مخسة فروع اإلقرارتعريف: لاملطلب األو
 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف الرشعي: الفرع الثاين
 .التعريف القانوين: الفرع الثالث
 .تهاألدلة عىل مرشوعي: الفرع الرابع

 .اإلقرار يف النظام: الفرع اخلامس
 : , وفيه مخسة فروعرشوط اإلقرار: ايناملطلب الث

 .يف الرشعالعامة رشوط اإلقرار : الفرع األول
 .رشوط اإلقرار اخلاصة يف الرشع: الفرع الثاين
 .رشوط اإلقرار يف النظام: الفرع الثالث
 .الرجوع عن اإلقرار يف الرشع: الفرع الرابع

 .الرجوع عن اإلقرار يف النظام: اخلامسالفرع 
 : وفيه ثالثة مطالب, البينة:املبحث الثاين
 : , وفيه أربعة فروع وبيان املراد هبا,تعريفها: املطلب األول
 .التعريف اللغوي: الفرع األول

 ١٧  
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 .التعريف الرشعي: الفرع الثاين
 .التعريف القانوين: الفرع الثالث
 .التحرش اجلنيسعالقة البينة ب: الفرع الرابع
 : , وفيه ستة فروعالشهادة: املطلب الثاين
 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف الرشعي: الفرع الثاين
 .التعريف القانوين: الفرع الثالث
 .األدلة عىل مرشوعيتها: الفرع الرابع

 .رشوط قبول الشهادة يف الرشيعة: الفرع اخلامس
 .دة يف النظامضوابط سامع الشها: الفرع السادس
 : , وفيه مخسة فروعالقرينة: املطلب الثالث
 .التعريف اللغوي: الفرع األول
 .التعريف النظامي: الفرع الثاين
 . االستدالل بالقرائن جواز األدلة الرشعية عىل:الفرع الثالث
 .أنواع القرائن: الفرع الرابع

 .القرائن احلديثة: الفرع اخلامس
 , وموقف الفقه اإلسالمي منها,تحرش اجلنيس يف النظامعقوبات ال: الفصل الثالث

 :ثالثة مباحثوفيه  ,وبعض التطبيقات القضائية
 . يف مرشوع النظامعقوبات التحرش اجلنيس: املبحث األول

 ١٨  



 
 

 

א  

 : , وفيه سبعة فروعالفقه اإلسالمي من عقوبات التحرشموقف : املبحث الثاين
 .أنواع العقوبات يف الرشيعة: الفرع األول

 .التعريفات الرشعية للعقوبات: لفرع الثاينا
 .عقوبة التحرش اجلنيس يف الرشيعة: الفرع الثالث
 .مرشوعية التعزير يف الرشيعة: الفرع الرابع

 .عقوبات التعزير يف الرشيعة: الفرع اخلامس
 .عقوبات التعزير يف النظام:الفرع السادس
 .نصوص الفقهاء يف تعزير املتحرش:الفرع السابع

 .تطبيقات قضائية: بحث الثالثامل
 . والتوصيات,وفيها أهم النتائج: اخلامتة

 :الفهـــــارس
 .فهرس اآليات القرآنية

 . واآلثارفهرس األحاديث
 .فهرس األعالم

 .فهرس املصادر واملراجع
 .فهرس املوضوعات

ً وحسبي أين أنوي أن أقـدم بحثـا , واملسلمني ممن يطلبون العلم ليعمل به اهللاجعلني
 .ً سائال إياه اهلد والسداد والتوفيق,يف متامهفمن اهللا أستمد العون  ,أرجتي فيه ما عند اهللا

 ١٩  
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 ٢٠  

W 
َّخرا الذي منآً أتقدم بالشكر هللا أوال و:ًأوال  . وتفضل وأعان عىل هذا املوضوعً
 , وأسـأل ٍ , وتوجيـهٍ , ونـصحٍأشكر والدي الكريمني عىل ما بذاله مـن تربيـة :ًثانيا

 .حيسن هلام اخلامتة , وأن جيزل هلام املثوبةأن املوىل أن يبارك هلام يف عمرمها , وأن يرمحهام , و
 وهللا احلمد – والذي كنت , يف حتقيق حلميًا وملن كان سبب,شكر ألهل الفضل :ًثالثا

 وعـىل ,هــ١٤١٩ والزلت أطمح بتحقيقه خالل أكثر من عرش سنوات مضت مـن عـام –
 حيث إن قبـويل يف ,_وفقه اهللا_ني الرشيفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز رأسهم خادم احلرم

ً فضال عن أنه تفضل وتكـرم بتحمـل , مكارمه ضمناملعهد العايل للقضاء كانت مكرمة من
 . وكذلك بقية زمالئي,تكاليف دراستي

 ,_حفظها اهللا_ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية , هذه اجلامعة املباركة:ًرابعا ً
 .وحفظ القائمني عليها من كل سوء

املـرشف عـىل هـذا (فيصل بـن رميـان الرميـان :  إىل فضيلة الشيخ الدكتور:ًاخامس
ه  فل,عىل حتمله وتقبله لزيارايت واتصااليت املتكررة حتى يف أوقات راحته وإجازاته) البحث

 . له ولوالديهمني كل الشكر والتقدير والدعاء
وعـىل آلـه  ,وصىل اهللا وسلم عىل سـيد األنبيـاء واملرسـلني ,واحلمد هللا رب العاملني

 .وصحبه أمجعني
 للتواصل مع الباحث
٠٥٥٤٢٦٩٥٠٦ 

ABAB108@hotmail.com 
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 : واحدوفيه مبحث
ïä¦a@”ŠznÛa@ÑíŠÈm@ @

 :وفيه ستة مطالب
 .تعريف التحرش يف اللغة: املطلب األول
 .ةتعريف اجلنس يف اللغ: املطلب الثاين
 .ًتعريف التحرش اجلنيس مركبا: الثاملطلب الث

 .دوافع احلديث عن التحرش :املطلب الرابع
 .تاريخ استخدام مصطلح التحرش :املطلب اخلامس
 . ملصطلح التحرششاهبةامل  القانونيةصطلحات بعض امل:املطلب السادس
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 ٢٢  

 

 املطلب األول
òÌÜÛa@¿@”ŠznÛa@ÑíŠÈm@ @

 .د يرجع إليه فروع الباباحلاء والراء والشني أصل واح
 ولـذلك يـسمون ;ً ومنه سمي الرجل حراشـا, فاحلرش األثر ,وهو األثر والتحزيز

 . ألن فيه خشونة;الدينار أحرش
 .ً ألن يف جلده خشونة وحتزيزا;ويسمون الضب أحرش

 ألن ذلـك ; فهو مـن البـاب, إذا أغريت وألقيت العداوة,حرشت بينهم: فأما قوهلم
 .لصدور والقلوبكتحزيز يقع يف ا

 .جامعها مستلقية عىل قفاها: ًوحرش املرأة حرشا
 .تعرض له ليهيجه:  وحترش به, قاتله:وحارشه

 )١(والتحرش أو احلرش أو التحريش, هي كلمة مـشتقة مـن الفعـل الثالثـي حـرش
أفـسد وأغـر بعـضهم :  وحرش بيـنهم,إغراؤك االنسان واألسد ليقع بقرنه(: ويقصد به

 .)٢() بعضب

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٢/٣٩(عبدالـسالم هـارون :  حتقيـق, أمحد بن فـارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
إبـراهيم /ه د قـام بإخراجـ,املعجـم الوسـيطو  ;)٥٨٩(الرسالة ب الرتاث يف مؤسسة مكت:  حتقيق,الفريوزآبادي

عـيل شـريي : , دراسـة وحتقيـق حممد الزبيـدي,تاج العروس من جواهر القاموسو  ;)١/١٦٦(أنيس وآخرون 
 .حرش: , مادة)٩/٨٥(

 .حرش: , مادة)٦/٢٧٩( حممد بن منظور ,لسان العرب)  2(
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 ٢٣  

إن الـشيطان «:  يقـولسمعت رسول اهللا :  ذلك ما رواه جابر بن عبداهللا قالومن
 )١(»قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب , ولكن يف التحريش بينهم

 )٢( )يسعى يف التحريش بينهم باخلصومات والشحناء واحلروب والفتن وغريها: أي(

 .ني الناس من الفتن التي يسعى الشيطان هبا بوالتحرش اجلنيس
 .يجهيالتحرش باليشء يعني التعرض له بغرض هتف :وعليه

 , اإلغواء واإلثارة واالحتكاك واملراودة عن النفس:والتحرش يف أبسط صورة يعني
O  N  ML  K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A   }: تعــاىل قــال

  Z  Y  X      W   VU  T  S    R  QPz)ــا )٣ ــراودة تكــرر ذكره ــسورة يف  وامل يف ال
 .)٤(عأكثر من موض

                                                

 

 

, ) ٢٨١٢(حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي , حـديث رقـم :  حتقيـقصحيح مسلم , مسلم بن احلجـاج النيـسابوري ,) 1(
)٤/٢١٦٦( 

 )١٧/١٥٦(املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج , حييى بن رشف النووي , ) 2(
 ).٢٣(سورة يوسف, آية ) 3(
 ).٢٦(حممد عيل قطب /التحرش اجلنيس, د: ينظر) 4(
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 ٢٤  

 

 املطلب الثاين
òÌÜÛa@¿@ä¦a@ÑíŠÈm@ @

 . وهو الرضب من اليشء,اجليم والنون والسني أصل واحد
 .)١( واجلمع أجناس, وهو من الناس والطري واألشياء مجلة,كل رضب جنسو

مل  وفالن جيانس البهائم وال جيـانس النـاس إذا , يشاكله:هذا جيانس هذا أي: ويقال
 .)٢( وال عقلٌيكن له متييز

اتـصال شـهواين بـني الـذكر (:ويطلق هذا املصطلح يف االستعامل املعارص عـىل أنـه
 .)٣()واألنثى

:  ومـن ذلـك,لعدم اشـتامله عـىل جزئيـات املعـرف ;التعريف غري جامعولعل هذا 
 .الشذوذ باملعنى املعارص

ًيس يـرتك أثـرا نفـسيا التحـرش اجلنـ يف أن ويمكن مالحظة املعنى اللغوي للكلمـة ً
ًوسلوكيا وعدوانيا يف نفس املتحرش واملتحرش به  والتحرش يلقي العداوة بـني املتحـرش ,ً

 وقد يقوم املتحرش بالتحرش من باب االنتقام من والد املتحـرش بـه أو ,به وبني املتحرش
                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)١/٤٨٦ (م هـارونعبدالـسال:  حتقيـق, أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
: , مـادة)٧٨(ب التعريفـات, عـيل اجلرجـاين كتاو  ;)٥٣٧ (مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة:  حتقيق,الفريوزآبادي

 .جنس
, دراسـة  حممـد الزبيـدي,تاج العـروس مـن جـواهر القـاموسو  ;)٦/٤٣(, حممد بن منظور لسان العرب:  ينظر)2(

 .جنس: , مادة)٨/٢٣١(ي عيل شري: وحتقيق
 .جنس: , مادةوقد أقره جممع اللغة) ١/١٤٠(رون إبراهيم أنيس وآخ/ قام بإخراجه د,املعجم الوسيط )3(
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 ٢٥  

 .)١( واملتحرش قد يستخدم اخلشونة عند حترشه,أخيه أو زوجه أو غري ذلك
فالن جيانس البهائم وال جيانس الناس إذا مل يكن لـه متييـز : ام قيل يف بيانه واجلنس ك

 .وال عقل
 ,الناسعقالء  وال يشابه ,فالذي يقوم بالتحرش اجلنيس هو يف احلقيقة يشابه البهائم

ً واملتحـرش أيـضا قـد جتـرد مـن ,ن البهائم تواقع من يكون أمامها وقت ثوران شهوهتاإإذ 
 .ن أصحاب العقول السليمة تنفر من هذا الفعلإ  إذ,التمييز والعقل

 
 

                                                 

قد يستخدم اخلشونة ; ألن بعض املتحرش هبن من النساء, قد تسلم نفسها للمتحرش, ال موافقة ملـا يعمـل, وإنـام ) 1(
 . وهناك من الوقائع ما يدل عىل ذلكًا من إحلاق الرضر هبم,خوف وأأطفاهلا,  وأ ,حمافظة عىل جنينها
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 ٢٦  

 
 املطلب الثالث

bj×Šß@ïä¦a@”ŠznÛa@ÑíŠÈm@ @

 :, فمن ذلكتعريفات عدةف التحرش اجلنيس بِّرُع
عمل فاضح غري علني يرتكب يف حـضور امـرأة مـن شـأنه خـدش ( :التعريف األول

  .)١()حيائها
 : عىل هذا التعريفيؤخذو
 علني خادش عمل فإذا وقع من املتحرش ,غري العلنيقرص التحرش عىل العمل  −١

 .ً فإنه ال يندرج ضمن التحرش بناء عىل هذا التعريف,لحياءل
ً صغريا كان أو كبـريا دون الذكر, فقطالتحرش عىل املرأةقرص  −٢  مـع العلـم بـأن ,ً

 التحـرش  بل إن بعض حاالت,التحرش كام يقع عىل األنثى فهو يقع عىل الذكر
 .ٍمن ذكر عىل ذكرأو  ,عىل الذكرتقع من األنثى 

نـه ال أل ;خيـدش احليـاء لكـان أوىل: ه لو عرب بقول,من شأنه خدش حيائها: قوله −٣
 ,العرف فيام خيدش احليـاء الدين و وإنام حيتكم يف ذلك إىل,حيتكم إىل حياء املرأة
ولكنهـا مل  , هي يف عـرف النـاس ختـدش احليـاءً كلمةٍ المرأةٌفقد يقول شخص

 أو أهنا عاشت يف بالد الغرب , غري إسالميةًتربت تربيةألهنا قد ; ا هءختدش حيا

                                                 

 عبدالرزاق بن أمحد السنهوري/د.عبداحلميد بدوي , أ/د: , جلنة تضم نخبة من رجال القانون منهممعجم القانون) 1(
 ).٢٤٠(وآخرون 
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 ٢٧  

 فـالعربة ,يائهـافرتة من الزمن واعتادت عىل مثل هذه العبارات فلـم ختـدش ح
 . واحد فقط ال بعرف شخصبعرف الناس
إيذاء اإلنسان عىل املستو النفيس واجلسدي من خالل العالقـات ( :التعريف الثاين

امت اجلنسية ويكون بعدم إرادة اإلنسان أو بإرادته حتت الضغط كاحلالة بـني اجلنسية أو الكل
الطالبة وأستاذها أو بني املوظفة ورئيسها عندما يضغط طرف ما عىل الطرف اآلخـر يكـون 

 .)١()ًشكال موافق ولكن يف احلقيقة هو مضطر للموافقة
 :عىل هذا التعريفيؤخذ و
 مما يوحي بأن التحرش ال يقـع إال , فقطنثى األ عىلالتحرشيف متثيله عىل رص تقا −١

 مع العلم بأن التحرش كام يقع عىل األنثى فهو يقع عـىل , دون الذكر,عىل األنثى
 .كام تقدم بيانه يف التعريف السابق ,الذكر

 يفرتض يف التعريف أن يتسم بالشمول يف الداللة عىل ما سيق ألجله واإلجياز اخلايل  −٢
 . ولذا كان هذا التعريف أقرب إىل الرشح منه للحد,عن اإلسهاب وحشد األمثلة

السلوك الذي يتم عندما تتعرض أو ختضع املوظفة أو العاملـة أو ( :التعريف الثالث
 .)٢()اخلادمة أو الطالبة لسلوك له طابع جنيس ال ترغب فيه وال ترحب به

 :ويؤخذ عىل هذا التعريف
أو العاملـة أو اخلادمـة أو املوظفـة : أنه أطال يف ذكـر بعـض األوصـاف كقولـه −١

                                                 

 ).١٤(هاشم بحري /االعتداء الصامت عىل املرأة, د) 1(
 ).٢٠٠(محن العيسوي عبدالر/سبل مكافحة اجلريمة, د) 2(
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 إضـافة إىل , لكـان أوىل,املـرأة:  ولو اقترص عىل ذكر وصف واحد وهو,الطالبة
 . وعدم تطويله,لتعريفاختصار ا

فال شك يف  يها فلو أن التحرش وقع عل,ربة املـنزل: بام تقدم من أوصافأخرج  −٢
 .ًكونه حترشا

ىل احـتامل وقوعـه عـىل  ومل يتطـرق إ,اقترص يف وقوع التحرش عىل األنثى فقـط −٣
 . كام تقدم بيانه يف التعريف األولًالذكر أيضا
السلوك القويل أو الفعيل الصادر من الذكر ضد األنثى أو العكـس ( :التعريف الرابع

وينطوي عىل اإلثارة اجلنسية بأي شكل من األشكال دون رغبة اآلخر الذي يقبل أو يرفض 
 .)١()ات الوقت خرقا لألخالق العامة واآلدابذلك الترصف أو السلوك والذي يشكل يف ذ

  : عىل هذا التعريفيؤخذو
 . أو األنثى باألنثى,أنه خال من ذكر حترش الذكر بالذكر

 :اجلنيس يف القوانني الوضعية تعريف التحرش 
عرف التحرش ) ٣٣−٢٢٢(في املادة  ف,ف القانون الفرنيسيعرت :التعريف اخلامس

خــالل التعــسف يف اســتعامل الــسلطة باســتخدام األوامــر الفعــل الــذي يقــع مــن ( :بأنــه
والتهديدات أو اإلكـراه بغـرض احلـصول عـىل منفعـة أو امتيـازات أو مزايـا ذات طبيعـة 

 .)٢()جنسية

                                                 

 ).٣٤(حممد عيل قطب / التحرش اجلنيس, د ) 1(
 ).٣٢(السيد عتيق/ جريمة التحرش اجلنيس, د) 2(



 
 

 

אאא 

 ٢٩  

 : هذا التعريف أنهيؤخذ عىلو
 .وفرق بني الفعل والقول , وأمهل القول ,قرص التحرش عىل الفعل −١
 ومل يتطرق للتحـرش الـذي يقـع ,طةقرص التحرش عىل ما يقع يف استعامل السل −٢

 وقد يكـون بواسـطة اخلـداع , اجلريان أو األصدقاء أو غري ذلكبني األقارب أو
 .ونحوه

ورد تعريف التحرش يف مـرشوع قـانون العمـل اجلديـد حلاميـة  :التعريف السادس
 وتـم التـصديق عليـه يف عـام ,العاملني من التحرش يف أوروبا الذي أقـره االحتـاد األوريب

 :وهو) م٢٠٠٥(ًوأصبح نافذا يف عام ) م٢٠٠٤(
 هيـدف أو يـؤدي إىل اإلرضار بكرامـة , مـرتبط بـاجلنس,سلوك غري مرغوب فيـه(
 .)١() وخلق بيئة ترهيبية أو عدائية أو عدوانية مزعجة أو أحدها,الشخص
 : عىل هذا التعريفيؤخذو

شـخص  وذلك أن التحرش قـد يقـع مـن ; فيه خلل,سلوك غري مرغوب فيه: قوله
غـري :  واألوىل  حـذف كلمـة, فيـهًاآلخر ويكون هذا السلوك بالنسبة للطرف اآلخر مرغوب

 . فيهًامرغوب
 ,كل قـول( :جاء يف مرشوع النظام السعودي تعريف التحرش بأنه :التعريف السابع

إليقاع ا  يف داللته عىل الرغبة يفًفعل, أو إشارة, أو اختاذ موقف ال تدع ظروف احلال شكا أو

                                                 

 ).١٩(التحرش باملرأة, رجاء حممد خري ) 1(



 
 

 

אאא 

 ٣٠  

جمـرد خـدش  هانته, أو استفزازه, أو حتقـريه بـسبب جنـسه, أوإنيس بالطرف اآلخر, أو اجل
 .)1()حياء األذن أو خدش حياء العني
 :ويؤخذ عىل هذا التعريف

, وإدخاله يف التعريف ما لـيس منـه, وذلـك خروجه عن موضوع التحرش اجلنيس −١
 . اجلنيس وهذا هو التحرش العنرصي وليس,»أو حتقريه بسبب جنسه«: بقوله

أو جمرد خدش حياء األذن أو خـدش حيـاء «:  وذلك بقوله,اإلطالة يف التعريف −٢
 .ً جتنبا لإلطالة;, لكان أوىلخدش احلياء:  فلو قال»العني

 : بأنه اجلنيس التحرشتعريفويمكن 
ويـشكل  , املحـرم اجلـنسفعـلً, داال عىل الرغبـة يف خص آلخرمن ش كل ما يصدر

 . واألنظمةلعامةألخالق ا للدين واًجتاوزا
 :رشح التعريف

 .ليشمل اإلشارة والقول والفعل والكتابة وإصدار األصوات ونحوها: كل ما يصدر −١
ثـى مـع  واألن, والـذكر مـع األنثـى,ليشمل الذكر مع الذكر: من شخص آلخر −٢

ً صغريا كان أو كبريا, واألنثى مع الذكر,األنثى ً. 
 االغتصاب أو  مقدمات الزنى أوليشمل:  املحرم اجلنسًداال عىل الرغبة يف فعل −٣

ٍ من إشارة أو قول أو فعل أو كتابة أو صوت حمرم,أوالسحاق اللواط ٍ ٍٍ ٍ. 

                                                 

 . املادة األوىل–مرشوع النظام السعودي ) 1(
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 ٣١  

 املحـرم يـصدق  اجلنسفعل: دين واألخالق العامة واألنظمةًويشكل جتاوزا لل −٤
 وبذلك يـصلح أن يكـون هـذا ,عليه أنه جتاوز للدين ولألخالق العامة واألنظمة

 . فام كان عندها جتاوز لألنظمة فهو حترش,حتكم الرشيعةالتعريف للدول التي ال 
كـل فعـل يعـود ( :اجلريمة هي و, من اجلرائمعد جريمة كغريهي ,والتحرش اجلنيس 

 .)١(), بعقوبة بدنية شائنةاملجتمع, ويعاقب عليه القانونالفرد وبالرضر عىل 
قـات القـوة ً تستوجب اجلزاء نظرا لتوفر استغالل الطرف الضعيف يف عالواجلريمة

املتحـرش بـه أو (وبني الطرف الضعيف ) املتحرش أو اجلاين(التي تربط بني الطرف القوي 
 للحـصول  واخلداعحتت التعسف الذي يقع من خالل الضغوط واإلغراءات) املجني عليه

 .)٢(عىل ميزة جنسية
ًوالباحثون يف علم النفس والدراسات االجتامعية يقـسمون إيـذاء األطفـال ذكـورا 

 :ًانوا أو إناثا إىل أربع فئات هيك
 ).البدين ( اإليذاء اجلسدي  −١
 .اإليذاء النفيس −٢
 .اإليذاء اجلنيس −٣
 .اإلمهال −٤

 

                                                 

 ).٧٥(, أمحد بن زكي بدوي/معجم املصطلحات القانونية, د )1(
 ).١٥٧(جرام اجلنيس, نرسين عبداحلميد نبيه اإل: ينظر) 2(
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 ٣٢  

 الفـرق بـني تقـسيم علـامء الـنفس  بيـان يففائدة  ذكر هذه األقـسام األربعـةتظهرو
 فعلـامء الـنفس والدراسـات , علامء القانون واجلريمـة تقسيم وبني,والدراسات االجتامعية

 وعلامء القانون واجلريمة جيعلون اإليـذاء ,جتامعية يفرقون بني اإليذاء اجلسدي أو البديناال
 فيجمعـون بـني األذ اجلـسدي أو البـدين وبـني , لإليذاء اجلنـيسًاجلسدي أو البدين قسيام

 ومل يـضم التحـرش , دليل إدارة الصحة باململكة املتحدة بينهامَقَّرَ وكذلك ف,األذ اجلنيس
 .)١( إىل جانب اإليذاء اجلسدي أو البديناجلنيس

 وهـي أنـه يـصعب , إىل نقطة مهمة أثناء السري يف هذا البحثاإلشارةومن الرضوري 
 لعدم تـوفر إحـصاءات ; يف هذه الدولة املباركة بشكل دقيقالتعرف عىل حجم انتشار املشكلة

 :عدة منها وذلك ألسباب , ودراسات كافية حول حجم هذه الظاهرة,دقيقة ومتيرسة
 قد يصعب يف كثري من األحـوال – خاصة –أن التحرش الذي يقع عىل األطفال  −١

 . لعدم إدراك األطفال املغز واهلدف من هذه األفعال;اإلبالغ عنه
أن بعض حاالت التحرش ليس هلـا عالمـات أو مظـاهر خارجيـة تـدل عليهـا  −٢

 .كالتقبيل أو الضم أو اللمس ونحو ذلك
 ,جتامعيةينظر برسية تامة للعالقات اال السعودي الذي خصوصية ثقافة املجتمع −٣

 .ًسواء أكانت سوية أو غري سوية

                                                 

منى بنت إبراهيم الفـارح /يف املجتمع السعودي والعوامل املؤثرة عليه, دمفهوم إيذاء األطفال لد الوالدين : ينظر) 1(
)٤٤.( 



 
 

 

אאא 

 ٣٣  

ً لكـون املتحـرش واحـدا ;التسرت عىل بعض حاالت التحرش مـن قبـل األرسة −٤
           .)١( كاجلد أو األب أو األخ أو العم أو اخلال أو أبنائهام أو غريهم,منها

 عـن اجلـرائم  األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـرويف إحصائية للرئاسة العامة هليئة
 : جاءت كام ييل,األخالقية

 العـــام
اخــتالء  الدعارة اهلجري

 حمرم
ــذوذ  ش
آداب  هروب ابتزاز معاكسة اغتصاب جنيس

 عامة
٤٥٥ ٧٦  ___ ١٦٤٣  ____ ٦٨٦ ٥٩٠٩ ٩٧٣ ١٤٢٧ 
٩٢٤ ٨٦  ___ ٢٣٥٧  ____ ٥٤٧ ٤٧٣٧ ٥٢٧ ١٤٢٨ 
 ١٣٣٧ ١٧٢ ــــــ ٣٢٤١  ____ ٦١٨ ٤٩٤٣ ٦٧٨ ١٤٢٩
٨٠٧ ٢٠٥ ٣٧٧ ٢٨١٨ ٣١ ٦٥٤ ٤٧٤٦ ٥٥٢ ١٤٣٠ 
 )١٠٧٠٩(جاءت جمملة بال تفصيل كسابقتها  ١٤٣١

 .)٢( )ل لالتصال اجلنيس بالرجال لقاء بداحرتاف املرأة تقديم جسدها(: والدعارة

 
                                                 

, وزارة الـشؤون االجتامعيـة, واألدلـة اجلنائيـة بـاألمن العـام: قمت بزيارة ألكثر من جهة متخصصة, ومن ذلك) 1(
ومركز الطب الرشعي باملستشفى املركزي, وبرنامج األمان األرسي التابع للشؤون الـصحية بمستـشفى احلـرس 

 وملا أوشكت عىل هناية البحث تيرس يل احلصول ,الوطني بالرياض, وطلبت بعض اإلحصائيات, ومل أحصل عليها
 ., فلهم مني كل الشكر عىل تعاوهنمنكراألمر باملعروف والنهي عن املعىل إحصائيات من الرئاسة العامة هليئة 

 ).١٩٣(,  بدويأمحد بن زكي/, دمعجم املصطلحات القانونية) 2(



 
 

 

אאא 

 ٣٤  

 .)١()حب االتصال اجلنيس بشخص من نفس النوع (: اجلنيسوالشذوذ
ًوي عىل االتصال اجلنيس باملرأة اغتصابا مع توفر القـصد جريمة تنط(: غتصابواال

 .)٢()اجلنائي
جمموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم يف أمة معينة ويف جيل معني (: واآلداب العامة

, أمـا وج عليهـا, وال جيوز اخلـرس أديب يسود عالقاهتم االجتامعيةًملزمني باتباعها طبقا لنامو
 .)٣()نظر يف التعبري عنها إال من الناحية اخلاصة بالعالقة اجلنسيةالقانون اجلنائي فإنه ال ي

 بل جتاوز ذلـك إىل ,ًاستغالل األطفال ليس قارصا عىل مستو األفراد واجلامعاتو
 فهناك من الدول من حتمل وتكـره األطفـال عـىل تعـاطي أي ,أن وصل إىل مستو الدول

 .)٤( أو غريها من املامرسات اجلنسية,ةً سواء عن طريق استخدامهم يف الدعار,نشاط جنيس
 ,لتعذيب اجلنيس الوحـيشمن اوأسوأ من ذلك ما يتعرض له املعتقلون يف السجون 

ًنساء أو أطفاال ًم نرشت صحيفة نيويورك تايمز مقـاال ٢٠٠٤ففي العارش من أيار من عام  ,ً
ْحد الكتابأل حـول  بعـد مـشاهدته رشيـط فيـديو )أبـو غريـب( عن التعـذيب يف سـجن ُ

 نـرش ة ومنعـت الـصحف األمريكيـ, ومنعت السلطات األمريكية عرض الفلـم,التعذيب
 يلوطـون بـاألوالد والكـامريا تقـوم – عـىل سـبيل املثـال – وكان جنود االحتالل ,الصور

 من املشاهد تلك األصـوات الـصاخبة والـرصخات واالسـتغاثات ٍ وأسوأ جزء,بالتصوير
                                                 

 ).٧٤(, عتداء اجلنيس, نزيه نعيم شالالدعاو التحرش واال) 1(
 ).٢٣٣(, أمحد بن زكي بدوي/ القانونية, دمعجم املصطلحات) 2(
 ).٤٣(, ويأمحد بن زكي بد/معجم املصطلحات القانونية, د)  3(
 ).٢١٨(عروبة جبار اخلزرجي /حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق, د: ينظر) 4(



 
 

 

אאא 

 ٣٥  

 وتـزداد احلـرسة واألمل حيـنام ,وانتهاك األعراضالتي كانت تصاحب عمليات االغتصاب 
تعلم أن رشيط الفيديو تضمن مشاهد اغتصاب مجاعية من حـرس الـسجن ألوالد صـغار 

 .)١(أمام أعني أمهاهتم

                                                 

 ).٢٤١ (املرجع السابق: ينظر) 1(



 
 

 

אאאא 

 ٣٦  

 

 املطلب الرابع
”ŠznÛa@åÇ@sí†§a@ÉÏaë…@ @

 بـل إن العنايـة ,عناية اإلسالم واهتاممه باملولود ليست قارصة عىل والدتـه فحـسب
 والعنايـة واالهـتامم ليـست ,ً يأيت قبل والدته أيـضا–ً ذكرا كان أو أنثى −امم باملولود واالهت

 أو عىل االهـتامم , فلم تكن العناية قارصة عىل الفرح بقدومه,قارصة عىل جانب دون جانب
 من املأكـل واملـرشب والعطـف والـشفقة , بل شملت مجيع جوانب احلياة,بمأكله ومرشبه

 , بـل احليـاة الكريمـة, وليست أي حياة, عىل حق الطفل املطلق يف احلياةواحلامية واملحافظة
حتى إن الشارع احلكيم أوجب عىل األم أن ترتك بعض أركـان اإلسـالم اخلمـسة والتـي ال 

 عىل أن تأيت هبذه األركان يف أوقات ,يقوم اإلسالم إال هبا من أجل املحافظة عىل هذا املولود
 .تها وعافيتهاأخر تكون فيها يف كامل صح

ومن مظاهر اهتامم الشارع باملولود منذ تكوينه يف بطن أمه ما رشعـه اهللا مـن أحكـام 
 كامـل ,ً ليخـرج إىل احليـاة قويـا  ومكتمـل البنيـة;حتمي الطفل وتقيه من اإلساءة واإلمهال

 :ومن ذلك ,اخللقة
ً رفقـا ,ها إذا خافت عىل نفسها أو ولد, الفطر يف رمضان,لمرأة احلاملل اهللا أباح −١

 .)١(ًهبا أو باجلنني أو هبام مجيعا
 عىل املرأة احلامل حتى ٍ أو تعزيراتٍ الرشيعة تأجيل العقوبات من حدودوجبتأ −٢

                                                 

 ).٤/٣٩٣(عبدالفتاح احللو /عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, د: املغني, عبداهللا بن أمحد بن قدامة, حتقيق د: ينظر) 1(



 
 

 

אאאא 

 ٣٧  

 وأنـه ينبغـي الرتفـق هبـا ,ً وذلك إبقاء وحمافظة عىل حياة اجلنـني,)١(تضع احلمل
ًخالل هذه الفرتة احلساسة خشية التأثري عىل اجلنني نفسيا وصحيا عمـران  فعن ,ً

:  فقالـت, وهـي حـبىل مـن الزنـانبي  من جهينة أتت ً أن امرأةبن حصني 
َّيانبي اهللا أصبت حدا فأقمه عيل  فـإذا , إليهـاحـسنأ« :فقال وليها نبي  فدعا ,ً

 عليهـا ثياهبـا ثـم أمـر هبـا )٢(فـشكت نبـي  فأمر هبـا ,ففعل» وضعت فأتني هبا
:  فقـال ?وقد زنتيا نبي اهللا ها تصيل علي : ثم صىل عليها فقال له عمر,فرمجت

 وهل وجـدت , أهل املدينة لو سعتهم سبعني منلقد تابت توبة لو قسمت بني«
 .)٣(» هللا تعاىل? أفضل من أن جادت بنفسهاتوبة

 وحيصل ,الذي حيفظ حياة الطفلاألم احلامل تناول الغذاء أوجبت الرشيعة عىل  −٣
 ., من باب احلفاظ عىل النفس البرشيةبه نموه

ًأوجبت الرشيعة عىل الرجل املطلق طالقا بائنا أن ينفق عىل مطلقته احلامل  −٤ لقول ً
ألن نفقـة اجلنـني  )٤(UT  S  R  Q  P  O  NM  Lz   }  :اهللا تعاىل
 وما يقع اليوم من ختيل بعض ,)٥( وال يكون ذلك إال باإلنفاق عىل أمه,عىل والده

                                                 

 ).١٢/٣٢٧(عبدالفتاح احللو /عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, د: ن قدامة, حتقيق داملغني, عبداهللا بن أمحد ب :ينظر) 1(
 ; )٣/٣٢١( أمحد بـن حممـد اخلطـايب ,معامل السنن: ينظر ,ربطت وشدت لئال تنكشف عورهتا عند الرجم: شكت) 2(

 ).٤٨٩(لبي عيل بن حسن احل:  أرشف عليه, املبارك بن حممد بن األثري,النهاية يف غريب احلديث واألثرو
, )١٦٩٦(حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي, حـديث رقـم :  مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري, حتقيـق,صحيح مسلم) 3(

)٣/١٣٢٤.( 
 ).٦(سورة الطالق, آية ) 4(
 ).٤٠٢ /١١(عبدالفتاح احللو /عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, د:  عبداهللا بن أمحد بن قدامة, حتقيق د,املغني:ينظر) 5(



 
 

 

אאאא 

 ٣٨  

 ,الفة رصحية لرشع اهللا ونص كتابهاآلباء عن نفقة مطلقاهتم احلوامل ما هو إال خم
هلا و خاصة إن مل يكن هلذه األم من يع,بل إن ذلك قد يؤدي بحياة اجلنني للخطر

 بل إن األمر جتاوز حد احلمل إىل حد ,جنينها هبا وبقد يرضومما يضطرها للعمل 
ًاإلرضاع بعد الوالدة فأوجب اهللا تعاىل عـىل األب أن يعطـي األم مقـابال نظـري 

 .)١(Z  Y  X  W  Vz]  }  :_وعال جل_ فقال ,ها هلذا الطفلإرضاع
 حيـث ,أثبت الرشع املطهر حق اجلنني يف اإلرث وهو يف بطن أمه قبـل أن يولـد −٥

  )٢(.ًيوقف له من الرتكة أوفر النصيبني عىل فرض كونه ذكرا أو أنثى
 .ًكل هذا وغريه يظهر لنا جليا عناية اإلسالم باجلنني قبل أن يولد

 : ومن ذلك, بعد والدتهاءت الرشيعة بالعناية بالطفلكام ج
تبارك _ ولذا حرم اهللا ,ن الشارع احلكيم أمر باملحافظة عىل حق الطفل يف احلياةأ −١

m  l   k  j  }  :_جل وعـال_ فقال , قتل األوالد خشية الفقر_وتعاىل

     x  w   v  u  t  sr  q  p  onz) ٣(. 
مـن  وهـو مـا كـان , واإلنقـاص مـن قيمـتهن وأد البنات_عز وجل_حرم اهللا  −٢

 وتوعد مـن يفعـل ذلـك بالعقـاب الـشديد يـوم ,عرب اجلاهليةعادات بعض 
 .)٤( c  b  a  `  _   ^   ]z  } : _تبارك وتعاىل_فقال  ,القيامة

                                                 

 ).٦( الطالق, آية سورة) 1(
 ).٦٤(إبراهيم الفارح منى /والعوامل املؤثرة فيه,دمفهوم إيذاء األطفال لد الوالدين يف املجتمع السعودي :ينظر) 2(
 ).٣١(سورة اإلرساء, آية ) 3(
 ).٩ , ٨(سورة التكوير, آية ) 4(



 
 

 

אאאא 

 ٣٩  

 فمن حق كـل إنـسان مهـام صـغرت أو ,حث اإلسالم عىل حسن اختيار االسم  −٣
 بـل إنـه ينـاد بـه يف الـدار ,ن غـريهعظمت منـزلته أن يكون له اسم يميزه عـ

بغـريهم  وأبالنصار  وأ يكون يف االسم تشبه باليهود  أنمنع الشارع و,اآلخرة
أحب «:  قال رسول , قال_ريض اهللا عنهام_عن ابن عمر ف ,)١(من أعداء الدين

  )٢(.»األسامء إىل اهللا تعاىل عبداهللا وعبدالرمحن
فمن حق الطفـل أن يكـون لـه أب وأم  ,حفظت الرشيعة للطفل حقه يف النسب −٤

o  n  ml  k  j  i   h  g  } : قـال تعـاىل ,معروفان ينتسب إليهام

  vu  t  s   r  q  pz) ام يتفرع عنه من حقوق  عًفضال )٣
 .كالرتبية والرعاية والنفقة واملرياثفرعية 

: اىلقال تعـ , فيجب احلفاظ عىل ماله حتى يبلغ,حق الطفل يف املحافظة عىل ماله −٥
 {   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Az)جـل وعـال_ أمرو. )٤_ 

¶   ¸   º  ¹  «  ¼  } :  فقـال تعـاىل,برد مال اليتيم إذا بلغ سن الرشد

  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½z)5(. 
                                                 

 ).٦(تسمية املولود, بكر بن عبداهللا أبو زيد : ينظر) 1(
 ; , وروي بألفاظ أخر متقاربة)٤/٢٨٧(, )٤٩٤٩( سليامن بن االشعث السجستاين, حديث رقم سنن أيب داود,) 2(

 ).٢/٢٠٦ (,)١٩٧٦( حديث رقم ,صحيح الرتغيب والرتهيب: ينظر ,حديث صحيح: قال عنه الشيخ األلباينو
 ).٥(سورة األحزاب, آية ) 3(
 ).١٥٢(سورة األنعام, آية ) 4(
 ).٦(سورة النساء, آية ) 5(



 
 

 

אאאא 

 ٤٠  

ًليكـون عـضوا صـاحلا يف  ; والتأديـب والتهـذيبحق الطفل يف الرتبية والتعليم −٦ ً
ما نحـل «: قال رسول : فعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال ,تمعاملج

قد كان األطفال حيـرضون جمـالس و ,)١(» أفضل من أدب حسنً نحالوالد ولده
 وكان آباؤهم يأخذوهنم إىل تلـك املجـالس ,)٢( وجمالس كبار الصحابة,النبي 

 ,نفـسه وتتهـذب , وينمـو عقلـه,الطيبة وبحضور تلك املجالس يـتعلم الطفـل
ً فتكرب نفسه شيئا فشيئا,ويتعرف إىل أحاديث الكبار  . ويتهيأ لدخول املجتمع,ً

كام قال اهللا  من زينة احلياة الدنيا  فاألطفال,حق الطفل يف الرفق واملعاملة احلسنة  −٧
 املثل األعـىل  ولقد رضب النبي ,)٣ (FE  D  C  B  Az  }  :تعاىل

جـاء :  قـالأنس بن مالك  فعن ,طائهموعالج أخيف الرفق يف تربية األطفال 
لـيس منـا مـن مل «: قـال ف , فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا لـهشيخ يريد النبي 
  .)٤(» ويوقر كبرينا,يرحم صغرينا

 وضمهم فعن أيب هريـرة , وتقبيلهم, التلطف بالصبيانوكان من عادة رسول اهللا 
ل رسول اهللا َّبَق:  قالفقـال ,ًقرع بن حابس التميمـي جالـسا احلسن بن عيل وعنده األ 

                                                 

عبـداهللا بـن : إرشاف د,شـعيب األرنـؤوط وآخـرون:  حتقيـق, أمحد بن حنبل الشيباين,مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 1(
 . إسناده ضعيف: , وقال شعيب األرنؤوط)٢٧/٢٦٥(, )١٦٧١٠( حديث رقم ,عبداملمحسن الرتكي

 ).٦/٦٠(, )٤٦٤٢(قم حممد بن زهري النارص حديث ر: حتقيق,صحيح البخاري, حممد بن إسامعيل البخاري) 2(
 ).٤٦(سورة الكهف, آية ) 3(
 ; )٤/٣٢١(, )١٩١٩(, حديث رقم أمحد شاكر وآخرون:  حممد بن عيسى الرتمذي, حتقيق وتعليق,سنن الرتمذي) 4(

 ).٥/٢٣٠ (,)٢١٩٦( حديث رقم ,سلسلة األحاديث الصحيحة: ينظر ,حديث صحيح: قال الشيخ األلباينو



 
 

 

אאאא 

 ٤١  

مـن ال « : ثم قال فنظر إليه رسول اهللا ,ًإن يل عرشة من الولد ما قبلت منهم أحدا: األقرع
 .)١(»يرحم ال يرحم

 . وهو دليل رمحة القلب والفؤاد, الدفء واحلنانيمنح الطفلوتقبيل الطفل وضمه 
ً سـواء كـان أبـا أو ,ون آخـر فال يميل إىل طفل د,حق الطفل يف العدل واملساواة −٨ ً

ًمربيا وموجها  ألن ذلك من شأنه أن خيلق العـداوة والبغـضاء بـني اإلخـوة أو ;ً
  .)٢( بل حتى بني الذكور واإلناث,األوالد

ًوإذا ظهر لنا جليا أن اإلسالم إنام جاء من أجل املحافظة عىل النفس البـرشية بـشتى 
ًننا نجـد أن بعـضا مـن النـاس قـد يـستغلون فإومع ذلك  ,صور املحافظة احلسية واملعنوية

 يف حتقيـق شـهواهتم  أو غـري ذلـكمراكزهم الوظيفية أو سلطتهم اإلدارية أو قدرهتم املالية
 . وإرغامهم عىل ما يريدون,العابرة مستغلني بذلك ضعف من حتتهم وحاجتهم

 
 

                                                 

 , ويف لفـظ عنـد اإلمـام مـسلم ;)٨/٧(, )٥٩٩٧(, حـديث رقـم  إسامعيل البخـاريصحيح البخاري, حممد بن) 1(
 يقبـل احلـسن  أبرص النبي  أن األقرع بن حابس ما ورد عن أيب هريرة ) ٤/١٨٨(, )٢٣١٨(حديث رقم 

ْإنه من ال يرحم ال يرحم«:  فقال رسول اهللا ,ًإن يل عرشة من الولد ما قبلت واحدا منهم: فقال ُْ َ« . 
منى بنت إبراهيم الفـارح /, دمفهوم إيذاء األطفال لد الوالدين يف املجتمع السعودي والعوامل املؤثرة فيه: ينظر) 2(

 ).٤٤(حممد عبداجلواد حممد / د,محاية الطفولة يف الرشيعة اإلسالمية والقانونو  ;)٦٥(



 
 

 

אאאאאא 

 ٤٢  

 

 املطلب اخلامس
”ŠznÛa@|Üİ–ß@âa†‚na@ƒí‰bmsí†§a@Š–ÈÛa@¿@@ @

 وهو العربيةًحرش اجلنيس مل يكن معروفا من قبل ولكنه لفظ دخيل عىل  التمصطلح
 .)١( Sexual ha-rassmentترمجة للتعبري اإلنجليزي 

 , فحسب بل هو مصطلح عامليًا حمليًاإذن فمصطلح التحرش اجلنيس ليس مصطلح
دن  حيـنام أر,م عىل يد ثامنية من الناشـطات١٩٧٥جح البعض ظهور هذا املصطلح عام َرُوي

يف أثناء اجتامعهن لتبادل األفكار حول الكتابة عىل امللصقات عن املضايقات اجلنسية الاليت 
:  فوردت أمامهن خيارات عديـدة لوضـعها عـىل امللـصقات مثـل,يتعرضن هلا أثناء العمل

 لكـن مجيـع هـذه املـصطلحات , واالستغالل اجلنـيس, واإلكراه اجلنيس,التخويف اجلنيس
 فظهـر ,وضيح املضايقات املستمرة الظاهرة واخلفية الاليت يتعرضن هلـاظهرت غري كافية لت

 .مصطلح التحرش اجلنيس فوافقن عليه
ظهر يف نفس الوقت  و,وقامت هؤالء الناشطات بتأسيس معهد السيدات العامالت

:  وهن,م عىل يد الناشطات الغربيات١٩٧٦التحالف ضد اإلكراه اجلنيس الذي تأسس عام 
 .Elizabethواليزابيث كوهني  ,Lynn Wehrliولني وريل  ،Freada Kleinفريدا كلني 

                                                 

 ).١٣(سميحة حممود غريب /التحرش اجلنيس خطر يواجه طفلك, د: ينظر) 1(
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 ٤٣  

مـاري روي : م يف تقريـر الـدكتورة١٩٧٣ املصطلح ظهر عام  هذا البعض أنروي
Mary Rowe الذي رفعتـه لرئيـسها املبـارش يف معهـد ماساتـشوستس للتكنولوجيـا عـن 

 .)١(األشكال املختلفة لقضايا عدم املساواة بني اجلنسني
 

                                                 

رشح قـانون العقوبـات, القـسم و  ;)١٩(هـشام عبداحلميـد فـرج /التحرش اجلنيس وجـرائم العـرض, د: ينظر) 1(
 ).١١٥(سامح السيد جاد /, داخلاص



 
 

 

אאאאא 

 ٤٤  

 

 املطلب السادس
½a@œÈipbzÜİ–òîãìãbÔÛa@@½aòèib’”ŠznÛa@|Üİ–½@@ @

 حني ترد فإنه خيطر يف ذهـن املتلقـي أهنـا مرادفـة للتحـرش  عديدةثمة مصطلحات
 وجيـدر بنـا أن , لف عنـهبينام هي يف احلقيقة ختت, مشاهبة له من جهة حقيقة الفعلو ,اجلنيس

 : وهي,ًنورد بعضا من هذه املصطلحات
 : العرض هتك−١
 سواء أكان ,فعل حمسوس مناف لآلداب العامة يأتيه فاعله عىل جسم شخص معني(

 وال يمكن حرص األفعال التي تـدخل يف , دون التفات إىل بساطته أو جسامته,ًذكرا أو أنثى
 .)١() بل يرتك تقديرها للمحاكم,تعريفه

رص عـىل ذكـر  ومل يقتـ,ذكر أن الفعل املحسوس يقع عـىل اجلـسمويف هذا التعريف 
 إذ قد تقع بعض األفعال املنافية ;ً بل شمل اجلسم كامال,العورة فقط كام يف بعض التعاريف

 .لآلداب العامة عىل بعض أجزاء اجلسم دون العورة
 .)٢( وعدم االقتصار عىل العورة فقط,ومما حيمد هلذا التعريف شموله لسائر أجزاء البدن

 .ويقصد من هذا التحرش ,ملتحرش بهه عىل ظهر ايدوذلك كأن يضع املتحرش 
 وقـد تـرك , للحيـاءٍجزء من جسم املجني عليـه هـو منـاففأي اعتداء فاحش عىل 

                                                 

 ).٣٥(معجم املصطلحات القانونية ) 1(
 ).٣٤١(عمر السعيد رمضان /رشح قانون العقوبات القسم اخلاص, د: ينظر) 2(
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 ٤٥  

 وهي التي يقع عليها عبء تقدير كون الفعل قد وصل إىل درجة ,تقدير األفعال إىل املحاكم
  . أو مل يصل,هتك العرض

 : االغتصاب−٢
 )١() دون رضاها, مواقعة غري مرشوعة,اقعة أنثىمو( :ته حمكمة التمييز األردنية بأنهعرف
ً اتصاال جنسيا كامال,اتصال رجل بامرأة (:وقيل ً  .)٢() دون رضاء صحيح منها بذلك,ً
 :ً العالقة اجلنسية اغتصابا يف األحوال التاليةدوتع
 .عندما تكون هذه العالقة ضد إرادة املغتصبة −١
كن هذه املوافقة حتت التهديد , ولون هذه العالقة بموافقة املغتصبةعندما تك −٢

 .هلا أو لغريها ممن خيص املغتصبة
 ٍ, ولكن هذه املوافقة حتت خـداعون هذه العالقة بموافقة املغتصبةعندما تك −٣

 ., كأن تعتقد أنه زوج هلاً هبا رشعا عىل غري احلقيقةٌ مرتبطٌ شخص فتظنه,هلا
افقـة حتـت تـأثري ذه املو, ولكن هون هذه العالقة بموافقة املغتصبةعندما تك −٤

 ., كوقوعها حتت تأثري املخدرغري طبيعي
وافقة املغتصبة أو بغري موافقتها, وذلـك عنـدما عندما تكون هذه العالقة بم −٥

 . )٣ (سن البلوغ, ويف الغالب حتت ٍتكون حتت سن معينة

                                                 

 ).٢١٣(معجم املصطلحات القانونية ) 1(
 ).١٧٦(, هنى القاطرجي/ لقانون الوضعي, دجريمة االغتصاب يف ضوء الرشيعة اإلسالمية وا) 2(
 ).١٥(, عيل حممد برهام املشا,االغتصاب والشذوذ بني الرشع والقانون: ينظر) 3(
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 ٤٦  

مـن قبيـل   فإن واقع متوفـاة فيـدخل,واالغتصاب ال يقع إال عىل امرأة من األحياء
 . األمواتانتهاك حرمة

 ,ًكان ذلك برضاها فإن ذلك ال يعد اغتـصاباو  وإذا واقع امرأة مواقعة غري مرشوعة
 .)١(ًوإنام يعد زنا

 :القاسم املشرتك بني جريمتي هتك العرض واالغتصاب
 ومـساس , وفيهام منافاة لـآلداب,الطرف اآلخر عىل ًجنسيا  ً منهام يشكل اعتداءٌكل
 .)٢(باألعراض

 : هتك العرض واالغتصابالفرق بني جريمة
 ومن حيث طبيعـة الفعـل املكـون , ومن حيث املجني عليه,ختتلف من حيث اجلاين

 .للجريمة
 .فإن هتك العرض يمكن أن يقع من ذكر أو أنثى عىل ذكر أو أنثى: فمن حيث اجلاين

 .)٣(أما االغتصاب فال يقع إال من ذكر عىل أنثى

                                                 

−١/٢٠١(حممد سـعيد نمـور  / رشح قانون العقوبات, القسم اخلاص, اجلرائم الواقعة عىل األشخاص, د: ينظر) 1(
٢١٨.( 

 ).٣٨٢(رمسيس هبنام /القسم اخلاص يف قانون العقوبات, د: ينظر) 2(
فر رضـا اولعل هذا حمل نظر ; فاملعيار يف احلكم بوقوع االغتصاب يكمن يف حتقق اإلكراه عـىل املامرسـة وعـدم تـو) 3(

ي قائم عـىل األخـذ هبـذا  وهذا ينسحب عىل الذكر واألنثى سواء بسواء, والعمل اإلجرائي والقضائ,املجني عليه
 . ومن شأن ذلك النظر إىل مثل هذه الوقائع عىل أهنا من جرائم احلرابة ال الزنا فقط,االعتبار
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 ٤٧  

هتك العرض هو اإلنسان بغـض النظـر فمحل اجلريمة يف : ومن حيث املجني عليه
 .عن نوعه أو سنه

 .أما االغتصاب فمحل اجلريمة ال يكون إال أنثى
فأي فعل بلغ درجـة معينـة مـن الفحـش :ومن حيث طبيعة الفعل املكون للجريمة
 .واستطال إىل جسم املجني عليه فهو هتك عرض

الذكري يف فرج األنثـى أما إن كان الفعل املكون للجريمة هو املواقعة بإيالج العضو 
 .)١(بغري رضاها فهو اغتصاب

 : االبتزاز−٣
 لتدمري الـشخص ٍ أو فعل يشءٍ عن شخصٍ معينةٍالقيام بالتهديد بكشف معلومات(

 .)٢()املهدد إن مل يقم باالستجابة لبعض الطلبات أو كلها
 :والفرق بني التحرش اجلنيس وهتك العرض          

ولة يف املواقعة إال أن املواقعة ال تقع ألسباب خارجـة أن هتك العرض رشوع أو حما
عيب جسمي  أو إن تعذر إمتام املواقعة ل, ته أو استغاث,اين كمقاومة املجني عليهعن إرادة اجل

                                                 

−١/٢٢٤(حممد سـعيد نمـور  / رشح قانون العقوبات, القسم اخلاص, اجلرائم الواقعة عىل األشخاص, د: ينظر) 1(
٢٢٥.( 

ٍ والتعريف هنا فيه قـصور ; وذلـك لالقتـصار عـىل يشء مـن ,)٢٤(حرج زينب امل/االحتساب عىل ابتزاز املرأة, د) 2(
 لكـان أوىل ; ,)إلحلاق الـرضر بالـشخص املهـدد: (  بعبارة,)لتدمري الشخص املهدد: ( فلو استبدلنا عبارة,صوره

 . ولكنه يريد إحلاق الرضر به,ألن املبتز قد ال يصل إىل درجة التدمري
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 ٤٨  

 .)١(يف املجني عليه
 :والفرق بني التحرش اجلنيس واالغتصاب

 يف  لعـدم وجـود فعـل املواقعـة;التحرش اجلنيس كجريمة ختتلف عـن االغتـصاب
 ,ً مرتكبا لفعل التحرش واالغتـصابد ولكن مرتكب جريمة االغتصاب يع,جريمة التحرش

 .)٢( وليس كل حترش يكون معه اغتصاب,فكل اغتصاب معه حترش
 :والفرق بني التحرش اجلنيس واالبتزاز

ً انقلب من كونه حترشا إىل ٌ فإن صاحبه هتديد, ليس فيه هتديد,أن التحرش يف بداياته
 بخالف االبتزاز ففيه هتديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعـل يشء ,ًزازاكونه ابت

 .لتدمري الشخص املهدد إن مل يقم باالستجابة لبعض الطلبات أو كلها

                                                 

اجلرائم و  ;)١٤٨(حممد عيل قطب /رش اجلنيس, دالتحو  ;)٩٩(رجاء حممد خري : ميةة, املحاالتحرش باملرأ:ينظر) 1(
 ).١١٠(حممد عيل قطب /املستحدثة وطرق مواجهتها, د

 ).٩٩(رجاء حممد خري : التحرش باملرأة, املحامية: ينظر) 2(



 
 

 

 
 

 
 الفصل األول

ïä¦a@”ŠznÛa@‰ì•Léibjcë@LéàØy@æbîië@@ @

 :وفيه ثالثة مباحث
 . اجلنيسصور التحرش :املبحث األول
 . التحرش اجلنيسبابأس: املبحث الثاين
 . التحرش اجلنيسحكم: املبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٩  



 
 

 

 ٥٠  

 
 
 

  األولبحثامل
ïä¦a@”ŠznÛa@‰ì•@ @

:مطالب  أربعةوفيه 
 .اإلشارةالتحرش اجلنيس ب: املطلب األول
 . التحرش اجلنيس بالقول:املطلب الثاين
 .لالفع التحرش اجلنيس ب:املطلب الثالث
 .بالكتابة التحرش اجلنيس :املطلب الرابع
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 املبحث األول
”ŠznÛa@‰ì•ïä¦a@@ @

 لتحرس األخـالق واآلداب العامـة واخلاصـة عـىل  اإلسالميجاءت قواعد الدين
 بتحـريم جـرائم عنيـت  لذا;السواء هبدف صيانة الفضيلة ومحاية الفرد واملجتمع وتطريمها

 ً محايـة;لية والفعلية وغريهـاوالوسائل املؤدية إليها يف كافة مظاهرها وأشكاهلا القو ,الرذيلة
 بعدم  من النبي تحذيرجاء الوقد  ,للفضيلة من أن تعبث هبا شهوات األفراد أو اجلامعات

إيـاكم «: قـال  أن رسـول اهللا  ففـي حـديث عقبـة بـن عـامر ,االستهانة بأخي الزوج
احلمـو «:  فقال رجل من األنصار يا رسول اهللا أفرأيت احلمو? قـال,»والدخول عىل النساء

  .)١(»املوت
, فخلو احلمو معهـا أشـد مـن , أي لقاؤه مثل املوتأقارب الزوج, واملعنى: واحلمو

 .)٢(ؤثر أن يطلع احلمو عىل باطن حاله بدخول بيتهُ ألن الزوج ال ي;خلوة غريه من الغرباء
 لتمكنه مـن الوصـول إىل ; والفتنة أكثر, والرش يتوقع منه,فاخلوف منه أكثر من غريه

 .بخالف األجنبي ,نكر عليهُ من غري أن ي, واخللوة هبا,رأةامل

                                                 

  ;)٧/٣٧(, )٥٢٣٢(, حـديث رقـم حممـد زهـري النـارص:  حتقيق,صحيح البخاري, حممد بن إسامعيل البخاري) 1(
, )٢١٧٢( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مسلم بن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلمو
)٤/١٧١١.( 

 ).٢٣٦ (,عيل بن حسن احللبي:  أرشف عليه, املبارك بن حممد بن األثري,النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر) 2(
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 ٥٢  

م مجيـع الوسـائل املحرمـة إلشـباع الغرائـز يتحـربوقد جاءت الرشيعة اإلسـالمية 
 , وكذلك حرمت مقدماهتا,اللواط والسحاق وغريهااالغتصاب و فحرمت الزنا و,اجلنسية

 وهـو مـا سـنتحدث ,و الكتابة باإلشارة أو القول أو الفعل أةحشاومن ذلك الدعوة إىل الف
 . يف هذا الفصل− بمشيئة اهللا −عنه 
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 ٥٣  

 

 املطلب األول
i@ïä¦a@”ŠznÛañ‰b‘⁄b@ @

 : فروع أربعةوفيه
אאWאאW 

 فعن , يكون ذلك بالكف والعني واحلاجب,أومأ: َّ أشار إليه وشور:اإلشارة يف اللغة
يـأمر : يـومئ باليـد والـرأس أي:  أي)١(. يف الصالة كان يشري أن النبي أنس بن مالك 

 وأنـا أدعـو مـر عـيل النبـي :  قـالوينهى باإلشارة, ومنه حديث سعد بن أيب وقاص 
ِّأحد أحد« :بأصبعي فقال  .)٢( وأشار بالسبابة»ِّ

من أشـار « : يقول سمعت رسول اهللا : قالت−ريض اهللا عنها−عائشة روي عن و
  .)٣(»لمني يريد قتله فقد وجب دمهبحديدة إىل أحد من املس

                                                 

 ,)٩٤٣( حـديث رقـم ,حممد بن حميـي الـدين عبداحلميـد:  حتقيق,ستاين سليامن بن األشعث السج,سنن أيب داود) 1(
 ;  )١٩/٣٩٨(, )١٢٤٠٧(, حديث رقم  ويف مسند اإلمام أمحد بن حنبل, يف مسند أنس بن مالك  ;)١/٢٤٨(

صحيح أبو داود, حممد نارص الدين األلباين, : حديث صحيح عىل رشط الشيخني, ينظر: وقال عنه الشيخ األلباين
 ).٤/١٠١(, )٨٧١( رقم حديث

 ,)١٤٩٩( حـديث رقـم  ,حممد بن حمي الدين عبداحلميـد:  حتقيق, سليامن بن األشعث السجستاين,سنن أيب داود) 2(
 ,عبدالفتاح أبو غـدة:  حتقيق, أمحد بن شعيب النسائي,)السنن الصغر للنسائي(واملجتبى من السنن  ; )٢/٨٠(

, أصـل صـفة صـالة النبـي : ينظـر ,حـديث صـحيح: أللبـاينقـال عنـه ا ; و)٣/٣٨(, )١٢٧٣(حديث رقم 
)٣/٨٥٨.( 

 ; )٤٣/٣٢٣(, )٢٦٢٩٤(هام, حديث رقم الصديقة عائشة بنت الصديق ريض اهللا عن مسند ,مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 3(
اين, أرشف ضعيف اجلامع الصغري وزيادته, حممد بن نارص الدين األلب: حديث ضعيف, ينظر: وقال عنه الشيخ األلباين

 ).١/٧٨٢(, )٥٤١٨(زهري الشاويش, حديث رقم : عىل طبعه



 
 

 

אאאא 

 ٥٤  

 .حل للمقصود هبا أن يدفعه عن نفسه ولو قتله: أي
 .ً فعل به فعال يستحيا منه فتشور:َّوشور به
َّشورت إليه بيدي وأرشت إليه أي: ويقال  .)١(ًلوحت إليه وأحلت أيضا: َ
شـارة إذا  واإل, فهـي تـرادف النطـق يف فهـم املعنـى,التلويح بيشء يفهم منه النطق: وقيل
 .يكون املراد اإليامء باليد) إىل(ـ وإذا استعملت ب,يكون املراد اإلشارة بالرأي) عىل(ـاستعملت ب

 .)٢(فاملشري بيده يشري دفعة واحدة إىل أشياء لو عرب عنها الحتاج إىل ألفاظ كثرية
אאWאאW 

ً ذكرا كـان ,جتاه املتحرش به ,رشحركات يقوم هبا املتح: تعريف التحرش باإلشارة
 .خيدش احلياءو , خيالف الدين عىل وجه, أو اإليقاع به, بقصد إغوائه,أو أنثى

אאW 
 . أو غري ذلك,عورته أو اإليامء بيده إىل ,الغمز بالعني: ومن أمثلة التحرش باإلشارة 

ن اإلشـارة التـي يقـوم هبـا املتحـرش ومما جيدر التنبيه إليه يف مجيع األحوال أن تكـو
 وذلك أن اإلشارات واألفعال ختتلف مـن جمتمـع إىل ; باحلياءًخملة و,ًخمالفة للدينمتعمدة و

 أن هـذه اإلشـارة ختـل ٍ أهـل بلـدُّدُعـَ وقد ي, ومن زمن إىل آخر, ومن مدينة إىل أخر,آخر

                                                 

ب الـرتاث مكتـ:  حتقيق, حممد الفريوزآبادي,القاموس املحيط ; و)٤/٤٣٦(, حممد بن منظور لسان العرب:  ينظر)1(
 شـريي عـيل:  دراسـة وحتقيـق, حممد الزبيـدي,تاج العروس من جواهر القاموسو  ;)٤٢١(يف مؤسسة الرسالة 

 .شور: , مادة)٤٩٩(إبراهيم أنيس وآخرون /اجه د قام بإخر,املعجم الوسيطو ;)١٢/٢٥٧(
 ).١٢٠(الكليات للكفوي :ينظر) 2(



 
 

 

אאאא 

 ٥٥  

 صحيحهنـا بـالعرف الـاة ه فـالعرب, وقد تكون عند أهل بلد آخرين ال ختل باحليـاء,باحلياء
 .البلد عند أهل  املعتربةوالعادات الشائعة

 , خملـة باحليـاءها األعراف والبلدان يف كوهنـاهناك إشارات ال يمكن أن ختتلف فيو
 وأً هذا حترشـا د من األحوال أال يعٍ فال يمكن بحال,ورتهوذلك كام لو أشار املتحرش إىل ع

 .ًإخالال باحلياء
אאאWאאW 

 : يف فقرته األوىلجاء يف مسودة نظام مكافحة التحرش اجلنيس يف مادته األوىل
ًيعترب حترشا جنسيا معاقبا عليه بموجب هذا النظام كل قول , أو فعل , أو إشـارة , ( ً ً

الطرف  ب)١(ًأو اختاذ موقف ال تدع ظروف احلال شكا يف داللته عىل الرغبة يف اإليقاع اجلنيس
, أو إهانته , أو استفزازه , أو حتقريه بسبب جنسه , أو جمـرد خـدش حيـاء األذن , أو اآلخر 

 ).خدش حياء العني
ُفنلحظ هنا أن مقـرتح املـرشوع مل يغفـل التحـرش باإلشـارة , وجعلهـا مـستوجبة 

 .للعقوبة كالقول أو الفعل
 

                                                 

) جمرد الرغبة الظاهرة لد املتهم إلجياد صلة جسدية بينه وبني املجني عليه , أو بني األخري والغري: (اإليقاع اجلنيس) 1(
 .ملادة األوىل , الفقرة اخلامسةمسودة نظام مكافحة التحرش اجلنيس , ا
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 ٥٦  

  

 املطلب الثاين
ÞìÔÛbi@ïä¦a@”ŠznÛa@ @

 : فروعوفيه أربعة
אאWאאW 

 أو كـل ,الكـالم:  والقول, القاف والواو والالم أصل واحد صحيح:القول يف اللغة
َلفظ مذل به اللسان َ ً تاما أو ناقصا,َ َ واملقـول,ًقال يقـول قـوال:  يقال,ً ْ  والقـول يف , اللـسان:ِ

 :ومنـه قـول اهللا تعـاىل , والقال والقيل والقالة يف الـرش,القول يف اخلري والرش:  وقيل,اخلري
{  W  V  U  T  Sz)وعن املغرية بن شعبة ,)١ قال رسول :  قال :» إن اهللا حـرم

 , وكثـرة الـسؤال, وكره لكم قيل وقال, ومنع وهات, ووأد البنات,عليكم عقوق األمهات
  .)٢(»وإضاعة املال
 .)٣(ذا وقال ك, عن فضول ما يتحدث به املتجالسون من قوهلم قيل كذا فنهى

 
 

                                                 

 ).١٢٢(سورة النساء, آية ) 1(
 ). ٣/١٢٠(, )٢٤٠٨( حديث رقم ,حممد زهري النارص: حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 2(
 حممـد ,القـاموس املحـيط ; و)٥/٤٢(عبدالـسالم هـارون : , حتقيـق أمحد بن فـارس,معجم مقاييس اللغة: ينظر)3(

, )١١/٥٧٢( العرب, حممد بن منظور لسانو  ;)١٠٥١( الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكتب:  حتقيق,آباديالفريوز
 .قول: مادة
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 ٥٧  

אאWאא 
  هبـادقـصي , جتـاه شـخص يـتلفظ هبـا املتحـرشكثركلمة أو أ: التحرش القويل هو

 .ٍدفعه لفعل أمر حمرماإلغواء أو 
אאWאאאW 

عنـدما  ف, أو املعـصيةتقوده إىل النـارقد و ,بام يتفوه به من كلامتقد يستهني البعض 
: فقـال رسـول اهللا  ? تكلم بـهوإنا ملؤاخذون بـام نـ:  رسول اهللا سأل معاذ بن جبل 

 وهـل يكـب النـاس يف النـار عـىل وجـوههم أو عـىل منـاخرهم إال ,ثكلتك أمك يا معاذ«
 .)١(»حصائد ألسنتهم

, أو أن املوت لـسوء فعلـه أو قولـه وكأنه دعى عليه بـ,فقدتك:  أي,واملراد بثكلتك
 .)٢(ًإذا كنت هكذا فاملوت خري لك لئال تزداد سوءا: املراد

 ممـا قـال أبـو )٣(ًما رأيت شيئا أشـبه بـاللمم:  قال_ريض اهللا عنهام_ ابن عباس وعن
 فزنا العني , أدرك ذلك ال حمالة,عىل ابن آدم حظه من الزناكتب إن اهللا «: هريرة عن النبي 

 .)٤(»يكذبهو  يصدق ذلك كلهالفرج و,هي والنفس متنى وتشت, وزنا اللسان املنطق,النظر
                                                 

  ;)٥/١٢ (,)٢٦١٦( حديث رقم , وآخرون,أمحد شاكر:  حتقيق وتعليق, حممد بن عيسى الرتمذي,سنن الرتمذي) 1(
حممد بن نارص الدين :  حتقيق,ن عبداهللا العمري حممد ب,مشكاة املصابيح: ينظر ,حديث صحيح: قال عنه األلباينو

 ).١/١٦ (,)٢٩( حديث رقم ,االلباين
 ).١٢٤ (,عيل بن حسن احللبي:  أرشف عليه, املبارك بن حممد بن األثري,النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر) 2(
 املبارك ,النهاية يف غريب احلديث واألثر :ٌّصغار الذنوب التي ليس عليها حد يف الدنيا وال يف اآلخرة ; ينظر: اللمم) 3(

 ).٨٤٤ (,عيل بن حسن احللبي:  أرشف عليه,بن حممد بن األثري
 ).٨/٥٤(, )٦٢٤٣(حممد زهري النارص, حديث رقم : صحيح البخاري, حممد بن إسامعيل البخاري, حتقيق) 4(
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 ٥٨  

أال وهـي ,وال يقف التحرش القويل عند هذا احلد بل قد يتبعه جريمة منكرة أخر 
ً ذكـرا كـان − فقد يتجرأ أثناء حترشه بوصف املتحرش به , يف بعض صوره )١(جريمة القذف

اجللـد ثامنـني : و إيقاع حد القذف وه عفته مما يرتتب عليه حال ثبوت, بعدم العفة–أو أنثى 
|  {  ~     _   `  i  h  g  f  e    d   c     b  a  } :قـال تعـاىل ,جلدة

  o   n  m  lk  jz) ٢(. 
 , أال وهو الـدعوة إىل الـضالل,وقد يرتتب عىل التحرش اجلنيس جرم أكرب من ذلك

عـا إىل من د« : قال أن رسول اهللا فعن أيب هريرة  ,وتعليم املتحرش به الفسق والفجور
 ومـن دعـا إىل ,ًهد كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
 .)٣(»ًضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

 فتكـون تلـك , من باب الـدعوة إىل الـضالل,ًفقد يكون هذا التحرش أيا كان نوعه
 , وهـذه اخلطـوات منـشأها اخلطـوة األوىل, ثم تتبعها خطـوات,اخلطوة األوىل يف اإلنزالق

 كل ذلك ,ً عىل املتحرش األول مثل إثمها ال ينقص من آثام الفاعل شيئا,فكل جريمة تبعتها
 .ًبسبب كونه داال له عىل هذا الضالل

 
 

                                                 

 . )٣٧١(اب املقنع , حممد بن أيب الفتح البعيل طلع عىل أبوامل:ينظر , ونحوه من املكروهات الرمي بالزنا: القذف هو) 1(
 ).٤(سورة النور آية ) 2(
, )٢٦٧٤( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلم) 3(

)٤/٢٠٦.( 



 
 

 

אאאא

 ٥٩  

אאאWאאW 
 يف املـادة )١(ملعروف والنهـي عـن املنكـرجاء يف الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر با

 :األوىل
 وذكـر –والنهي عن املنكر القيام بواجبات اهليئة  عىل أعضاء هيئات األمر باملعروف

 :−منها 
, وغـري ذلـك مـن األمـاكن العامـة مراقبة األسواق العامة, والطرقـات, واحلـدائق

 :− وذكر منها –واحليلولة دون وقوع املنكرات الرشعية 
 .الرجال للنساء بالقول أو الفعلتعرض  −١
 ., أو املنافية لآلداباجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء −٢

 :يف مادته الثالثة )٢( نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتيةجاء يفو
ريـال, أو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامـة ال تزيـد عـىل مخـسامئة ألـف 

 :−وذكر منها − من اجلرائم املعلوماتية اآلتية; كل شخص يرتكب أيابإحد هاتني العقوبتني

                                                 

هــ ٢٤/١٢/١٤٠٧ وتاريخ) ٢٧٤٠(صدر قرار معايل الرئيس العام هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر رقم )  1(
 ., يف ست ومخسني مادةبإقرار الالئحة التنفيذية للنظام

 وقـد صـدر يف سـتة ,٧٩:  ورقـم,هـ٧/٣/١٤٢٨:نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية صدرت املوافقة عليه بتاريخ 2)(
ارتباط أكثر , وذلك باسب اآليل أو الشبكة املعلوماتية وهو نظام ملكافحة أي فعل يرتكب باستخدام احل,عرش مادة

 باملخالفـة ألحكـام هـذا , كالشبكات اخلاصة أو العامـة أو شـبكات اإلنرتنـت,من حاسب آيل أو نظام معلومايت
 .النظام



 
 

 

אאאא

 ٦٠  

املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املـزودة بالكـامريا  −١
 .أو ما يف حكمها

 بتصوير بعض النساء يف األسواق −ً رجال كان أو إمرأة – وذلك كام قام شخص
فإنـه لتحـرش هبـن , ل , أو حفـالت التخـرج,األعياد, أو يف حفالت الزواجأو 

 .يرتتب عليه العقوبة املذكورة
  . عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة, وإحلاق الرضر هبم,التشهري باآلخرين −٢

يف الغـرف التـي توضـع يف بعـض  لو قام شـخص بوضـع كـامريات وذلك كام
 ثـم قـام , مـن مقـاس املالبـسهبدف التأكد  التي تبيع املالبس النسائيةاملحالت
ً قوال أو فعال دام هذه الصور هبدف إحلاق الرضر بالنساء والتحرش هبنباستخ ً, 

 .فإنه تطبق عليه العقوبة املذكورة
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 ٦١  

 

  املطلب الثالث
i@ïä¦a@”ŠznÛaÈÐÛbÝ@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 

 الفاء والعـني والـالم أصـل صـحيح يـدل عـىل حركـة اإلنـسان أو :الفعل يف اللغة
كانـت مـن فـالن فعلـة  و,ًفعلت كذا أفعله فعال:  ومن ذلك,داث يشء من عمل وغريهإح

 .)١( حسنة أو قبيحة
אאWאאW 

 اإلغـواء أو  هبـادقـص ي, جتاه شخص هبا املتحرشحركة يقوم:  هوبالفعلالتحرش 
 .ٍدفعه لفعل أمر حمرم

אאWW 
كاملالمـسات والتقـرب اجلـسدي ,  إذا اقـرتن بفعـل مـادي بالفعـليكون التحرش

 .ومالحقة املتحرش به ومضايقته وانتهاك خصوصياته لينال منه
 أو , أو عـرض األعـضاء التناسـلية,تعمد ملس عورة املتحـرش بـه: ًومن ذلك أيضا

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٤/٥١١(عبدالـسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
 ; )١١/٥٢٨(, حممد بن منظور لسان العربو ;)١٠٤٣ (الرسالةمكتب الرتاث يف مؤسسة :  حتقيق,الفريوزآبادي

 .فعل: , مادة)١٦٨(ب التعريفات, عيل اجلرجاين كتاو
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 ٦٢  

ض بعـض , أو عـر أو تعليمه عادات سلوكية سـيئة كاالسـتمناء,مراقبته وهو خيلع مالبسه
 .)١(اء عىل سبيل اإلغو ونحو ذلك,الصور العارية, أو املناظر املثرية

אאאWאאאW 
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  } :اهللا تعــــاىل قــــال −١

 ©  ¨  §  ¦¥z)٢(. 
 يف أقـىص ً امـرأة)٣(اجلـت إين ع,يـا رسـول اهللا: , فقـالحيث جاء رجل إىل النبي 

لقـد :  ما شئت, فقال له عمرَّ فاقض يف, فأنا هذا,سها وإين أصبت منها ما دون أن أم,املدينة
, فأتبعـه ً شيئا, فقام الرجل فـانطلقفلم يرد النبي : , قالو سرتت عىل نفسك, لسرتك اهللا

     �¡  ¢   z  y  }  |     {  ~  } :  وتـال عليـه هـذه اآليـة,ً رجال دعـاهالنبي 

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £z)يـا نبـي اهللا هـذا لـه : , فقال رجل مـن القـوم)٤
 .)٥( »بل للناس كافة«: خاصة? قال

                                                 

املعجم و  ;)٢١١(زينب بنت حممد زين العايش/ د,رشاد عيل موسى/د. أ,سيكولوجية العنف ضد األطفال: ينظر) 1(
 ).٣٨٩ (,زيدحممود أبو / د,يف علم اإلجرام واالجتامع القانوين والعقاب

 ).١١٤(سورة هود, آية ) 2(
كشف املـشكل مـن : ينظر , يعني املس بالوطء,دون أن أمسها:  وقوله,يشري بذلك إىل اللمس والتقبيل ونحو ذلك )3(

 ).١/٢٩٤ (,عيل بن حسن البواب:  حتقيق, عبدالرمحن بن عيل اجلوزي,حديث الصحيحني
 ).١١٤(سورة هود, آية ) 4(
 )٤/٢١١ (,)٢٧٦٣( حديث رقم ,حممد بن فؤاد عبدالباقي:  حتقيق,لم بن احلجاج النيسابوري مس,صحيح مسلم) 5(



 
 

 

אאאא

 ٦٣  

 وسـيأيت , بـل الواجـب فـيهام التعزيـر,)١(فالقبلة واللمس احلرام ال جيب فيهام احلـد
 .جلنيس عند الكالم عىل موقف الفقه من عقوبات التحرش ا–  بإذن اهللا− ذلكالكالم عىل 
ملـا أتـى مـاعز بـن  : قـال,_ريض اهللا عـنهام_ فعن ابن عباس ,حديث ماعز  −٢

ال يا رسـول  : قال,»أو نظرت , أو غمزت,لعلك قبلت« : قال لهمالك النبي 
  .)٢( فعند ذلك أمر برمجه: قال, ال يكني»?أنكتها«:  قال,اهللا

 .أو السحاق إىل الزنا أو االغتصاب أو اللواطوالتحرش قد يكون مقدمة 
وسيأيت ذكر األدلة من الكتاب والـسنة بـشكل موسـع يف هـذا الفـصل يف املبحـث 

 . الثالث عند احلديث عن حكم التحرش اجلنيس
אאWאאW 

جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يف املـادة 
 :األوىل

وذكـر -يئات األمر باملعروفوالنهي عن املنكـر القيـام بواجبـات اهليئـة عىل أعضاء ه
 :−منها

 وغـري ذلـك مـن األمـاكن العامـة , واحلـدائق, والطرقـات,مراقبة األسواق العامة
 :− وذكر منها –واحليلولة دون وقوع املنكرات الرشعية اآلتية 

                                                 

عبدالفتاح بن حممد احللـو , /عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي , د/د: املغني , عبداهللا بن أمحد بن قدامة , حتقيق: ينظر) 1(
عبـداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي , / د:; والرشح الكبري , عبدالرمحن بن حممـد بـن قدامـة , حتقيـق) ١٢/٣٥١(
)٢٦/٢٨٣.( 

 ).٨/١٦٧(, )٦٨٢٤( حديث رقم ,حممد زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 2(



 
 

 

אאאא

 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل −١
 أو الـصوتية املنافيـة , أو التـسجيالت املرئيـة,كتـب وال,عرض أو بيع الـصور −٢

 .ً أو املخالفة للعقيدة اإلسالمية اشرتاكا مع اجلهات املعنية,لآلداب الرشعية
 . أو اخلليعة,عرض الصور املجسمة −٣
 الزنا واللـواط والقـامر أو إدارة البيـوت أو :منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل −٤

  .األماكن الرتكاب املنكرات والفواحش
و :جاء يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف مادته السادسة

عىل مخس سنوات وبغرامة ال تزيد عـىل ثالثـة ماليـني مدة ال تزيد يعاقب بالسجن (
 –ً كل شخص يرتكب أيا من اجلـرائم املعلوماتيـة اآلتيـة , أو بإحد هاتني العقوبتني,ريال

  :−وذكر منها
 أو , العامـة أو اآلداب, أو القـيم الدينيـة,النظام العامإنتاج ما من شأنه املساس ب−١

, أو ختزينــه عــن طــرق الــشبكة حرمــة احليــاة اخلاصــة, أو إعــداده, أو إرســاله
 ). أو أحد أجهزة احلاسب اآليل,املعلوماتية

 أو حرمـة احليـاة ,داب العامـة أو اآل,ه املساس بـالقيم الدينيـةفإنتاج ما من شأن
 ونحوهـا  أو ختزينـه مـن مقـاطع خملـة بالـرشف,إرساله أو , أو إعداده,اخلاصة

هبدف التحرش اجلنيس أو لغريها من األسباب تطبق يف شأن من قام هبا العقوبـة 
 .السالفة الذكر

 ٦٤  



 
 

 

אאאא

 ٦٥  

, أو أحـد أجهـزة احلاسـب اآليل أو نـرشه )١(إنشاء موقع عىل الشبكة املعلوماتية(−٢
 .), أو تسهيل التعامل بهلبرشيلالجتار يف اجلنس ا

نشاء موقع عـىل الـشبكة املعلوماتيـة أو أحـد أجهـزة احلاسـب اآليل أو نـرشه فإ
 سواء قصد به التحرش اجلنيس أو مل يقصد فإن العقوبة ,لالجتار باجلنس البرشي

 .السالفة ترتتب عليه , وال ريب أن اإلنشاء واالنتاج يندرج ضمن األفعال
 أو أنـشطة امليـرس املخلـة ,حيـةإنشاء املواد والبيانات املتعلقـة بالـشبكات اإلبا(−٣

 .)باآلداب العامة أو نرشها أو تروجيها
 يف ,أو نـرشها أو تروجيهـافإنشاء املواد والبيانات املتعلقـة بالـشبكات اإلباحيـة 

 وعـىل ذلـك ترتتـب العقوبـة ,الغالب أهنا تستخدم بغـرض التحـرش اجلنـيس
 .املذكورة

 

غل سـلطته ونفـوذه يف إرتكـاب  يـست من مكافحة اجلرائم املعلوماتيةنظامومل هيمل 
فقد جاء يف نظـام مكافحـة اجلـرائم ,جريمة التحرش اجلنيس أو غريها من اجلرائم األخر 

 :املعلوماتية يف مادته الثامنة
ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها األعـىل إذا اقرتنـت اجلريمـة (

 :− وذكر منها –بأي من احلاالت اآلتية 
 .)ين اجلريمة من خالل عصابة منظمةارتكاب اجلا −١

                                                 

 : مثـل,ارتباط بني أكثر من حاسـب آيل أو نظـام معلومـايت للحـصول عـىل البيانـات وتبادهلـا:الشبكة املعلوماتية) 1(
 . املادة األوىل,نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية: ينظر ,)اإلنرتنت(العامة والشبكة العاملية الشبكات اخلاصة و



 
 

 

אאאא

 وكـان اجلـاين ينتمـي لعـصابة ,وذلك كام لو تم ارتكاب جريمـة التحـرش اجلنـيس
 وترتكب هذه العصابة جرائم التحرش اجلنيس ومـا يتبعهـا مـن زنـا أو ,منظمة

 .  لواط أو سحاق أو غريها من اجلرائم
 أو ارتكابـه , واتـصال اجلريمـة هبـذه الوظيفـة,شغل اجلاين وظيفـة عامـة( 

 .)ًاجلريمة مستغال سلطاته أو نفوذه
٢−

امـة الرتكـاب جريمـة التحـرش وذلك كام لو قام اجلاين باستغالل وظيفتـه الع
, يكـون لـه صـالحية النقـل أو الرتقيـةو ٌ, كأن يكون حتت إدارتـه نـساءاجلنيس

 عرضها بالقول أو الفعل أو فتطلب إحد النساء النقل أو الرتقية فيساومها عىل
 ., فتطبق يف حقه العقوبة السالفة الذكرهغري

( −٣ .)التغرير بالقرص ومن يف حكمهم واستغالهلم
وذلك كأن يكون حتت هذا املوظف بعض القرص ومن يف حكمهم من فاقدي العقل 

ِّأو من املعاقني ممن ال يستطيعون دفع الـرض  فيقـوم هـذا املوظـف , لـشدة إعـاقتهم; عـنهمُ
 . فهنا تطبق يف حقه العقوبة السالفة الذكر,رش اجلنيس هبمباستغالل القرص بمامرسة التح

 أو املـساعدة  التحـرش اجلنـيسجريمـة يغفل املنظم التحريض عىل فعـل كذلك ملو
 فقد جاء يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف املـادة التاسـعة , أو غريها من اجلرائم,عليها
 :ما نصه

 اتفق معه عىل ارتكاب أي مـن اجلـرائم , أويعاقب كل من حرض غريه, أو ساعده(
أو  أو املـساعدة ,ً إذا وقعت اجلريمة بناء عىل هذا التحـريض,املنصوص عليها يف هذا النظام

 ٦٦  



 
 

 

אאאא

 ٦٧  

 ويعاقب بـام ال يتجـاوز نـصف احلـد , بام ال يتجاوز احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا,االتفاق
  .)ية إذا مل تقع اجلريمة األصلاألعىل للعقوبة املقررة هلا

 أو االتفاق مع من , فالتحريض عىل فعل جريمة التحرش اجلنيس أو املساعدة عليها
 ومن ذلك ما تقـدم , أو غريها من اجلرائم ال يسلم من العقوبة,يريد ارتكاهبا عىل فعلها معه

واتـف النقالـة املـزودة يف املادة الثالثة من املساس باحلياة اخلاصـة عـن طريـق اسـتخدام اهل
 ., أو غريها مما تقدم من املواد السابقةا, أو ما يف حكمهابالكامري

ًفلو أن شخصا حرض غريه عىل املساس باحلياة اخلاصة عن طريق استخدام اهلواتف 
, فإنـه ال تفق معه عـىل ارتكـاب جريمـة التحـرش أو ا, أو ساعده,النقالة املزودة بالكامريا

, أو اتفـق عـىل فعـل  ولكنه حرض أو ساعد,ريمة ذاهتا مع أنه مل يقم باجل,يسلم من العقوبة
 . وهكذا غريها من اجلرائم,اجلريمة

 :وكذلك نص نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف مادته العارشة عىل ما ييل
كل من رشع يف القيام بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام بـام ال  يعاقب(

 .)يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة
البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا وقف أو خاب أثـره (: واملراد بالرشوع

 ويعاقب القانون عىل الـرشوع يف اجلريمـة عـىل وجـه ,ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها
ٍالعموم ويكون عقابه كعقاب اجلريمة إذا ثبت أهنا أخفقـت بـسبب ظـروف ال يـد للجـارم 

 .)١()فيها

                                                 

 ).٢٢٤ (,أمحد زكي بدوي/ د,معجم املصطلحات القانونية) 1(



 
 

 

אאאא

 وقد تقدم ذكـر ,ام بجريمة التحرش اجلنيس داخل ضمن هذه املادةوالرشوع يف القي
 .بعض األمثلة عىل ذلك يف املواد السابقة كل فيام خيصه

وكذلك فإن نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية قد أجاز للمحكمة املختـصة اإلعفـاء 
 : فقد نص يف مادته احلادية عرشة عىل أنه,من العقوبة بضوابط

ة أن تعفي من هذه العقوبات كـل مـن يبـادر مـن اجلنـاة بـإبالغ للمحكمة املختص(
اإلبـالغ بعـد العلـم , وإن كـان ة قبل العلم هبا وقبل وقوع الـرضرالسلطة املختصة باجلريم

 أو ,باجلريمة تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضـبط بـاقي اجلنـاة يف حـال تعـددهم
 .)األدوات املستخدمة يف اجلريمة

ال تقـل عقوبـة الـسجن أو (: ة الـذكر عـىل أنـهصت املادة الثامنة السالفوذلك كام ن
 :− وذكر منها–الغرامة عن نصف حدها االعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية 

 .) إرتكاب اجلاين اجلريمة من خالل عصابة منظمة
 وقـام , اجلنيس متت من خالل عصابة منظمـةففي هذه احلالة لو أن جريمة التحرش

 فللمحكمـة ,أحد اجلناة بإبالغ السلطة املختصة باجلريمة قبل العلم هبا وقبل وقوع الـرضر
 .املختصة يف هذه احلال أن تعفي اجلاين املبلغ من العقوبة

اجلناة يف حـال أن يتم ضبط بعد وإن كان اإلبالغ بعد العلم باجلريمة وجب لإلعفاء 
 .ريمةدوات املستخدمة يف اجل وكذلك األ,تعددهم

وكذلك جيـوز احلكـم بمـصادرة األجهـزة التـي اسـتخدمت يف التحـرش اجلنـيس 
موال التي اكتسبت مـن مصادرة األوكذلك جيوز  , أو أجهزة اجلوال,كأجهزة احلاسب اآليل

ًالتـي تكـون مـصدرا  وكذلك إغالق املواقـع اإللكرتونيـة  ,جراء جريمة التحرش اجلنيس
 ٦٨  



 
 

 

אאאא

 ٦٩  

 اللـواط أواالغتصاب أو  وهي مقاطع تدعو للزنا أو ,احية أو املقاطع اإلب,لرتويج الفاحشة
 مـن نظـام قـد نـصت املـادة الثالثـة عـرشة و, حترش جنيس ومقدماهتا,السحاق ومقدماهتا

 :عىل أنه مكافحة اجلرائم املعلوماتية
 أو , جيـوز احلكـم بمـصادرة األجهـزة,مع عـدم اإلخـالل بحقـوق حـسني النيـة(
 ,ة يف إرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظـام أو الوسائل املستخدم,الربامج

, أو مكان تقديم اخلدمة  احلكم بإغالق املوقع اإللكرتوين كام جيوز,أو األموال املحصلة منها
ًإغالقا هنائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا الرتكاب أي من هذه اجلرائم ً ً  وكانـت اجلريمـة قـد ,ً

 .)ارتكبت بعلم مالكه



 
 

 

אאאא

 ٧٠  

 

 

  الرابعاملطلب
òibnØÛbi@ïä¦a@”ŠznÛa@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 

 الكاف والتاء والباء أصل صـحيح واحـد يـدل عـىل مجـع يشء إىل  :الكتابة يف اللغة
كتبـت :  يقـال,خطـه:  وكتبـه,مـا يكتـب فيـه:  والكتاب, من ذلك الكتاب والكتابة,يشء

 .)١(ًالكتاب أكتبه كتبا
אאWאW 

 .كعبارات احلب والعشق ,أن يكتب املتحرش ما خيدش احلياء: مثال التحرش بالكتابة
אאWאאאW 

 ألهنـا بمنــزلة الـرصيح يف الطـالق ;أن الكتابة أوىل من اإلشارة الفقهاء ذكر بعض
 .)٢(رس فكتابته مقدمة عىل إشارته وهذا يف شأن األخ,واإلقرار
 
 

                                                 

القـاموس املحـيط, حممـد و  ;)٥/١٥٨(عبدالـسالم هـارون :  حتقيـقمعجم مقاييس اللغة, أمحد بـن فـارس,: ينظر )1(
, )١/٦٩٨(لسان العرب, حممـد بـن منظـور و  ;)١٢٨(مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة : حتقيقالفريوزآبادي, 

 .كتب: مادة
 ).٥/٢٦٦( منصور بن يونس البهويت, ,كشاف القناع عن متن االقناع: ينظر) 2(



 
 

 

אאאא

 ٧١  

אאאWאאW 

أو أقـر أنـه هـو الـذي كتـب  ,مجهور الفقهاء يرون أنه ال يعمل بالكتابة إال إن تذكر
 وإن شهد شاهدان عىل أن ما , وألن احلدود تدرأ بالشبهات; الحتامل التزوير والتقليد;ذلك

 .)١( ويكون العمل هنا بالشهادة ال بالكتابة, وحماسبتهكتب من كتابته فيجوز معاقبته
אאWאאW 

نظام اإلجراءات اجلزائيـة , ونظـام ام مكافحة التحرش اجلنيس , و نظتأملت مسودة
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر , ومل أجد فيه ذكر للتحرش بالكتابة , ولعـل املـنظم 

 .ا ضمن التحرش بالفعليدرجه

                                                 

  ;)٥/١٤٥ (نة الكرب, مالك بن أنـس,املدوو  ;)٢١٧(الدين بن إبراهيم بن نجيم, األشباه والنظائر, زين : ينظر) 1(
اإلنـصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف, عـيل بـن سـليامن  ; و)٧/١٥٢(حممد بن إدريس الـشافعي, األم, و

 ).٣٠/٤٧٢(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :املرداوي, حتقيق د



 
 

 

 
 

 
 
 

 ثاين البحثامل
lbjcïä¦a@”ŠznÛa@@ @

:مطالب  ستةوفيه 
 .االختالط :من أسباب التحرش: املطلب األول
 .تأخري الزواج:من أسباب التحرش :املطلب الثاين
 .عدم غض البرص :من أسباب التحرش :املطلب الثالث
 .نيالوازع الديضعف :من أسباب التحرش :املطلب الرابع

 .اخللوة باملرأة األجنبية:من أسباب التحرش:املطلب اخلامس
الـشبكة العامليـة القنوات الفضائية , ومواقع : من أسباب التحرش: املطلب السادس

 . اإلباحية)االنرتنت(
 

 ٧٢  
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 املبحث الثاين
”ŠznÛa@lbjcïä¦a@@ @

زالـت ال  فهناك أسباب منذ القـدم و, للتحرش اجلنيس أسباب قديمة وحديثةهناك
 يف ذكـر حكـم – بمـشيئة اهللا تعـاىل – وال أدل من ذلك مما سيأيت ,  حتى يومنا هذاموجودة

 , وهناك أسباب استجدت مـع العـرص احلـديثالتحرش اجلنيس من أدلة الكتاب والسنة ,
أذكـر  ثم ,بعض األسباب عىل سبيل اإلمجال – بمشيئة اهللا – ذكر وسوف أ,التقنية احلديثةو

 : ومن تلك األسباب,تفصيلًبعضا منها بال
 .االختالط −١
 فهنـاك مـن لديـه القـدرة املاليـة , التأخري االختياري:املراد هنا و,تأخري الزواج −٢

وقـد  , رشعـيٍومع ذلك فهو يؤخر الزواج بال مسوغ ,وهو حمتاج له ,واجلسمية
 . عن املتعة املحرمةالبحث  دافعه لذلكيكون

  وإطالقـه− فـيام حـرم اهللا –  للبـرص وذلـك بـإطالق العنـان;عدم غض البرص −٣
 ال سـيام مـع حلـول الغـزو الثقـايف , التي تبـث مـا حـرم اهللاللقنوات الفضائية

  العامليـةشبكةالـ و, وسـائل االتـصال احلديثـة:ً أيـضا ذلـكومـن ,واإلعالمي
 , أو إطالق البرص لنظر النـساء يف األسـواق أو غريهـا مـن أمـاكن )االنرتنت(

 .جتمع النساء

 ٧٣  
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 ٧٤  

 وال ,ٌفـال يردعـه ديـن , النـساءو سواء كان من الرجال أ,لدينيوازع اضعف ال −٤
 , واالغتـصاب, والزنـا, التحرش اجلنـيس: اجلرائم ومنها فتفشو,تردعه عقوبة

 .وغريهاواللواط والسحاق 
 .اخللوة باملرأة األجنبية −٥
 ودون مراعـاة لألخـالق ,حماولة إشباع الرغبـات اجلنـسية بـأي وسـيلة كانـت −٦

 . االجتامعيةاإلسالمية  والقيم
 , من الليل أو إىل طلوع الفجرٍ متأخرةٍإىل ساعات  عملهايف بعض املوظفات بقاء −٧

 مما يشجع عـىل , ومع وجود رجال أجانب,ملوظفني واملوظفاتا  يفٍمع قلة عدد
 وضـحكات ,يف الكـالمام إن صاحب ذلـك تكـرس ومتيـع  ال سي,نالتحرش هب

 . من الطرفنيٍ وقلة حياء, وكشف للوجه,صاخبة
ممـا قـد يفـيض إىل االحتكـاك أو  ,تكدس الناس وتزامحهم من الرجال والنـساء −٨

أو  ,األسـواق التجاريـة وأ , املختلطـةأماكن االحتفـاالتوذلك يف  ,االلتصاق
 .وغري ذلكأ ,األدويةأو أرفف ملفات املرىض 

إعفـاف نفـسه ب عىل مـن يرغـب  أو يتعذر حيث يشق,الغالء الفاحش والبطالة −٩
ًانعدامـه أحيانـا  وأ ,ً مع تـدين املرتـب أحيانـا, وهتيئته للزواج,سكناستئجار امل

 –أخر فيعيقه هذا عن تفريغ شهوته بالطرق الرشعية مما جيعله يلجأ إىل احلرام 
 .)١( –وإن كان ال يقر عىل ذلك 

                                                 

 ).٢٨(اإلجرام اجلنيس, نرسين عبداحلميد نبيه : ينظر) 1(



 
 

 

אאאא 

 ٧٥  

 ممـا , يشء من التعنـتها في يكون األولياء التي بعض ورشوط,ارتفاع املهور −١٠
 .نعليهم الديو ويراكم ,شبابيعجز ال

 وقـت الفـراغ بـام ءاد الوسائل املناسبة للشباب ملـلوعدم إجي ,أوقات الفراغ −١١
فيـدفعهم إىل  ,يكون له أثـره الـسيئ عـىل الفـرد واملجتمـع ,يعود عليهم بالنفع

 .االنحراف والوقوع يف اجلرائم اجلنسية وغريها
ًاألرسة أبا  فغياب رب , وغياب الرقابة عىل األبناء والبنات,التفكك األرسي −١٢

ًأو أما أو أخا أو غريهم  مرتع خـصب حلـدوث حـاالت , وعدم املتابعة لألبناء,ً
 .)١( سواء عىل مستو الذكور أو عىل مستو اإلناث,التحرش

ممـا يـضعف مـن  ,القسوة الشديدة من قبل الوالدين أو أحدمها عـىل األبنـاء −١٣
وار الدائم بني الولد  وعدم وجود احل,التواصل بني الولد وبني والديه أو أحدمها

 عن وسيلة مناسبة للفرار من هذه القسوة  االبن وهنا يبحث,ووالديه أو أحدمها
فال جيد أفـضل مـن اخلـروج مـن املنــزل ممـا يـساهم يف تلقـف ذوي النفـوس 

 ًا سـوء, بل يزداد األمـر,الضعيفة ملثل هذا املسكني ومن ثم توجيهه حيثام أرادوا
 فال خيرب ,من قبل أحد أقربائه أو زمالئه أو جريانهحينام يتعرض الولد للتحرش 

ً أو خوفا مـن القـسوة ,ًوالده أو والدته خوفا من حرمانه من اخلروج من املنـزل
 وحماولـة , لـهاالستامع و,ً فبدال من احتضان الولد,وسوء املعاملة التي سيلقاها

                                                 

 ).٢١٤(زينب بنت حممد زين العايش /د عيل موسى, درشا/د.سيكولوجية العنف ضد األطفال, أ: ينظر) 1(
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 ٧٦  

 .)١(ل جتد أن ويل الطفل يقسو عليه قسوة ال تطاق وال حتتم,حل املوضوع
 فتـسقط ,ًوما قيل يف الذكر يقال أيضا يف حق األنثى فتبحث عن كلمة حب أو حنان

 . أو غري ذلك, أو صديقة ماجنة,أمام مكاملة هاتفية
 وقـد أظهـرت نتـائج دراسـة قـام هبـا , وتنـاول الكحـول,تعاطي املخدرات −١٤

ًعىل مائتني وثالثة وثامنني شخصا من مرتكبـي ) م١٩٩٠(يف عام ) Bays(بايز
مـن اآلبـاء مارسـوا %) ٤٨(اجلرائم اجلنسية واملدمنني للكحوليـات أن نـسبة 

 .)٢(اعتدوا عىل األطفال%) ٥١( و,االعتداء اجلنيس عىل بناهتم
 أو ة أو إخـراج العـور,ًتعري الوالدين أو أحدمها أمام الولد ذكرا كان أو أنثى −١٥

 ,فـة والديـه أو جعـل الولـد ينـام يف غر,ً بحجة أنه ما زال صـغريا;ٍيشء منها
 وقد يستيقظ الطفل ومها يف حالة ,وممارسة اجلنس الرشعي املباح بني الوالدين

E  D  C  B  A  }  : يقـول_جـل وعـال_ واهللا ,انكشاف للعورات

   S  RQ  P  O  N             M  LK  J  I     H  G  F
  U   Tz)والبلوغ, واالحتالم دليل البلوغ, واحللم يعني االحتالم,)٣  

 .)٤(هو سن التكليف ملعظم األحكام الرشعية

                                                 

 ).٢١٤(زينب بنت حممد زين العايش /رشاد عيل موسى, د/د.سيكولوجية العنف ضد األطفال, أ: ينظر) 1(
 ).٢١٦(زينب بنت حممد زين العايش /رشاد عيل موسى, د/د.سيكولوجية العنف ضد األطفال, أ: ينظر) 2(
 ).٥٩(سورة النور, آية ) 3(
منى بنت إبـراهيم الفـارح /مفهوم إيذاء األطفال لد الوالدين يف املجتمع السعودي والعوامل املؤثرة فيه, د:ينظر) 4(

)٦١.( 
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 ٧٧  

قـد تكـون األم هـي العائـل و , وانخفاض املستو االقتصادي لألرسة,الفقر −١٦
 فقد يأيت من يـستغل حاجتهـا , وال يوجد هلا مصدر رزق,الوحيد هلذه األرسة

ًبإعطائها شيئا من الطعام أو املال يف مقابل أن يتحرش أو يستمتع هبا أو ببنتهـا 
فر بعض اتوب وذلك ,الئهزم كليكون ,الً االبن شيئا من املحيتاجقد و ,نهاأو باب
 فيأيت من يستغل هذه , كمالبس حسنة أو أجهزة اتصال أو غري ذلكاتالكاملي

 . ليعطيه ما يريد;احلاجة فيطلب منه أن يمكنه من نفسه فيتحرش به
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 ٧٨  

 

 املطلب األول
”ŠznÛa@lbjc@åßZ@Âýnüa@ @

 : فروعفيه مخسةو
אאWאאW 

خلطـت الـيشء بغـريه :  تقـول, اخلاء والـالم والطـاء أصـل واحـد:اخللط يف اللغة
َّ وخلطه,فاختلط ٌ ورجل خملط, أي,أي مزجه فاختلط: َ َ ْ  ورجـل ,حـسن املداخلـة لألمـور: ِ

 اختالط اإلبـل: ِ واخلالط بالكرس,خمتلطة بالناس: ِ وامرأة خلطة,خمتلط النسب: ِخلط ملط
 أو مـن العنـب ,رشاب يتخـذ مـن التمـر والبـرس:  ومنه اخلليطني وهـو,والناس واملوايش

ِ واخللـط,الرشيك الذي خيلـط مالـه بـامل رشيكـه:  واخلليط,والزبيب  ,املخـتلط بالنـاس: َ
ِخلطة: واألنثى َ)١(.  

אאWאאW 
 , وصـيانتها,فـظ حقوقهـا وح,الـرشيعة اإلسـالمية يف املحافظـة عـىل املـرأةقامت 

ً وكتام لتلك األبواق التي تنعـق باحلريـة ,ًدحضا لتلك الدعاو ,ومحايتها من التعدي عليها
 والتي حتاول إلصاق تـأخر األمـة بمحافظتهـا عـىل مبادئهـا وقيمهـا فـيام يتعلـق ,املزعومة

 .بالتعامل مع املرأة يف العامل أمجع
                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٢/٢٠٨(عبدالسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس, معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
, )٧/٢٩١(ن العرب, حممـد بـن منظـور لساو  ;)٦٦٥(سالة  مؤسسة الرمكتب الرتاث يف:  حتقيق,الفريوزآبادي

 .خلط: مادة



 
 

 

אאאא

 ٧٩  

جتمع يف وقتنـا  فامل, منع املرأة من العمل–ً مثال – يعني ال ,االختالطواحلديث عن 
 , ويف تطبيـب النـساء ومتريـضهن, وبشكل خاص يف التعليم, إىل عمل املرأةاحلارض بحاجة

 فإنه وال بد من أن يكـون وفـق – كان ً أيا– إال أن هذا العمل ,وغري ذلك مما ختتص به املرأة
 : ومن تلك الضوابط,َّ منظمة ضوابط رشعية

 ,حرامً أو مفضيا إىل ,ً فال يكون حراما يف نفسه,ًل يف ذاته مرشوعاأن يكون العم −١
قع بذلك خلوة تفيض إىل تف , وتغلق دوهنم األبواب,كمن تعمل سكرترية لرجل

 .األخالقو  الدينفساد
 ومـن ,واجبات وآداب املرأة املسلمة التي قررهتـا الـرشيعة اإلسـالميةبأن تلتزم  −٢

 , والكالم الذي ال حيدث معه إثارة للفـتن,عتدلة واملشية امل,ذلك اللباس الساتر
`  b    a  }  : قـال تعـاىل,وغري ذلك من اآلداب التي جيب التزامهـا

fe d  c  p  o  nm  l  k    j  i   h  g
q  srtwvu  x|{zy}  ~
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 كواجباهتا ,أال يكون عملها عىل حساب إمهال واجبات أخر ال جيوز هلا إمهاهلا −٣

                                                 

 ).٣١(سورة النور, آية ) 1(
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 ٨٠  

  .)١(نحو والدهيا أو زوجها أو أبنائها
אאWאאאאאאW 

بشأن حتريم االختالط, ومن توالت فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
 :هـ , ونصها ما ييل٢٣/١١/١٤٣١, وتاريخ ) ٢٤٩٣٧( فتو برقم ذلك

 :وبعد ..احلمد هللا وحده , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده(
 واالفتاء عىل ما ورد إىل سـامحة املفتـي فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

 , واملحال إىل اللجنـة مـن األمانـة العامـة عبداملجيد بن عبدالرمحن املهنا:العام من املستفتي
ًهـ , وقد سـأل املـستفتي سـؤاال ١٨/١١/١٤٣٢وتاريخ ) ١٤٦٧(هليئة كبار العلامء برقم 

بتوظيـف )  مرحبـا , رد تـاجهايرب بنده ,(قامت العديد من الرشكات واملحالت : هذا نصه
حتاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل يف اليوم ) حماسبات(النساء بوظائف كاشريات 

الواحد العرشات من الرجال وحتادثهم , وتسلم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج للتدريب 
 .يف العمل ورئيسهاواالجتامع والتعامل مع زمالئها 

 ذه األعامل? وما حكم توظيـف الـرشكات واملحـالتما حكم عمل املرأة يف مثل ه
 .للمرأة يف هذه األعامل أفتونا مأجورين

ال جيوز للمرأة املسلمة أن تعمل يف مكان فيه : وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت
اختالط بالرجال , والواجب البعد عن جمامع الرجال والبحث عن عمل مبـاح ال يعرضـها 

                                                 

 ,املرأة بني الفقه والقانونو  ;)٩٥(عيل بن حممد املحيميد /العنف األرسي ضد املرأة يف املجتمع السعودي, د: ينظر) 1(
عـصام أمحـد /د. أ, والقـانون الوضـعيحقوق اإلنسان بني الرشيعة اإلسـالميةو  ;)١٤٨(مصطفى السباعي /د

 ).٢/٦٨٧(البشري 
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 ٨١  

هبا , وما ذكر يف السؤال يعرضها للفتنة , ويفتن هبا الرجـال فهـو عمـل لفتنتها وال لالفتتان 
ًحمرم رشعا , وتوظيف الرشكات هلا يف مثل هذه األعامل تعاون معها عىل املحرم فهـو حمـرم 

 برتك ما حرم اهللا عليه وفعل ما أوجـب عليـه − جل وعال −ًأيضا , ومعلوم أن من يتقي اهللا 
r   q  p  o    n  m  l    k  j   }  : موره كام قـال تعـاىل ييرس أ− عز وجل −فإن اهللا 

  vu   t  sz)ويف احلديث املخرج يف مسند أمحد وشعب اإليامن للبيهقـي عـن رجـل )١ 
 − عز وجـل −ًإنك لن تدع شيئا هللا : ( يقول−  −سمعت رسول اهللا : من أهل البادية قال
رجالـه رجـال الـصحيح , ومعلـوم أن : يثمي, قال اهل)  ما هو خري لك منهإال أبدلك اهللا به

جهالة الصحايب ال ترض كام نص عىل ذلك علامء احلديث , وباهللا التوفيـق , وصـىل اهللا عـىل 
 .ه وسلموآله وصحبنبينا حممد 

                                                

 )٢(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الرئيس                  عضو             عضو
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 )٣ , ٢(سورة الطالق, اآلية ) 1(
 ).٢ملحق ( الفتاو يف آخر البحث – بمشيئة اهللا –سأرفق ) 2(



 
 

 

אאאא

 :وهناك فتاو أخر متعددة منها
هـ , بشأن حتريم اختالط الطـالب ١٥/٥/١٤٠١, بتاريخ ) ٣٦٣٣(فتو رقم −١

 .بالطالبات , واملدرسني باملدرسات يف دور التعليم
هـ , بشأن توجيـه العـاملني مـن ١٤/٢/١٤١٧, بتاريخ ) ١٨٥٨٩(فتو رقم −٢

 :لحة , ومما جاء فيها من النصائحأطباء وغريهم يف اخلدمات الطبية للقوات املس
عدم جواز االختالط بني العاملني من الرجال والنساء فإن رش االخـتالط عظـيم , (

 ).وخطره وبيل عىل الفرد واملجتمع
هـ , بـشأن حتـريم االخـتالط يف ٢١/٥/١٤١٩:, بتاريخ) ٢٠٣٩٧(فتو رقم−٣

 .املستوصفات
أن حتـريم االخـتالط يف هــ , بـش٣/٧/١٤٣٢, بتـاريخ ) ٢٥١٤٦( فتو رقم−٤

 .أماكن العمل والتعليم
אאאWאאW 

 −حفظـه اهللا_صدر خطاب من صاحب السمو امللكي نائب رئيس جملـس الـوزراء 
 واملوجه لصاحب السمو امللكي وزير ,هـ١٨/٩/١٤٠٠−١٧:  وتاريخ,)١٦٣١/٨(برقم 

 : ومما جاء فيه,اء يف املطاعم والفنادقالداخلية بشأن ظاهرة اختالط الرجال والنس
 .رضورة توفري صاالت خاصة بالعائالت( −١
 .) أخذ التعهد عىل أصحاب الفنادق بعدم السامح للرجال بخدمة النساء−٢

وجاء تعميم رئيس جملس الوزراء إىل صاحب السمو امللكي ويل العهد ونائب رئيس 

 ٨٢  



 
 

 

אאאא

هــ, ٥/١٠/١٤٢١:وتـاريخ) ٧٥٩/٨(جملس الـوزراء ورئـيس احلـرس الـوطني بـرقم 
 :واملتضمن

 سـواء يف اإلدارات ,أن السامح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إىل اختالطهـا بالرجـال(
احلكومية أو غريها من املؤسسات العامة أو اخلاصة أو الرشكات أو املهن ونحوها أمر غـري 

ع عـادات  ويتنـاىف مـ,ً ألن ذلـك حمـرم رشعـا; سواء كانت سعودية أو غري سـعودية,ممكن
 .)وتقاليد هذه البالد

 :ًومما جاء فيه أيضا
ٍما تقوم به بعض النساء من عمل ال يتناسـب مـع الـدين واخللـق وهـو تـوظيفهن (

 وأن هـذا خطـأ ,مندوبات للتسويق لد عدد من التجار واملؤسسات اخلاصـة والـرشكات
 .)جيب تالفيه
والنهـي عـن املنكـر يف املـادة جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بـاملعروف و
 :األوىل

 وذكر –والنهي عن املنكر القيام بواجبات اهليئة  عىل أعضاء هيئات األمر باملعروف(
 :−منها 

 وغـري ذلـك مـن األمـاكن العامـة , واحلـدائق, والطرقـات,مراقبة األسواق العامة
 :− وذكر منها –واحليلولة دون وقوع املنكرات الرشعية 

 .)ًاملحرمان رشعا
אאWאאאW 

م حول التحرش اجلنـيس بالنـساء ١٩٨١ت إحد الدراسات األمريكية عام يأجر 

 ٨٣  



 
 

 

אאאא

 ٨٤  

وأظهرت أن نسبة التحرش وصلت إىل  ,العامالت بالقطاع اخلاص باملتاجر واملهن املختلفة
ــنام لــوحظ أن التحــرش اجلنــيس بالعــامالت باحلكومــة وصــلت إىل ,%)٩٢(  ,%)٣٧( بي

م عـن التحـرش اجلنـيس بالنـساء العـامالت ١٩٩٠وأجريت دراسة أمريكية أخـر عـام 
 بينام ظهر من خالل هذه ,%)٦٦(باجليش األمريكي وأظهرت أن نسبة التحرش وصلت إىل 

الدراسات أن التحرش اجلنيس بالطالبـات مـن زمالئهـن وأسـاتذهتن وصـلت نـسبتها إىل 
 .)١(من الطالبات%) ٧٠(

 ,إىل أن اإلناث أكثر عرضة للتحرش أو اإليذاء اجلنيس من الذكوراسات وتشري الدر
 وتشري التقديرات الرسمية واستبيانات البالغـات الشخـصية إىل أن األغلبيـة مـن ضـحايا

, يف الواليات املتحدة األمريكية ,من األطفالاإلناث : التعرض للتحرش أو اإليذاء اجلنيس
 .)٢(بمعدل ثالث مرات أكثر من الذكور

واإليذاء يف احلاالت التحرش  فيزداد ,وتزداد حاالت التحرش كلام توافرت مسبباته
 أو , وكذلك الذين لدهيم ضـعف يف العقـل,ا قصور لد األطفال أو الكبارفيهالتي يوجد 

 تقـدم وكـل مـا , أو يكون مريض بمرض مـزمن, أو يكون حمدود اإلدراك,إعاقة يف اجلسم
 .)٣(فام أراديسهل للمتحرش أن يتحرش كي

 وهنـاك أمـاكن , وهناك وسائل املواصالت,وأماكن االختالط متنوعة فهناك العمل
 اخلطر الناتج  وال يغيب عن عاقل, وهناك أماكن الرتفيه,ًالتعلم سواء املدارس أو اجلامعات

                                                 

 ).٢٦(هشام عبداحلميد فرج /التحرش اجلنيس وجرائم العرض, د: ينظر) 1(
 ).٧٨(منرية بنت عبدالرمحن آل سعود /ضني له, دإيذاء األطفال, أنواعه, وأسبابه, وخصائص املتعر: ينظر) 2(
 ).٧٩ (املرجع السابق: ينظر) 3(



 
 

 

אאאא

 ٨٥  

 .من جراء االختالط
هلـذا  و,إن االختالط يألفه الرجال( األيكو: , يف جريدةوقد ذكرت إحد الكاتبات

 وههنـا , تكون كثـرة أوالد الزنـا, وعىل قدر كثرة االختالط,طمعت املرأة بام خيالف فطرهتا
 .)١()البالء العظيم عىل املرأة

                                                 

 ).١٥٢( مصطفى السباعي ,املرأة بني الفقه والقانون) 1(



 
 

 

אאאאא

 ٨٦  

 

 املطلب الثاين
”ŠznÛa@lbjc@åßZxaëŒÛa@dm@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 
 واملعقود عليه , تزويج يف اجلملةنكاح أوإفيه لفظ عقد يعترب ( : هوج أو النكاحالزوا

 .)١()منفعة االستمتاع
אאWאא 

 ومنـه مـا هـو , فمنه مـا هـو واجـب,الزواج جتري عليه األحكام التكليفية اخلمسة
 يف الـزواج  هنـا والكـالم, ومنه ما هو حمـرم, ومنه ما هو مكروه, ومنه ما هو مباح,مندوب
ًلوقوع يف الزنا أو مقدماته فيجب عليه الزواج إذا كان قادرا  فمن خاف عىل نفسه ا,الواجب
يـا معـرش الـشباب مـن «:  فإن مل يستطع تكاليف الزواج فعليـه بوصـية حممـد ,ًمستطيعا

 ومن مل يستطع فعليـه بالـصوم , وأحصن للفرج, فإنه أغض للبرص,استطاع الباءة فليتزوج
 .)٢(»فإنه له وجاء
 دينـه ترضـون مـن إلـيكم خطـب إذا«: −  − اهللا لرسو قال: قال هريرة أيب عنو

                                                 

 ).٦/٢٢٤(عبدالرمحن بن حممد بن قاسم, كتاب النكاح, : حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع, مجع) 1(
 ).٧/٣(, )٥٠٦٦( حديث رقم ,حممد زهري النارص:لبخاري, حتقيقصحيح البخاري, حممد بن إسامعيل ا) 2(



 
 

 

אאאאא

 ٨٧  

 )١(.»عريض وفساد األرض, يف فتنة تكن تفعلوا إال , فزوجوه وخلقه
אאWאאאW 

إعفـاف الفـرد نفـسه عـن :  فمنهـا, احلكم والفوائد مـن الـزواجٍال خيفى عىل عاقل
 وحفـظ , اإلنـساين مـن الـزوال وحفـظ النـوع,ًإعفاف الزوجـة أيـضا و,الوقوع يف احلرام

 وارتيـاح األنفـس واسـتقرارها , وحفـظ النـسل ورعايتـه, وإقامة األرس السوية,األنساب
z  y  }  |  {  ~  _   `  c  b  a  }  : قـــال تعـــاىل,وســـكنها

  m    l  k  j  i  h   gf  e  dz)وغري ذلك من األسباب)٢ . 
אאאWאאאW 

 أو غريمهـا ًابنـا ً أو ً فـويل املـرأة أبـا, حق املرأة يف الـزواج مل تغفل اإلسالميةالرشيعة
 أو ,القلـب أو قـسوة , أو جفاء الطبع, من سوء اخللق,يعرض له ما يعرض لغريه من البرش

ً فينقلب من كونه وليا للمرأة إىل أن يصبح عدوا هلا, أو فساد القصد,جشع النفس ً. 
 فيستغل سلطته الرشعية التي منحها اهللا ,نه املرأة من وليهاوهذا من أخطر ما تعاين م

 وهذه احلالة املنكرة هي ما تطلق عليها الـرشيعة , وال يرعى منفعة, فال ينشد مصلحة,إياها
 .العضل: اإلسالمية اسم

                                                 

, ) ١٠٨٤(وآخـرون , حـديث رقـم  شـاكر حممـد أمحد :وتعليق حتقيق , الرتمذي عيسى بن حممد , الرتمذي سنن )1(
سلسة اآلحاديث الضعيفة , حممد نارص الدين : حديث حسن لغريه , ينظر: ; وقال عنه العالمة األلباين) ٣/٣٨٦(
 ).١٢/٩٢٧(, ) ٥٩٦٢(لباين, حديث رقم األ

 ).٢١(سورة الروم, آية ) 2(



 
 

 

אאאאא

 ٨٨  

 ورغب كل واحد منهام يف ,منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك(: والعضل
 .)١()صاحبه

 أكان من أجـل الطمـع يف ٌ سواء,ن سبب العضل ومسوغه فال شك يف حرمتهًوأيا كا
ً أو طمعا يف أن تقوم بخدمة وليها , مرياثذات أو يف ماهلا إن كانت ,مرتبها إن كانت موظفة

 , وحترم من زينة احلياة الـدنيا, وقد تنتهي حياهتا بال زواج,مما يؤدي إىل فوات فرص الزواج
 |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦    §    ¨  z  }     }  :قـــال تعـــاىل

  º   ¹           ¸  ¶  µ´  ³  ²±      °  ¯  ®  ¬  «    ª   ©
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »z)٢(. 

אאWאאאW 
كام جاءت الرشيعة بتحريم عضل املرأة وحرماهنا من الزواج كذلك جاءت الرشيعة 

 . إكراه املرأة عىل الزواجًأيضا بتحريم
 , وحريـة االختيـار,فبناء األرسة السعيدة يكون بالزواج املبني عىل الرغبـة املتبادلـة

والرضا الكامل من كل من الزوج والزوجة دون الوقوع حتت أي مؤثرات حتى لـو كانـت 
  وليأنس كـل طـرف فيهـا إىل رشيـك, لتكون احلياة مستقرة;ًمن الوالدين فضال عن غريمها

ً وهناك بعض األعراف والعادات ال تعطي للمرأة بكرا كانت أو ثيبا أي ,حياته ورفيق عمره ً
 وإن شـاء , فإن شاء قبل, األمر يف القبول والرفض إىل وليهاُلَوكُحرية للتعبري عن رأهيا بل ي

                                                 

 ).٢٠/١٨٤ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي:  حتقيق د, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة,الرشح الكبري) 1(
 ).١٩(سورة النساء, آية ) 2(



 
 

 

אאאאא

 ٨٩  

 وأسـوأ مـن ذلـك مـا , ووفق ما يرجحه عقله وفكـره, وفق ما تقتضيه مصلحته هو,رفض
الفتاة لقريب  فتسمى ,ض العادات من احلجر عىل البنت منذ نعومة أظفارهادرجت عليه بع

  والويل, حتى ينرصف ويتخىل عن الزواج هبا, فال تستطيع الزواج من غريه, وحتجر عليه,هلا
 . مهام كان حاله,ًهلا إن أظهرت متنعا أو عدم قبول له

مية مـن التـوازن هذه األعراف والتقاليد مناقضة ملـا جـاءت بـه الـرشيعة اإلسـالو
ً بكرا كانت أو ثيبا −فأعطت املرأة   فقـد رو ,  حقها يف إبداء رأهيا يف القبـول أو الـرفض–ً

 وال تـنكح البكـر حتـى ,ال تنكح األيم حتـى تـستأمر«:  قال أن رسول اهللا أبو هريرة 
  .)١(»أن تسكت:  يا رسول اهللا وكيف أذهنا? قال: قالوا,تستأذن

 .)٢() أو مات عنها, التي طلقها زوجها: وهي,الثيب:واأليم هي(
 فـذكرت أن أباهـا ً أن جارية بكرا أتت النبـي _ريض اهللا عنهام_وعن ابن عباس 

 .)٣(زوجها وهي كارهة فخريها النبي 

                                                 

  ;)٧/١٧(, )٥١٣٦(قـم النـارص, حـديث رحممـد زهـري : صحيح البخاري, حممد بن إسـامعيل البخـاري, حتقيـق) 1(
, )١٤١٩(حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي, حـديث رقـم : صحيح مـسلم, مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري, حتقيـقو
)٢/١٠٣.( 

 ).٧/٢٥٣ (,يارس إبراهيم:  حتقيق, عيل بن خلف املعروف بابن بطال,رشح صحيح البخاري) 2(
, )٢٠٩٦( حـديث رقـم ,حمـي الـدين عبداحلميـدحممـد :  حتقيـق, سليامن بن األشعث السجستاين,سنن أيب داود) 3(

 ,)١٨٧٥( حـديث رقـم ,حممد بن فؤاد عبدالباقي:  حتقيق, حممد بن يزيد القزويني,سنن ابن ماجهو  ;)٢/٢٣٢(
 حـديث ,شعيب األرنـؤوط وآخـرون:  حتقيق,مسند اإلمام أمحد بن حنبل, أمحد بن حممد بن حنبلو  ;)١/٦٠٣(

 حممـد نـارص الـدين ,صـحيح أيب داود: ينظـر ,حـديث صـحيح: ه األلباينقال عنو  ;)٤/٢٧٥(, )٢٤٦٩(رقم 
 ).٦/٣٣٠ (,)١٨٢٧( حديث رقم ,األلباين



 
 

 

אאאאא

 ٩٠  

 القول بعدم جـواز إجبـار األب _رمحه اهللا تعاىل_ )١(وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية
 : −رمحه اهللا تعاىل− وقال , واستدل بام تقدم من اآلحاديث,البنته البكر البالغ عىل النكاح

 وبضعها أعظم من ,إن األب ليس له أن يترصف يف ماهلا إذا كانت رشيدة إال بإذهنا(
 .)٢() فكيف جيوز أن يترصف يف بضعها مع كراهتها ورشدها,ماهلا

                                                 

 ولد يوم االثنني عارش ربيع األول سـنة ,أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهللا بن تيمية احلراين ثم الدمشقي) 1(
 وهـو  ,العارش من ذي القعدة سنة ثامن وعرشين وسـبعامئة وتويف سحر ليلة االثنني ,إحد وستني وستامئة بحران

 : ; ينظـر وشهرته تغني عـن اإلطنـاب يف ذكـره, األصويل الزاهد, احلافظ املفرس, املحدث, املجتهد,اإلمام الفقيه
 ).٤/٣٨٧ (, عبدالرمحن بن شهاب الدين احلنبيل,كتاب الذيل عىل طبقات احلنابلة

 ).٣٢/٢٢ (_رمحه اهللا تعاىل_د بن تيمية جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمح) 2(



 
 

 

אאאWא

 ٩١  

 

 

 املطلب الثالث
”ŠznÛa@lbjc@åßZ@Š–jÛa@œË@â†Ç@ @

 :فرعانوفيه 
WאאWאא 

ٍ الغني والضاد أصالن صـحيحان يـدل أحـدمها عـىل كـف ونقـص:الغض يف اللغة ٍّ 
 . الطري الذي مل يتغري يدل عىل واآلخر, وكرسٍوخفض

 ومنه , فكل يشء كففته فقد غضضته,وما هو داخل يف حمور البحث هو املعنى األول
 أي ,تلحقه يف ذلك غـضاضة: م وقوهل, أي اخفض)١(áà  ß  Þz  } : قول اهللا تعاىل

  .)٢(نقصته:  وغضضت السقاء,النقصان:  والغضغضة,أمر يغض له برصه
אאWאאאW 

 وبينـت , وبيـان مـا حيـرم,جاءت الرشيعة اإلسالمية ببيان حل ما جيوز النظـر إليـه
كـأن  , لعـارض ولكنـه حـرم,ل وهو يف األصل حـال, ما حيرم النظر إليه−ً أيضا −الرشيعة 

 . أو خوف فتنة,يكون نظر شهوة
 : ومن ذلك,وقد تظافرت األدلة من الكتاب والسنة عىل غض البرص وحفظه

                                                 

 ).١٩(سورة لقامن, آية ) 1(
 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٤/٣٨٣(عبدالـسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)2(

 ,)٧/١٩٦(ن العرب, حممـد بـن منظـور لساو  ;)٦٤٩(ب الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكت:  حتقيق,الفريوزآبادي
 .غض: مادة



 
 

 

אאאWא

 ٩٢  

 :األدلة من الكتاب: ًأوال 
yx  w  v   ut  s  r  q  p   o  n  }  :قال جل وعال −١

  g  f  e  d  c  b    a  ̀   _  ~  }  |  {   z
 h  k    j  i         sr  q  p  o  nm  lz)١(. 

طع ذرائع الزنا والتي منها ; لق عىل غريهمًخص تبارك وتعاىل املؤمنني مع كونه حمرما
, وحيفظوا إليهمما قد هناهم اهللا عن النظر  ,يكفوا من نظرهم إىل ما يشتهون النظر إليه, والنظر
ًج من أن يراه من ال حيل له رؤيته, رجاال ونساءاالفر يسرتن زينتهن الظاهرة ؤمنات أن عىل املو, ً

: والزينـة التـي تظهـر قيـل ,اخلفية كاخللخال والقالئد وغريهـا و, فالظاهرة كالثياب,واخلفية
 .)٢( وقيل غري ذلك,اخلاتم وأالكف 

فالشارع أمر املؤمنني واملؤمنات بغض البرص , وحفظ الفرج , وعىل املؤمنات أمر زائد 
 هذا يف حق املؤمنني واملؤمنات الذين يتصور منهم االنكفاف عن أال وهو سرت الزينة , وإذا كان

 .املحرمات فغريهم من باب أوىل
 من قبـل البـرص −الزنى: يعني –وملا كان مبدأ ذلك ( :−رمحه اهللا تعاىل −ابن القيم قال 

 أن معظم النـار , كامًاألمر بغضه مقدما عىل حفظ الفرج, فإن احلوادث مبدؤها من النظرجعل 

                                                 

 ).٣١−٣٠ (ةسورة النور, آي) 1(
زاد املسري يف علم و  ;)١٩/١٥٤(أمحد بن حممد شاكر, : يقجامع البيان يف تأويل القرآن, حممد بن جرير الطربي, حتق: ينظر) 2(

اين, بـن عـيل الـشوكافتح القـدير, حممـد و  ;)٣/٢٨٩(عبدالرزاق املهدي, : قيقالتفسري, عبدالرمحن بن عيل اجلوزي, حت
)٤/٢٦.( 



 
 

 

אאאWא

 ٩٣  

 .)١(), ثم خطيئة فتكون نظرة, ثم خطرة, ثم خطوة,مستصغر الرشرمن 
Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  }  :قال تعاىل −٢

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì     H  G  F  E  D  C    B  A
  Y   X  W  V  UT  S   R  QP  O  N  M   L  KJ  Iz)٢(. 

 ; خيـالط الرجـال النـساءلـئال ;حتى تـستأذنوا ,هنى عن دخول بيوت الغريفالشارع 
 ال ًانـساء وًرجـاال ال سيام أن الناس ;يف بيوهتم يطلع الداخل عىل عورات الناس وهو ولئال

 ألنه ال حيـل ;فال تدخلوهاً فإن مل جتدوا أحدا ,يسترتون يف بيوهتم كام يسترتون خارج البيت
 .)٣(لكم دخوهلا إال بإذن أرباهبا

والنظـر أصـل عامـة احلـوادث التـي تـصيب : (− تعـاىلرمحـه اهللا  −قال ابن القيم 
, فإن النظرة تولد خطرة , ثم تولد اخلطرة فكرة , ثم تولد الفكرة شهوة , ثـم تولـد اإلنسان

  بد , مـا مل يمنـع منـه مـانع ,الشهوة إرادة , ثم تقو فتصري عزيمة جازمة , فيقع الفعل وال
 .)٤( )رب عىل أمل ما بعدهالصرب عىل غض البرص أيرس من الص :ويف هذا قيل

                                                 

عـيل بـن حـسن األثـري , :  , حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـهحممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزيةالداء والدواء , ) 1(
)٢٣٢.( 

 ).٢٨−٢٧(سورة النور, آيتان ) 2(
 املسري يف علم زادو  ;)١٩/١٤٥(أمحد بن حممد شاكر, : يقجامع البيان يف تأويل القرآن, حممد بن جرير الطربي, حتق: ينظر) 3(

فتح القـدير, حممـد بـن عـيل الـشوكاين, و  ;)٣/٢٨٧(هدي, عبدالرزاق امل: التفسري, عبدالرمحن بن عيل اجلوزي, حتقيق
)٤/٢٣.( 

عـيل بـن حـسن األثـري , :  , حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـهحممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية الداء والدواء , )4(
)٢٣٤.( 



 
 

 

אאאWא

 ٩٤  

 .)١(nm  l  k  j  i  h  g   fz  }  :قال تعاىل −٣
هنـاهن و ,وال خيرجن ,البيوت وأن يكن أهل وقار وسكينةأمر اهللا النساء بالقرار يف 

ة  أو إظهار املحاسن التي جيب سرتها مما تـستدعي بـه شـهو,تربج اجلاهلية بإبداء الزينةعن 
 .)٢( أو غري ذلك, غري حمتشمةال أو أن متيش بني الرج,الرجل

 األدلة من السنة:  ًثانيا
 : ومنها ما يأيت,كثريةمن السنة النبوية األدلة 

ٍ أن رجال اطلع يف جحرعن سهل بن سعد الساعدي  −١  , يف باب رسـول اهللا ً
لو أعلم «:  قال فلام رآه رسول اهللا , حيك هبا رأسه )٣( مدرومع رسول اهللا 
إنام جعل اإلذن من قبـل «:  قال رسول اهللا »عنت به يف عينك لط,أنك تنتظرين

 . )٤( »البرص
 ولـه زجـره ومنعـه ,ًمن حق صاحب البيت أال يطلع أحد عىل بيته قاصـدا لـذلكف

 . إذ قد يطلع عىل ما ال جيوز له االطالع عليه;)٥(وتنحيته عن املكان الذي يطلع منه
                                                 

 ).٣٣(آية سورة األحزاب, ) 1(
زاد و  ;)٢٠/٢٥٧ (,أمحـد بـن حممـد شـاكر:  حتقيـق, حممد بن جرير الطـربي,جامع البيان يف تأويل القرآن: ينظر) 2(

 حممـد ,فتح القـديرو  ;)٣/٤٥٩ (,عبدالرزاق املهدي:  حتقيق, عبدالرمحن بن عيل اجلوزي,املسري يف علم التفسري
 ).٤/٣١٧ (,بن عيل الشوكاين

)3 (حديث رقم العينى أمحد بن حممود , البخاري صحيح رشح القاري عمدة: رسح هبا الشعر , ينظرحديدة ي: مدر , 
)٢٢/٢٣٩(, ) ٦٢٤١.( 
 ).٩/١٠(, )٦٩٠١(د زهري النارص, حديث رقم  حمم, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 4(
 ).٨/٥٤٦ (,هيميارس بن إبرا:  حتقيق, عيل بن خلف بن بطال,رشح صحيح البخاري:ينظر) 5(



 
 

 

אאאWא

 ٩٥  

 »اكم واجللـوس عـىل الطرقـاتإي« : قال عن النبي عن أيب سعيد اخلدري  −٢
فـإذا أبيـتم إال املجـالس « : قـال, إنام هي جمالسنا نتحدث فيهـا,ما لنا بد: فقالوا

 وكـف ,غـض البـرص« :وما حق الطريـق? قـال:  قالوا,»فأعطوا الطريق حقها
١( » وهني عن املنكر, وأمر باملعروف, ورد السالم,األذ(. 

 وكـل مـا ,رمـات عن النظـر إىل املحيف هذا احلديث من الفقه وجوب غض البرص(
 .)٢()ختشى منه الفتنة

 لعـيل بـن أيب قـال رسـول اهللا :  قال_ريض اهللا عنهام_عن ابن بريدة عن أبيه  −٣
 .)٣(» لك اآلخرةت فإن لك األوىل وليس,ال تتبع النظرة النظرةيا عيل « :طالب

 ولـيس ,تعمـدمن غري قصد أو و ,النظرة األوىل تكون لك ال عليك إذا كانت فجأة(
٤()له أن يكرر النظر مرة أخر(. 

 

                                                 

 ).٣/١٣٢ (,)٢٤٦٥( حديث رقم , حممد زهري النارص, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 1(
 .)٦/٥٨٩ (,يارس بن إبراهيم:  حتقيق, عيل بن خلف بن بطال,رشح صحيح البخاري) 2(
) ٢١٤٩( حـديث رقـم ,حممد بن حمـي الـدين عبداحلميـد:  حتقيق, سليامن بن األشعث السجستاين,سنن أيب داود) 3(

 حديث رقـم ,أمحد بن حممد شاكر وآخرون:  حتقيق وتعليق, حممد بن عيسى الرتمذي,سنن الرتمذي ; )٢/٢٤٦(
 حممـد بـن نـارص ,سلسلة األحاديث الـصحيحة: ينظر ,حديث حسن: قال عنه األلباينو  ;)٥/١٠١ (,)٢٧٧٧(

 ).٦/٩٩٠ (,الدين االلباين
 ).٣/٢٢٢ (,اخلطايب محد بن حممد ,معامل السنن) 4(
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 ٩٦  

 

 املطلب الرابع
”ŠznÛa@lbjc@åßZ@ÑÈ™í†Ûa@Ê‹aìÛa@ @

 : فروع ثالثةوفيه

אאWאאW 
حيـبس :  أي)١(q  pz  }  :قـال تعـاىل , وزعته عن األمر كففته:الوازع يف اللغة

 .يكفون:  وقيل,أوهلم عن آخرهم
مـا  أو ,أهلمـه إيـاه: ًأوزع اهللا فالنـا الـشكر:  ويقال, عن هواها كف النفس:والوزع

ُ إذا أولع به كـأن اهللا تعـاىل ,ُهو من أوزع باليشء:  ويقال,كفني عن األشياء إال شكر نعمتك
 .يولعه بشكره

 ألنـه ; والكلـب وازع,الزاجـر:  والوازع,مغر به: ٌ وموزع,أغراه:وأوزعه باليشء
 .)٢( يكفه الذئب عن الغنم أيُعَزَي

 
 
 

                                                 

 ).٨٣(سورة النمل, آية ) 1(
 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٦/١٠٦(عبدالـسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)2(

, )٨/٣٩٠(ن العرب, حممـد بـن منظـور لساو  ;)٧٧٠(ب الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكت:  حتقيق,الفريوزآبادي
 .وزع: مادة



 
 

 

אאאאאא

 ٩٧  

אאWאאW 
 .)١( عام حرم اهللا باإلقناع أو اإللزام ومنعهاكف النفس

אאWאאאאW 
 وغريهـا ,من املسلامت أن األمن العام و هيئات األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر

 املشكلة بأي حـال مـن األحـوال مـا مل يكـن من أجهزة الضبط ال يمكن أن تقيض عىل هذه
 . ديني يردع الناسٌهناك رادع

وقد نرش يف جريدة احلياة أن عدد قضايا التحرش اجلنيس الذي سجلها األمن العـام 
 ,ًبلغت مخسا وعرشين قضية) هـ١٤٢٨( خالل عام  باململكة العربية السعوديةضد األطفال

 .)٢(اآلباءوأن أكثر حاالت التحرش اجلنيس كانت من 
 العربيـة  يف جريدة الرياض أن ظاهرة التحـرش بالنـساء يف اململكـة–ً أيضا –ونرش 

ً وذلك نقال عن تقرير صادر مـن ,%)٢١٥(ً سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته السعودية
 ,قـضية) ١٠٣١(هـ حدثت١٤٢٦ ففي عام ,وزارة الداخلية أن عدد قضايا التحرش ارتفع

 كام أظهر التقرير أن قضايا االعتداء عىل العرض ,قضية) ٣٢٥٣(هـ حدثت ١٤٢٧ويف عام 
 وقـضايا اختطـاف ,%)٧٥( وحاالت االغتـصاب ارتفعـت بنـسبة ,%)٢٥(ارتفعت بنسبة 

 .)٣(%)١٠(ًالنساء ارتفعت أيضا بنسبة 
                                                 

; وتفـسري القـرآن ) ١٩/٤٣٩(أمحد شـاكر , :  جامع البيان يف تأويل القرآن , حممد بن جرير الطربي , حتقيق: ينظر)1(
 ).٣/٩١(, حممد رشيد بن عيل رضا احلسيني , ) تفسري املنار(احلكيم 

 ).١٦٤٧٠(جريدة احلياة, يوم اخلميس, عدد : ينظر) 2(
 ).١٥٦٩٩(جريدة الرياض, يوم السبت, عدد : ينظر) 3(



 
 

 

אאאאאא

 ٩٨  

c  b  }  : فمن استحرض قول اهللا تعـاىل, ضعف اإليامن:أهم سبب لذلك هوو

  ji  h   g  f  e  dz)١(, وقول اهللا تعاىل:  {   c  b      a  `  _  ~z)وقول ,)٢ 
 وتيقن بـاطالع ,راقب اهللا و, إىل غري ذلك من اآليات,)٣(cb  a  `  _  ^z  }  :اهللا تعاىل

ً عليه ظاهرا وباطنا_سبحانه وتعاىل_احلق   .ً وامتناعا عن املعايص, أنتج له خشية اهللا تعاىل,ً
 .)٤( عصمه يف حركات جوارحه,همن راقب اهللا يف خواطر: وقد قيل
 .)٥(ª  ©    ¨   §z  »  ¬      ®  ¯  °±  }  :قال تعاىل

 مـن احلقـوق واألشـخاص ,فاحلرمات هنا تعم كل حرمة مما جيب احرتامه وحفظـه
 .)٦( وحفظها من اإلضاعة,توفيتها حقها : وتعظيمها,واألزمنة واألماكن

 
 
 

                                                 

 ).٢٣٥(سورة البقرة, آية ) 1(
 ).٥٢(سورة األحزاب, آية ) 2(
 ).٤(سورة احلديد, آية  ) 3(
 ).٢/٦٤(حممد املعتصم باهللا البغدادي, : مدارج السالكني, حممد بن أيب بكر ابن القيم, حتقيق: ينظر) 4(
 ).٣٠(سورة احلج, آية ) 5(
 ).٢/٧٣(حممد املعتصم باهللا البغدادي, : م, حتقيقمدارج السالكني, حممد بن أيب بكر ابن القي: ينظر) 6(
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 ٩٩  

 

 املطلب اخلامس
”ŠznÛa@lbjc@åßZ@ñìÜ¨aòîjäuþa@ñcŠ½bi@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 

ِّ اخلاء والالم واحلرف املعتل أصل واحد يدل عىل تعري الـيشء مـن :اخللوة يف اللغة
ً إذا كان عروا منه, يقال هو خلو من كذا,اليشء ْ ِ. 

ّواخللية من اإلبل  ,دها األول ألهنا كأهنا خلت من ولـ;الناقة تعطف عىل غري ولدها: َِ
 .أو املخالة للحلب

ً خلـوا وخـالء وخلـوة سـأله أن , ومعـه, وإليه, وخال به, ما فيه أحد:ومكان خالء ً
 .جيتمع به يف خلوة ففعل
 .ال زوج هلا وال أوالد:  وامرأة خلية,إذا مل يبق فيها أحد: وخلت الدار

:  أي,ة لكذاهو خال:  فيقولون,وربام عربوا عن اليشء الذي خيلو من حافظه باخلالة
 .)١(هو ممن يطمع فيه وال حافظ له

 واآلخـر , اجليم والنون والباء أصالن متقاربان أحـدمها الناحيـة:واألجنبي يف اللغة
 .البعد:  هو املعنى اآلخر وهو, واملعنى القريب,وبني املعنيني تقارب. البعد

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٢/٢٠٤(عبدالـسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
, )١٤/٢٣٧( العرب, حممد بن منظور لسانو  ;)١٢٨٠(مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة :  حتقيق,الفريوزآبادي

 .خال: مادة



 
    

 

אאאאא

 ١٠٠  

Í  }  :قول اهللا تعاىلومنه  ,ً فإهنا تطلق أيضا عىل القرب,ُواجلنُب كام تطلق عىل البعد

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Îz)رجـل لـني :  ويقال, أي يف قرب اهللا وجواره)١
 .سهل القرب:  أي,اجلانب

 . وفيهام معنى البعد, والغريب,الذي ال ينقاد: واألجنبي واألجنب
َوجنَّبه اليشء ̂    _}   : ومنه قول اهللا تعاىل,أبعده ونحاه: َ     ]      \    [z)٢(. 

 مـن , ألنه يبعد عام يقرب منه غـريه;إن اجلنب الذي جيامع أهله مشتق من هذا:يقال
 .الصالة والطواف وغري ذلك حتى يتطهر

َوفرس جمنَّب أي  . وهو مدح,بعيد ما بني الرجلني من غري فحج: ُ
َقعد جنْبة:  يقال, الناحية– بسكون النون −: بةواجلنْ   .)٣(ناحية واعتزل الناس:  أي,َ

אאWאאW 
 : يف الرشيعة له عدة معاين , وما هيمنا هنا هو األجنبي عن املرأة , وهواألجنبي

ًمن مل يكن حمرما للمرأة( َ ْ َ. 
من حيرم عليه نكاحها عىل التأبيد بنسب أو بسبب مباح , وقيل بمطلـق :واملحرم هو

                                                 

 ).٥٦(سورة الزمر, آية ) 1(
 ).٣٥(سورة إبراهيم, آية ) 2(
 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)١/٤٨٣(عبدالـسالم هـارون : , حتقيق أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة: ينظر)3(

, )١/٢٧٥(ن العـرب, حممـد بـن منظـور لـساو  ;)٦٩(مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة :  حتقيق,الفريوزآبادي
 .جنب: مادة



 
    

 

אאאאא

 ١٠١  

 .)١()ًسبب , ولو كان قريبا كابن عمها وابن خاهلا
WאאWאא 

 .)٣( )غري السعودي(:  أن األجنبي هو)٢( يف نظام اجلنسية العربية السعوديةجاء
ًمن كان تابعا حلكومة حرضة صاحب اجلاللة امللك طبقا ألحكـام (: والسعودي هو ً

 )٤( .)هذا النظام
אאאWאאאW 

 أمنـت الفتنـة أم مل ٌ سـواء,ٍبمحـرم لـه ليست ٍبامرأةالرجل  أن خيلوهنى الشارع عن 
 :ومما يدل عىل ذلك , وجدت العدالة أم مل توجدٌ وسواء,تؤمن

ال خيلون رجـل « :يقول  أنه سمع النبي − ريض اهللا عنهام −ما رواه ابن عباس  −١
 يا رسول اهللا اكتتبـت :الفقام رجل فق»وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم ,بامرأة

            .)٥(»اذهب فحج مع امرأتك«قال ,وخرجت امرأيت حاجة ,يف غزوة كذا وكذا
أال ال «:  قـال رسـول اهللا : قـال− ريض اهللا عـنهام −ما رواه جابر بن عبـداهللا  −٢

                                                 

 ).٢/٥٢(وسوعة الفقهية الكويتية , امل)1(
هــ , ويقـع يف ٢٥/١/١٣٧٤: , وتـاريخ) ٤( نظام اجلنسية العربية السعودية , صدرت املوافقة عليه بالقرار رقـم )2(

 .مخسة وثالثني مادة
  املرجع السابق)3(
 .املرجع السابق)4(
 ).٤/٥٩(, )٣٠٠٦( حديث رقم ,رصحممد زهري النا:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 5(



 
    

 

אאאאא

 ١٠٢  

 .)١(»ً رجل عند امرأة ثيب إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم يبيتن
 وأمـا البكـر فمـصونة يف ,ًهنا هي التي يدخل إليها غالبا أل;وختصيص الثيب بالذكر

 وألنـه مـن بـاب التنبيـه ; فلم حيـتج إىل ذكرهـا, جمانبة للرجال أشد املجانبة,العادة
 .)2( زوجها:أي ,ًن يكون ناكحا إال أ,باألدنى عىل األعىل

אאWאאW 
: وتاريخ) ن/١٠٤٧/١٠(ون النقل برقم ؤيف خطاب وكيل وزارة املواصالت لشجاء 

 واملوجه جلميع رشكات الليمـوزين العاملـة باملطـارات واألحيـاء يف كافـة , هـ٣/٤/١٤٠٦
 : وفيه,أنحاء اململكة

باإلشارة إىل خطاب الرئاسة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر رقـم 
رم مـع ض النساء بدون حمـ واخلاص بركوب بع,هـ٢٧/٣/١٤٠٦:  وتاريخ,)س١٨١٢/١(

ً وانطالقا من ,ورة هذه الظاهرة عىل أمن وأخالق جمتمعنا املسلم وخلط;سائقي سيارات األجرة
فيجب عليكم االلتزام بعدم إركاب النساء بسيارات الليموزين ,مبدأ التعاون عىل الرب والتقو 

قنعـة لـذلك ومـن بدون وجود حمرم إال يف حالة الرضورة القصو ومـع وجـود املـربرات امل
 .ً وسيسحب ترخيصه هنائيا,خيالف ذلك سوف يطبق بحقه اجلزاء الرادع

                                                 

, )٢١٧١( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلم) 1(
)٤/١٧١.( 

أبـو إسـحاق :  حتقيـق وتعليـق, عبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي,الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج: ينظر) 2(
 .)٥/١٩٢ (,احلويني



 
    

 

אאאאא

 ١٠٣  

 جلللر فال جيوز ,بل حتى يف حالة القبض عىل املرأة وكوهنا متهمة يف قضية من القضايا
 .ً سواء كان رجال أو أكثر,أن يقوم بتفتيشها

 لرجـل الـضبط جيوز( :)١(ن يف املادة الثانية واألربعوجاء يف نظام اإلجراءات اجلزائية
ويشمل التفتـيش  , أن يفتشه−ًض نظاما عىل املتهم فيها القب  يف األحوال التي جيوز−اجلنائي 

وإذا كان املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى ينـدهبا  ,جسده ومالبسه وأمتعته
 .)اجلنائي رجل الضبط

ملعروف والنهـي عـن املنكـر يف املـادة جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بـاو
 :الثانية عرشة

 وصدقهن بعد حتلـيفهن ,يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتني من املوثوق بأمانتهن(
 .)اليمني الرشعية

, فإنـه ً أو التي ارتكبت جرما,شتبه هبامما يدل عىل أنه حتى يف حالة التفتيش للمرأة امل
, وغـريه رسمية أن خيلو هبا بحجة تفتيـشهاأو   رشعية وإن كان ينتسب هليئة,ال جيوز للرجل
 .من باب أوىل

 :املادة الثانيـة واخلمـسونوعن تفتيش املرأة فقد جاء يف نظام اإلجراءات اجلزائية يف 
وجـب أن يكـون مـع القـائمني بـالتفتيش  ,إذا مل يكن يف املسكن املراد تفتيـشه إال املتهمـة(

  .)امرأة

                                                 

هــ, وحيتـوي عـىل مخـس ٢٨/٧/١٤٢٢وتـاريخ ) ٣٩/م(اإلجراءات اجلزائية باملرسوم امللكي رقـم صدر نظام ) 1(
 .وعرشين ومائتي مادة, ويتعلق بإجراءات االستدالل والتحقيق يف اجلنايات, وحماكمة مقرتفيها



 
    

 

אאאאא

 ١٠٤  

 املـادة  لنظام هيئة األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يف الالئحة التنفيذيةوجاء يف
 :اخلامسة عرشة

 وال , ومل يكن الغرض من الدخول ضبطهن,إذا وجدت باملسكن أثناء تفتيشه نساء(
 ومن مغـادرة املكـان بـام ال , فيجب عىل القائم بالتفتيش متكينهن من االحتجاب,تفتيشهن

 .) ومصلحة التحقيق,يرض نتيجة التفتيش
 لئال يؤدي إىل ; النساء بمغادرة املكانُأمر وجب عىل القائم بالتفتيش –ً أيضا –وهنا 
 . ما مل يرتتب عىل ذلك رضر بنتيجة التفتيش أو مصلحة التحقيق,اخللوة هبن

ويف املادة التاسعة واألربعون مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام هيئـة األمـر بـاملعروف 
 :والنهي عن املنكر

 .) أو من يقوم مقامه,اء التحقيق مع النساء إال بحضور حمرم هلنال جيوز إجر(
 ٍ, أو مـسوغ رشعـيٍأجل منع اخللوة باملرأة األجنبيـة, ولـو كـان ملـربروكل هذا من 

 .نظامي
 
 



 
    

 

אאאWאאא،אאא

 ١٠٥  

 

 املطلب السادس
”ŠznÛa@lbjc@åßZòîöbšÐÛa@paìäÔÛa@òîybi⁄a@ÉÓaì½aë@L@ @

 :فروع ستة وفيه
אאWאאW 

حمطـات تلفزيونيـة , تبـث براجمهـا عـرب الفـضاء مبـارشة ,  (:القنوات الفضائية هي
الطبـق «التلفزيون عن طريق أجهـزة خاصـة بواسطة األقامر الصناعية , حيث تقوم أجهزة 

 )١( .) باستقبال اإلشارة من القمر الصناعي»وجهاز اإلستقبال
شبكة املعلوماتية من خالل عنـاوين مكان إتاحة البيانات عىل ال: املواقع اإلباحية هي

 حمددة , حتتوي عىل مواد خملة باآلداب , ويعرض فيها ما حرم اهللا مما يتعلق بـاجلنس املحـرم
 )٢(.أو مقدماته

אאWאאאאאאW 
 من عن القنوات الفضائية نعني به تلك القنوات التي تعرض ما حرم اهللاإن احلديث 

األقوال واألفعال , من أفالم هابطة , ومسلسالت ماجنة , وأغاين صاخبة , وغري ذلـك ممـا 
الشبكة العامليـة حرمه اهللا , تلك القنوات هتدم الدين قبل هدم األخالق , ناهيك عن مواقع 

 . اإلباحية)االنرتنت(
                                                 

 ).١٥(البث املبارش التحدي اجلديد , عبدالرمحن بن إبراهيم عسريي , ) 1(
د من تعريف املوقع اإللكرتوين يف نظـام مكافحـة اجلـرائم املعلوماتيـة , املـادة األوىل , الفقـرة هذا التعريف مستفا) 2(

 .التاسعة



 
    

 

אאאWאאא،אאא

 ١٠٦  

ًإن من غري اإلنصاف أن ينكر املرء أن هناك استغالال حسنا وعائدا با ً لنفع من بعـض ً
 , ولكن احلديث هاهنا ال عن الكل , )االنرتنت(الشبكة العاملية القنوات الفضائية أو مواقع 

 .بل عن البعض , وسينصب احلديث عن اجلانب السلبي هلا فقط إذ أنه حمور البحث
 هلـا دور كبـري يف حتريـك الـشهوات , القنوات الفضائية أو املواقع اإلباحيـةوبعض 

ختلت تلك القنوات لقد ئز , وبعضها له دور أكرب يف حماربة الدين واالخالق , ووإثارة الغرا
, حتى أوجـدت فئـة لـيس هلـا هـم إال تفريـغ ليم اإلسالمية , والقيم الرتبويةعن زرع التعا

 .)١( انتشهواهتا بأي وسيلة ك
אאWאאאאאאאאאW 
ننا حني نتكلم عن التحرش اجلنيس املوجود يف القنوات الفضائية ال نقصد به فعـل إ

الزنا أو االغتصاب أو اللواط أو السحاق فقط, بل يشمل مـا هـو أعـم مـن ذلـك كتبـادل 
ًالقبالت بني الرجل واملرأة أو العكس, أو العناق بني اجلنـسني, أو أن تـر مـشهدا المـرأة 

ًملرأة ببدهنا أمام الناظرين, أو أن يكون سـياق الكـالم فاحـشا , أو شبه عارية, أو أن تتلو ا
 .)٢( أن تر بعض اإليامءات بالوجه أو العني أو اليد أو غري ذلك

بإجياد نوع ) االنرتنت(ولقد قامت بعض القنوات الفضائية , ومواقع الشبكة العاملية 
 .جديد من أنواع التجارة أال وهو جتارة اجلنس

                                                 

; واالغتـصاب والـشذوذ , ) ٥٣(جرائم االنرتنت , وضاح بن حممود احلمود , ونشأت بن مفيض املجـايل , : ينظر) 1(
 ).٥٩(حممد بن برهام املشاعيل , 

 ).١٥( خالد أبو صالح , حصاد الفضائيات ,:  ينظر)2(



 
    

 

אאאWאאא،אאא

 ١٠٧  

ٍلقنوات الفضائية أو املواقع االلكرتونية بعرض صور للنساء مع الرجال فتقوم تلك ا
ًأو لألطفال وهـم يف أوضـاع جنـسية خمتلفـة , ممـا يـشكل اعتـداء عـىل الـدين واألخـالق 

 .واآلداب
ًفأصبح املجتمع يتقبل أن ير رجال حيتضن امرأة ; ألنـه يمثـل دور أبيهـا , وصـار  ً

ٍالبعض ال ينكر وجود رجل وامرأة ٍ يف وضع زوجني , خيلوان ببعض , وينامـان عـىل رسيـر ٍ
ٍواحد عىل مرأ من اجلميع , والبعض اآلخر ال ينكر عىل من تظهر حارسة الرأس , كاشفة 

 )١( .الشعر والرقبة والذراعني والساقني

تلك املنـاظر التـي تثـري الـشهوات , هـي الـدافع لفعـل بعـض اجلـرائم كالزنـا أو 
 . السحاق أو مقدماهتااالغتصاب أو اللواط أو

אאאWאאאW 
 :يف تلفزيون عريب عليه بعض الرقابة جاءت هذه االحصائيات

 .ًإعالنا) ٣٥٦(إعالن من أصل ) ٣٠٠(استخدمت صورة املرأة وصوهتا يف  −١
 .ًيوما) ٩٠(مرة يف ) ٣٠٠٠(تكررت اإلعالنات قرابة  −٢
 .هرت فيها املرأة ال ختص املرأةمن اإلعالنات التي ظ%) ٤٢( −٣
 .سنة) ٣٠(إىل ) ١٥(سن النساء الاليت خرجن يف الدعاية من  −٤
من اإلعالنات اعتمـدت عـىل مواصـفات خاصـة يف املـرأة , كـاجلامل %) ٧٦( −٥

 .واجلاذبية

                                                 

 ).١٠(بصامت عىل ولدي , طيبة اليحيى , : ينظر) 1(



 
    

 

אאאWאאא،אאא

 ١٠٨  

 .من اإلعالنات اعتمدت عىل حركة جسد املرأة%) ٥١( −٦
 )١( .من اإلعالنات استخدمت فيها ألفاظ جنسية) ١٢.٥( −٧
يف ترصيح إلحد املنظامت اخلريية املعنية بشؤون الطفل أفادت أن جرائم اجلـنس و

وأن ) م١٩٨٨(مرة يف الواليات املتحـدة األمريكيـة منـذ عـام ) ١٥(ضد األطفال تزايدت 
 )٢( .ًزيد األمر سوءاة عرب اهلواتف املحمولة ست املتاح)االنرتنت(الشبكة العاملية 

فضائيات املحتوية عىل السيل اجلارف من املـواد اخلليعـة وعن معرفة نتائج متابعة ال
 :فقد جاءت كالتايل

من املشاهدات حيرصن عـىل مـشاهدة القنـوات التـي تعـرض املنـاظر %) ٨٥( −١
 .اإلباحية

 .َّقلت لدهين تأدية الفرائض الدينية%) ٥٣( −٢
 .فرت حتصيلهن الدرايس%) ٣٢( −٣
 )٣( .سة عادات خاطئةتعرضن لإلصابة بأمراض نسائية , نتيجة ممار%) ٢٢( −٤
אאWאאאאFאEW 

  الـشبكة العامليـةهناك أساليب متعددة لتجار اجلنس الصطياد من يشاؤن عن طريق
فهناك مواقع املحادثة , وصناديق الربيد , ومواقع البحث عن رشيك احليـاة ,   ,)االنرتنت(

                                                 

 ).١٥(حصاد الفضائيات , خالد أبو صالح , : ينظر) 1(
 ).٦١(جرائم االنرتنت , وضاح بن حممود احلمود , ونشأت بن مفيض املجايل , : ينظر) 2(
 ).١٨(حصاد الفضائيات , خالد أبو صالح , : ينظر) 3(



 
    

 

אאאWאאא،אאא

عمل , واملواقع اجلنسية املبـارشة , وإىل غـري ذلـك مـن األسـاليب املـاكرة ومواقع فرص ال
 .لتحقيق شهواهتم , وسأوجز احلديث هاهنا عن تلك األساليب

 :مواقع املحادثة هي
اإلناث , للـصغار أو الكبـار , بـال اسـتثناء , ومـن أي بلـد كـان ,  وأجتمع للذكور 

 .بويتحدثون بأي موضوع شاؤا , بال حسيب وال رقي
ولقد تطورت مواقع املحادثة مـن كتابيـة إىل صـوتية إىل صـوتية ومرئيـة , وبـذلك 

 .يستطيع اإلنسان أن يتحدث مع من يريد خلف شاشة احلاسب وكأنه إىل جانبه
وبعضهم يبدأ احلديث بالتعارف البسيط ثم ينتقل إىل بعـض اإلغـراءات مـن كـالم 

 إىل الرغبة يف ممارسـة اجلـنس املحـرم , ٍفاحش أو عرض صور , أو مقاطع مرئية , ثم ينتقل
 .وكل ذلك من صور التحرش اجلنيس

 :صناديق الربيد هي
إلكرتونية يـصل مـن خالهلـا للـشخص رسـائل مـن أشـخاص وجهـات  صناديق 

معروفة , أومن أشخاص وجهات غري معروفـة , وقـد يقـوم جتـار اجلـنس بـاخرتاق هـذه 
سائل املتنوعة واملختلفة , ولـضامن فـتح تلـك الصناديق واالطالع عىل حمتوياته وإرسال الر

الرسائل من قبل صاحب الربيـد يـتم وضـع عنـاوين غريبـة وشـيقة لفـتح هـذه الرسـائل 
وقرائتها, وعند ذلك يقع الشخص يف اإلغراءات اجلنسية من كالم فاحش أو صور أو أفالم 

ف بعـد احلـصول أو أرقام تواصل أو غري ذلك , فيقع التحرش به عن طريق التواصل باهلات
عىل هاتف صاحب الصندوق اإللكرتوين أو عـن طريـق اسـتجابته للتواصـل معهـم عـرب 

 .الربيد
 ١٠٩  
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 :مواقع البحث عن رشيك احلياة هي
 التوفيـق بـني الـزوجني , أو  أو العاملني فيهـا أن هـدفهممواقع يزعم بعض مالكها

 .لطلباإلصالح األرسي , أو غري ذلك مما يسهل الوصول إىل بيانات صاحب ا
ته العديد من  املعلومات فيطلب منه عند الرغبة يف البحث عن رشيك أو رشيكة حيا

وكذلك بيانات من يرغب به , كاجلنس والعمر واملهنة واللون املفـضل والطـول  ,للمشرتك
والوزن وغري ذلك من املعلومات , ثم يقوم حمرتيف اجلـنس باختيـار ضـحاياهم والتواصـل 

يف وترتيب اللقاءات هبم , ويبدأ املكـر هبـم وخـداعهم حتـى يقـع معهم وتبدأ مراسالهتم 
 عـن طريـق التواصـل باهلـاتف أو عـن طريـق  معهاملحظور, ويتم ممارسة التحرش اجلنيس

 .التواصل اإللكرتوين
 :مواقع فرص العمل

 أهنـم يـسعون إلجيـاد فـرص  أو العاملني فيهـامواقع إلكرتونية يزعم بعض مالكها
 .عمل للعاطلني
ًتفع منه وحيقق له مردودا ماليـا, واحلاجة للحصول عىل عمل ين وجود البطالةومع ً ,
لتواصـل , والـشهادات , وأرقـام ااحب املوقع بعض املعلومات كاالسم, والعمريطلب ص

, ومكان اإلقامة , وغري ذلك من املعلومـات والتـي بواسـطتها يـزعم أن لـه احلاصل عليها
ة , ويطلـب مـن تعرض وظائف ومهيـة برواتـب مغريـقدرة عىل توفري عمل مناسب , وقد 

, وقد يصل األمر إىل طلب مقابلته للتأكد من خرباته أو غري ذلك مـن الضحية أن يتصل هبم
القبلـة احليل , ثم يبدأ بعد ذلـك التواصـل والكـالم الفـاحش , وقـد يمتـد إىل اللمـسة أو 

 .املحرمة وغري ذلك
 ١١٠  
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 :املواقع اجلنسية املبارشة
 اللـواط أو الـسحاق مبـارشة ,االغتـصاب أو يعـرض فيهـا الزنـا أو وهذه مواقـع 

 وقد ذكرت إحـد الدراسـات ٍويعرض فيها ما حرم اهللا مما يثري الغرائز من صور وغريها ,
الـشبكة العامليـة موقـع مـضيف ألعـامل اخلالعـة عـىل ) ٢٠.٠٠٠(أنه يتم إنشاء أكثر مـن 

 )١(ً يوميا)االنرتنت(
, ففي ًل أيضا, بل جتاوز األمر إىل األطفالذكور واإلناث فقط الرضر  عىل اومل يقترص
ٍجـد أن فيهـا خمالفـات  وهي من أفضل الـربامج التـي حيبهـا األطفـال ن)٢(الرسوم املتحركة

 :, ومن ذلكوحماذير عدة
ٍالتربج والسفور , بل واملالبس الفاضحة للنساء , وختتلف نسبتها مـن مسلـسل  −١

 .ٍكرتوين آلخر
 الغرامية بني الـشباب والفتيـات بـصورة جعلـت اختـاذ الفتـاة تزيني العالقات −٢

ًلصديق تبادله احلب أمرا حتميا ً و , أه فالفتاة التـي ال تتعـرف عـىل شـاب, وعليٍ
, وهذا القدر من العالقات بني الشباب والفتيات متتنع عن إقامة معه فتاة معقدة

 .ال يكاد خيلو مسلسل منه

                                                 

 ).١٠٥(جرائم االنرتنت , وضاح بن حممود احلمود , ونشأت بن مفيض املجايل , : ينظر) 1(
جمموعة من الصور متر برسعة معينة لتخدع العني البرشية بأن الصورة هبـا حركـة , معتمـدة عـىل :الرسوم املتحركة) 2(

سـوم املتحركـة يف ميـزان  مـن الثانيـة , الر١/٢٠اخلداع البرصي , حيث إن الصورة تظل ثابتة عىل العني بمقدار 
 ).١٩(الرسوم املتحركة يف ميزان الرشيعة , عبري بنت عيل عقالن , : الرشيعة , ينظر
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 ١١٢  

, ويـتم ذلـك  وإثارة الغرائـز– والعياذ باهللا – تزيني سبل الوقوع يف فاحشة الزنا −٣
 :بعدة اساليب منها

عرض األفعال التي تيرس الوقوع يف هذه الفاحشة عىل أهنا أوضاع طبيعيـة غـري   − أ
 .مستنكرة خاصة إذا كان الدافع هلا احلب

 .ذكر أقوال تلمح لطلب فعل فاحشة الزنا من األنثى للذكر−ب
 :ليب منهاوعن إثارة الغرائز فيتم ذلك بأسا

, وقـد يظهـر جـزء مـن يغطي الصدر والعورة فقـططريقة لباس النساء الذي قد −أ
 .الصدر والفخذين

حد اإلنـاث ملـا أعطاهـا , كقول إعض العبارات ذات الداللة الواضحة ذكر ب−ب
 ! هذا لتربيد حرارة موعد غرامي:, فقالتًرجل عطرا

 .)١(ينتج عن ذلك رضر عليها انفالت املرأة من كل الضوابط الرشعية دون أن −٤
 :وقد اكتشف أحد علامء الغرب وهو طبيب نفيس

أن األطفال يف سن احلادية عرشة يتـأثرون بـالعنف واجلـنس , وحييـون حيـاة أشـبه 
 )٢(.بأحالم اليقظة, ويامرسون العادة الرسية , ويربطون بني القسوة والعنف واجلنس

ًومما تقدم يتضح لنا جليا أن الطفل ذكرا ك ان أو أنثـى إذا اعتـاد مثـل هـذه املنـاظر , ً
ًوالوقائع أصبح من السهل أن يكون متحرشا أو متحرشا به ً. 

                                                 

, وقد قامت املؤلفـة باالستـشهاد بـبعض ) ٧٠(الرسوم املتحركة يف ميزان الرشيعة , عبري بنت عيل عقالن , :  ينظر)1(
 . أثقل البحث بذكر الوقائع والنامذج من الرسوم املتحركةالرسوم املتحركة يف كل ما ذكر , ومل أشأ ذكرها لئال 

 ).٢٩(بصامت عىل ولدي , طيبة اليحيى , :  ينظر)2(
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אאWאאאא،אאאW 
ًعند البحث يف األنظمة فإننا ال نجد نظاما للقنوات الفضائية , ويكون املرجـع عنـد 

ذه هلـ النظام األسـايس للحكـم أن )١(ة األخر , وقد تقدم معناعدم وجود نظام إىل األنظم
 لنظـام ا املـادة األوىل مـن خالفهـا فهـو مـردود بـنصاومـ , الرشيعة اإلسالمية:والدولة ه

 :لحكملاألسايس 
اململكة العربية السعودية, دولة عربية إسالمية, ذات سيادة تامـة, دينهـا اإلسـالم, (

, وعاصـمتها , ولغتها هـي اللغـة العربيـةسنة رسوله حممد , وودستورها كتاب اهللا تعاىل
 ).الرياض

, فـام خـالف , وسنة رسوله حممـد  كتاب اهللا تعاىلرشيعتها وإذا كانت هذه الدولة
 بعض القنوات الفضائية من فواحش, ومن الدعوة إليهـا, , وما يعرض يفذلك فغري مقبول
 ., وإن مل يصدر له نظام خاصفال شك يف حتريمه

 يف املـادة أما عن املواقع اإلباحية فقـد جـاء يف نظـام مكافحـة اجلـرائم املعلوماتيـةو
 :السادسة
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنوات وبغرامة ال تزيد عـىل ثالثـة ماليـني (

 –ًريال, أو بإحد هاتني العقوبتني, كل شخص يرتكب أيا من اجلـرائم املعلوماتيـة اآلتيـة 
  :−وذكر منها
إنتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام, أو القـيم الدينيـة, أو اآلداب العامـة, أو −١

                                                 

 . من هذا البحث٩ انظر ص )1(
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 ١١٤  

حرمــة احليــاة اخلاصــة, أو إعــداده, أو إرســاله, أو ختزينــه عــن طــرق الــشبكة 
 ).املعلوماتية, أو أحد أجهزة احلاسب اآليل

اة فإنتاج ما من شأنه املساس بـالقيم الدينيـة, أو اآلداب العامـة, أو حرمـة احليـ
اخلاصة, أو إعداده, أو إرساله, أو ختزينه من مقاطع إباحيـة تـدعو إىل الفاحـشة 

, ومـن غريها كل هذا يرتتب عليـه العقوبـةونحوها هبدف التحرش اجلنيس أو ل
 .هذه الفقرة نلحظ أنه يمكن استخدام املواقع اإلباحية لفعل التحرش اجلنيس

 أحـد أجهـزة احلاسـب اآليل أو نـرشه , أو)١(إنشاء موقع عىل الشبكة املعلوماتية(−٢
 ).لالجتار يف اجلنس البرشي, أو تسهيل التعامل به

فإنشاء موقع عـىل الـشبكة املعلوماتيـة أو أحـد أجهـزة احلاسـب اآليل أو نـرشه 
, وذلـك بعـرض لالجتار باجلنس البرشي, قد يكون من أهدافه التحرش اجلنيس

ديو التـي حتتـوي عـىل فعـل يـبعض الصور املخلة باآلداب أو بعض مقـاطع الف
 ., من أجل استثارة غريزة الطرف اآلخر , وهتييجه , لفعل التحرشالفاحشة

إنشاء املواد والبيانات املتعلقـة بالـشبكات اإلباحيـة, أو أنـشطة امليـرس املخلـة (−٣
 ).باآلداب العامة أو نرشها أو تروجيها

 أو نـرشها ملخلة باآلداب العامة افإنشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكات اإلباحية
 .أو تروجيها, يف الغالب أهنا تستخدم بغرض التحرش اجلنيس

                                                 

 : مثـل,ارتباط بني أكثر من حاسـب آيل أو نظـام معلومـايت للحـصول عـىل البيانـات وتبادهلـا:الشبكة املعلوماتية) 1(
 . املادة األوىل,نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية: ينظر ,)اإلنرتنت(لشبكة العاملية الشبكات اخلاصة والعامة وا
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 :ونصت املادة الثامنة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية
ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها األعىل إذا اقرتنت اجلريمـة بـأي (

  :− وذكر منها –من احلاالت اآلتية 
 ).القرص ومن يف حكمهم , واستغالهلمالتغرير ب

ْوقد يتم التغرير بالقرص للتحرش هبم , أو بزمالئهم , وكذلك من يف حكـم القـرص  ُ
بجنون أو بإغامء , فقد يأيت مـن يقـوم برعايـة هـؤالء ثـم  من فقد عقلهمن فاقدي األهلية ك

 .ًيقوم بالتحرش هبم جنسيا
, مل تـأت  وكـل املواقـع اإلباحيـة ومما تقدم نستخلص أن بعض القنوات الفضائية ,

, وحتذير الناشئة مـن الـشباب والفتيـات  وجيب عىل اجلميع حماربتها,هلذه األمة إال بالفساد
 .من رشها
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:مطالب  مخسةوفيه 
 .األدلة من الكتاب: املطلب األول
 .األدلة من السنة :املطلب الثاين
 .دليل اإلمجاع :لثاملطلب الثا
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 املبحث الثالث
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 ا وأطـر هلـ, بـشموليةاتعرض هلو ,شهوةضبط التعامل مع موضوع الالشارع احلكيم 
 , ما استمرت هذه اخلليقـةزواج ولوال ال, جزء من احلياةزواج فال,ًأطرا ال يزيغ عنها إال هالك

 .)١( أتقن كل يشء ثم هد_جل وعال_فاهللا 
 أن فعـن أيب ذر  , بل رفعه ملرتبة العبـادة,ًا منحطًاسالم مل جيعل اجلنس أمرإن اإل(

يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون :  قالوا للنبي ًأناسا من أصحاب النبي 
أوليس قد جعل اهللا «:  قال , ويتصدقون بفضول أمواهلم, ويصومون كام نصوم,كام نصيل

 وكـل , وكل حتميدة صـدقة, وكل تكبرية صدقة,سبيحة صدقة إن بكل ت?لكم ما تصدقون
 » ويف بـضع أحـدكم صـدقة, صـدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن املنكـر,هتليلة صدقة

أرأيتم لو وضعها يف حرام « : قال ? يا رسول أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر:قالوا
 .)٢(» له أجر فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان?أكان عليه فيها وزر

 وذلك من ;ركانهأل ًا وتوطيد,بل إن اإلسالم أسسه ليكون دعامة من دعائم املجتمع
 ,خالل نظرة واقعية حترص عىل كون اجلنس آلية للتكـاثر واالسـتمرار البـرشي مـن جهـة

 بــل إن علــامء الرتبيــة ,إضــافة إىل كونــه اســتجابة لــشهوة طبيعيــة زرعهــا اهللا يف الكائنــات
ًوا إىل رفد األجيال باملعلومات اجلنـسية الـسليمة قبـل البلـوغ لتكـون درعـا اإلسالمية نبه

                                                 

 ).٢٤(انتبه أوالدك يف خطر, التحرش اجلنيس باألطفال, الوقاية والعالج, عائشة عادل : ينظر) 1(
 ).٢/٦٩٧(, )١٠٠٦( حديث ,حممد بن فؤاد عبدالباقي:  حتقيق, مسلم بن احلجاج النيسابوري,صحيح مسلم) 2(
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 .)١()حيميهم من حريهتم إزاء البلوغ وخيفف عنهم من هيجان املراهقة وثوراهتا
احلـديث عـن العالقـة :مـن ذلـك و, إال ونبهنـا إليـهًشـيئاوالشارع احلكيم مل يرتك 

Z  Y  X    W  V  ]  }  : وانظـر إىل قـول اهللا تبـارك وتعـاىل,زوجية ال

  ^    ]  \z)٢(. 
والـذي ال يكـون إال  ,)٣( الذي ال بد منهامع عن اجلكنَّت اآلية بخري كنايةفانظر كيف 

 عام يرتتب عىل هذا امليثاق مـن ًفضال , وهو أقو املواثيق, وهو ميثاق الزواج,بميثاق غليظ
 وحل استمتاع الرجـل ,ًا أيا كانت النظر إىل العورة مع حرمة نظر عورة غريهِّلَ كح:أحكام
 وكذلك ما يتبعه من أحكام تتعلق باملواليد والنـسب , وحل استمتاع املرأة بالرجل,)٤(باملرأة

 .واملواريث
 اجـة إال ما تدعو احل,ويف هذا رسالة لألمة إىل استعامل ألفاظ الكناية فيام يستحيا منه

 . أو لغري ذلك من األسباب,أو للقضاء , كالترصيح به للتعليم,إىل الترصيح به
 كـان أو  ً رجـال– بـل إن املـرء , فضيلة وليس رذيلة− يف اإلسالم − إتيان الرجل املرأةو

ويف بـضع «:  ويف ذلك يقول املصطفى , إذا احتسب ذلك عند اهللا فإنه يؤجر عىل ذلك−امرأة 

                                                 

 .تنشئة األطفال, وثقافة التنشئة, عبدالواحد العلواين: ينظر) 1(
 ).٢١(سورة النساء, آية ) 2(
; وتفسري القرآن العظيم , اسامعيل بن عمر بن كثـري , ) ٥/١٠٢(اجلامع ألحكام القرآن , حممد بن أمحد القرطبي , ) 3(

 ).٢/٨٧٥(حممد بن إبراهيم البنا , /د: حتقيق
 أو عند حـصول رضر , أو اإليالج يف القبل حال احليض أو النفاس,ا هنى الشارع عنه كإتيان املرأة من دبرهادون م) 4(

 .عىل املرأة من االستمتاع املباح هبا



 
    

 

אאאא

 ١١٩  

 .)١(»أحدكم صدقة
وين املجتمـع الـصالح  وتكـ, وحفـظ النـسل,قـضاء الـوطرل مر اهللا بـه ; أزواجفال
 إذ أهنا غرائـز قابلـة ; وال تتحكم غرائزه فيه, واملسلم العاقل من يتحكم يف غرائزه,املتحاب

 . اآلخرطرفة االحتياج والرغبة الفطرية للللضبط والتوجيه بام ال يتناىف مع تلبي
 التحـرش  يف موضـوع اهللا تعـاىلحكم أن نبني األدلة عىل ًومن أجل ذلك كان لزاما

 .نيس من الكتاب والسنة وإمجاع األمةاجل
 
 

                                                 

 .١١٧ص سبق خترجيه ) 1(



 
    

 

אאאא

 ١٢٠  

 

 املطلب األول
lbnØÛa@åß@òÛ…þaïä¦a@”ŠznÛa@áíŠ¤@óÜÇ@@ @

K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :قول اهللا تعـاىل −١

W   VU  T  S    R  QP  O  N  ML  _^  ]  \  [  Z  Y  X      
 k  j  i  h  gf  e  d  c  b      a  ̀  n  ml      p  o 

  qz)١(. 
 واملعنى أن امرأة العزيز طلبـت مـن يوسـف ,الطلب برفق ولني: املراودة يف األصل
هلـم وأقبـل وتعـال أو : أي ML  K  Jz}  : وقولـه تعـاىل,عليه السالم أن يواقعهـا

 .)٢(  لك وتزينت وحتسنتأتهتي
ــاىل ــه تع ــل k  j  i  h l     z } :وقول ــسوء: قي ــشهوة:ال  , ال

 .)٣(الزنى:  والفحشاء,الثناء القبيح: السوء:  وقيل,بارشةامل: والفحشاء
 , كـاملراودة,مـرأة العزيـز مـن قبـل إففي هذه اآلية ذكر يشء من مقدمات الفاحشة

 , ليوسف عليه الـسالم والتجملالتهيؤ و,وتغليق األبواب مما يدل عىل االستعداد للفاحشة
                                                 

 ).٢٤−٢٣(سورة يوسف, آية ) 1(
لقرآن العظيم, إسامعيل بـن عمـر بـن تفسري او  ;)٩/١٦٢(, حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) 2(

 ).٤/١٨٣٤(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د
تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بـن عمـر بـن و  ;)٩/١٦٢(, حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) 3(

 ).٤/١٨٣٤(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د



 
    

 

אאאא

 ١٢١  

 .− عليه السالم −يوسف ز ل التحرش اجلنيس من إمرأة العزيوكل هذا يدل عىل فعل
Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å  }  :قول اهللا تعاىل −٢

  Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Òz) ١(. 
الفعـل القبـيح : قيـل Êz } : وقولـه,أي تفشو وتظهـر É z } :قوله تعاىل

   عائـشة وصـفوان: قيـل  Í   Ì  Ë  z}   : وقولـه,القـول الـسيئ: وقيل,املفرط القبح
 .)٢(املحصنني واملحصنات:  وقيل,ريض اهللا عنهام

 مــا هــو إال رضب مــن رضوب ,فــشيوع الفعــل القبــيح أو القــول الــيسء وانتــشاره
ً وذلك أن التحرش اجلنيس ال يعدو أن يكون إال فعال قبيحا أو قوال سيئا;التحرش اجلنيس ًً ً. 

́   µ}  :قول اهللا تعاىل −٣   ³  ²   ±   °  ̄   ®  ¬  «z)٣(. 
̄  ° }:وله تعاىلق  z فيعلمـه احلـالل , ألن الولد بعض منـه;دخل فيه األوالد 

 فيعلم أوالده الدين , إىل غري ذلك من األحكام, وجينبه املعايص واآلثام,واحلرام
 .)٤( وما ال يستغنى عنه من األدب,واخلري

                                                 

 ).١٩(سورة النور, آية ) 1(
تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن و  ;)١٢/٢٠٦(مد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن, حم: ينظر) 2(

 ).٦/٢٤٨٠(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د
 ).٦( سورة التحريم, آية 3)(
ن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن تفسري القرآو  ;)١٨/١٩٥( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 4(

حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٨/٣٥٦٨(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د
 ).٤/٣٠٠(عبدالقادر عطا, 



 
    

 

אאאא

 ١٢٢  

 ,لون املبارشون عن صالح املجتمـعؤو واملربون ومن يف حكمهم هم املسانوالوالد
  التحـرش: وممـا جيـب الوقايـة منـه,وعليهم يقع عبء التعليم والتوجيه والوقاية من النار

 وذلك كاحلـب املوجـه , اجلنيس واالنحرافات العاطفية التي قد تؤدي إىل التحرش,اجلنيس
 يـاتالفتبعـض تعلـق  أو ,ٍ أو بفتياتٍكتعلق بعض الشباب بشباب ,غري وجهته الصحيحةل

 .حو ذلك مما جيب الوقاية واحلذر منهون ,ٍ أو بشبابٍتايبفت
yx  w  v   ut  s  r  q  p   o  n  }  :قول اهللا تعاىل −٤

  ~  }  |  {   zz)١(.                  
عـام ال حيـل : أي t  s  r  q  p   o  nz }  :قوله تعاىل

 وبحـسب ذلـك كثـر , وأعمـر طـرق احلـواس إليـه, والبرص هو الباب األكرب للقلـب,هلم
 وكل ما خيـشى , وغضه واجب عن مجيع املحرمات, ووجب التحذير منه,جهتهالسقوط من 
 .ً فإن اتفق أن وقع البرص عىل حمرم من غري قصد فليرصف برصه عنه رسيعا,الفتنة من أجله

 ملـا ;هنم كانوا ينهون أن حيد الرجل برصه إىل األمردأ: وقد جاء عن كثري من السلف
 .فيه من االفتتان

:  وقيـل,يسرتوها عن أن يراها من ال حيل له:قيل s t  z} :وقوله تعاىل
 .)٢( وال تعارض بني القولني,اعن الزن

                                                 

 ).٣٠(سورة النور, آية ) 1(
بن ر اآن العظيم, إسامعيل بن عمري القرتفسو  ;)١٢/٢٢٢( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 2(

حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٦/٢٤٩١(براهيم البنا, حممد بن إ:كثري, حتقيق د
 ).٣/٣٧٧(عبدالقادر عطا, 



 
    

 

אאאא

 ١٢٣  

أمر اهللا الرجال والنساء بـالغض (: − رمحه اهللا تعاىل −يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .)١()من البرص وحفظ الفرج

مل تكن من  وإن , ونظر الشهوات,والنظر املنهي عنه هو نظر العورات (:ً أيضايقولو
   .)٢()العورات

َ, أمن ملؤمن من برصه,  وحفظ فرجهَّوإذا غض ا ِ  من الوقوع يف احلـرام, − بإذن اهللا –َ
                        . ومنه التحرش اجلنيس

`  h  g  f  e  d  c  b    a       }  :قول اهللا تعاىل −٥

   sr  q  p  o  nm  l  k    j  iz)٣(. 
 وإال فاآلية ,خص اإلناث باخلطاب عىل طريق التأكيد a  `z    }  :قوله تعاىل

 . ولكن هذه اآلية من باب التأكيد,كافية o  nz   }  التي قبلها
 , ألن البـرص رائـد للقلـب;فبدأ بغض البرص قبل الفرج bz  }  :وقوله تعاىل

ا بـه  فـإن عالقتهـ, وال حيـل للمـرأة أن تنظـر إىل الرجـل,فال حيل للرجل أن ينظر إىل املرأة
 . وقصدها منه كقصده منها,كعالقته هبا

 من العلامء إىل أنه ال جيـوز للمـرأة أن تنظـر إىل الرجـال األجانـب طائفةوقد ذهب 

                                                 

 ).١٥/٣٧١(حممد : عبدالرمحن بن حممد بن قاسم, وابنه: جمموع فتاو شيخ اإلسالم, مجع وترتيب) 1(
 ).١٥/٣٦٩(حممد : عبدالرمحن بن حممد بن قاسم, وابنه: فتاو شيخ اإلسالم, مجع وترتيبجمموع ) 2(
 ).٣١(سورة النور, آية ) 3(
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 ١٢٤  

 .)١(ً استدالال هبذه اآلية, وال بغري شهوة,بشهوة
 وأحـسنت سـرتها , ومل تبـد زينتهـا, وحفظت فرجها,واملرأة إذا غضت من برصها

 .أن تقع يف احلرام يف مأمن من –  بإذن اهللا– كانت ,ولباسها
 .)٢(g  f  e  d  c  bz  }  :قول اهللا تعاىل −٦

هـو : قيل و,ًهو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر املرأة فيسارقهم النظر إليها: قيل
 فـإذا ,النظـر كـرر فإذا رأ منهم غفلة ,الرجل ينظر إىل املرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض برصه

 .)٣(  منه أنه يود لو نظر إىل عورهتا− عز وجل − وقد علم اهللا ,ض برصهنظر إليه أصحابه غ
 وتـيقن , فمتى راقب املؤمن ربـه, لكل يشء– جل وعال −فاآلية رصحية يف علم اهللا 

 ومـن تلـك املعـايص معـصية , حصل له االنكفاف عن املعايص, وخاف منه,باطالعه عليه
 .التحرش اجلنيس

                      .)٤(z  b   a  `      _     ~  z  }  |{}  :قول اهللا تعاىل −٧
ال تدنوا من :  فإن معناه,وال تزنوا: أبلغ من أن يقول zz  }  |{  }  :قوله تعاىل

                                                 

تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن و  ;)١٢/٢٢٣( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 1(
حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٦/٢٤٩٣(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د

 ).٣/٣٧٩(عبدالقادر عطا, 
 ).١٩(سورة غافر, آية ) 2(
بـن   القرآن العظيم, إسامعيل بن عمرتفسريو  ;)١٥/٣٠٣( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 3(

 .)٧/٣٠٧١(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د
 ).٣٢(سورة اإلرساء, آية ) 4(
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 ١٢٥  

 .)١( وال ختالطوا أسبابه ودواعيه,االزن
 وذلك باالبتعاد , بل هنى عن قرب الزنا, مل ينه عن الزنا فحسب– جل وعال –فربنا 
 أو لـني ,أو إظهـار املـرأة ملحاسـنها ومجاهلـا , كاخللوة بـاملرأة األجنبيـة:اعيه ودوعن أسبابه

 . أو غري ذلك من أسباب الزنا,الكالم مع املرأة
`  g  f  e  d   c  b  a  }  :قــول اهللا تعــاىل −٨

  k  j  i  hz)٢(. 
 كالبهتان والكذب الفاحش ,أذية املؤمنني واملؤمنات هي باألفعال واألقوال القبيحة

 .)٣(  عىل سبيل العيب والتنقص, أو نسبة يشء إليهم وهم منه براء,املختلق
ٍمن إشـارة أو وأشكاله ومن أذية املؤمنني أو املؤمنات التحرش اجلنيس بشتى صوره 

ٍ أو فعل أو كتابة أو غري ذلكٍقول ٍ. 
ــاىل −٩ ــول اهللا تع Z  Y  X  WV  U  T  S    R  Q  ]  \   }  :ق

d  c  b  a  `  _  ^  ]  z)٤(. 
 . يف ذلكونساء األمة تبع لنساء النبي  R  Qz  }  :قوله تعاىل

                                                 

تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بن و  ;)١٠/٢٥٣(لقرطبي, اجلامع ألحكام القرآن, حممد بن أمحد ا: ينظر ) 1(
 ).٥/٢٠٨٩(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د

 ).٥٨(سورة األحزاب, آية ) 2(
تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن و  ;)١٤/٢٤٠(القرطبي,  حممد بن أمحد اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 3(

 ).٦/٢٨٦٠(حممد بن إبراهيم البنا, :كثري, حتقيق د
 ).٣٢(سورة األحزاب, آية ) 4(



 
    

 

אאאא

 ١٢٦  

 أو ال تلن ,ترتققن بالكالم إذا خاطبتم الرجال:أي Z  z  ]  \   } :قوله تعاىل
 وال يكون عـىل وجـه يظهـر يف ,ً وكالمهن فصال,ً فأمرهن اهللا أن يكون قوهلن جزال,القول

نساء العرب من مكاملـة بعض  كام كانت احلال عليه يف ,القلب عالقة بام يظهر عليه من اللني
 . فنهاهن عن مثل هذا, مثل كالم املومسات,الرجال برتخيم الصوت ولينه

 . وهو الفسق والغزل,تشوف لفجور: قيل a  `  _  ^  ]  z  } :قوله تعاىل
 الغلظة يف القـول مـن غـري رفـع – إذا خاطبت الرجال األجانب −واملرأة يندب هلا 

 .)١( فإن املرأة مأمورة بخفض الكالم,وتص
ً فـضال عـن كوهنـا قـد ,وال خيفى ما خلضوع املرأة بالقول من إثارة لـشهوة الرجـل

 فإن هذا نوع من التحرش , فإن خضعت املرأة بالقول,تصادف من يف قلبه تشوف للفاحشة
 ,ا اخلضوع إن مل تتعمد بحديثه, وقد حترك شهوة الرجل من حيث ال تقصد,اجلنيس بالقول

 .بل كان هذا من طبيعتها
v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  }  :قول اهللا تعاىل −١٠

¤  £  ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y  xwz)٢(. 
 وكـان , وكن يكشفن وجـوههن كـام يفعـل اإلمـاء, التبذلنساء العربكانت عادة 

ء اجلالبيـب علـيهن  أن يأمرهن بإرخا فأمر اهللا رسوله ,ذلك داعية إىل نظر الرجال إليهن
                                                 

تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن و  ;)١٤/١٧٧( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 1(
حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٦/٢٨٠٥(مد بن إبراهيم البنا, حم:كثري, حتقيق د

 ).٣/٥٦٨(عبدالقادر عطا, 
 ).٥٩(سورة األحزاب, آية ) 2(
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 .إذا أردن اخلروج حلوائجهن
 للحاجـة –ختـرج :  أي–وكانت املرأة من نـساء املـؤمنني قبـل نـزول اآليـة تتبــرز 

 فـشكوا ذلـك إىل النبـي , فتصيح به فيـذهب,فيتعرض هلا بعض الفجار يظن أهنا من اإلماء
, ١(زلت اآليةـنف(. 

 يف –   فالوجـه هـو مكمـن اجلـامل,ا وحماسـنهفالشارع قد أمر املرأة أن تسرت وجهها
 وللتعـرض للتحـرش  فإن أظهرت املرأة مجاهلا كانت عرضة للوقوع يف الفاحشة,−الغالب 
 . أو غري ذلك,ٍ أو فعل مشني,ٍقول يسءب وذلك , من قبل ضعفاء اإليامن,اجلنيس

|  {  ~     _   `  f  e    d   c     b  a  }  :قــول اهللا تعــاىل −١١

 lk  j  i  h  g  o   n  m z)٢(.  
 . أو يقذفون,يسبون:أي z|  { }  :قوله تعاىل
 , ورمـيهن بالفاحـشة أشـنع, ألهنـن أهـم;ذكر النـساء z  ~ } :وقوله تعاىل
 . وقذف الرجال داخل يف حكم اآلية,وأنكى للنفوس

 .)٣(العفيفات:واملراد باملحصنات هنا

                                                 

= 

١٢٧  

بن اتفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر و  ;)١٤/٢٤٣( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 1(
حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٦/٢٨٦١(حممد بن إبراهيم البنا, :دكثري, حتقيق 

 ).٣/٦٢٤(عبدالقادر عطا, 
 ).٤(سورة النور, آية ) 2(
تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن و  ;)١٢/١٧٢( حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن,: ينظر) 3(

حممـد : أحكام القرآن, حممد بن عبداهللا بـن العـريب, تعليـقو  ;)٦/٢٤٦٥(حممد بن إبراهيم البنا, :دكثري, حتقيق 



 
    

 

אאאא

 ١٢٨  

إن مل يـصل إىل  ال سـيام , ما هو إال سب وإيذاء,والتحرش اجلنيس بالقول للعفيفات
ٍ كام لو تكلم بكالم حب أو غزل,درجة القذف ٍ. 
ــــاىل −١٢ ــــول اهللا تع n  m  l   k      j  i  h  g    f    }  :ق

  r  q    p  oz)١(. 
 .)٢(نثىدخل يف ذلك الذكر واألي i z } :قوله

 . كاآلية السابقةووجه الشاهد هنا
 

                                                  
=  

 ).٣/٣٤٠(عبدالقادر عطا, 
 ).٢٣(سورة النور, آية ) 1(
تفسري القرآن العظيم, إسامعيل بن عمر بـن  ; و)١٢/٢٠٩(حممد بن أمحد القرطبي, اجلامع ألحكام القرآن, : ينظر) 2(

 ).٦/٢٤٨٢(حممد بن إبراهيم البنا, : دكثري, حتقيق



 
    

 

אאאא

 ١٢٩  

 

 املطلب الثاين
òäÛa@åß@òÛ…þaíŠ¤@óÜÇ@ïä¦a@”ŠznÛa@á@ @

 يف املحافظـة  ظـاهر الداللـةمنها ما هوعىل حتريم التحرش اجلنيس األدلة من السنة 
 , ووقايتهم من االنحرافـات,عىل من واله اهللا أمرهم من والة األمور من اآلباء أو األمهات

 :ما ييل ومن هذه األدلة ,ومنها ما هو مستنبط
, كلكـم راع«: قـال أن رسـول اهللا _ريض اهللا عـنهام_ه عبداهللا بن عمر اوما ر −١

 والرجـل راع يف , اإلمام راع ومـسؤول عـن رعيتـه,ول عن رعيتهؤوكلكم مس
 , واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها,أهله وهو مسئول عن رعيته

–وحـسبت أن قـد قـال :  قـال–واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته 

 وكلكـم راع ومـسؤول عـن ,مـسؤول عـن رعيتـهوالرجل راع يف مـال أبيـه و
 .)١(»رعيته

والنـا  مـن مع كلالتعامل احلسن و , الرتبية احلسنةفهذا توجيه نبوي كريم حيث عىل
 وبعض حاالت التحـرش , من النساء أو األطفال أو اخلدم فالرعاية تعني االهتامم,اهللا أمره

 ذلك مـن األقـارب أو اخلـدم أو أو غريخ مع أخته كاأل ,والية اإلنسان حتت تقع ممن يكون
 .)٢(غريهم

                                                 

 ).٢/٥(, )٨٩٣( حديث رقم ,حممد زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 1(
عبـداهللا بـن عبـدالعزيز اليوسـف, /العنف األرسي دراسة ميدانية عىل مستو اململكة العربية السعودية, د: ينظر) 2(

 ).٣٢(عبداملجيد بن طاش نيازي /صالح بن رميح الرميح, أ/د



 
    

 

אאאא

 ١٣٠  

مـروا أوالدكـم «:قال رسول اهللا : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال −٢
 وفرقـوا , وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش سنني,بالصالة وهم أبناء سبع سنني

 .)١(»بينهم يف املضاجع
ىل تعريـف الطفـل هيـدف إ) وفرقوا بينهم يف املضاجع( النبوي الكريم وجيهفهذا الت

 وإغالق الطريق أمام النـزوات التـي قـد توقـع يف , وإىل سد الذرائع,بأمهية احلالل واحلرام
 ,ة مبكـرة يف سـن عمريـ− وهم إخوة −األطفال  والشارع احلكيم أمر بالتفريق بني ,احلرام

ا أمـر  ولـذ,لكن الشارع يدرك مرامي هـذا األمـرو ,ًقد يظهر لنا منها أهنم ما زالوا صغاراو
 وإذا كان األمر قد جاء يف حق اإلخوة من البنني والبنات فغريهم مـن بـاب ,بالتفريق بينهم

 . مما قد يوقع األخ بأن يتحرش بأخته أو العكس,األقارب وغريهمأوىل ك
 بل أمر به مـن , عىل سوء الظنًجع مل يأمر به بناءافريق يف املض حينام أمر بالتشارعوال

تـشارك الـذكور ل نتيجـة ;ًقد يكون حمظوراالق الطرق املؤدية إىل ما غإل و,باب سد الذرائع
 يكـون  أو,غري مقصودة تثـري كـوامن الـشهوة حركات فقد حتدث ,ضاجعمع اإلناث يف امل

 ليس من املناسب أن يطلع ٍهناك نوع من الفضول لد أحدهم يدفعه إىل حب استطالع أمر
 يف ه ممـا قـد يوقعـ,قبل سن اخلامسة عرشةيبلغ  ال سيام أن هناك من قد ,عليه أو أن يشاهده

 .جيهل عاقبته وال يدري إىل أين ستكون هنايته ,فعل أمر حمرم
                                                 

 ,)٤٩٥( حـديث رقـم ,حممد بن حمـي الـدين عبداحلميـد:  حتقيق, سليامن بن األشعث السجستاين,سنن أيب داود) 1(
 ,)٥٠٥( حديث رقـم ,شعيب األرنؤوط وآخرون:  حتقيق, احلسني بن مسعود البغوي,رشح السنةو  ;)١/١٣٣(
 , حممد بن نارص الدين األلباين,سلسلة اآلحاديث الصحيحة: ينظر ,حديث حسن: قال عنه األلباينو ,)٢/٤٠٦(
)٢/٧١٩.( 



 
    

 

אאאא

 ١٣١  

من العينة وهـي %) ١٧( وجدا أن ,م١٩٨٩ عام ,عاملان غربيان  ويف دراسة أجراها 
ًطالبا جامعيا قد واجها اخلربة اجلنسية مع أخواهتم) ٥٢٦( ه وكانت أكثر سن مروا فيها هبذ ,ً

ًإذا تم بـني األخ وأختـه تالمـس فإهنـا تـرتك اضـطرابا :  ويقوالن,الثامنة: التجربة هي سن
 .)١(ًجنسيا فيام بعد

 عن حوادث التحرش باألطفـال أشـارت الدارسـة إىل أن ,دولة مرصويف دراسة يف 
ق  وفيام يتعل,من إمجايل احلوادث املتعلقة بالطفل%) ١٨(االعتداء اجلنيس عىل األطفال يمثل 

من احلوادث يكـون %) ٧٥(بصلة مرتكب احلادث بالطفل الضحية أشارت الدراسة إىل أن 
 .اجلاين له صلة قرابة بالطفل الضحية

 .)٢( وما ال يتم التبليغ عنه فال يعلم به إال اهللا,وهذه نسبة احلاالت التي يتم التبليغ عنها
ل بن عباس رديـف كان الفض: قالأنه  − ريض اهللا عنهام −عن عبداهللا بن عباس  −٣

 فجعل الفضل ينظر إليها وتنظـر , فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه,رسول اهللا 
قالت يا رسـول  , يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر فجعل رسول اهللا ,إليه
ًيف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت عىل عباده إن فريضة اهللا : اهللا ً

 .)3(وذلك يف حجة الوداع) نعم:(العىل الراحلة أفأحج عنه? ق
 فكـان , يوقع حرسة− ًفضال عن اجلميلة −أن النظر إىل املرأة : والشاهد من احلديث

 , , وهذا من باب تغيـري املنكـر إىل الشق اآلخر الفضل بن عباسنظر برصف  هالعالج من
                                                 

 ).٣٠( انتبه أوالدك يف خطر التحرش اجلنيس باألطفال الوقاية والعالج, عائشة عادل : ينظر) 1(
 ).٧(سميحة حممود غريب /التحرش اجلنيس خطر يواجه طفلك, د: ينظر) 2(
 ).٢/٩٧٣(, )١٣٣٤( حديث ,حممد بن فؤاد عبدالباقي:  حتقيق,بوري مسلم بن احلجاج النيسا,صحيح مسلم) 3(



 
    

 

אאאא

 ١٣٢  

ىل التفكـري يف وقـد تتجـاوز احلـرسة إًوخوفا من أن يقع يف الفاحشة هبذه النظرة املحرمـة , 
 وبذلك قد يقع التحـرش اجلنـيس ,كيفية احلصول عىل شهوته ورغبته اجلنسية من هذه املرأة

 .من تأثري هذه النظرة املحرمة
 قـوم ,صنفان من أهـل النـار مل أرمهـا« قال رسول اهللا :  قالعن أيب هريرة  −٤

يالت  ونساء كاسيات عاريات ممـ,معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا الناس
 , وال جيـدن رحيهـا,ال يـدخلن اجلنـة , رءوسهن كأسنمة البخت املائلة,مائالت

 .)١(»وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
ت رءوسهن ونساء كاسيات عاريات مميالت مائال: (والشاهد من هذا احلديث قوله

 .)كأسنمة البخت املائلة
ًتلبس ثوبا رقيقا  أو , عضه تسرت بعض بدهنا, وتكشف ب:أي) كاسيات عاريات: (فقوله ً

 ., وقيل غري ذلكيصف لون بدهنا
 فاتنات ملـا خيـرجن بـه أو أهنن ,يعلمن غريهن فعلهن املذموم: أي) مميالت(: وقوله
 .الطيبمن التربج و
 .يمشني متبخرتات , ومائالت عن طاعة اهللا, وما يلزمهن حفظه) مائالت(: قولهو

يكربهنـا ويعظمنهـا بلـف عاممـة أو : أي ) رءوسهن كأسنمة البخت املائلـة(: وقوله
 .)٢( ويكون كأنه سنام إبل,ريتفع اخلامرل عصابة أو نحوها

                                                 

, )٢١٢٨( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلم) 1(
)٣/١٦٨.( 

 ).١٤/١١٠ (, حييى بن رشف النووي,املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج: ينظر) 2(



 
    

 

אאאא

 ١٣٣  

 حـاالت التحـرش فـبعض ,ويف هذا احلديث إرشاد إىل السرت واحلـشمة يف اللبـاس
الواجـب عـىل األوليـاء أن حيـسنوا إىل أوالدهـم و ,لبس مالبس شـبه عاريـة سببه النساء ب

 , اآلخرين إعجاب وعدم املبالغة بالتزين الذي قد يثري,ومالبس احلشمةبرتبيتهم عىل السرت 
 .ًوالذي قد يؤدي أحيانا باألبناء الذكور إىل التشبه باإلناث

    فـأنزل , فـأخربهً أن رجال أصاب من امرأة قبلة فـأتى النبـي عن ابن مسعود  −٥
 )١(z  yz  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  ¥}  :اهللا تعاىل

 .)٢(»جلميع أمتي كلهم«:يل هذا? فقال رسول اهللا أ:  يا رسول اهللا:فقال الرجل
صـور : يف املبحـث الثـاين , اآليـةنــزول وسبب ,قد تقدم الكالم عىل هذه القصةو

 .التحرش اجلنيس بالفعل:  يف املطلب الثالث,التحرش اجلنيس
ٍرة إال عـىل أمـر  وال كفـا,فاحلديث رصيح يف كون الصالة سبب لتكفري هذا الذنب

 .حمرم
 مـن عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعـض أصـحاب رسـول اهللا  −٦

فـدخلت  , فعـاد جلـدة عـىل عظـم,َيِنْضُاألنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أ
فلـام دخـل عليـه رجـال قومـه  ,فوقـع عليهـا ,فهش هلـا ,عليه جارية لبعضهم

فـإين قـد وقعـت عـىل  ,ل اهللا استفتوا يل رسو: وقال ,يعودونه أخربهم بذلك
مـا رأينـا بأحـد مـن : وقـالوا , فذكروا ذلك لرسـول اهللا ,جارية دخلت عيل

                                                 

 ).١١٤(سورة هود, آية ) 1(
 ).١/١٤٠(, )٥٢٦(صحيح البخاري, حممد بن إسامعيل البخاري, باب الصالة كفارة, حديث رقم ) 2(



 
    

 

אאאא

 ١٣٤  

مـا هـو إال  ,لو محلناه إليك لتفسخت عظامـه ,الناس من الرض مثل الذي هو به
فيـرضبوه هبـا  , أن يأخذوا لـه مائـة شـمراخفأمر رسول اهللا  ,جلد عىل عظم
 .)١(رضبة واحدة

 حتـى نحـل بدنـه , وسـوء احلـال,شدة املرض:  وهو,ًجال أصابه الضنىواملعنى أن ر
 ,زنى هبـا:  أي, حتى وقع عليها, وهشه هلا,وملا وقع منه ما وقع من دخول اجلارية عليه ,وهزل

 .)٢( ولكنه يتناول بالرضب اخلفيف الذي ال هيده, عليه احلدومع ذلك فقد أوجب النبي 
ولو تاملنا  ,فاحشة والزنا يسلم من الوقوع يف المل ,يف شدة املرض وهو ,هذا الرجلف
 . ولني الكالم هلا,ٍدنا أن أبرز سبب لذلك هو اخللوةلو ج ,احلديث
ال حيـل المـرأة تـؤمن بـاهللا واليـوم « :قال رسـول اهللا :  قالعن أيب هريرة  −٧

                                                                  .)٣(»حرمةفر مسرية يوم وليلة ليس معها اآلخر أن تسا
 ويف رواية ,»إال ومعها رجل ذو حرمة منها« ويف رواية ,»ليس معها حرمة«: قوله 

 . ومها يف املعنى سواء,هذا اختالف يف الصورة) إال مع ذي حمرم(
 ٍعـىل خـالف يف  ,استدل هبذا احلديث عىل عدم جواز السفر للمـرأة بـال حمـرموقد 

                                                 

, )٤٤٧٢( حـديث رقـم ,حممد بن حميي الدين عبداحلميـد:  حتقيق, سليامن بن األشعث السجستاين,سنن أيب داود) 1(
 , نـارص الـدين األلبـاين حممـد بـن, سلسلة اآلحاديث الصحيحة,حديث صحيح: قال عنه األلباينو ,)٤/١٦١(
)٦/١٢١٥.( 

بـن أمـري ا حممـد أرشف ,عون املعبود رشح سنن أيب داودو  ;)٣/٣٣٦ (, محد بن حممد اخلطايب,معامل السنن: ينظر) 2(
 حممـد بـن عـيل ,نيل األوطار رشح منتقـى األخبـار مـن أحاديـث سـيد األخيـارو  ;)١٢/١١٠ (,العظيم آبادي

 ).٧/١٤٤ (,)٣١٢٩( حديث رقم ,مأمون شيحاخليل :  ختريج وتعليق,الشوكاين
 ).٢/٤٣(, )١٠٨٨( حديث رقم ,حممد زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 3(
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 ١٣٥  

 .)١(ةاحلج والعمر
 ,املرأة حتتاج إىل حفظ وصـيانة وذلك ألن ; مع حمرممنع املرأة من السفر إالالشارع ف

وعرضـة  , أو إغراء لغريها بالفجور هبا, إغراء هلا بالفجور– يف الغالب –وسفرها بال حمرم 
                           .             أو غري ذلكٍ أو فعلٍبقولبالتحرش ألن يعتدي عليها ضعفاء النفوس 

 باجللـد يكتفـي و,  من تغريب املرأة الزانية التي مل تتـزوجيمنعمن   هناك من الصحابة  و
 .)٢(حسبهام من الفتنة أن ينفيا:يقول و,فقط

 إذا مل يكن , كام يسقط سفر احلج,ًيسقط التغريب إذا مل جتد حمرمامن أهل العلم من و
 .)٣(هلا حمرم

 وهـي , مـن الـسفر ملـصلحة أعظـمفإن املرأة متنـع هذا إذا كان يف إقامة حد رشعي
 وال يرتتب عليـه ,ً فضال عن الرضورة ٍ فكيف بسفر إمرأة ال تدعو له حاجة,املحافظة عليها

 .ترك واجب , كسفر نزهة وسياحة , أو غري ذلك
 

                                                 

 ).٧/١٢٩ (, حممود بن أمحد العيني,عمدة القاري رشح صحيح البخاري: ينظر) 1(
 ان عبداملحـسن الرتكـي, بـاب حـد الزنـعبـداهللا بـ:قيـق دالرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حت: ينظر) 2(

)٢٦/٢٥٥.( 
 ان عبداملحـسن الرتكـي, بـاب حـد الزنـعبـداهللا بـ:الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حتقيـق د: ينظر) 3(

)٢٦/٢٦٠.( 
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 ١٣٦  

 

 املطلب الثالث
Êbº⁄a@ÝîÛ…ïä¦a@”ŠznÛa@áíŠ¤@óÜÇ@@ @

ً إمجاعا ألهل طلح حادث , ولذا فلن نجد أن مصطلح التحرش اجلنيس مصتقدمكام 
 , ولكن عند التأمل يف كتب الفقهاء فسنجد  هبذا املصطلح حتريم التحرش اجلنيسالعلم عىل

 : , والطرق املؤدية إليه , ومن ذلكهًإمجاعا لتحريم وسائل
 لشهوة كالنظر إىل وجه ذوات املحارم واملرأة األجنبيـة )١(والنظر إىل وجه األمرد(−١

وة , سواء كانت الشهوة شهوة الوطء , أو شهوة التلذذ بالنظر , فلو نظر إىل أمه وأختـه لشه
ًكان معلوما لكـل أحـد أن هـذا : وابنته يتلذذ بالنظر إليها كام يتلذذ بالنظر إىل وجه األجنبية 

 )٢( )حرام , فكذلك النظر إىل وجه األمرد باتفاق األئمة

عـدم غـض : سباب التحرش اجلنيس , ومنهـا ذكر أ– يف الفصل األول –وقد تقدم 
 .البرص , وذكر األدلة عليه

فالنظر إىل وجه األمرد لشهوة , أو إىل ذوات املحارم بشهوة , أو إىل املرأة األجنبيـة , 
 . يقع هبا التحرش اجلنيس قدوسيلة من الوسائل التي

 , وكـذلك حيـرم ة عىل أن التقبيل للمرأة األجنبية حمرم ولـو خلطبـ وقد اتفق الفقهاء−٢
                                                 

, عبـدالنبي بـن ) نـونجامع العلوم يف اصـطالحات الف(دستور العلامء :األمرد من ال يكون الشعر عىل ذقنه , ينظر) 1(
 ).٢/٥٦٨(; واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري , أمحد بن حممد الفيومي , ) ١/٢٦٧(عبدالرسول األمحد , 

 

حممـد , : عبدالرمحن بن حممد بن قاسـم , وسـاعده ابنـه: جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية , مجع وترتيب) 2(
)٢١/٢٤٥.( 
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 ١٣٧  

 )١( .التلذذ بسامع صوهتا
, حتى ولـو كـان هبا  وسيلة من وسائل التحرش اجلنيس  قد يكونوتقبيل املرأة األجنبية

 .ملسوغ خطبتها
 )٢( .واتفقوا عىل أن التقبيل للرجل مع الشهوة حمرم , وخاصة األمرد  −٣

  .لتحرش بهوخاصة األمرد قد يكون وسيلة من وسائل اوتقبيل الرجل مع الشهوة 
 أو التحرش بالكتابة من األخـرس ,التحرش باإلشارة من األخرس الذي تفهم إشارتهو     

 مـن أنـوع ًأحيانـا نـوعهـو ,  من غـري األخـرسبالقولأو التحرش  ,الذي ال تفهم إشارته
 وال إمجـاع عـىل حـد , ولذلك يرتتب عليه ما يرتتب عىل القذف من وجوب احلد;)٣(القذف

 .مإال لكونه حمر
                                                 

; وبلغة السالك ألقـرب ) ٢/١٥(ق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي , عثامن بن عيل البارعي , تبيني احلقائ: ينظر)1(
; واحلاوي الكبري يف ) ٤/٧٤٣(املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري , أمحد بن حممد الصاوي , 
عـيل بـن حممـد معـوض , : قيـقفقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين , عيل بن حممد املـاوردي , حت

; وكتاب الفروع ومعه تـصحيح الفـروع , حممـد بـن مفلـح املقـديس , ) ١٧/٢٨(وعادل بن أمحد عبداملوجود , 
 ).٨/١٨٧(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي , مؤسسة الرسالة/د: والتصحيح لعيل بن سليامن املرداوي , حتقيق

 

; وبلغة السالك ألقرب ) ٢/١٥(اشية الشلبي , عثامن بن عيل البارعي , تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وح: ينظر) 2(
; وهناية املحتـاج إىل ) ٤/٧٤٣(املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري , أمحد بن حممد الصاوي , 

, أمحـد بـن ; وحاشـيتا قليـويب وعمـرية ) ٦/١٩٣(رشح املنهاج , حممد بن أيب العباس الرميل , طبعة دار الفكر , 
; روضة الطالبني وعمدة املفتني , حييـى بـن رشف النـووي , ) ٣/٢١٤(سالمة القليويب , وأمحد الربليس عمرية , 

; وكتـاب الفـروع ومعـه تـصحيح الفـروع , حممـد بـن مفلـح املقـديس , ) ١٠/٢٣٦(زهري الشاويش , : حتقيق
 ).٨/١٨٧(داملحسن الرتكي , مؤسسة الرسالة عبداهللا بن عب/د: والتصحيح لعيل بن سليامن املرداوي , حتقيق

 . ليدرأ عن نفسه حد القذف, ثم استطاع أن يثبت الزنى, أو يا زانية,يا زان: وذلك كام لو قال) 3(
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 ١٣٨  

 . ففيه التعزير,رتتب عليه حد القذفوالتحرش القويل إن مل ي
يـا  , يـا أعـور, يـا خبيـث, يا فـاجر, يا منافق, يا سارق, يا فاسق,يا كافر: ولو قال(
 ,يا كـاذب : فهو كام لو قال, ألنه قذفه بام ال يوجب احلد; يف ذلك كله)١( فال حد عليه,أعمى
 فأشـبه مـا , ولكنه يعزر لسب الناس وأذاهم, أهل العلمً وال نعلم يف هذا خالفا بني,يا نامم

 .)٢()لو قذف من ال يوجب قذفه احلد
 يف كتب الفقهاء من أجاز ملس املرأة األجنبيـة بـشهوة , أو – فيام اطلعت عليه –ومل أجد 

تقبيلها , أو أجاز التعرض هلـا بكـالم فـاحش , وكـذلك احلـال مـع الرجـل وبخاصـة 
 .لتحرش اجلنيساألمرد, وكل هذا من ا

 : يف مادته التاسعة ما نصه)٣(وقد جاء يف نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ,من أهـم واجبـات هيئـات األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر إرشـاد النـاس(

 , ومحل الناس عـىل أدائهـا,ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية
 أو اتبـاع ,ً عن املنكر بام حيول دون ارتكـاب املحرمـات واملمنوعـات رشعـاوكذلك النهي

 وتوقيـع , وهلا يف سبيل ذلك كله اختاذ اإلجراءات,العادات والتقاليد السيئة أو البدع املنكرة
 .)العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام

 .ٌوالتحرش اجلنيس بشتى أنواعه وصوره منكر جيب هني الناس عنه
                                                 

 .حد القذف: يعني) 1(
 ).٢٦/٣٧٥(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حتقيق د) 2(
 ,هــ٢٦/١٠/١٤٠٠وتـاريخ ) ٣٧/م( صدر باملرسوم  امللكي رقـم ,ة األمر باملعروف والنهي عن املنكرنظام هيئ) 3(

 .ٍوحيتوي عىل واحد وعرشين مادة
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 :وفيه مباحث                               
 .اإلقرار: املبحث االول                              

 .البينة:                              املبحث الثاين
 

 ١٣٩  



 
 

 

אאאא
 

 الفصل الثاين
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 وقـد صـنف يف ,يث واسع فـضفاض حد,إن احلديث عن طرق اإلثبات بوجه عام
 وما سوف نعرض لـه يف هـذا الفـصل إنـام هـو , وكتبت فيه رسائل علمية,ذلك املصنفات

 :ذلك ومن ,إطاللة رسيعة عابرة عن بعض طرق اإلثبات
 .اإلقرار −١
 .البينة −٢
 .الشهادة −٣
 :  وكذلك– بمشيئة اهللا – وسيأيت الكالم عنهن ,القرائن −٤
 .اليمني −٥

−٦ .القضاء بالنكول 
 .ةالقياف −٧

−٨ .قضاء القايض بعلمه 
 .التلبس −٩
 .الطب الرشعي −١٠
 .اخلربة −١١
 ويالحظ يف بعض املجتمعات أن لـبعض القـيم الثقافيـة ,ثباتاإل طرق غريها منو

فـي حالـة ثبـوت ف , متعددة بتعدد الثقافـاتٌ نفسه له تفسرياتُالرشفف ,ًقدرا من القدسية

 ١٤٠  
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 ١٤١  

 ٍ القتل أو الرضب عن أي بادريتم فقد , فإن النتيجة تكون سيئة ووخيمة,عفة املرأة  يف ٍخلل
 ,أن املتحـرش بـه:  وبيت القصيد هو,العفة واألخالق من بوادر اخلروج عن قواعد صيانة 

 إمـا أن تـسكت وال ختـرب , إن وقعت يف شباك التحرش وقعت بني أمرين,واملرأة باألخص
ل فحسب  ولن يقف عند حترشه األو, وهذا يقوي جانب املتحرش هبا,ًأحدا بام تعرضت له
 . مرة بعد مرة,بل سيعاود الكرة

 فإن ذلك قد ,ثبت رضاها بالفعل أو مل يثبتفإن  , خترب أهلها بذلكواألمر اآلخر أن
ًيؤدي هبا إىل القتل أو ممارسة ألوان من التعذيب ظنا منهم أهنا قد شاركت املتحرش بإرادهتا 

 .)١(واختيارها
ً وإثبات كونه قارصا عىل ,رش اجلنيسلذلك كان وال بد من معرفة كيفية إثبات التح

 الـذي قـد − يف بعض األحيـان – لكي يسلم الطرف الثاين من األذ املحقق ;طرف واحد
 .و يفقده حياتهأ , بأذيصيبه

                                                 

 .)٦٢(حممد األمني البرشي : عباس أبو شامة عبداملحمود, اللواء د:العنف األرسي يف ظل العوملة, الفريق د: ينظر) 1(
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 :وفيه مطلبان                               
 . اإلقرار تعريف:ولألااملطلب                                
 .رشوط اإلقرار: املطلب الثاين                               

 ١٤٢  
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 املطلب األول
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 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 

 واآلخر عىل , يدل أحدمها عىل برد, القاف والراء أصالن صحيحان:اإلقرار يف اللغة
 .متكن

 .هقر وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أ,حودضد اجل: اإلقرار وهو: ومن الباب
 .)١( واالعرتاف به,اإلذعان للحق: واإلقرار
 .)٢()إخبار بحق آلخر عليه( :وقيل
אאWאאW 

 .)٣() وليس بإنشاء,إظهار ألمر متقدم( :يف الرشعاإلقرار 
أو عـىل  ,سًما عليه لفظا أو كتابـة أو إشـارة مـن أخـر ,إظهار مكلف خمتار (:وقيل

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٥/٧(عبدالـسالم هـارون : , حتقيـقمحد بـن فـارس أ,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
 .قرر: , مادة)٥/٨٢(ان العرب, حممد بن منظور لسو  ;)٤٦٠(ب الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكت: حتقيق ,الفريوزآبادي

 ).٣٣ ( عيل اجلرجاين,كتاب التعريفات ) 2(
 يوسـف بـن حـسن بـن ,الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقـيو  ;)٤١٤ (, البعيل حممد بن أيب الفتح,املطلع عىل أبواب املقنع) 3(

 ).٣/٥١٥ (,رضوان خمتار: إعداد د,عبداهلادي



 
 

 

אאאא

 ١٤٤  

 .)١()بام يمكن صدقه, موكله أو موليه أو مورثه
אאWאאW 

 .)٢() بالتهمة املسندة إليه, عىل نفسه,اعرتاف املتهم: (وعند القانونيني
אאאWאW 

 . ثبتت حجية اإلقرار بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:دليل مرشوعيته
 :فمن الكتاب

J  I   H  G  F  E   D  C  B  A  }  :قــول اهللا تعــاىل −١
  O  N  M  L  Kz)٣(. 

 وأنتم تشهدون بقلـوبكم ,أقررتم هبذا امليثاق الذي أخذ عليكم وعىل أوائلكم(: أي
 .) ٤()عىل هذا

ويف هذا دليل عىل رشعية اإلقرار وقبوله , ورشع من قبلنا رشع لنـا, مـا مل يثبـت مـا 
  )٥(. يف رشعنا , كام هو مقرر يف كتب األصولخيالفه

                                                 

 ).٢٣/١٩٩(كشاف القناع عن متن اإلقناع, منصور بن يونس البهويت ) 1(
 ).٢٧٨ (, أمحد موايف,من الفقه اجلنائي املقارن بني الرشيعة والقانون) 2(
 ).٨٤( آية سورة البقرة,) 3(
 .)٢/١٨(اجلامع ألحكام القرآن, حممد بن أمحد القرطبي,  )4(
روضـة و  ;)٢/٣٩٢ (,أمحـد بـن عـيل املبـاركي/ حتقيق د, حممد بن احلسني بن الفراء,العدة يف أصول الفقه: ينظر) 5(

عبدالكريم بن / د,مة عبداهللا بن أمحد بن قدا,الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 ).٢/٥١٧ (,عيل النملة
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 ١٤٥  

ــاىل −٢ ــول اهللا تع ــاىل o  n  m  l  kz  }  :ق ــه تع �  ¡  }  :إىل قول

   ¦¥  ¤  £  ¢z )١(. 
وإخبـار  , ألهنا شهادة منه عليها;ففي هذه األية دليل عىل قبول إقرار املرء عىل نفسه(

 .)٢(), إذ العاقل ال يكذب عىل نفسهعىل وجه تنتفي التهمة عنه
ــــاىل −٣ ــــول اهللا تع K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  ق

  Lz )٣(. 
 .)٤() إقراره باحلقوق عليها,فشهادة املرء عىل نفسه(

ً ألن فيـه قطعـا للنـزاع بـني ; فإنه يؤخـذ بـإقراره,وإذا أقر املتحرش بتهمة التحرش اجلنيس
 ومن النادر أن يقـر ,عن املقر منتفية − يف الغالب − ألن التهمة ; وهو فوق الشهادة,اخلصوم

 . وقد يلحقه منه رضر دون غريه,ٍق ليس عليهاإلنسان عىل نفسه بح
 :ومن السنة النبوية

ادعى   يف قصة الرجل الذي − ريض اهللا عنهام −الد اجلهني ما رواه أبو هريرة وزيد بن خ −١
فإن  ,امرأة هذااغد يا أنيس إىل « :فقال رسول اهللا  ,عىل ابن رجل آخر أنه زنى بامرأته

                                                 

 ).٨١(سورة آل عمران, آية ) 1(
 ,أيمن بـن حممـد العمـر/ د,املستجدات يف وسائل اإلثبات يف العبادات واملعامالت واحلقوق واحلدود واجلنايات) 2(

)٥٥.( 
  .)١٣٥( آية ,سورة النساء) 3(
 .)٥/٤١٠(اجلامع ألحكام القرآن, حممد بن أمحد القرطبي,  )4(
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 ١٤٦  

 .)١( فرمجتفأمر هبا رسول اهللا  ,فاعرتفت ,فغدا عليها: قال» اعرتفت فارمجها
ملـا أتـى مـاعز بـن : قـال,− ريض اهللا عنهام − فعن ابن عباس ,حديث ماعز   −٢

ال يـا رسـول : قال,» أو نظرت, أو غمزت,لعلك قبلت«: قال لهمالك النبي 
 .)٢(فعند ذلك أمر برمجه قال , ال يكني»? أنكتها« : قال,اهللا

 : اإلمجاعمنو             
 .)٣(فقد أمجعت األمة عىل صحة اإلقرار

 :ومن املعقول
 فإن العاقـل ال يكـذب عـىل نفـسه ,فاإلقرار إخبار عىل وجه ينفي عنه التهمة والريبة (

 ,الـشهادة فإن املدعى عليه إذا اعرتف ال تسمع عليه , وهلذا كان آكد من الشهادة,ًكذبا يرض هبا
 .)٤() وإن كذب املقر ثم صدقه سمع, ولو كذب املدعي ببينة مل تسمع,وإنام تسمع إذا أنكر

                                                 

 ; )٣/١٩١(, )٢٧٢٤( حديث رقم ,حممد بن زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 1(
, )١٦٩٧( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مسلم بن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلمو
)٣/١٣٢.( 

 .٦٣تقدم خترجيه ص) 2(
 ,االقنـاع يف مـسائل اإلمجـاعو  ;)٦٤ (,فؤاد بن عبداملنعم أمحد: حتقيق د,م بن املنذر حممد بن إبراهي,اإلمجاع:  ينظر)3(

ومراتب اإلمجاع , عيل بن أمحد بن حزم   ;)٢/٢٥٦ (,حسن بن فوزي الصعيدي:  حتقيق,عيل بن حممد بن القطان
كـي, عبـداهللا الرت:قيـق دبن أمحد بـن قدامـة, حتااملغني, عبداهللا و; ) ٩٥(حسن بن أمحد إسرب , : الظاهري , حتقيق

بن عبداملحسن اعبداهللا :بن حممد بن قدامة, حتقيق داالرشح الكبري, عبدالرمحن و  ;)٧/٢٦٢(عبدالفتاح احللو, :د
 ).٣٠/١٤٢(الرتكي 

 ).٧/٢٦٢(عبدالفتاح احللو, :عبداهللا الرتكي, د:املغني, عبداهللا بن أمحد بن قدامة, حتقيق د) 4(
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 ١٤٧  

אאWאאא 
 :ما نصهيف املادة الرابعة بعد املائة  )١(جاء يف نظام املرافعات الرشعية

 أن  وجيـب,إقرار اخلصم عند االستجواب أو دون اسـتجوابه حجـة قـارصة عليـه(
  .)املتعلقة بالواقعة املقر هبا ,أثناء السري يف الدعو ,ًيكون اإلقرار حاصال أمام القضاء

 :واإلقرار من جهة حصوله عند القايض ينقسم إىل قسمني
 . وهو املراد هنا,إقرار قضائي −١
 .إقرار غري قضائي −٢

 :وبيان ذلك كام ييل
 :اإلقرار القضائي: ًأوال

  .)٢()ًالدعو أثناء السري فيها متعلقا بالواقعة املقر هباما حيصل أمام قايض (:تعريفه
 . يف املطلب الثاين– بمشيئة اهللا –سيأيت الكالم عنها : رشوطه
ذكرت املادة الرابعة بعد املائة أن اإلقرار القضائي حجة قارصة عىل املقر ال تتعـداه  :حجيته

 .)٣( أو وقع من نفسه دون استجواب,مًإىل غريه سواء أكان هذا اإلقرار بناء عىل استجواب اخلص

                                                 

هــ, وهـو نظـام يتعلـق ١٣٤٦هـ, وقدر صدر أول نظام لـه عـام ١٤٢١لمرافعات الرشعية عام صدر النظام احلايل ل) 1(
ٍّبإجراءات التقايض يف األموال واألنكحة, وحيتوي عىل ست وستني ومائتي مـادة, وقـد صـدرت لوائحـه التنفيذيـة 

ن حممـد بـن خنـني, بـا الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي, عبـداهللا :ينظرهـ,٣/٦/١٤٢٣بتاريخ 
)١/٥.( 

 .الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية, الفقرة األوىل من املادة الرابعة بعد املائة) 2(
 ).١/٥٤٤(الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي, عبداهللا بن حممد بن خنني,: ينظر) 3(
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 ١٤٨  

وبطلـت  ,حكـم بـاإلقرار ,ثـم أقـر املـدعى عليـه ,لمدعيلشهد شاهدان  لو هلذاو
 .)١(الشهادة

 .)٢(ومن املقرر عند الفقهاء أن اإلقرار حجة قارصة عىل املقر
 اإنـه قـد زنـ: فقـالً أن رجال من أسلم جاء إىل النبي وقد رو سهل بن سعد 

 فـأنكرت فحـده , إىل املـرأة فـدعاها فـسأهلا عـام قـال فأرسـل النبـي –ا  وسامه–بامرأة 
 .)٣(وتركها

                                                 

ملوسـوعة او  ;)٤/٣٧٨ (,ب, أمحـد الـرميل األنـصاريحاشية الرميل عىل أسنى املطالب رشح روض الطال: ينظر) 1(
املوسـوعة اجلنائيـة اإلسـالمية املقارنـة باألنظمـة املعمـول هبـا يف اململكـة العربيـة و  ;)٦/٤٨(الفقهية الكويتية 

 ).١/١٣١(السعودية, سعود بن عبدالعايل العتيبي 
البحر الرائق رشح و  ;)٢/١٣٨(, حممود أبو دقيقة: ليقاالختيار لتعليل املختار, عبداهللا بن حممود احلنفي, تع: ينظر) 2(

  ;)١٧/١٨٤( حممد بـن أمحـد الرسخـيس, املبسوط,و  ;)٧/٢٤٩(كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن نجيم, 
مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل, حممد و  ;)٩/٢٥٧(حممد بوخبزة :رايف, حتقيقالذخرية, أمحد بن إدريس القو

هنايـة و  ;)٣/٢٣٣(حممـد ابـن إدريـس الـشافعي, األم, و  ;)٧/٢١٥(زكريا عمريات, :يب, حتقيقغربن حممد امل
الكايف يف فقه و  ;)٧/١٧٣ ( , النارش املكتبة اإلسالمية , أيب العباس أمحد الرميلاملحتاج إىل رشح املنهاج, حممد بن

حاشـية رد املحتـار و  ;)٤/٥٦٨(هري الشاويش ز:  حتقيق,اإلمام املبجل أمحد بن حنبل, عبداهللا بن قدامة املقديس
:  إرشاف, حممد عـالء الـدين أفنـدي,عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن

 ).٨/٢٢٤(مكتب البحوث والدراسات 
ديث أيب مالك سهل بن  ح,شعيب األرنؤوط وآخرون:  حتقيق, أمحد بن حممد بن حنبل,مسند اإلمام أمحد بن حنبل) 3(

 , أمحـد بـن حممـد الطحـاوي,رشح مـشكل اآلثـارو  ;)٣٧/٥١٥(, )٢٢٨٧٥(, حديث رقم سعد الساعدي 
حـديث : − يف املـسند−األرنـؤوط قال شـعيب و  ;)١٢/٤٦٠(, )٤٩٤١( حديث رقم ,شعيب األنؤوط: حتقيق
 .حسن
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 ١٤٩  

إذا حـف  ,إال أن القايض قد ال يعمل به ,وإذا كان هذا هو األصل يف حجية اإلقرار(
 :_رمحه اهللا تعاىل_ يقول ابن القيم ,)١() أو قامت قرائن تعارضه,به علة تضعف العمل به

 فـإذا ,لوالة يـستخرجون احلقـوق بالفراسـة واألمـاراتومل يزل حذاق احلكام وا(
 .)٢()ًظهرت مل يقدموا عليها شهادة ختالفها أو إقرارا

 :اإلقرار غري القضائي: ًثانيا
 .)٣()فيه رشط من رشوط اإلقرار القضائيما اختل (: تعريفه
 بل للقايض طلب إثباته بالبينة الـرشعية عنـد إنكـار ,ال يكون حجة بنفسه(: حجيته

ًقبوال وردا , كام إن له تقدير إعامله,خلصم لها  .)٤()عند ثبوته لد القايض ببينة أو غريها ,ً
 

                                                 

 ).١/٥٤٥( حممد بن خنني,الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي, عبداهللا بن) 1(
 ).٢٤(بشري بن حممد عيون, :الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية, حممد بن قيم اجلوزية, حتقيق) 2(
 .الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية, الفقرة الثانية من املادة الرابعة بعد املائة) 3(
 .رة الثالثة من املادة الرابعة بعد املائةالالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية, الفق) 4(
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 ١٥٠  

 

 املطلب الثاين
‰aŠÓ⁄a@ÂëŠ‘@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאאאW 

 مـن احلـدود ٍكـل حـداإلقرار ل بـ وهناك رشوط خاصة,هناك رشوط عامة لإلقرار
 : وهي كام ييل,ها عىل وجه اإلمجالسأذكر و,نا والقذف وغريمهارشعية كالزال

  :رشوط املقر        
ً وذلك بأن يكون عاقال بالغا,التكليف −١  فـال يـصح إقـرار جمنـون وال صـبي وال ,ً

 .)١( فيصح بقدر ما أذن له فيه,تجارةال ويصح من صغري مأذون له ب,نائم
 عـن النـائم حتـى :رفع القلم عـن ثالثـة« :ال ق ريض اهللا عنها أن رسول اهللا عن عائشةف 

                                                 

 حممـد عـالء ,حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة الـنعامن: ينظر)1(
بن طالـب االلباب يف رشح الكتاب, عبدالغني و  ;)٨/٢٢٤(مكتب البحوث والدراسات : الدين أفندي, إرشاف

حممـد : الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيـق ; و)٢/٧٦(حممد بن حميي الدين عبداحلميد, : قالدمشقي, حتقي
املقنـع, و  ;)٣/٢٦٨(مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهـاج, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب, و  ;)٩/٢٥٨(بوخبزة, 

  ;)٣٠/١٤٤( قدامـة, الـرشح الكبـري, عبـدالرمحن بـن حممـد بـنو  ;)٣٠/١٤٣(عبداهللا بن أمحـد بـن قدامـة, 
, ومجيـع هـذه الكتـب الثالثـة )٣٠/١٤٥(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, عيل بـن سـليامن املـرداوي و

بـن حممـد بـن احاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع, عبـدالرمحن و  ;عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي:بتحقيق د
 النهى لرشح املنتهى, منصور بـن يـونس البهـويت, حتقيـق رشح منتهى اإلرادات, دقائق أويلو  ;)٧/٦٣١(قاسم 

  ).٦/٧١٧(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :د
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 ١٥١  

 .)١(» وعن الصبي حتى يكرب, وعن املبتىل حتى يربأ,يستيقظ
لقولـه  , وصدر عنه اإلقرار بإرادته واختياره, بأن يكون املقر غري مكره, االختيار −٢

ريض _وعـن ابـن عبـاس  ,)٢( x  w  v   u  t  sz  }  :تعاىل
ن اهللا جتاوز عن أمتـي اخلطـأ والنـسيان ومـا إ«: قال أن رسول اهللا _اهللا عنهام

 .)٤( ولغريها من األدلة,)٣(»استكرهوا عليه

                                                 

 ,)٤٣٩٨( حـديث رقـم ,حممد بن حمي الـدين عبداحلميـد:  سليامن بن األشعث السجستاين, حتقيق,سنن أيب داود) 1(
 حممـد نـارص ,يج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف ختر: ينظر ,حديث صحيح: قال عنه األلباين; و) ٤/١٣٩(

 ).٢/٤ (,الدين األلباين
 ).١٠٦(سورة النحل, آية ) 2(
:  حتقيق وتعليـق,عالء الدين عيل الفاريس:  ترتيب, حممد بن حبان التميمي,اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان) 3(

يح عــىل رشط إســناده صــح:قــال عنــه األرنــؤوطو  ;)١٦/٢٠٢(, )٧٢١٩( حــديث رقــم ,شـعيب األرنــؤوط
 .البخاري

 حممـد عـالء ,حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة الـنعامن:  ينظر)4(
حممد :  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخريةو  ;)٨/٣٣٩(مكتب البحوث والدراسات :  إرشاف,الدين أفندي

املقنـع, و  ;)٣/٢٦٨ (,تاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج, حممد بـن أمحـد اخلطيـبمغني املحو  ;)١٠/٣٨٦ (,بوخبزة
اإلنـصاف يف و  ;)٣٠/١٤٤(رمحن بن حممد بـن قدامـة, الرشح الكبري, عبدالو  ;)٣٠/١٤٣(بن أمحد بن قدامة, عبداهللا 

عبـداهللا بـن :ق دقيـ, ومجيـع هـذه الكتـب الثالثـة بتح)٣٠/١٤٥(معرفة الراجح من اخلالف, عيل بن سليامن املرداوي 
رشح منتهى و  ;)٧/٦٣١(بن حممد بن قاسم احاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع, عبدالرمحن و  ;عبداملحسن الرتكي

عبـداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي, :اإلرادات, دقائق أويل النهى لـرشح املنتهـى, منـصور بـن يـونس البهـويت, حتقيـق د
)٦/٧١٧.( 
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 ١٥٢  

 رمحهم اهللا تعـاىل –واختلف العلامء ( :_رمحه اهللا تعاىل_قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
     هل يسوغ ذلك?: إذا أقر حال االمتحان باحلبس أو الرضب −

 ,أن خيرج الـرسقة بعينهـا : مثل,صدقهيؤخذ بذلك اإلقرار إذا ظهر : فمنهم من قال
 . بل يؤخذ به,ولو رجع عن ذلك بعد الرضب مل يقبل

  . وإذا رجع عن اإلقرار مل يؤخذ به,البد من إقرار آخر بعد الرضب: ومنهم من قال
أن يرضب حتى يؤدي :  مثل, فإذا كان الرضب عىل ترك واجب,وأما مقدار الرضب

 لكـن ال ,ً فإن فعل الواجب وإال رضب يوما آخر,ًيوما بل يرضب , فهذا ال يتقدر,الواجب
 .)١()يزيد كل مرة عىل التعزير عند من يقدر أعاله

 ويقبل إقرار املحجور عليه للـسفه يف كـل مـا ال ,أن يكون املقر غري حمجور عليه −٣
ًيعد حمجورا عليه فيه رشعا  ٍ ونكـاحٍ ويـصح بحـد,فال يصح إقرار بامل من سفيه ,ً

 كام ال يصح إقـرار بـامل مـن حمجـور عليـه ,ً يكون حمجورا عليه فيهونحومها مما ال
 .)٢( ألن حقوق الغرماء تعلقت به;لفلس يف ماله

 فـصار عنـد ,كام لو أقر بامل لوارث حال إقـراره ,ً   أال يكون املقر متهام يف إقراره−٤
                                                 

 )٣٥/٤٠٤(حممد :عبدالرمحن بن حممد بن قاسم, وابنه:الم أمحد بن تيمية, مجع وترتيبجمموع فتاو شيخ اإلس) 1(
 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخريةو  ;)١٨/٢٥ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط:  ينظر)2(

هللا بن أمحد بن املقنع, عبداو  ;)٣/٢٧١ (, حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجو  ;)٩/٢٥٩(
اإلنصاف يف معرفة الراجح من و  ;)٣٠/١٤٤(رمحن بن حممد بن قدامة, الرشح الكبري, عبدال ; و)٣٠/١٤٣(قدامة, 

  ; عبداهللا بن عبداملحـسن الرتكـي:ق د, ومجيع هذه الكتب الثالثة بتحقي)٣٠/١٤٥(اخلالف, عيل بن سليامن املرداوي 
 دقـائق ,رشح منتهى اإلرادات ; و)٧/٦٣١(ع رشح زاد املستقنع, عبدالرمحن بن حممد بن قاسم حاشية الروض املربو

 ).٦/٧٢٤ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي: حتقيق د, منصور بن يونس البهويت,أويل النهى لرشح املنتهى



 
 

 

אאאא

 ١٥٣  

اره;  مل يلـزم إقـر, أو قام به مانع, فولد له ابن, كمن أقر ألخيه,املوت غري وارث
 .)١(القرتان التهمة به حني وجوده

 :رشوط املقر له
ًأن يكون املقر له موجودا حقيقة أو حكام :رشط واحد وهو ً. 

 أو أن يقـر جلهـة ,أن يقـر ألمحـد بعـرشين ألـف ريـال: مثال املقر له املوجود حقيقة
 .األيتام فيقر بأن هذا البيت الذي أسكنه وقف عىل ,معلومة كوقف

 .)٢(ٍأن يقر حلمل: ًكامومثال املوجود ح
אאWאאאאW 
ٍأال يكون اإلقرار واقعا عىل حمال −١ ً حسا أو عقال أو رشعاً ًً. 

                                                 

 ,حممد بوخبزة:  حتقيق,رايف أمحد بن إدريس الق,الذخريةو  ;)١٧/١٩٥ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط:  ينظر)1(
 ,حممد بن حميي الـدين عبداحلميـد:  حتقيق, عبدالغني بن طالب الدمشقي,اللباب يف رشح الكتابو  ;)٩/٢٦٠(
 ,رشح منتهى اإلرادات ; و)٣/٢٧١(,  حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ; و)٢/٨٤(

 ; )٦/٧٢٣(, بن عبداملحسن الرتكـياعبداهللا : حتقيق د,ور بن يونس البهويت منص,دقائق أويل النهى لرشح املنتهى
 ).١٣٩( وآخرون ,عبداهللا بن حممد املطلق:د., أ)قسم القضاء(الفقه امليرس و

حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة الـنعامن, حممـد عـالء :ينظر) 2(
 حممــد بــن أمحــد الرسخــيس, املبــسوط, ; و)٨/٢٥٥( مكتــب البحــوث والدراســات :دي, إرشافالــدين أفنــ

حممد بن حميي الدين عبداحلميـد, : اللباب يف رشح الكتاب, عبدالغني بن طالب الدمشقي, حتقيقو  ;)١٧/١٩٧(
ج إىل معرفة ألفاظ مغني املحتاو  ;)٩/٢٦٦(حممد بوخبزة, : حتقيقالذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, ; و) ٢/٨٣(

رشح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى لرشح املنتهى, منصور بن  ; و)٣/٢٧٤(بن أمحد اخلطيب, ااملنهاج, حممد 
كتاب الفـروع, حممـد بـن مفلـح املقـديس,  ; و)٦/٧٢٧(هللا بن عبداملحسن الرتكي عبدا:يونس البهويت, حتقيق د

 ).١١/٤١٤(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي :حتقيق د
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 . واملقر بقتله حي مشاهد,أن يقر بقتل شخص: ًمثال اإلقرار باملحال حسا
 .إقراره ببنوة من هو أكرب منه: ًمثال اإلقرار باملحال عقال

 .)١(أن يقر ألحد الورثة بإرث أكثر من نصيبه الرشعي: ًقرار باملحال رشعامثال اإل
 مل ,قر لك بعرشة آالف ريالمإن جاء زيد فأنا : فإن قال :ًأن يكون اإلقرار منجزا −٢

 .)٢(ًء, وليس إنشاإظهار للحق  ألن اإلقرار;يصح
قرتضـت لعلنـي ا:  ومثاله,وضده الرتدد ,كون اإلقرار بصيغة اجلزم واليقنيأن ي −٣
 .)٣(, أو عسى, أو جيوز أو أحسب, أو أظن,ن ألف رياليمنك عرش
 .)٤(ه فيام وكل فيهمن وكيل وأ ,أن يكون اإلقرار من املقر نفسه −٤

                                                 

= 

١٥٤  

  ; )٢/٨٦ (,حممد بن حميي الدين عبداحلميد:  حتقيق, عبدالغني بن طالب الدمشقي,اللباب يف رشح الكتاب: ينظر) 1(
 دقائق أويل ,رشح منتهى اإلرادات ; و)٣/٢٦٨ (, حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجو

 ).٦/٧٢٣ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي:قيق د حت, منصور بن يونس البهويت,النهى لرشح املنتهى
 ,حممد بوخبزة:  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخريةو  ;)١٧/١٩١ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط: ينظر) 2(

 حممـد ,كتاب الفروعو  ;)٣/٢٧٩ (, حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجو  ;)٩/٢٧١(
 دقـائق أويل ,رشح منتهـى اإلراداتو  ;)١١/٤٢٥ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكـي: حتقيق د,ح املقديسبن مفلا

 ).٦/٧٣٧ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي: حتقيق د, منصور بن يونس البهويت,النهى لرشح املنتهى
حممـد :  حتقيـق,إدريـس القـرايف أمحد بـن ,الذخرية ; و)٣/١٩٩ (, حممد بن أمحد السمرقندي,حتفة الفقهاء: ينظر) 3(

كتـاب  ; و)٣/٢٧٧ (, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهـاجو  ;)٩/٢٧٠ (,بوخبزة
 ,رشح منتهى اإلرادات ; و)١١/٤٢٣ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي: حتقيق د, حممد بن مفلح املقديس,الفروع

 ).٦/٧٣٥ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي: حتقيق د, بن يونس البهويت منصور,دقائق أويل النهى لرشح املنتهى
 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخرية ; و)٤/٢٢٥ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط:  ينظر)4(

هـى رشح منت ; و)٣/٢٧٠ (, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب,مغني املحتـاج إىل معرفـة ألفـاظ املنهـاجو  ;)٩/٢٦٨(
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 ١٥٥  

٥− ١(أن يتم اإلقرار أمام قايض الدعو(. 
 .)٢(أن يكون اإلقرار يف جملس القضاء −٦
٧− ٣(أن حيصل اإلقرار أثناء السري يف الدعو(. 
 .)٤(ًقا بالواقعة املقر هباأن يكون اإلقرار متعل −٨

                                                  
=  

 ,بـن عبداملحـسن الرتكـياعبداهللا : حتقيق د, منصور بن يونس البهويت,اإلرادات, دقائق أويل النهى لرشح املنتهى
)٦/٧١٧.( 

 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخريةو  ;)١٦/٦٠ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط: ينظر )1(
رشح منتهـى  ; و)٦/٢٧٥ (, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب,اظ املنهـاجمغني املحتاج إىل معرفة ألفـ ; و)١٠/٣٨٦(

 ,بـن عبداملحـسن الرتكـياعبداهللا : حتقيق د, منصور بن يونس البهويت, دقائق أويل النهى لرشح املنتهى,اإلرادات
)٦/٥٠٠.( 

حممـد بـوخبزة, : الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق ; و)١٦/٦٠(املبسوط, حممد بن أمحد الرسخيس, : ينظر )2(
 رشح منتهـى  ; و)٦/٢٧٥(مغني املحتاج إىل معرفة ألفـاظ املنهـاج, حممـد بـن أمحـد اخلطيـب,  ; و)١٠/٣٨٦(

عبـداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي, :اإلرادات, دقائق أويل النهى لرشح املنتهى, منصور بن يونس البهويت, حتقيق د
عبـداهللا بـن :ح وزيادات, حممد بن أمحد الفتوحي, حتقيـق دمنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقي ; و)٦/٥٢٧(

 ).٥/٢٨٩(عبداملحسن الرتكي, 
 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيـق, أمحد بن إدريس القـرايف,الذخرية ; و)٧/٤٦ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط: ينظر)3(

 حتقيـق ,س البهـويت منـصور بـن يـون, دقائق أويل النهـى لـرشح املنتهـى,رشح منتهى اإلرادات ; و)١٠/٣٨٦(
 ).٦/٥٢٢ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي:د

 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيق, أمحد بن إدريس القرايف,الذخريةو  ;)٦/١٦٧ (, حممد بن أمحد الرسخيس,املبسوط: ينظر) 4(
ت يف منتهى اإلرادا ; و)٣/٢٨٨ (, حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ; و)١٠/٣٨٦(

 ).٥/٢٩٥ (,بن عبداملحسن الرتكياعبداهللا : حتقيق د, حممد بن أمحد الفتوحي,مجع املقنع مع التنقيح وزيادات
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 ١٥٦  

ًأن يكون اإلقرار واضحا ورصحيا −٩  فإن , بحيث خيلو من كل لبس وغموض وشبهة,ً
ٌله عيل مال عظيم أو كثري أو : قال ٌَّ  .)١( ولو بأقل متمول, مل يقبل حتى يفرسه,ٌجليلٌ

אאWאאאW 
 :جاء يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

 ,غـري حمجـور عليـه ,ًخمتـارا ,ًبالغـا ,ً عاقال:يشرتط يف صحة اإلقرار أن يكون املقر(
ًويقبل إقرار املحجور عليه للسفه يف كل ما ال يعد حمجورا عليه فيه رشعا ً()٢(. 

ًيف كل ما ال يعد حمجورا عليه فيه رشعاويقبل إقرار املحجور عليه للسفه (واملراد بـ  ً(. 
ً مما ال يكون حمجورا عليه , ونحومها,ٍ ونكاح,ٍّ ويصح بحد,بامل سفيهال يصح إقرار (: أي  

ٍ كام ال يصح إقرار بامل من حمجور عليه لفلس يف ماله,فيه ٍ  .)٣() ألن حقوق الغرماء تعلقت به;ٍ
 
 

                                                 

 حممـد عـالء ,حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة الـنعامن: ينظر) 1(
بن طالـب ا عبدالغني ,اللباب يف رشح الكتابو  ;)٨/٢٢٧ (مكتب البحوث والدراسات:  إرشاف,الدين أفندي
بـن أمحـد ا حممـد ,بداية املجتهد وهنايـة املقتـصدو  ;)٢/٧٦ (,حممد بن حميي الدين عبداحلميد:  حتقيق,الدمشقي
 ,حممـد بـوخبزة:  حتقيـق, أمحـد بـن إدريـس القـرايف,الـذخرية ; و)٤/١٧٨٧ (,ماجد احلموي:  حتقيق,القرطبي

 حممـد ,كتاب الفروع ; و)٣/٢٨٣ (, حممد بن أمحد اخلطيب,مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ; و)٩/٢٦٨(
 دقـائق أويل ,رشح منتهـى اإلرادات ; و)١١/٤٥١ (,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكـي: حتقيق د,بن مفلح املقديسا

 ).٦/٧٥٨ (,ن الرتكيعبداهللا بن عبداملحس: حتقيق د, منصور بن يونس البهويت,النهى لرشح املنتهى
 . املادة اخلامسة بعد املائة,نظام املرافعات الرشعية السعودي) 2(
 ).١/٥٤٧ (, عبداهللا بن حممد بن خنني,الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي) 3(
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 ١٥٧  

אאאWאאאאW 
تـي تـدرأ بالـشبهات إن كان الرجوع عن اإلقرار يتعلق بحق من حقوق اهللا تعـاىل ال

 . سواء ادعى اإلكراه أو عدمه, فيجوز للمقر الرجوع–ً مثال –كالرجوع عن اإلقرار بالزنا 
(أما إن كان املقر قد أقر بحق آلدمي ثم رجع عن اإلقرار فال يصح منه الرجوع ١ (.  

 

אאWאאאאW 
 وعنـد ذلـك حدث عن التفاصـيل واجلزئيـاتعند التأمل يف األنظمة نجد أهنا ال تت 

فيكون املرجع يف العمل بالرجوع عن اإلقرار إىل الرشيعة اإلسالمية , وهذا ما تقدم بيانه يف 
 .الفرع السابق

                                                 

البحر الرائق رشح و  ;)٢/١٣٣(, حممود أبو دقيقة: تعليق, عبداهللا بن حممود احلنفي,االختيار لتعليل املختار: ينظر) 1(
بـن مـسعود ابدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, أبو بكـر  ; و)٥/٨(, كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن نجيم

أسـنى و  ;)٣/٣٩٩(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, حممد بن أمحـد الدسـوقي,  ; و)١٠/٤٥٦٨(الكاساين 
عي, عيل بن حممـد اإلقناع يف الفقه الشاف ; و)٤/٤١٠(, شافعي زكريا األنصاري ال,املطالب رشح روض الطالب

املحرر يف الفقه عـىل مـذهب و  ;)١٠/٢٤٨(راهيم بن حممد بن مفلح, املبدع رشح املقنع, إبو  ;)١٩٩(املاوردي, 
 ).٢/١٦٥ (,اإلمام أمحد بن حنبل, عبدالسالم بن عبداهللا احلراين



 
 

 

 
 

 
 

 الثايناملبحث 
òäîjÛa 

 :وفيه ثالثة مطالب
 .تعريفها, وبيان املراد هبا: املطلب األول
 .الشهادة: املطلب الثاين
 .القرينة:لثاملطلب الثا

 

 ١٥٨  
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 املطلب األول
bèi@…aŠ½a@æbîië@LbèÐíŠÈm@ @

 :وفيه أربعة فروع
אאWאאW 

 وبـان ,بعـد الـيشء وانكـشافه:  الباء والياء والنون أصل واحد وهـو:البينة يف اللغة
ُ وفالن أبني من فالن,اليشء وأبان إذا اتضح وانكشف َ :  والبيـان,ًأوضـح كالمـا منـه:  أي,ْ

:  واسـتبان الـيشء, والبـني الفـصيح,ًإيضاح ما كان مستورا قبله:  وقيل,اإلفصاح مع ذكاء
 )١(ZY  X  W  V  U  T    Sz  }  : ومنه قوله تعـاىل ,اإليضاح:  والتبيني,ظهر

عليهام الـصالة _ عندما احتج آدم وموسى , وكذلك حديث أيب هريرة ,أي ظاهرة متبينة
أنـت موسـى الـذي « _علـيهام الـصالة والـسالم_ آدم ملوسـى  وقال, عند رهبام_والسالم

 . احلديث.)٢(»...اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه وأعطاك األلواح فيها تبيان كل يشء
 . كشفه وإيضاحه:أي) تبيان كل يشء( :والشاهد قوله

 .)٣(والتأين فيه ,التثبت يف األمر :والتبيني

                                                 

= 

١٥٩  

 ).١(سورة الطالق, آية ) 1(
, )٢٦٥٢( حـديث رقـم ,حممـد بـن فـؤاد عبـدالباقي:  حتقيـق, مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري,صحيح مسلم) 2(

)٤/٢٠٤.( 
 حممـد ,القـاموس املحـيط; و) ١/٣٢٧ (عبدالـسالم هـارون:  حتقيق, أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)3(

 ; )١٣/٦٢ (مد بن منظور حم,لسان العربو  ;)١١٨٢ (مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة:  حتقيق,الفريوزآبادي
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 ١٦٠  

אאWאאW 
 : الفقهاء بعضندوالبينة ع

 .)١() كالشاهد,العالمة الواضحة(
 :_رمحه اهللا تعاىل_والبينة عند ابن القيم 

 .)٢() ويظهره,اسم لكل ما يبني احلق(
אאWאאW 

 :والبينة عند القانونيني هي
 ارهاترتبت آث ,عىل وجود واقعة قانونية ,بالطرق التي حددها القانون ,إقامة الدليل(
 .)٣( )عليها

אאאWאאW 
 إذا قامت البينة لد القايض عـىل وجـود جريمـة التحـرش , وكانـت البينـة قويـة

 , وسـيأيت الكـالم  , ومل يكن هلذه البينة معارض , فللقايض أن حيكـم هبـا−ًمثال–كالشهادة 
 .عليها يف املطلب التايل

                                                  
=  

َبني: , مادة)٤٧(ب التعريفات, عيل اجلرجاين كتاو َ َ. 
منتهـى  ; و)٤/٤٧٥( بن عبداملحسن الرتكي, عبداهللا:اإلقناع لطالب االنتفاع, موسى بن أمحد احلجاوي, حتقيق د) 1(

بـن عبداملحـسن الرتكـي, ا عبـداهللا:اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات, حممد بن أمحد الفتوحي, حتقيق د
)٥/٣٢٤.( 

 ).١١ (,بشري بن حممد عيون:  حتقيق, حممد ابن قيم اجلوزية,الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية) 2(
        ,املعجـم يف علـم اإلجـرام واالجـتامع القـانوين والعقـابو  ;)١٨٨ (,أمحد زكي/معجم املصطلحات القانونية د) 3(

 ).٢٧١ (, أمحد موايف,من الفقه اجلنائي املقارن بني الرشيعة والقانونو  ;)٤٢١ (,حممود أبو زيد/د
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 ١٦١  

 

 املطلب الثاين
è’Ûañ…b@ @

 : فروع ستةوفيه
אאWאאW 

 ال خيرج , الشني واهلاء والدال أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم:الشهادة يف اللغة
 جيمـع األصـول التـي ذكرناهـا مـن , من ذلـك الـشهادة,يشء من فروعه عن الذي ذكرناه

 . شهد يشهد شهادة: يقال,احلضور والعلم واإلعالم
 ; أي حتـرضه, ألن مالئكة الرمحة تشهده; سمي بذلك,يل يف سبيل اهللا القت:والشهيد

 أو ألنـه ممـن يستـشهد يـوم القيامـة عـىل األمـم ;أو ألن اهللا تعاىل ومالئكته شهود له باجلنة
 أو ألنـه يـشهد ; أو ألنه حي عند ربه حـارض;األرض: أو لسقوطه عىل الشاهدة أي;اخلالية

 .ملكوت اهللا وملكه
 .حارضة البعل:  وامرأة مشهد,عاينه: وشاهده

خـرب :  والـشهادة, إذا بني وأعلم ملن احلق وعـىل مـن هـو,وشهد فالن عند القايض
 .اإلخبار بام شاهده:  وأصل الشهادة,قاطع

 .)١(ادة وصاحب احلق ال يعلم أن له معه شهادةالذي يأيت بالشه: وخري الشهود هو

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيط; و) ٣/٢٢١ (عبدالـسالم هـارون:  حتقيق, أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
, )٣/٢٣٨( حممـد بـن منظـور ,لسان العربو  ;)٢٩٢(ب الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكت:  حتقيق,الفريوزآبادي

 .شهد: مادة
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 .)١() للغري عىل آخرٍقايض بحقإخبار عن عيان بلفظ الشهادة يف جملس ال: (وقيل
אאWאאW 

  .)٢()حتمل الشهادة وأدائها(:  الرشعالشهادة يف

אאWאאW 
رسد الشخص أمام سلطة معينة الوقائع التي رآها أو سمع (: عند القانونينيالشهادة 

 .)٣()ًهبا ويكون ذلك غالبا بعد حلف اليمني
אאאWאW 

, ً وجعلها طريقا من الطرق التي حيفظ الناس هبـا حقـوقهم,قد رشع اهللا الشهادةلو(
ًفعـا للحـرج دً رفقا بالعبـاد وفلقد رشع الشهادة , يف إصدار أحكامهم عليهاالقضاةويعتمد 
 اجلنائيـة  املـسائلية أو إذ احلاجة ماسة إليها يف خمتلف املجاالت سواء يف املسائل املدن,عنهم

 .)٤()أصحاهباإىل  الصيانة احلقوق ورده
 :األدلة عىل مرشوعية الشهادة

 :فمن الكتاب
 .)٥(ut  s  r  q  p  oz  }  :قال تعاىل  −١

                                                 

 ) .١٢٩ ( عيل اجلرجاين,كتاب التعريفات )1(
 يوسف بن حسن ,الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقيو  ;)٤٠٦ (, حممد بن أيب الفتح البعيل,املطلع عىل أبواب املقنع) 2(

 ).٣/٨١٤ (,رضوان خمتار: إعداد د,ابن عبداهلادي
 ).٢٢٤(أمحد زكي بدوي /معجم املصطلحات القانونية, د) 3(
 ).٢٠٣(هاليل عبداهللا أمحد /النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية, د) 4(
 ).٢٨١(سورة البقرة, آية ) 5(
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 ١٦٣  

z  y   }  |{  ~  _  `  b  a  }  :قـــــال تعـــــاىل −٢

  nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   cz  ثم
 .)١(  ºz  «  ¼½  } : قال

 .)٢(a`  _   ^  ]  \  [Z  Y  Xz  }  :قال تعاىل −٣
 .)٣ (ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×z  } : قال تعاىل  −٤
 .)٤ (JI  H  G    Fz  } :  قال تعاىل −٥
 .)٥(z  y  xz  }   }     :قال تعاىل −٦

 تنص رصاحة عىل األمر باإلشهاد عىل احلقوق واملعامالت, ,فهذه اآليات الكريامت
 وهـذا األمـر يـدل عـىل , هللا عـز وجـلعـصيةبل جعلت كتم الشهادة من اإلثم وامل

 وحـل ,ً مما يـدل عـىل اعتبارهـا طريقـا مـن طـرق فـصل اخلـصومات,مرشوعيتها
 .)٦( وإثبات احلقوق أمام القضاء,املنازعات

ً فمن رأ شخصا يتحرش بآخر مل جيز له كتامن الشهادة ما مل ,والتحرش اجلنيس كذلك

                                                 

 ).٢٨٢(سورة البقرة, آية ) 1(
 ).٢٨٣(سورة البقرة, آية ) 2(
 ).٦(سورة النساء, آية ) 3(
 .)١٥( آية ,سورة النساء) 4(
 ).٢(سورة الطالق, آية ) 5(
 ,أيمـن املـديفر/ د,ستجدات يف وسائل اإلثبات يف العبادات واملعامالت واحلقـوق واحلـدود واجلنايـاتامل: ينظر) 6(

)٦٢.( 
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 وتكـون حجـة عـىل ,ا خليت من املوانـع معتربة إذ وشهادة الشهود,ب عليه رضريرتت
 . وإثبات احلقوق,اخلصم يف فصل اخلصومة

 :ومن السنة
 ,كانـت بينـي وبـني رجـل خـصومة يف بئــر:  قـالعـن األشـعث بـن قـيس  −١

 .)١(»شاهداك أو يمينه«: فقال رسول اهللا , النبيفاختصمنا إىل 
ً عىل اعتبار الـشهادة طريقـا  مما يدل, جعل الشاهد يف حق املدعي,أن النبي : وجه الداللة

 فـإذا أتـى ,وكـذلك التحـرش اجلنـيس , وفصل النزاع عند القضاء,من طرق إثبات احلقوق
 , ومل يوجـد معـارض أو منـاقض للـشهادة,املدعي بشهود يثبت فيه وقوع التحـرش اجلنـيس

 . وحكم القايض هبا,اعتربت الشهادة
 مـن كنـده إىل ٌت ورجـلجاء رجل من حـرضمو :عن علقمة بن وائل عن أبيه قال −٢

ا قـد غلبنـي عـىل أرض يل كانـت إن هـذ ,يا رسول اهللا: فقال احلرضمي ,النبي 
فقال رسول  ,ليس له فيها حق ,يف يدي أزرعها ,يضهي أر :فقال الكندي ,أليب
يـا رسـول اهللا : قال ,»فلك يمينه« :قال ,ال: قال ?»ألك بينة« : للحرضمياهللا 

لـيس « :فقـال , وليس يتورع من يشء, ما حلف عليهإن الرجل فاجر ال يبايل عىل
أما لئن حلـف « : ملا أدبر فقال رسول اهللا ,فانطلق ليحلف ,»لك منه إال ذلك

 .)٢(»ًعىل ماله ليأكله ظلام ليلقني اهللا وهو عنه معرض

                                                 

 ).٣/١٤٣ (,)٢٥١٥ (,حممد زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 1(
 ).١/١٢٣(, )١٣٩(ديث رقم  ح,حممد بن فؤاد عبدالباقي:  حتقيق, مسلم بن احلجاج النيسابوري,صحيح مسلم) 2(
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 ١٦٥  

 طلـب منـه , أن احلرضمي ملا ادعى ملكيـة األرض التـي يف يـد الكنـدي:وجه الداللة
 وهم الشهود الذين يشهدون بصدق ما ادعى به من ,ينة تثبت دعواه أن حيرض بالنبي

ً فكان ذلك دليال رصحيا عـىل اعتبـار الـشهادة دلـيال يـستند إليـه يف ,ملكية األرض ًً
ذلك التحرش اجلنيس فإذا أتـى املـدعي وك , ويف فصل املنازعات,اإلثبات القضائي

 اعتـربت ,ناقض للشهادة ومل يوجد معارض أو م,بشهود يثبت فيه التحرش اجلنيس
 . وحكم القايض هبا,الشهادة

 :ومن اإلمجاع
 ولـدعاء احلاجـة ,)١(فقد أمجع العلامء عىل قبول الشهادة يف اجلملة ملا تقدم من األدلـة

 وإنـام ,الشاهدين:  يعني, فنحه عنك بعودينالقضاء مجر: وقد قيل , حلصول التجاحد;إليها
 .)٢(لشفاء عىل الداء فأفرغ ا,ٌ والشهود شفاء,ٌاخلصم داء

אאWאאW 
 ;يف تعـدادها وتفـاوتوا ,ً رشوط قبول الشهادة عددا يفاملذاهب األربعةاختلف أهل 

 :وهي كام ييل ,ولذا سأذكر أهم الرشوط التي ذكرها بعض فقهاء احلنابلة
ال :  وقيـل, حال العدالةتقبل ممن هو يف: وقيل, فال تقبل شهادة الصبيان,البلوغ −١

 ألن ; إذا شهدوا قبل االفرتاق عن احلال التي جتارحوا عليها,تقبل إال يف اجلراح
                                                 

 ,االقنـاع يف مـسائل اإلمجـاعو  ;)٦٣(فؤاد بن عبداملنعم أمحد, :, حتقيق د, حممد بن إبراهيم بن املنذراإلمجاع: ينظر) 1(
 )٢/١٣٦ (,حسن بن فوزي الصعيدي:  حتقيق,عيل بن حممد بن القطان

عبـداهللا بـن :  حتقيـق د,منصور بـن يـونس البهـويت , دقائق أويل النهى لرشح املنتهى,رشح منتهى اإلرادات: ينظر) 2(
 ).٦/٦٣٥(عبداملحسن الرتكي 
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 ١٦٦  

 . ألنه حيتمل أن يلقنوا; فإن تفرقوا مل تقبل شهادهتم,الظاهر صدقهم وضبطهم
ألن حتمل الشهادة عبارة عـن فهـم احلادثـة (وقت التحمل; :  واملراد هنا,العقل −٢

 .)١ () ذلك إال بآلة الفهم والضبط وهي العقلوضبطها وال حيصل
 .ه إذا شهد يف إفاقت, إال من خينق يف بعض األحيان,فال تقبل شهادة معتوه وال جمنون

ً فال بد أن يكون الشاهد ناطقا بصريا سميعا,سالمة احلواس −٣ ً  فـال تقبـل شـهادة ,ً
 .تقبل إذا فهمت إشارته: , وقيلاألخرس

 فال تقبل , والكافر ال نقبله,)٢ (d  g  f  e  z}  : لقوله تعاىل;اإلسالم −٤
 وحـرض , إذا مل يوجد غريهم, إال أهل الكتاب يف الوصية يف السفر,شهادة كافر

 . وحيلفهم احلاكم بعد العرص,املوىص املوت
 . وال معروف بكثرة الغلط والنسيان, فال تقبل شهادة مغفل,أن يكون ممن حيفظ −٥
S     R  }  : ولقولـه تعـاىل,)٣(z  y  x   {  z}  : قال تعـاىل,العدالة −٦

   V  U  Tz.)فيجـب , والـشهادة نبـأ, فأمر بـالتوقف عـن نبـأ الفاسـق)٤ 
 .االتوقف عنه

: ويعتـرب هلـا شـيئان, واعتدال أقواله وأفعالـه,استواء أحواله يف دينه:  هيوالعدالة
 وال ,ة فـال يرتكـب كبـري, واجتنـاب املحـارم, الصالح يف الدين بأداء الفرائض−أ  

                                                 

 ).٩/٤٠٢٣ (, فصل يف رشائط ركن الشهادة, أبو بكر بن مسعود الكاساين,بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع) 1(
 ).٢٨٢(سورة البقرة, آية ) 2(
 ).٢(سورة الطالق, آية ) 3(
 ).٦(سورة احلجرات, آية ) 4(
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 ١٦٧  

 .يدمن عىل صغرية
 .)١( وترك ما يدنسه ويشينه,فعل ما جيمله ويزينه: ي وه, استعامل املروءة−ب

אאWאאאW 
 : وذلك كام ييل,كيفية سامع الشهود  يف مواد متنوعة ورد يف نظام اإلجراءات اجلزائية

الـذين يطلـب مـنهم اخلـصوم سـامع عىل املحقق أن يستمع إىل أقوال الـشهود ( −١
 وله أن يستمع إىل أقوال من يـر لـزوم ,أقواهلم ما مل ير عدم الفائدة من سامعها

سامعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إىل إثبات اجلريمة وظروفها وإسنادها 
 .)٢( )إىل املتهم أو براءته منها

 تـشمل اسـم , كل شـاهدعىل املحقق أن يثبت يف املحرض البيانات الكاملة عن( −٢
الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وحمل إقامته وصلته باملتهم واملجنـي عليـه 

 .)٣( )واملدعي باحلق اخلاص
تدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سـامعها يف املحـرض مـن غـري ( −٣

                                                 

اإلنـصاف يف معرفـة و  ;بري, عبدالرمحن بـن حممـد بـن قدامـةالرشح الكو  ;ملقنع, عبداهللا بن أمحد بن قدامةا: رينظ) 1(
 بـن عبداملحـسن عبـداهللا: ومجيع هذه الكتب الثالثة مـن حتقيـق د ; اخلالف, عيل بن سليامن املرداويالراجح من

عبـدالفتاح :بن عبداملحسن الرتكي, داعبداهللا :يق داملغني, عبداهللا بن أمحد بن قدامة, حتقو  ;)٢٩/٣٢١(الرتكي, 
 ).١٤/١٤٥(بن حممد احللو, 

 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٥(املادة ) 2(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٦(املادة ) 3(
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 ١٦٨  

 وال يعتمد يشء مـن ذلـك إال ,أو إضافة )٢( أو حتشري)١(تعديل أو شطب أو كشط
 .)٣( ) صدق عليه املحقق والكاتب والشاهدإذا

 وكـذلك الـشاهد بعـد ,يضع كل من املحقق والكاتب إمـضاءه عـىل الـشهادة( −٤
 يثبت ذلـك يف , فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو مل يستطع,تالوهتا عليه

 .)٤( )املحرض مع ذكر األسباب التي يبدهيا
يواجـه الـشهود بعـضهم بـبعض  وله أن ,يستمع املحقق لكل شاهد عىل انفراد( −٥

 .)٥( )وباخلصوم
 ,للخصوم بعد االنتهاء من االستامع إىل أقوال الشاهد إبداء ملحوظاهتم عليهـا( −٦

 ,وهلم أن يطلبوا من املحقق االستامع إىل أقوال الشاهد عن نقاط أخر يبينوهنـا
أو يكـون يف صـيغته ,وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال ال يتعلق بالـدعو 

                                                 

 عبداهللا ,لسعودي الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية ا: , ينظراإلزالة باحلك: , واملراد به هنااإلزالة: الكشط) 1(
ً وانظر أيضا للامدة الثالثة والعرشين من الالئحـة ,)٢/٦١ (, املادة التاسعة والثالثون بعد املائة,بن حممد بن خننيا

 .التنفيذية من نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 الكاشـف يف رشح نظـام املرافعـات :ر ينظـ,اإلقحام: ً ويطلق عليه أيضا,الكتابة بني األسطر أو الكلامت: التحشري) 2(

ً وانظـر أيـضا للـامدة ,)٢/٦١ (, املادة التاسعة والثالثون بعد املائـة, عبداهللا بن حممد بن خنني,الرشعية السعودي
 .الثالثة والعرشين من الالئحة التنفيذية من نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .اجلزائيةمن نظام اإلجراءات ) ٩٦(املادة ) 3(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٧(املادة ) 4(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٨(املادة ) 5(



 
 

 

אאא

 ١٦٩  

 .)١( )بأحدمساس 
 أو لديه ما يمنعه من احلضور تـسمع شـهادته يف مكـان ,ًإذا كان الشاهد مريضا( −٧

 .)٢( )وجوده
 

                                                 

 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٩٩(املادة ) 1(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١٠٠(املادة ) 2(
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 ١٧٠  

 

 املطلب الثالث
òäíŠÔÛa@ @

 : فروع مخسةوفيه
אאWאאW 

 أحدمها يدل عىل مجع يشء , القاف والراء والنون أصالن صحيحان:القرينة يف اللغة
 .ء ينتأ بقوة وشدة واآلخر يش,إىل يشء

 أو شـد , إىل يشءٍمجـع يشء:  وهـو,وما هو داخل يف حمور البحث هو املعنـى األول
 . ووصله إليه,اليشء إىل اليشء

َ والقـرن,احلبل يقرن بـه شـيئان: ِ والقران,قارنت بني الشيئني: ومنه ًاحلبـل أيـضا, : َ
ًوقرن بني احلج والعمرة قرانا َ  .مجع بينهام: ََ

 .)١( يشري إىل املطلوبأمر: وقيل هي
وترجع يف استنباطها إىل ما لد اإلنسان من فطنة وذكاء ودقـة يف املالحظـة وعـدم 

 .االعتامد عىل الظواهر املجردة
 
 

                                                 

 حممـد ,القـاموس املحـيطو  ;)٥/٧٦(عبدالـسالم هـارون : , حتقيـق أمحد بن فـارس,معجم مقاييس اللغة:  ينظر)1(
; )١٣/٣٣١(, حممد بن منظور لسان العربو  ;)١٢٢٣( الرتاث يف مؤسسة الرسالة مكتب: الفريوزآبادي, حتقيق

 .قرن: , مادة)١٤٧( التعريفات, عيل اجلرجاين كتابو



 
 

 

אאא

 ١٧١  

אאWאאW 
 .)١()ًكل أمارة ظاهرة تقارن شيئا فتدل عليه(: نظامويف ال
אאWאאאאאW 

 . وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنة,يرشع االستدالل بالقرائن
 :وأما الكتاب

 .)٢(rq   p   o  n  mz  }  :قال اهللا تعاىل −١
 مل يقتنع بدعو – والد يوسف عليهام السالم –أن اآلية دلت عىل أن يعقوب : وجه الداللة

 :دل عىل كذهبم منها وذلك لعدة قرائن ت; وهي افرتاس الذئب ليوسف,إخوته
 .لو كانت الدعو صحيحة لتمزق قميص يوسف من أكل الذئب له  − أ

 كان يعلم بأن إخوة يوسف يضمرون لـه احلـسد _عليه السالم_أن يعقوب   − ب
G  F  E  D  C   B  } :  بـدليل قولـه تعـاىل, والغرية القاتلة,الشديد

  P  O  N  M     L   KJ  I  Hz)ة , وأي عداوة أعظم من عداو)٣
 .)٤(الشيطان

                                                 

عودية, سعود بن عبدالعايل العتيبي, املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية الس) 1(
)٢/٦١٥.( 

 ).١٨(سورة يوسف, آية ) 2(
 ).٥( أية ,سورة يوسف) 3(
 ).٤٠ (,صالح بن غانم السدالن/  د,القرائن ودورها يف اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية: ينظر )  4(



 
 

 

אאא

 ١٧٢  

 .)١( كام هو مقرر يف كتب األصول, ما مل يثبت نسخه,ورشع من قبلنا رشع لنا
, ٍوعالمات تدل عىل عدم اعتبارهاٍ عند وجود أمارات ,وللقايض أن يرد بعض القرائن 

ٍوذلك كام لو ادعت امرأة عىل رجل بأنه قد أرسل هل ًا كالما فاحشا من جهازه النقالٌ تبـني , ثـم ً
 ., وشهد عىل ذلك شهود عدول , فال يلحقه يشءزه قد رسق منهأن جها

ــال اهللا تعــاىل −٢   z  y  x  w  v  u      t  s  r  }  |  } :ق

  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢  ¡  �    ~  }
  ¼ »  º  ¹¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯z)٢(. 

ٍة قد القميص مـن قبـل أو دبـرأن الشاهد استدل بقرين( :وجه الداللة ٍ ِّ  عـىل صـدق ,َ
 حكـاه عـىل سـبيل , وعندما حكى القرآن الكريم هذا احلكم,أحدمها وكذب اآلخر

 .)٣() فدل عىل جواز العمل بالقرائن والقضاء هبا,التقرير ال اإلنكار
 فلـو ,وكذلك يمكن للقايض أن يعمل بالقرينة عند وقوع التحرش اجلنيس أو غـريه

َأن رجال ع ٍ وتم أخذ مسحة من ريقه الـذي عـىل جـسد , أو كتفها,َّض امرأة يف يدهاً
, وكان هـذا الثبـوت ذا الريق هلذا الرجل املدعى عليه  وثبت أن ه,املرأة أو مالبسها

                                                 

روضـة و  ;)٢/٣٩٢ (,عـيل املبـاركيأمحـد بـن / حتقيق د, حممد بن احلسني بن الفراء,العدة يف أصول الفقه: ينظر) 1(
عبدالكريم بن / د, عبداهللا بن أمحد بن قدامة,الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 ).٢/٥١٧ (,عيل النملة
 ).٢٨−٢٦(سورة يوسف, آية ) 2(
 .)٤٣ (,النصالح بن غانم السد/  د,القرائن ودورها يف اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية) 3(
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 ١٧٣  

, مـا مل يوجـد , فللقـايض أن يعمـل هبـذه القرينـةبواسطة إجراء التحاليل املخربيـة
 .معارض قوي هلا

 :ومن السنة
 ومعـاذ ,يف قصة معاذ بن عمرو بن اجلمـوح ن بن عوف ما رواه عبدالرمح −١

هـل :(فقال رسول اهللا  ,ٍ جهل أنه قتل أبا وقول كل واحد منهام,ابن عفراء
 .)١(»كالكام قتله«:فقال  فنظر يف السيفني,ال: قاال )مسحتام سيفيكام?

 ,ع وأحقهـا باالتبـا,وهذا من أحـسن األحكـام( :− رمحه اهللا تعاىل −قال ابن القيم 
 ومـن ,فالبينة اسم لكـل مـا يبـني احلـق ويظهـره: وباجلملة ,فالدم يف النصل شاهد عجيب

ومل تأت البينة قـط يف القـرآن  ,بعة أو الشاهد مل يوف مسامها حقهخصها بالشاهدين أو األر
 وكـذلك , مفردة جمموعـة,ً وإنام أتت مرادا هبا احلجة والدليل والربهان,ًدا هبا الشاهدانامر

 ,أن عليه بيان مـا يـصحح دعـواه لـيحكم لـه:  املراد به)٢(»البينة عىل املدعي«:بي قول الن
 .والشاهدان من البينة

 لداللـة احلـال عـىل صـدق ,وال ريب أن غريها من أنواع البينة قد يكون أقو منها
 والبينـة والداللـة واحلجـة والربهـان واآليـة , فإهنا أقو من داللة إخبار الـشاهد,املدعي

                                                 

 ).٤/٩١ (,)٣١٤١( حديث رقم ,حممد بن زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 1(
  ;)٣/٦١٨ (,)١٣٤١( حديث رقم ,أمحد شاكر وآخرون:  حتقيق وتعليق, حممد بن عيسى الرتمذي,سنن الرتمذي) 2(

حممـد نـارص الـدين :  حتقيق, حممد بن عبداهللا العمري,مشكاة املصابيح: ينظر ,حديث صحيح: قال عنه األلباينو
 ).٢/١١١٠ (,)٣٧٥٨( حديث ,األلباين



 
 

 

אאא

 ١٧٤  

 .)١() متقاربة يف املعنى,برصة والعالمة واألمارةوالت
ريقـه  ووجدت عىل مالبسها آثـار مـن ,حترش هباٍ أن امرأة ادعت عىل رجل بأنه ولو

 هلـذا الرجـل بواسـطة  إذا ثبت نـسبة هـذا الريـق أو اللعـاب, فإن هذه قرينة قوية ,ولعابه 
 ما مل يوجد معارض هلـا أقـو , ويمكن للقايض أن يستند إليها يف حكمه,التحاليل املخربية

 .منها
 وال ,ال تنكح األيـم حتـى تـستأمر«:  قال أن رسول اهللا ما رواه أبو هريرة −٢

 .)٢(»أن تسكت:  قالوا يا رسول اهللا وكيف أذهنا? قال,تنكح البكر حتى تستأذن
 , جعل صامت البكـر قرينـة عـىل رضـاهاأن الرسول : وجه الداللة من احلديث(

 .)٣()ث من أقو األدلة عىل احلكم بالقرائنوهذا احلدي
وكذلك لو امتنع املتهم بالتحرش اجلنيس عن الرد عن هتمة التحرش وسكت بـدون 

 مـا مل , وتقـوي جانـب املـدعي, فإن للقايض هنا أن يستند إىل هذه القرينة,ٍعذر مقبول يبينه
 .توجد قرينة أقو منها معارضة هلا

אאאWאאאW 
 .  ومنها ما ليس بقوي,القرائن منها ما هو قوي

الـدار  ويف ,شخص خارج من دار خالية وهو خـائفوهد ُلو ش: مثال القرينة القوية
ٍ وعليها آثار اعتداء من متزيق,امرأة ترصخ وتصيح  ,ٍ ملالبسها أو جـروح برقبتهـا أو أكتافهـاٍ

                                                 

 ).١١(بشري بن حممد عيون, : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية, حممد بن قيم اجلوزية, حتقيق) 1(
 .٨٩تقدم خترجيه انظر ص) 2(
 ).١٦١( وآخرون ,عبداهللا بن حممد املطلق:د., أ)قسم القضاء(الفقه امليرس ) 3(
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 ١٧٥  

 ولكـن هـذه ,ذلكا ال نجـزم بـ وإن كن,عتدي عليها هذا الشخص هو امليبتعد أن يكونفال 
 . وباالستناد إىل غريها من القرائن يمكن للقايض أن حيكم هبا,قرينة قوية

 وتـرصفات ,القرائن املستنبطة من وقـائع الـدعو: ومثال القرينة التي ليست بقوية
 . فهي دليل أويل قد يرجح أحد املتخاصمني إذا اقتنع هبا القايض مع يمينه,اخلصوم

אאWאאאW 
, )املتحـرك( والتـصوير التلفزيـوين ,)الفوتـوغرايف(التصوير الـضوئي : من أمثلتها
, حتليـل الـدمو ,داللـة األثـرو ,رشعي والفحص الطبي ال, والبصامت,والتسجيل الصويت

 .)١( وغري ذلك من القرائن, باحلمض النووي) DNA(والتحاليل املخربية للبصمة الوراثية 
 

                                                 

أيمـن بـن حممـد : د,املستجدات يف وسائل اإلثبات يف العبادات واملعامالت واحلقوق واحلـدود واجلنايـات: ينظر )1(
عبداهللا بن : د,القضاء بالقرائن املعارصةو  ; عدنان بن حسن عزايزة,حجية القرائن يف الرشيعة اإلسالميةو ;العمر

 .سليامن العجالن



 
 

 

 
 
 
 

 فصل الثالثال
bèäß@ïßý⁄a@éÔÐÛa@ÑÓìßë@LâbÄäÛa@ÊëŠ’ß@¿@ïä¦a@”ŠznÛa@pbiìÔÇL@œÈië@

òîöbšÔÛa@pbÔîjİnÛa@ @

 .عقوبات التحرش اجلنيس يف مرشوع النظام: األولاملبحث 
 .ش اجلنيسموقف الفقه من عقوبات التحر: الثايناملبحث 
 .تطبيقات قضائية: ثالثاملبحث ال

 

 ١٧٦  
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 ١٧٧  

 

 الفصل الثالث
pbiìÔÇbèäß@ïßý⁄a@éÔÐÛa@ÑÓìßë@LâbÄäÛa@ÊëŠ’ß@¿@ïä¦a@”ŠznÛa@L@œÈië@

òîöbšÔÛa@pbÔîjİnÛaN@ @

ًإن حدوث أي جريمة أيا كانت درجـة جـسامتها وخطورهتـا ينبثـق منهـا حقـان يف 
هو حق الدولة يف معاقبـة مرتكبـي , وال جيوز خمالفته ,  ٌ وأصيلٌ أسايسٌ حق,معاقبة مرتكبها

 أما احلـق الثـاين فهـو حـق املتحـرش بـه أو ,يل متعلق بالنظام العاموهو حق أص, اجلرائم 
 .)١( املجني عليه

ًوما التحرش اجلنـيس إال طريقـا مؤديـا إىل الزنـا أو غـ ريه مـن اجلـرائم األخالقيـة ً
يف الغالباألخر . 

وقد جاءت الرشيعة اإلسالمية يف األمر بضبط النفس , والبعد عن الغضب حتى يف 
 أو علمه اليقينـي  من موجبات استحالل الدم رؤية الزوجاإلسالمومل جيعل  أشد املواقف ,
 .بزنا زوجته

مـرأيت لـرضبته بالـسيف غـري ًلو رأيـت رجـال مـع ا:  يقول فهذا سعد بن عبادة
 واهللا أغـري , ألنـا أغـري منـه?أتعجبون مـن غـرية سـعد«: فقال النبي فبلغ ذلك ,مصفح
 .)٢(»مني

                                                 

 ).٦٧(حممد األمني البرشي : عباس أبو شامة عبداملحمود, اللواء د: رسي يف ظل العوملة, الفريق دالعنف األ:  ينظر)1(
 ).٨/١٧٣(, )٦٨٤٦( حديث رقم ,حممد زهري النارص:  حتقيق, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 2(
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 ١٧٨  

يف بقتـل زوجتـه يقر الـزوج  ومع ذلك مل , املفتي واملرشع موقعه هنا موقعوالنبي 
 . , ومل يأمره بذلكة بالزنادها متلبسووجحال 

أال وهـي أنـه ال  ,عقوبـة أخـر   يف حال قتله لزوجتـهبل إنه يضاف لعقوبة الزوج
 .)١( » مرياثٍليس لقاتل«: قال  ,ًيرث منها شيئا

هيم الـنقص والنـسيان وعـدم  والبـرش يعـرت,والقانون الوضعي من صـناعة البـرش
 ,يعرتيه النقص ام يضعونه من نظام  ف,العصمة من الزلل واخلطأ ولو بلغوا يف العلم ما بلغوا

 فـام أن ,ًوال أدل من ذلك من كون التعديالت والتغريات عىل األنظمة والقوانني تأيت تباعـا
عليـه مـن التغيـري مـا يصدر نظام أو قانون إال وما أن يلبث فرتة مـن الـزمن إال وحيـدثون 

 .حيدثون
 ونصت عليها السنة النبويـة ,وذلك بخالف األحكام التي نص عليها القرآن الكريم

ًفال تقبل تغيريا وال تبديال  . ألهنا تتميز بالديمومة والثبات واالستقرار;ً
 

                                                 

; ) ٢/٨٨٤(, ) ٢٦٤٦(, حـديث رقـم  البـاقي عبـد فـؤاد حممد: حتقيق , القزويني يزيد بن حممد , ماجه ابن سنن )1(
 الـدين نـارص  بـنحممـد , وزياداتـه الـصغري اجلـامع صـحيح: حديث صحيح , ينظر: وقال عنه العالمة األلباين

 ).٢/٩٥٤(, ) ٥٤٢٠(, حديث رقم األلباين
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 األولاملبحث 
âbÄäÛa@ÊëŠ’ß@¿@ïä¦a@”ŠznÛa@pbiìÔÇð…ìÈÛa@@ @

تحرش اجلنـيس يف اململكـة العربيـة الـسعودية  , عـىل  مكافحة النظامنص مرشوع 
 : يف حق مرتكبي جريمة التحرش اجلنيس , وبياهنا كام ييلٍعقوبات

 :العقوبات التي نص عليها مرشوع النظام السعودي
 :جاء يف مرشوع النظام يف املادة الثالثة

 املنـشأة املؤسـسة أو ال حيول التحقيق اإلداري يف أفعال التحرش اجلنـيس يف( ٣/٣
 ).دائرة العرض, واالدعاء العام  العاملية دون التحقيق اجلزائي الذي تتواله هيئة التحقيق

املـوظفني الـوارد بنظـام  خيضع التحقيـق اإلداري لقواعـد وأحكـام تأديـب( ٣/٤
لـواردة بنظـام واألحكـام ا اخلدمة املدنية وخيـضع التحقيـق اجلزائـي واملحاكمـة للقواعـد

 .)اإلجراءات اجلزائية
 :وجاء يف مرشوع النظام يف املادة الرابعة

باملؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقـوم مقامـه عـن كـل  يسأل الرئيس(
 :تقع يف مؤسسته ما مل يثبت أنه حوادث التحرش اجلنيس التي

عليها يف هذا اجلنيس املنصوص   مل يقرص يف وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش−١
 .النظام أو النظام الداخيل للمؤسسة

عليه قد قرص يف محاية نفسه من حوادث التحرش ومل يتخذ ما كفله   أو إن املجني−٢
 .)ذلك له النظام من أجل

 :وجاء يف مرشوع النظام يف املادة السادسة
 ١٧٩  
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 بغري إخالل بأية عقوبة أشد وردت بالـرشيعة اإلسـالمية أو بأحـد األنظمـة ٦/١(
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عـن سـنة وبغرامـة ال تقـل عـن  املرعية يعاقب

وال تتجاوز مخسني ألف ريال أو بإحد هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعال  عرشين ألف ريال
 .العقوبة املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا النظام ويف حالة العودة تضاعف من األفعال
األنظمـة   إخالل بأية عقوبـة أشـد وردت بالـرشيعة اإلسـالمية أو بأحـد بغري٦/٢

املدنيـة أو نظـام  املرعية وبغري إخالل باجلزاءات التأديبية املنصوص عليهـا يف نظـام اخلدمـة
عن ثـالث سـنوات  العمل أو األنظمة اخلاصة يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد

املنـصوص عليهـا يف  ل كل من ارتكب فعال من األفعالوبغرامة ال تقل عن مخسني ألف ريا
 .العقوبة املادة الثانية من هذا النظام ويف حالة العود تضاعف

 بغري إخالل باجلزاءات التأديبية املنصوص عليها يف نظام اخلدمة املدنية أو نظام ٦/٣
 العمـل حـسب العمل أو األنظمة اخلاصة يعاقب رئـيس املؤسـسة أو مـديرها أو صـاحب
أخل بالتزاماتـه  األحوال بغرامة ال تقل عن مخسني ألف ريال وال تتجاوز مائة ألف ريال إذا

اخلاصة بمكافحة التحرش اجلنيس املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذا النظام ويف حالـة 
 .العود تضاعف العقوبة

 اخلدمة جريمة التحرش اجلنيس من اجلرائم املخلة بالرشف يف مفهوم نظامد  تع٦/٤
 .)العمل وبام يرتتب عىل ذلك من آثار نظامية املدنية ونظام

  وبالتأمــل يف ذات املــرشوع,هــذه هــي العقوبــات التــي وردت يف مــرشوع النظــام
 :يتضح لنا ما ييل ,وعقوباته

 : عىلنص) ب(ه الثالثة الفقرة الثانية أن مرشوع النظام يف مادت :ًأوال 
 ١٨٠  
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 ١٨١  

 .)بالضوابط الرشعية تالط بني اجلنسنيتوفري بيئة عمل حياط فيها االخ(
 يف أول أسباب التحـرش  وقد تقدم,الختالط بني اجلنسنيجييز ااملرشوع مما يبني أن 

 . الرشعيوتأصيله ,االختالط: اجلنيس
 ومن الذي سيضعها? وهـل هنـاك ضـوابط ما الضوابط الرشعية لالختالط? :ًثانيا

 ًلالختالط يف الرشيعة أصال?
 كام جـاء , بعد التحقيق اإلداري,ذا املرشوع حمافظته عىل التحقيق اجلزائي حيمد هل:ًالثثا

 وعـدم االكتفـاء بالعقوبـة , يف هـذه الفقـرة  مما يدل عىل التحـاكم إىل الـرشيعة,يف املادة الثالثة
 .اإلدارية فقط
مطالبته لرئيس املؤسسة أو مـديرها بوضـع وتنفيـذ :ً وحيمد هلذا املرشوع أيضا:ًارابع

 مع يئات العمل التي تفرض وجود الرجال وممكن أن يقال هذا يف ب,كافحة التحرشخطة مل
 , بل فيام تـدعو الـرضورة إليـه, ال يف كل أقسامه,يئات املستشفياتعض ب وذلك كب,نساء ال

بيئات العمل كالتعليم أو اإلعالم فـال  أما يف بعض ,كاحلاجة للطبيب عند عدم وجود طبيبة
  . لذلكو الرضورةتدع
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 ١٨٢  

 

 ثايناملبحث ال
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 : فروع سبعةوفيه
אאWאאאW 

 : عىل أرضب العقوبات يف الرشيعةجاءت
 .حدود −١
 .تعزير −٢
 .ما يرتتب عليها كفارة فقط −٣

אאWאאW 
 .)١() ذلك الذنبلوقوع يف مثلمتنع من اعقوبة مقدرة ( :فاحلدود
 .)2()ً غالباتأديب عىل ذنب ال حد فيه وال كفارة( :والتعزير

²  ³  }  : لقولـه تعـاىل;لفظ مـشرتك بـني اإلهانـة واإلكـرام:  قيل,التعزير(

 ¶  µ   ´z)3(,مـنعهم مـن العـود إىل :  فتعزير اجلناة,املنع: بل معناه:  وقيل
 .)٤()نعه من املكارهم:  وتعزير رسول اهللا ,اجلنايات

                                                 

 ).٤٥٢(, حممود األرناؤوط , وياسني اخلطيب : املطلع عىل ألفاظ املقنع , حممد بن أيب الفتح البعيل , حققه) 1(
 ).٢٥٠(سعدي أبو حبيب , /ًالقاموس الفقهي لغة واصطالحا , د) 2(
 ).٩(سورة الفتح, آية ) 3(
 ).١٢/١٢٢ (,حممد بوخبزة: الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق) 4(
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 ١٨٣  

  .)١()ٍفداء األيامن وغريها من مجاع يف رمضان وغريه( :والكفارة
 ولكن الوسـائل املؤديـة إليـه مـن ,أن مصطلح التحرش مصطلح حديثوقد تقدم 

 . ومنها ما هو حديث,األقوال أو األفعال وغريها منها ما هو قديم
אאWאאאW 

ألن احلـدود  ; ولـيس يف بـاب احلـدود, ينـدرج يف بـاب التعزيـر اجلنـيستحرشال
 .حمصورة ومعلومة

ً صغريا كان أو كبـريا,أنثى  كان أو ًذكرا ,ٍفمن حترش بإنسان يحـال املتحـرش إىل ف ,ً
 .)٢(املحكمة الرشعية لتقرير ما جيب بحقه من عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القايض

אאאWאאW 
 . واإلمجاع, والسنة,التعزير مرشوع بالكتاب

 :فأما الكتاب
ـــاىل −١ ـــول اهللا تع Z   Y  X  ]  \  [  ^     }  :ق

  l  k j  i    h   gf  e  d  c  b  a  `_z)٣(. 
  فقـد أمـر اهللا أن يبـدأ الـزوج , واستـصعبت عـىل بعلهـا,إذا عصت املـرأة زوجهـا

 مل ينجعا فالرضب, وهو رضب غري مربح, ومجيع هذه الثالثة هـي باملوعظة ثم اهلجران فإن

                                                 

 ).٣/٨٠١ (,رضوان خمتار: إعداد د, يوسف بن حسن ابن عبداهلادي,الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي) 1(
 ).١/٢٠٤(املوسوعة اجلنائية اإلسالمية, سعود بن عبدالعايل العتيبي : ينظر )2(
 ).٣٤(سورة النساء, آية ) 3(
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 ١٨٤  

 .)١(نوع من التعزير
وللقايض عند ثبوت جريمة التحرش اجلنيس أن يعزر اجلاين بحسب اجلـرم صـغر أو كـرب, 

ٍوذلك إما بتوبيخ أو رضب أو سجن أو تغريم مال أو غري ذلك من أنواع التعزير ٍ ٍ ٍ. 
 : ومن السنة

ال جيلد فوق عرش جلدات إال يف حـد «: يقولكان النبي :  قالعن أيب بردة  −١
 .)٢(»من حدود اهللا

  عىل خالف بني أهل العلم يف كم يبلغ به?,ففي هذا احلديث إقرار للتعزير
 .)٣( ومنهم من يردعه السوط, فمنهم من يردعه الكالم,والناس متفاوتون

ا شيخ اإلسـالم رمحـه اهللا وقد اختلف العلامء يف مقدار أعىل التعزير عىل أقول ذكره
 :تعاىل فقال

 :وقد تنازع العلامء يف مقدار أعىل التعزير الذي يقام بفعل املحرمات عىل أقول(
 وإن زاد عـىل حـد مقـدر يف ,ال يبلغ يف التعزير يف كل جريمة احلـد املقـدر فيهـا −١

 ويف الرسقة من غـري حـرز بالـرضب , فيجوز التعزير يف املبارشة املحرمة,غريها
أحـسن هـذا  و, وال يبلـغ بـذلك الـرجم والقطـع,ذي يزيد عىل حد القـذفال

 ._رمحه اهللا تعاىل_األقوال عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 

                                                 

 ).٥/١٦٨(اجلامع ألحكام القرآن, حممد بن أمحد القرطبي, : ينظر) 1(
 ).٨/١٧٤(, )٦٨٤٨( حديث رقم , حممد بن زهري النارص, حممد بن إسامعيل البخاري,صحيح البخاري) 2(
 ).٨/٤٨٤ (,يارس إبراهيم:  حتقيق, عيل بن خلف بن بطال,رشح صحيح البخاري: نظري) 3(
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 ١٨٥  

 . وإما ثامنني, إما أربعني,ال يبلغ بالتعزير أدنى احلدود −٢
 .)١() ال يزاد يف التعزير عىل عرشة أسواط −٣

 ,يردعه الكالم والزجر والتوبيخ فهناك جرم ,وكذلك اجلرم يف التحرش اجلنيس متفاوت
 . وغري ذلك من أنواع التعزير, وهناك جرم يردعه السوط,وهناك جرم يردعه السجن

 :وأما اإلمجاع
 قـال شـيخ ,فقد أمجعت األمة عىل مرشوعية التعزير يف كل معصية لـيس فيهـا حـد

 :اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
 .)٢() يف كل معصية ليس فيها حدواتفق العلامء عىل أن التعزير مرشوع(

אאWאאW 
 ومنهم , فمنهم من ينزجر بالصيحة–التعزير :  يعني يف–وأحوال الناس خمتلفة فيه (

 .)٣() ومنهم من حيتاج إىل احلبس,من حيتاج إىل اللطمة وإىل الرضب
الفقهـاء والقـانونيني متفقـون  ونلحـظ أن , متنوعة ومتفاوتـةالعقوبات يف التعزيرف

 أو , أو بالتـشهري, أو بـاهلجر, فقـد يكـون التعزيـر بـالتوبيخ,باجلملة عىل عقوبات التعزيـر
 أو باجللـد, , أو باحلبس, أو الفصل من الوظيفة, أو بمصادرة املال أو إتالفه,بالغرامة املالية

 ومرد ذلك كله يرجـع ,بالقتل وقد تصل إىل ما هو أعىل من ذلك فيكون التعزير ,ًأو هبام معا
                                                 

 ).٣٥/٤٠٥(حممد :عبدالرمحن بن حممد بن قاسم, وابنه:جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية, مجع وترتيب) 1(
 ).٣٥/٤٠٢(حممد, :وابنهعبدالرمحن بن حممد بن قاسم, :جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية, مجع وترتيب) 2(
رشح فتح القدير, حممد بن عبدالواحد ابن اهلامم احلنفي, عىل اهلداية رشح بداية املبتدي, عيل بن أيب بكر املرغيـاين, ) 3(

 ).٥/٣٣٠(عبدالرزاق غالب املهدي, فصل يف التعزير, : تعليق
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 ١٨٦  

 .)١(إىل اجتهاد القايض الناظر يف القضية
אאWאאW 

 : يف املادة الرابعة,جاء يف نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ومـن املحققـني ,للرئيس العام هليئة األمر باملعروف أن يشكل من بني أعضاء اهليئة(
 :− وذكر منها–ًيني جلانا تتوىل النظر فيام ييل الرشع

 :القضايا األخالقية, وقضايا التهم, وحتديد نوع العقوبة, وهي
ًأخذ التعهد, التوبيخ, التأديب باجللد, وبحـد أعـىل مخـسة عـرش سـوطا, أو عقوبـة 

 .)احلبس ملدة أقصاها ثالثة أيام
אאWאאW 
 , والكـالم الفـاحش, مقدمات الزنى الفقهاء التي جترم لبعضٍ نصوص يأيت ذكرفيام

 :ذلك أنبه إىل ما ييلوقبل 
كـالم  سـأذكر ولـذا ;بعض ألفاظ التحرش اجلنيس هي مـن جـنس القـذف −١

 .وأبني ما يرتتب عليه من حد التعزير ,ةتكناي أو هرصحييف  , يف القذفالفقهاء
اء رصحيـة  نـصوص الفقهـذلك ألن بعضو ; ما حيتاج إىل تعليقأعلق عىلس −٢

 . توضيح إىل تعليق أووواضحة وال حتتاج
 

                                                 

 ,العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسـالميو  ;)٧٢(يف, ئي املقارن بني الرشيعة والقانون, أمحد موامن الفقه اجلنا: ينظر) 1(
 ).٤٨٧ (,زيد بن عبدالكريم الزيد/د
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 ١٨٧  

 :_رمحهم اهللا_ الفقهاء ومن أقوال
جاء رجل إىل :  قال ملا رو ابن مسعود ; فال حد عليه,فإن وطئ دون الفرج( −١

 غـري , فأصبت منهـا كـل يشء,إين وجدت امرأة يف البستان:  فقالرسول اهللا 
 , فـذهب الرجـل, فسكت عنه رسول اهللا ,اصنع يب ما شئت ف,أين مل أجامعها

z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  ¤  }  ثم دعاه فقرأ عليـه

        ©  ¨  §  ¦¥z)ألهنا معصية لـيس فيهـا حـد وال ;وعليه التعزير )١ 
 .)٢( ) فأشبه رضب الناس والتعدي عليهم,كفارة

 ,ً ألنه ال يتضمن إيالجا; فال حد عليهام − اكتأي إذا تدال − وإن أتت املرأة املرأة( −٢
 .)٣( ) وعليهام التعزير,فأشبه املبارشة فيام دون الفرج

ًلو أمكنت املرأة صغريا أو جمنونا من إدخال إصبعه يف فرجها( −٣  , فال حـد عليهـا,ً
 .)٤( )بل تعزر

                                                 

  .)١١٤(سورة هود آية  )1(
سعد بن عبداهللا آل محيـد, حـديث رقـم : سعيد بن منصور اخلرساين, حتقيق د,سنن سعيد بن منصورواحلديث يف 

 ,واء الغليل يف ختـريج آحاديـث منـار الـسبيلإر: ينظر ,قال عنه االلباين حديث صحيحو  ;)٥/٣٦١(, )١١٠٢(
 ).٨/٢٣ (,زهري الشاويش:  إرشاف ,حممد نارص الدين األلباين

الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممـد بـن قدامـة, وهـذان الكتابـان مـن حتقيـق و  ;ملقنع, عبداهللا بن أمحد بن قدامةا) 2(
 ).٢٦/٢٨٢(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :د

الرشح الكبري, عبـدالرمحن بـن حممـد بـن قدامة,وهـذان الكتابـان مـن حتقيـق و  ;بداهللا بن أمحد بن قدامةملقنع, عا) 3(
 ).٢٦/٢٨٣(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :د

 ).٢٦/٣٠١(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حتقيق د) 4(
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 ١٨٨  

 .)١( ) أي حد القذف, فعليه احلد,لو قذف امرأة أهنا وطئت يف دبرها( −٤
أن بعــض ألفــاظ التحــرش اجلنــيس يطلقهــا : رتباطهــا بــالتحرش اجلنــيسووجــه ا
 فإذا رفعت أمـره إىل , ويريد هبا أن هذه املرأة قد وطئت من قبلها أو دبرها,املتحرش
 . وإنام أراد التحرش, مع أنه مل يرد القذف, فعليه حد القذف, وثبت عليه,القايض

     أو قذفـه, قـذف امـرأة باملـساحقة أو,ًلو قذف إنسانا باملبارشة فيام دون الفـرج( −٥
 .)٢( ) ألنه رماه  بام ال يوجب احلد; وإنام يعزر, فال حد عليه,للمس والنظربا

 والقذف بغري الزنـا , فيقرب املس والقبلة من حد الزنا,يقرب كل نوع من بابه(  −٦
 .)٣()من حد القذف

 كاالسـتمتاع ,فارة وهو واجب يف كل معصية ال حد فيها وال ك,التأديب: التعزير هو( −٧
  .)٤() وإتيان املرأة املرأة,الذي ال يوجب احلد

 هـو يف , ومقدمات إتيـان املـرأة املـرأة, كالتقبيل والضم,فاالستمتاع الذي ال يوجب احلد
 .حقيقته نوع من التحرش

                                                 

 ).٢٦/٣٧٤(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, : حممد بن قدامة, حتقيق دالرشح الكبري, عبدالرمحن بن) 1(
 ).٢٦/٣٧٥(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حتقيق د) 2(
كر املرغيـاين, رشح فتح القدير, حممد بن عبدالواحد ابن اهلامم احلنفي, عىل اهلداية رشح بداية املبتدي, عيل بن أيب ب) 3(

 ).٥/٣٣٥(عبدالرزاق غالب املهدي, فصل يف التعزير, : تعليق
اإلنصاف يف معرفة الراجح من و  ;بري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامةالرشح الكو  ;ملقنع, عبداهللا بن أمحد بن قدامةا) 4(

بـن عبداملحـسن الرتكـي, اعبـداهللا :اخلالف, عيل بن سليامن املرداوي, ومجيع هـذه الكتـب الثالثـة مـن حتقيـق د
)٢٦/٤٤٧.( 



 
 

 

אאאאא 

 ١٨٩  

 .)١()والقذف بغري زنا( −٨
ًفلو اهتم شخص شخـصا  ,قذف: أن بعض ألفاظ التحرش هي يف حقيقتهاقد تقدم 

 . فهذا يف حقيقته حترش وقذف يف وقت واحد,أو اهتم امرأة يف عفتها, خرآ
 )٢(). جيلد مخس عرشة جلدة,من دخل احلامم بغري مئزر(  −٩

 فمـن أتـى هلـذه ,ا بمقابـلهبـ محامـات يغتـسلون  للنـاس– يف الـسابق − وقد كان
 مئـزر  وال خيفى ما يرتتب عىل املجيء للحاممات بغـري,احلاممات بغري مئزر فإنه جيلد

 .لمردانل بالنسبةخاصة  و,من مفاسد
 ومل يعلم هل وطئها , يقبل كل واحد منهام صاحبه,ولو وجد رجل مع امرأة( −١٠

  .)٣()أو ال? فال حد عليهام
 )٤()ًلو وجد مع امرأته رجال فإنه يعزر بامئة جلدة( −١١

 ,ة فإن هذا الرجل يعـزر بامئـة جلـد,ًلو أن الزوج وجد مع زوجته رجال :واملراد هنا
 . أي يف مقدماته أو بخلوته هبا,وال شك أن هذا فيام دون الزنا

                                                 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من و  ;بري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامةالرشح الكو  ;ملقنع, عبداهللا بن أمحد بن قدامةا) 1(
بـن عبداملحـسن الرتكـي, اعبـداهللا :اخلالف, عيل بن سليامن املرداوي, ومجيع هـذه الكتـب الثالثـة مـن حتقيـق د

)٢٦/٤٤٧.( 
عبـداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي, :نصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, عيل بـن سـليامن املـرداوي, حتقيـق داإل) 2(

)٢٦/٤٥٤.( 
 ).٢٦/٢٨٣(عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي, :الرشح الكبري, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة, حتقيق د) 3(
عبـداهللا بـن عبداملحـسن الرتكـي, :ي, حتقيـق داإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, عيل بـن سـليامن املـرداو) 4(

)٢٦/٤٥٩.( 



 
 

 

אאאאא 

 ١٩٠  

  يا فاسق أو يا كـافر أو يـا خبيـث أو : ًوجب التعزير إذا قذف مسلام بغري الزنا فقال( −١٢
   .)١() وال مدخل للقياس يف احلدود فوجب التعزير, ألنه آذاه وأحلق الشني به;يا سارق

َ ويلح, ألن هبا أذية; كألفاظ التحرش,ويقاس عىل ذلك غري هذا من األلفاظ  .ق الشني هباُْ
ً إال أن حيلـف مـا أراد قـذفا –حـد القـذف :  أي– حـد ,يا خمنـث: إن قال( −١٣

 .)٢()فيؤدب
 ,ً حيلـف مـا أراد قـذفا,يا فـاجر بفالنـةو( , حد القذف: أي) حيد,يا قحبة(  −١٤

ن طـال  وإ, حيلف فإن امتنع سجن, والفاجر, ويا ابن الفاسقة,وكذلك يا خبيث
 .)٣()سجنه ومل حيلف أدب وخيل

 أو ,يف حلـاف:  أو قـال, أو عىل بطنها,ًرأيت فالنا مع فالنة يف بيت: إن قال( −١٥
 أو يف , أو اقتحمـت عليهـا بيتهـا, أو تقبلهـا,رأيتك تطلب امرأة يف أثرهـا: قال

 , ألن ذلـك ال يتوقـف عـىل الزنـا; بـل يـؤدب, ال حيـد,مقعد الرجل من املرأة
 .)٤()ًاد قذفاوحيلف ما أر

 ولـو وجـدنا , ال حد فيهـا, وإتيان املرأة املرأة,املفاخذات ومقدمات الوطء( −١٦
 وجيـب , مل نحـدمها, ومل يعـرف غـري ذلـك,ًرجال وامرأة أجنبيني حتـت حلـاف

                                                 

رشح فتح القدير, حممد بن عبدالواحد ابن اهلامم احلنفي, عىل اهلداية رشح بداية املبتدي, عيل بن أيب بكر املرغيـاين, ) 1(
 ).٥/٣٣٣(عبدالرزاق غالب املهدي, : تعليق

 ).١٢/٩٣(ة حممد بوخبز: الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق) 2(
 ).١٢/٩٦(حممد بوخبزة : الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق) 3(
 ). ١٢/٩٧(حممد بوخبزة : الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف, حتقيق) 4(



 
 

 

אאאאא 

 ١٩١  

 .)١()التعزير يف هذه الصور
 )٢() لكنـه كنايـة,ً فليس رصحيا يف قذف زوجـة املخاطـب,يا قواد: ولو قال( −١٧

 وال شـك أن ألفـاظ , وجيـب فيـه التعزيـر,فاظ القذف الكنايـةوهذا يعد من أل
 .لفاظ وما شاهبها فيها هذه األ,التحرش القويل

 سـواء ,هو مرشوع يف كل معصية لـيس فيهـا حـد وال كفـارة: باب التعزير( −١٨
 ورسقـة مـا ال قطـع , كمبارشة أجنبية بغـري وطء,كانت من مقدمات ما فيه حد

   .)٣() والسب واإليذاء بغري قذف,فيه
 ويف مقدمات الزنى دون حـد ,ًفيعزر يف الوطء املحرم الذي ال يوجب حدا( −١٩

 .)٤() ويف اإليذاء والسب بغري قذف دون حد القذف,الزنى
 
 
 
 

                                                 

 ).١٠/٩١(روضة الطالبني وعمدة املفتني, حييى بن رشف النووي, إرشاف زهري الشاويش ) 1(
 ).١٠/١٠٧(يى بن رشف النووي, إرشاف زهري الشاويش  روضة الطالبني وعمدة املفتني, حي)2(
 ).١٠/١٧٤(روضة الطالبني وعمدة املفتني, حييى بن رشف النووي, إرشاف زهري الشاويش ) 3(
 ).١٠/١٧٤(روضة الطالبني وعمدة املفتني, حييى بن رشف النووي, إرشاف زهري الشاويش ) 4(



 
 

 

אא
 

 ثالثاملبحث ال
òîöbšÓ@pbÔîjİm@ @

 ً التحرش بالفعل واإلشارة معا:ًأوال
ــــة بالر ــــن املحكمــــة اجلزئي ــــرار رشعــــي م ــــرقم صــــدر ق ــــاض ب ي

: , مــن فــضيلة الــشيخ هـــ٣/٥/١٤٣١: هتارخيــ) ٠٤٠٠٥٠٧٥٢٣٠٣٥٣١٠٠٩٨(
 قـدم, وفيها  هـ ٢٩/٤/١٤٣١, وذلك بجلسة يوم األربعاء  بن صالح احلريبعبداهللا 

,  , غري حمصن  مسلمسنة ,)٢٨(الئحة دعو عامة , ضد رجل , عمره ,  املدعي العام
نظـام االجـراءات من ) ١٢٠(ًيقيم بمدينة الرياض , مفرج عنه استنادا للامدة ,  متعلم

, قبض عىل املدعى عليه من قبل هيئـة  هـ٢٧/٢/١٤٣١ إنه بتاريخ :اجلزائية جاء فيها
, بعـد مـشاهدهتم لـه وهـو يتـابع  مركز هيئة املربع/األمر باملعروف والنهي عن املنكر

, فتم ضـبطه  , وعند مشاهدته للفرقة حاول اهلرب , ويشري إليها بجواله إحد النساء
ً, علام بأنـه سـبق وأن قـبض عليـه يف  تفه اجلوال عىل خاصية البلوتوثوضبط معه ها

وبسامع أقواله أقر بالقبض عليه من قبل الفرقة ,  هـ٢٠/٤/١٤٣٠قضية مماثلة بتاريخ 
, وسبق القبض عليه يف نفس التهمة , وأسفرت إجراءات التحقيق عن اهتامه بمعاكسة 

من دفرت ) ١٠−٩( جاء يف أقواله واملدونة ص  ما−١:النساء وذلك لألدلة والقرائن التالية
 ).١(التحقيق لفة 
 مـا جـاء يف حمـرض −٣). ٣( صورة حمرض القبض يف القضية السابقة املامثلة لفـة −٢

 ١٩٢  



 
 

 

אא

, وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سـوابق مـسجله عليـه حتـى تارخيـه , ) ٢(القبض لفة 
ًب عليه رشعا أطلـب إثبـات مـا وحيث أن ما أقدم عليه املدعى عليه من فعل حمرم , ومعاق

وبـسؤال .أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلـك وبـاهللا التوفيـق , هـذه دعـواي
ما ذكره املدعي العـام يف دعـواه صـحيح : ًاملدعى عليه عن دعو املدعي العام أجاب قائال

ولـت معاكـسة فقد قبض عيل وأنا أسري حول املركز التارخيي , وقد أغواين الـشيطان , وحا
إحد النساء , عن طريق وضع اجلوال عىل خاصية البلوتوث وكـان بـه االسـم املـستعار , 
ورقــم اجلــوال املــشار إليــه , وصــحيح أنــه قــبض عــيل يف قــضية معاكــسة ســابقة بتــاريخ 

, ة  لغـرض املعاكـسيصاصات ورقية مـدون عليهـا رقـم هـاتف قيومعهـ ٢٠/٤/١٤٣٠
فوجدتـه كـام ذكـر ) ٢( حمرض القـبض عـىل لفـة رقـم هكذا أجاب , ثم جر االطالع عىل

 يف ١٧٠/٢١املدعي العام , كام جر االطالع عىل حمرض القبض يف القـضية الـسابقة رقـم 
فوجدته يتضمن مشاهدة املدعى عليه يقوم بمعاكـسة ) ٣(هـ عىل اللفة رقم ٢٠/٤/١٤٣٠

قيـة دون عليـه رقـم النساء يف حديقة الفوطة , وأنه قبض عليه , وضبط معه قـصاصات ور
) ١(هاتفه لغرض املعاكسة , كام جر اإلطـالع عـىل حمـرض االسـتجواب عـىل لفـة رقـم 

ًفوجدته يتضمن إنكار املدعى عليه ما نسب إليه , فبناء عىل ما تقدم من الدعو واإلجابة , 
وما قرره الطرفان , وحيث صادق املدعى عليه عىل دعو املدعي العام وإقـراره بمعاكـسة 

نساء , وأنه قبض عليه يف قضية معاكسة سابقة مما يدل عىل استمراره يف هذا الفعل املحرم, ال
ًوالتعرض ألعراض املسلمني , ونظرا ملا تضمنه حمـرض القـبض يف هـذه القـضية , وحمـرض 

z  } : القبض يف القضية السابقة , وحمرض االستجواب املشار إليـه بعاليـه ; ولقولـه تعـاىل

 ١٩٣  



 
 

 

אא

 ١٩٤  

_     ~  }|  {  b   a   ̀     z)ت بتعزير املدعى عليه, حكم, ولكل ما تقدم فقد )١
ه اتقاء رشه بعـد بالدل, وأوىص بإبعاده  , وجلده عرشون جلدة ًمخسة عرش يوماوذلك بسجنه 

, ووضع اسمه عىل قائمة املمنوعني من الدخول إىل اململكـة تصفية ما له وما عليه من حقوق 
عدم اعرتاضـه قرر املدعي العام املدعي العام واملدعى عليه وبعرض احلكم عىل ,  مرة أخر
هـ , ٢٩/٤/١٤٣١ , جر النطق باحلكم بتاريخ , وقرر املدعى عليه القناعة به عىل احلكم

 .الساعة التاسعة ومخسني دقيقة , وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
אW 

אאאW 
 .املدعي العام هليئة التحقيق واإلدعاء العام: ياملدع −١
 . سنة , غري حمصن, متعلم , مقيم يف الرياض٢٨رجل مسلم , عمره :املدعى عليه −٢

אW 
 .قام املدعى عليه بمتابعة إحد النساء, واإلشارة إليها بجواله −١
ي عـن حاول املدعى عليه اهلرب عند مشاهدته لفرقة هيئـة األمـر بـاملعروف والنهـ −٢

 .املنكر فتم ضبطه , وضبط معه هاتفه اجلوال عىل خاصية البلوتوث
אאאW 

 .هـ٢٩/٤/١٤٣١رفعت الدعو أمام املحكمة يوم األربعاء املوافق *. 
 .افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف*. 

                                                 

 .)٣٢(سورة اإلرساء, اآلية ) 1(



 
 

 

אא

 .من نظام االجراءات اجلزائية) ١٢٠(ًافرج عن املدعى عليه استنادا للامدة *. 
 عىل املذكور من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ملتابعتـه حـد قبض*.

 .النساء , واإلشارة هلا بجواله
 .هـ٢٠/٤/١٤٣٠سبق القبض عىل املدعى عليه يف قضية مماثلة بتاريخ *. 
 هـ٢٩/٤/١٤٣١جر النطق باحلكم بتاريخ *. 

אאW 
لعام أنه قبض عـىل املـدعى عليـه وهـو ادعى املدعي العام هليئة التحقيق واإلدعاء ا −١

 .يتابع إحد النساء , ويشري إليها بجواله
 .طالب املدعي العام بإثبات ما أسند للمدعى عليه , واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية −٢

אאW 
 هل جيوز للشخص متابعة النساء والتعرض هلن?

 تحرش?هل جيوز للشخص اإلشارة للنساء بأي وسيلة كانت بغرض ال
אאW 

 .ًتعزير املدعى عليه ; وذلك بسجنه مخسة عرش يوما , وجلده عرشون جلدة −١
 .إبعاده لبالده اتقاء رشه بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق −٢
٣− وضع اسمه عىل قائمة املمنوعني من الدخول إىل اململكة مرة أخر . 

אW 
نساء , واإلشـارة هلـا بجوالـه , فـإن هـذا ٍما قام به املدعى عليه من متابعة إلحد ال

 ١٩٥  



 
 

 

אא

ًالعمل حترش جنيس بالفعل واإلشارة , وهو عمل حمرم رشعا , وجرم يستوجب العقوبـة ; 
 .القرار املدعى عليه بذلك

WאאW 
: هتارخيـ) ٣٢١٧١٨٧٥(جلزئية بالرياض برقم صدر قرار رشعي من املحكمة ا

, وذلـك بجلـسة  حممد بن عبـدالعزيز القاسـم: فضيلة الشيخ, من  هـ١٨/٧/١٤٣٢
رجـل , عمـره :  وفيها حرض املدعي العام وادعى عـىل, هـ١٧/٧/١٤٣٢يوم األحد 

ــاريخ )٤٧( ــوف بت ــاض , موق ــة الري ــيم بمدين ــسلم , حمــصن , عامــل , يق ســنة , م
 , ١/٣/٦٣٠١٣هـ , بموجب أمر اإلحالة ومتديد التوقيف رقـم هــ ر ٧/٦/١٤٣٢

من نظام اإلجراءات اجلزائية , حيـث ) ١١٣(ًهـ استنادا للامدة ١٨/٦/١٤٣٢يخ وتار
قبض عىل املدعى عليه مـن قبـل إحـد فـرق الـدوريات هـ ٧/٦/١٤٣٢إنه بتاريخ 

وبانتقال الفرقـة القابـضة للموقـع أفـاد ,  , بعد تلقيها بالغ عن وجود مضاربة األمنية
وقـام ,  يعمـل فيـه املـدعى عليـه , والذي أنه أرسل ابنه إىل حمل تصليح أحذيةاملدعي 

 سنة , أفاد بأن املـذكور والـذي ٣٤) م , ر(وبضبط بالغ املواطن ,  دثباحلتحرش بال
وذلك حـسب ,  ذلك بلمس مؤخرتهيعمل يف حمل إصالح أحذية قام بالتحرش بابنه و

بط ًويرغب يف مواصلة دعواه رشعـا , وبـض,   حركات غري الئقة لهعملإفادة ابنه , وي
أفاد بأن املذكور والـذي يعمـل يف حمـل ) أخ احلدث( سنة , ١١) س , م(إفادة احلدث 

إنزال رسوالـه ًوقام أيضا بـالتحرش بـه وذلـك بـ) س , م(أحذية قام بالتحرش بأخيه 
 وبعمـل حمـرض , إذا كربت سوف خيرج معـك مويـة: , وقال له , وإخراج ذكره أمامه

 ١٩٦  



 
 

 

אא

ىل املذكور من الوهلة األوىل , وبعمل حمرض التعرف ع )س , م(تعرف استطاع احلدث 
 وبسامع أقوال املـدعى عليـه مواجهة اتضح قوة حجة احلدث وضعف دفوع املذكور ,

 , ٍالف نشأ بينهم عـىل قيمـة اإلصـالحأنه قام برضب احلدث فقط خلبواستجوابه أفاد 
 بمحاولـة التحـرش وبعدها قام احلـدث بـرضبه , وأسـفر التحقيـق معـه عـن اهتامـه

,   مـا ورد يف حمـرضالتعرف واملواجهـة−١  :احلدث; وذلك لألدلة والقـرائن التاليـةب
 مــا ورد يف حمــرض −٢.    )٤−٣(, صــفحة رقــم )١(املــدون يف ملــف التحقيــق رقــم 

 مـا ورد يف −٣.    )٢−١(, صفحة )١(, يف ملف التحقيق رقم  استجواب املدعى عليه
 , وببحـث )١(, صـفحة رقـم )٢(م ف التحقيـق رقـيف ملاملدون ضبط إفادة احلدث 

سوابق املذكور مل يعثر له عىل سوابق مسجلة عليه حتـى تارخيـه , وحيـث أن مـا أقـدم 
ًعليه املدعى عليه فعل حمرم , ومعاقـب عليـه رشعـا , أطلـب إثبـات مـا أسـند إليـه , 

 أجـاب وباسـتجواب املـدعى عليـهواحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسـند إليـه , 
ما ذكره املدعي العام من أنني رضبت احلدث فهذا صحيح ; وذلك بـسبب أنـه : بقوله

وقد تبـت إىل قام برضيب عىل قدمي, أما أنني ملست مؤخرة احلدث فهذا غري صحيح , 
ً وبناء عىل ما تقدم من الدعو واإلجابـة وحيـث اعـرتف املـدعى  هكذا أجاب,, اهللا

شهر مـن رت سجن املدعى عليه ملدة وقر,  , فقد ثبت لدي ذلك عليه برضبه للحدث
, وبعرضه عـىل املـدعى عليـه  , وأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه تاريخ إيقافه

 .هـ١٧/٧/١٤٣٢, وقرر املدعي العام عدم اإلعرتاض, حرر يف  قرر قناعته بذلك
 

 ١٩٧  



 
 

 

אא

אW 
אאאW 

 . سنة٣٤ , والد حدث سعودي)م , ر: (املدعي −١
 سنة , حمصن , عامل يف حمل أحذية , ٤٧رجل , مسلم , عمره : املدعى عليه 

 .مقيم يف الرياض
٢−

אW 
 .حدوث مضاربة بني املدعي واملدعى عليه −١
 .قام املدعى عليه بالتحرش بحدث , وهو ابن املدعي −٢

אאאW 
 هـ١٧/٧/١٤٣٢رفعت الدعو أمام املحكمة يوم األحد , املوافق  −١
 .١٠:٤٣فتتحت اجللسة الساعة ا −٢
هـ بموجب أمر اإلحالة ومتديد ٧/٦/١٤٣٢تم إيقاف املدعى عليه بتاريخ  −٣

ًهـ استنادا للامدة ١٨/٦/١٤٣٢ وتاريخ ١/٣/٦٣٠١٣التوقيف رقم هـ ر 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١١٣(

 هـ٧/٦/١٤٣٢قبض عىل املذكور بتاريخ  −٤
 هـ١٧/٧/١٤٣٢فق جر النطق باحلكم يف يوم األحد املوا −٥

אאW 
ادعى املدعي أنه أرسل ابنه إىل حمـل تـصليح أحذيـة , والـذي كـان يعمـل فيـه  −١

 ١٩٨  



 
 

 

אא

املدعى عليه, ثم حترش بابنه وهو حدث , وذلك بلمس مؤخرته , حسب إفـادة 
 .ابنه , وعمل له حركات غري الئقة

ًيـضا بـإنزال  ادعى أخو احلدث , بأن املدعى عليه قام بالتحرش بأخيـه , وقـام أ−٢
 .إذا كربت سوف خيرج معك موية: رسواله أمامه , وإخراج ذكره , وقال له

 . طالب املدعي بإثبات ما أسند إليه , واحلكم بعقوبة تعزيرية−٣
אאW 

−١ هل جيوز للعامل رضب احلدث , حتى ولو كان عىل اختالف يف القيمة? 
−٢ هل جيوز للعامل التحرش باحلدث وملس مؤخرته? 

אאW 
 .سجن املدعى عليه ملدة شهر من تاريخ إيقافه −١
 .أخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه −٢

אW 
ما قام به املدعى عليه من رضبه للحدث أو من التحرش به , وملس مؤخرته , وعمل 
ًحركات غري الئقة , وهذا حترش بالقول والفعـل معـا , وهـو عمـل حمـرم رشعـا , وجـرم  ً

 .ستوجب العقوبة , لألدلة والقرائن املذكورةي
WאW 

: هتارخيـ) ٣٢١٦٣١٢٥(جلزئية بالرياض برقم صدر قرار رشعي من املحكمة ا
, وذلك بجلسة يـوم  عبداهللا بن حممد اللحيدان: , من فضيلة الشيخ هـ١٢/٧/١٤٣٢

 ١٩٩  



 
 

 

אא

:  املـدعى عليـه وهـو, وحـرض هـ , وفيها حرض املدعي العـام١٣/٦/١٤٣٢األثنني 
موقـوف بتـاريخ ,  , حمـصن مسلمسنة , مقيم بطريقة غري نظامية , )٣٥(رجل , عمره

هـ , ومتت إحالته للسجن العام بموجب أمر متديد توقيف رقـم هــ ر ١٨/٣/١٤٣٢
ًفادعى املـدعي العـام قـائال يف دعـواه إنـه هـ , ٣/٤/١٤٣٢ وتاريخ ١/٣/٣٤٩٤٥

ً, بنـاء  من قبل إحـد دوريـات األمـن  املذكور, قبض عىل هـ١٨/٣/١٤٣٢بتاريخ 
وبـضبط , والذي مفاده قيام املدعى عليه بالتحرش بابنـه , ) ب , ر(واطن عىل بالغ امل

أفاد بتعرضه للتحرش من قبل املذكور بعد أن طلب منـه املـدعى )خ , ر(إفادة احلدث 
أس آخـر فـرفض  من البيت فبينام أحرض له املاء طلب منه إحـضار كـماءعليه إحضار 

املدعى عليه بعضه عىل رقبته وإنزال رسوالـه وعـضه مـن شـفتيه بعدها قام , إحضاره 
وبمشاهدة احلـدث لـوحظ , , بعدها قام باهلرب وإبالغ أهله  وطلب منه إخراج لسانه

أثر بقعة لوهنا بني عـىل رقبتـه وكـذلك أثـر قطـع يف الـشفة الـسفلية, وبـسامع أقوالـه 
بالتحرش بابن املبلغ حيث قام بتقبيله مع فمه ورقبتـه وأسـفرت  بقيامه واستجوابه أقر

إجراءات التحقيق عن اهتامه بالتحرش بحدث وذلك بتقبيله مع فمه ورقبتـه ; وذلـك 
من دفرت ) ١٣−١٢(ما ورد يف أقواله املدونة عىل الصفحة رقم  −١: لألدلة والقرائن التالية
مـن دفـرت التحقيـق املرفـق لفـة رقـم ) ٢−١(, والصفحة رقم ) ١(التحقيق املرفق لفة رقم 

  حمـرض الوصـف واملـشاهدة−٣). ٤( ما ورد يف حمرض القبض املرفق لفـة رقـم −٢  ).١٣(
ــالغ −٤ ).١(من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم ) ٦(املدون عىل الصفحة رقم  ــاء يف ب ــا ج  م

مل (ق املرفق لفـة من دفرت التحقي) ١١−٩−١(املبلغ وابنه احلدث املدون عىل الصفحات رقم 

 ٢٠٠  



 
 

 

אא

, وببحث سوابقه اتضح خلو سجله من السوابق حتى تارخيه , وحيث إن مـا ) يتضح الرقم
ًأقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا , أطلب إثبات ما أسند إليه , وبعرضه عىل 

, املدعى عليه بواسطة املرتجم أجاب بأن كل ما جاء يف الدعو صحيح وأنه نادم عىل ذلك 
ثم جر االطالع عىل حمرض البالغ والتحقيق وحمرض الوصف واملـشاهده فوجـدت ذلـك 
ًكله مطابقا ملا جاء يف الدعو , وبناء عىل ذلك ثبت إدانـة املـدعى عليـه بـام نـسب لـه مـن  ً

بـأن يـسجن سـبعة أشـهر التحرش بحدث وذلك بتقبيله مع فمه ورقبته وحكمت عليـه 
ستامئة جلدة مفرقة عىل إثنا عرش دفعـة متـساوية بينهـا  إيقافه, وجيلد  ها مدةمنحيتسب 
, وأويص بإبعاده إىل بالده وعـدم  , وأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا صدر منه أسبوع

,  , وقـد اقتنـع املـدعي العـام متكينه من الدخول إال حسب تعلـيامت احلـج والعمـرة
 . , وصىل اهللا عىل نبينا حممدواملدعى عليه
א 
אאאW 
  .رجل سعودي اجلنسية) ب , ر : (املدعي−١
سـنة , حمـصن , مقـيم بطريقـة غـري ) ٣٥(رجل , مـسلم , عمـره : املدعى عليه−٢

 .نظامية
אW 
 وإنزال رسوالـه وعـضه − وهو حدث–قام املدعى عليه بعض رقبة ابن املدعي  −١

 .من شفتيه وطلب منه إخراج لسانه

 ٢٠١  



 
 

 

אא

 .ملدعى عليه بعد ذلك باهلربقام ا −٢
אאאW 
 .هـ١٣/٦/١٤٣٢رفعت الدعو أمام املحكمة يوم االثنني املوافق  −١
 .١١:١٢افتتحت اجللسة الساعة  −٢
 .هـ١٨/٣/١٤٣٢تم إيقاف املدعى عليه بتاريخ  −٣
متت إحالة املدعى عليه للسجن العام بموجب أمر إحالة ومتديد التوقيف رقم  −٤

 هـ٣/٤/١٤٣٢ وتاريخ ١/٣/٣٤٩٤٥هـ ر 
 .هـ١٨/٣/١٤٣٢قبض عىل املدعى عليه بتاريخ  −٥
 .هـ١٣/٦/١٤٣٢جر النطق باحلكم يف يوم االثنني  −٦

אאW 
هـ , قـبض ١٨/٣/١٤٣٢ًادعى املدعي العام قائال يف دعواه إنه بتاريخ  

ًعىل املدعى عليه بناء عىل بالغ املدعي , والذي مفاده قيام املـدعى عليـه 
 ).خ , ب , ر(دث بالتحرش بابنه احل

١−

−٢ .طالب املدعي بإثبات ما أسند إليه , واحلكم بعقوبة تعزيرية 
אאW 

 هل جيوز هلذا العامل أو غريه التحرش باحلدث?
אאW 

−١ .سجن املدعى عليه سبعة أشهر حيتسب منها مدة إيقافه 

 ٢٠٢  



 
 

 

אא

 .جيلد ستامئة جلدة مفرقة عىل إثنا عرش دفعة متساوية بينها أسبوع −٢
−٣ .أخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا صدر منه 
إىل بالده , وعدم متكينه من الدخول إال حـسب تعلـيامت احلـج إبعاده   

 .والعمرة
٤−

אW 
ِّما قام به املدعى عليه من عض رقبة احلدث , وإنزال رسواله , وعـضه مـن شـفتيه , 

عـل , وهـو عمـل حمـرم وطلبه من احلدث أن خيرج لسانه , هو نوع من أنواع التحـرش بالف
 .ًرشعا , وجرم يستوجب العقوبة ; إلقراره بذلك

אWאאאW 
: وتاريخ) ٣٢١٥٠٦١٥(صدر قرار رشعي من املحكمة اجلزئية بالرياض برقم 

سليامن بن عبدالرمحن الفنتـوخ, وذلـك بجلـسة : , من فضيلة الشيخ هـ٢/٧/١٤٣٢
رض اادعـى عـىل احلـو) م , م (, وفيها حرض املدعي العامهـ ٢/٧/١٤٣٢يوم السبت 

يقـيم بمدينـة الريـاض , مفـرج عنـه ,  , حمـصن  مسلمسنة ,)٢٣(رجل , عمره : معه
,  هــ٢٨/٥/١٤٣٠بتـاريخ من نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة , ف) ١٢٠(ًاستنادا للامدة 

كـز هيئـة حـي مر/األمر باملعروف والنهي عن املنكـرقبض عىل املذكور, من قبل هيئة 
 ومعه كـيس بـه جمموعـة مـن )ص , ف(لد املركز املواطن , حيث حرض  امللك فهد

, وأنـه  , ويفيد بأن املدعى عليه يعمل عندهم سائق للعائلـة مؤقـت األوراق وجوالني

 ٢٠٣  



 
 

 

אא

 ٢٠٤  

 يطلـب فيهـا )١(, ويقوم بإرسال رسائل قام بإزعاج أهله عىل مجيع اهلواتف اخلاصة هبم
املال, أو يشء آخر, وأنه يقيض الليل خارج املنزل ويأتون إليـه املعارشة مقابل يشء من 

, ووجـد يف الكـيس جمموعـة مـن  أشخاص غريبني من مجيع اجلنـسيات عنـد البيـت
ًاألسامء لفتيات ونساء وأرقام جـواالهتن ال يقـربن لـه رشعـا, وباالنتقـال إىل املوقـع 

, وأقر بعالقته بفتاة   جنسية, وكان يف جواله مقاطع استدعي وأقر باالهتام املوجه ضده
ووجدت الرسـائل التـي أرسـلها لوجود رسائل يف جواله تدل عىل أنه عىل عالقة هبا, 

وبسامع أقوال املذكور أقر بأنه أرسل رسائل جـوال فقـط, وأن ذلـك لصاحبة املنزل , 
هـذا كـالم غـري : وقـال,  كان نزغة شيطان, وعند استجوابه أنكر التهمة املنسوبة إليـه

ومل تـرد سـوابقه , وأقـرر , )ز (وأقر بأنه أرسل رسالة واحدة المـرأة تـدعىيح , صح
توجيه االهتام للمذكور بالتحرش بعائلـة املـدعي , وإرسـال رسـائل خملـة بـاآلداب , 

 بموجـب نظـام وربط العالقة املحرمة مع فتاة , وحيازة مقاطع جنسية املعاقـب عليهـا
هـ ; ٧/٣/١٤٢٨وتاريخ ) ١٧م(املرسوم امللكي رقم مكافحة اجلرائم املعلوماتية الصادر ب

مـن دفـرت ) مل تـذكر( مـا جـاء يف أقوالـه املدونـة ص −١: وذلك لألدلـة والقـرائن التاليـة
 مـا −٣). مل يذكر( ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة −٢).     مل يذكر(االستدالل املرفق لفة

 ).مل يذكر(جاء يف حمرض املشاهدة املرفق لفة 
ًث أن ما أقدم عليه املدعى عليـه فعـل حمـرم ومعاقـب عليـه رشعـا , وأطالـب وحي

بعقوبته عقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه , وتطبيق ما ورد باملادة الثالثـة , يف فقرتيهـا الرابعـة 
                                                 

 .وال موجود يف قرار املحكمة, ومل أذكرها ملا حتتويه من كالم فاضحنص رسائل اجل) 1(



 
 

 

אא

ًواخلامسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية , ومصادرة جهازه اجلوال استنادا للامدة رقم 
نظام املشار إليه , وبسؤال املدعى عليه أجاب بأن ما ذكره املدعي العام يف دعواه من ال )١٣(

ًصحيح مجلة وتفصيال , وبناء عىل ما تقدم تبت لدي إدانـة املـدعى عليـه و  عليـه تحكمـً
ًبالتعزير وفقا ملا جاء يف املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية بسجنه ثامنية أشهر مـن 

 بـالتعزير لقـاء −ً أيـضا– عليـه ت, وحكمـ بسبب هذه القـضية  السجنتاريخ إدخاله
 حترشه بعائلة املدعي بجلده مائتي جلده مفرقة عىل أربع فرتات بـني الفـرتة واألخـر

 بمصادرة جوالـه وبيعـه وإيـداع قيمتـه يف تشهر, واجللد عىل مأل من الناس, وحكم
عـدم العـودة ملثـل ذلـك, وسـلوك اخلزينة العامة للدولة, وأخذ التعهد الشديد عليه ب

 , طريق االستقامة, وقرر املدعى عليه القناعة, وقـرر املـدعي العـام عـدم االعـرتاض
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد

אW 
אאאW 

 .املدعي العام من هيئة التحقيق واإلدعاء العام) م,م: (املدعي −١
 .سنة , حمصن , مقيم بمدينة الرياض) ٢٣( عمره رجل , مسلم ,: املدعى عليه −٢

אW 
 .يف جوال املدعى عليه مقاطع جنسية −١
 . املدعى عليه له عالقة غري رشعية بإحد الفتيات −٢
يف جوال املدعى عليه رسائل أرسلها لـصاحبة املنـزل حيتـوي عـىل كـالم حمـرم  −٣

 ٢٠٥  



 
 

 

אא

 .ويطلب منها فعل الفاحشة
אאאW 
 .هـ٢/٧/١٤٣٢كمة يوم السبت املوافق فعت الدعو أمام املحر −١
 .٩:٤٧افتتحت اجللسة الساعة  −٢
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١٢٠(ًافرج عن املدعى عليه استنادا للامدة  −٣
 .هـ٢٨/٥/١٤٣٠قبض عىل املدعى عليه بتاريخ  −٤
 هـ٢/٧/١٤٣٢جر النطق باحلكم بتاريخ  −٥

אאW 
, وإرسال ) ص ف(رش بعائلة ادعى املدعي العام عىل املدعى عليه بالتح −١

 .رسائل خملة باآلداب , وربط العالقة املحرمة مع فتاة , وحيازة مقاطع جنسية
 طالب املدعي العام بعقوبته عقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه , وتطبيق ما ورد −٢

 .باملادة الثالثة , يف فقرتيها الرابعة واخلامسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية
 .من النظام املشار إليه)١٣(ًومصادرة جهازه اجلوال استنادا للامدة رقم 

אאW 
 هل جيوز هلذا السائق إزعاج من يعمل عندهم باالتصال عليهم?
 هل جيوز هلذا السائق إرسال رسائل جوال يطلب فيها املعارشة?

 هل جيوز هلذا السائق أن حيتوي جواله عىل مقاطع جنسية?
  هلذا السائق إقامة عالقات حمرمة مع الفتيات?هل جيوز

 ٢٠٦  



 
 

 

אא

אאW 
تعزير املدعى عليه وفق املادة الثالثة من نظام اجلـرائم املعلوماتيـة بـسجنه ثامنيـة  −١

 .أشهر من تاريخ إدخاله السجن
جلده مائتي جلده مفرقة عىل أربع فرتات بني الفرتة واألخر شهر, واجللد عىل  −٢

 .مأل من الناس
 اهلاتف اجلوال املوصوف يف الدعو , وبيعه , وإيداع قيمته يف اخلزينـة مصادرة −٣

 .العامة للدولة
أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملثل ذلـك , وسـلوك طريـق االسـتقامة ,  −٤

 .والبعد عن مواطن الشبه
אW 

قام املدعى عليه بإزعاج من يعمل عنـدهم بكثـرة االتـصاالت , وبإرسـال رسـائل 
ٍ فيها فعل الفاحشة , ووجد عنده جمموعة مـن األسـامء لفتيـات ال يمـتن لـه بـصلة, يطلب

ووجد يف جواله مقاطع جنسية , وثبت إقامته عالقته مع فتاة ليس بينه وبينها عالقة رشعية, 
ًوكل هذا من التحرش اجلنيس , وهو عمل حمرم رشعا , وجرم يستوجب العقوبة ; إلقـراره 

 .بذلك
WאאאW 

) ٤٥٧٥٢٣٦٨٣١٠١١٧(صدر قرار رشعي مـن املحكمـة اجلزئيـة بالريـاض بـرقم 
عبـداهللا ابـن نـارص العمـرو, وذلـك : , من فضيلة الشيخ هـ٢١/٥/١٤٣١: وتاريخ

 ٢٠٧  



 
 

 

אא

مل ( الئحة دعو ضـد  املدعي العامقدمهـ , وفيها ٢٠/٥/١٤٣١بجلسة يوم الثالثاء 
هـ, قبض عىل املدعى عليه مـن قبـل ٢٥/٢/١٤٣١ريخ  إنه بتا, حيث) توضح بياناته

مركز هيئة العليا, حيث شاهدوا املدعى عليـه /هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
يطيل النظر إىل نساء يستقلن سيارة خاصة مع سائقهم, وقد أغلـق طريـق الـسري هلـذا 

 حيث قام بتشغيل الغرض فتم استيقافه للتثبت من وضعه, فتبني أنه يقوم بمعاكستهن,
 فـتم القـبض عليـه  يف قائمـة املالحظـات ,البلوتوث يف هاتفه وجهز رقمه لإلرسـال

وبمشاهدة أجهزة جوال املذكور تبني أنه يرتبط بعالقات عديدة مع نـساء ال يمـتن لـه 
,  بصلة رشعية, وقد أرسل بعضهن صورهن عرب الوسائط وصـور لعـوراهتم املغلظـة

هـ ; وذلك ملعاكسة النساء , وأسفرت ٢٣/٧/١٤٢٧ق بتاريخ ًعلام بأن عليه تعهد ساب
 , مقـاطع متـارس فيهـا الفاحـشةإجراءات التحقيق عن اهتامه وتكرار ذلك , وحيازة 

املجرم بموجب نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية وصور لنساء يرتبط هبن بعالقات حمرمة 
  ; وذلك لألدلـة والقـرائن هـ٨/٣/١٤٣١وتاريخ ) ١٧/م(الصادر باملرسوم امللكي رقم 

مـا ورد يف حمـرض  −٢    ).١(ما ورد يف أقواله املدونة بملف التحقيق املرفق لفة  −١ :التالية
 ).٥(القبض املرفق لفة 

, وببحث سـوابقه اتـضح عـدم وجـود ) ٤(ما ورد يف حمرض املشاهدة املرفق لفة −٣
ملذكور فعل حمرم ومعاقب عليـه سوابق مسجلة عليه حتى تارخيه , وحيث أن ما أقدم عليه ا

ًرشعا أطلب إثبات ما أسند إليه , واحلكم بعقوبته عقوبة تعزيرية , ومعاقبته بموجب املـادة 
من النظام املشار إليه , ومـصادرة أجهـزة اجلـوال التـي وجـد فيهـا تلـك املقـاطع )٦(رقم 

 ٢٠٨  



 
 

 

אא

ن دعـو من النظام نفـسه , وبـسؤال املـدعى عليـه عـ) ١٣(والصور بموجب نص املادة 
املدعي العام أجاب بأن مجيع ما ذكره املدعي العام صحيح , وأنه نـادم عـىل فعلـه , وتائـب 

, وحمرض قبض هيئـة األمـر ) ١(منه, وقد جر االطالع عىل ملف التحقيق املرفق لفة رقم 
ً, فوجده كام ذكر املدعي العام , وبنـاء عـىل ) ٥(باملعروف والنهي عن املنكر املرفق لفة رقم 

ا تقدم من الدعو واإلجابة , وحيث أقر املدعى عليه بـام نـسب إليـه ; وألن مـا قـام بـه م
ًاملدعى عليه يعد عمال حمرما , وفعال قبيحا ; ولتقريره التوبة والندم عىل ما بـدر منـه ; وألن  ًً ً

ًطبقا للقواعد الرشعية ووفقا للامدتـني املدعى عليه يستحق العقوبة  مـن نظـام )١٣, ٦(ً
سجنه ملدة شـهر واحـد حيتـسب منهـا  −ًأوال: بام ييلفقد حكمت ,  م املعلوماتيةاجلرائ
جهزتـه اجلـوال الثالثـة وبيعهـا وإيـداع قيمتهـا يف خزينـة أمصادرة : ًثانيا .قافهمدة إي
 .الدولة

 وقد قرر املدعي العـام عـدم .عليه بعدم العودة إىل ما بدر منهأخذ التعهد : ًثالثا
جـر النطـق بـاحلكم بتـاريخ   بـهرر املـدعى عليـه القناعـةكم, وقـاعرتاضه عىل احل

 .هـ , وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم٢٠/٥/١٤٣١
אW 

אאאW 
 .تم طمس اسمه: املدعي −١
 .تم طمس اسمه: املدعى عليه −٢

 

 ٢٠٩  



 
 

 

אא

אW 
رة خاصة مع سـائقهم , وقـد ٍقام املدعى عليه بإطالة النظر إىل نساء يستقلن سيا −١

أغلق طريق السري , وقام بتشغيل البلوتوث يف هاتفه وجهـز رقمـه لإلرسـال يف 
 .قائمة املالحظات

يرتبط املدعى عليه بعالقات عديدة مع نساء ال يمـتن لـه بـصلة رشعيـة , وقـد  −٢
 .أرسل بعضهن صورهن عرب الوسائط , وصور لعوراهتم املغلظة

 .ارس فيها الفاحشةحيوز املدعى عليه مقاطع مت −٣
אאאW 
 .هـ٢٠/٥/١٤٣١رفعت الدعو أمام املحكمة يوم الثالثاء املوافق  −١
 .افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة −٢
 .هـ٢٥/٢/١٤٣١قبض عىل املدعى عليه بتاريخ  −٣
 .هـ ; ملعاكسة النساء٢٣/٧/١٤٢٧عىل املدعى عليه تعهد سابق بتاريخ  −٤
 هـ٢٠/٥/١٤٣١ املوافق جر النطق باحلكم يوم الثالثاء −٥

אאW 
ادعى املدعي العام عىل املدعى عليه أنه قبض عليه وهـو يطيـل النظـر إىل نـساء  − ١

يستقلن سيارة خاصة مع سائقهم, وقد أغلق طريق السري هلـذا الغـرض , وقـام 
 .بتشغيل البلوتوث يف هاتفه وجهز رقمه لإلرسال يف قائمة املالحظات

ام أن املدعى عليه يرتبط بعالقات عديدة مع نساء ال يمـتن لـه ادعى املدعي الع − ٢

 ٢١٠  



 
 

 

אא

 ٢١١  

بصلة رشعية , وقد أرسل بعـضهن صـورهن عـرب الوسـائط وصـور عـوراهتم 
 .املغلظة

ادعى املدعي العام أن جـوال املـدعى عليـه حيتـوي عـىل مقـاطع متـارس فيهـا  − ٣
 .الفاحشة

 .ادعى املدعي العام  أن املدعى عليه عليه تعهد سابق − ٤
אאW 

 الشاب أو غريه معاكسة النساء , والتحرش هبن?هل جيوز هلذا 
 ًهل جيوز له أيضا أن يرتبط بعالقات حمرمة مع نساء ال يمتن له بصلة?

 ًوهل جيوز له أيضا حيازة مقاطع متارس فيها الفاحشة?
אאW 

 .ه سجن املدعى عليه ملدة شهر واحد حيتسب منها مدة إيقاف*. 
 .مصادرة أجهزته اجلوال الثالثة وبيعها وإيداع قيمتها يف خزينة الدولة*. 
 .أخذ التعهد عليه بعدم العودة إىل ما بدر منه*. 

אW 
ما قام به املدعى عليه من إطالة النظر للنساء , ومن تشغيل البلوتوث يف هاتفه إلرسـال 

يمتن له بصلة , ومن حيازتـه لـصور هـؤالء ٍرقمه هلن , ومن إقامة عالقات عديدة مع نساء ال 
النساء , وصور عوراهتن املغلظة , وحيازة مقاطع متارس فيها الفاحشة , كل هذا من التحـرش 

 .ًاجلنيس , وهو عمل حمرم رشعا , وجرم يستوجب العقوبة , إلقراره بذلك



 
 

 

אא
 

pbî•ìnÛaë@ò·b¨a 
ًاحلمد هللا أوال وآخرا ً وظاهرا وباطنا وبعد,ً      البحـث هـذاأنا ذا أصـل إىل خامتـةفها  :ً

 : وفيام يأيت أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها−فلله احلمد واملنة−
ً داال عىل ,من شخص آلخر كل ما يصدر: التعريف املختار للتحرش اجلنيس هو −١

 ,ألخـالق العامـة وا,ًجتـاوزا للـدينويـشكل  , املحـرم اجلـنسالرغبة يف فعـل
 .واألنظمة

 , فحسب بل هو مصطلح عـامليًا حمليًا اجلنيس ليس مصطلحمصطلح التحرش −٢
 .م١٩٧٥ويرجح البعض ظهور هذا املصطلح عام 

 وذلـك كمـصطلح ,هناك مصطلحات قانونية مشاهبة ملصطلح التحرش اجلنيس −٣
 .وغريها , وبينهام فروق سبق بياهنا , واالبتزاز,هتك العرض

 , والتحـرش بـالقول,رةالتحرش باإلشا: التحرش اجلنيس له صور متعددة منها −٤
 . والتحرش بالكتابة,والتحرش بالفعل

 ومـن تلـك , ومنهـا مـا هـو حـديث,أسباب التحرش اجلنيس منها ما هو قديم −٥
 وضـعف الـوازع ,م غـض البـرص وعـد, وتأخري الزواج,االختالط: األسباب
والقنـوات الفـضائية , واملواقـع اإلباحيـة ,  ,, واخللـوة بـاملرأة األجنبيـةالديني
 وارتفـاع , ومناوبة بعـض املوظفـات مـع الرجـال, والبطالة,الء الفاحشوالغ
 . واستغالل حاجة املرأة للامل أو للوظيفة, وغري ذلك,املهور

 ٢١٢  



 
 

 

אא

 فام كان يف ضـوء الـرشيعة كـالزواج , ومنه ما هو حرام,اجلنس منه ما هو حالل −٦
ريه اللواط أو الـسحاق أو غـاالغتصاب أو  ومان كان مقدمة للزنا أو ,فهو مباح

 .فهو حمرم ال تقره الرشيعة وال ترضاه
 , والبينـة, والـشهادة,اإلقرار: التحرش اجلنيس يثبت بأكثر من طريق ومن ذلك −٧

وتقويه بعض القرائن كالفحص الطبـي الـرشعي أو بعـض التحاليـل املخربيـة 
 . وغريها, باحلمض النووي)DNA(للبصمة الوراثية 

 والتعزير خيتلف بـاختالف , التعزيري يف الفقه اإلسالمالتحرش اجلنيس عقوبته −٨
و أ , فقد يكون التعزيـر بـالتوبيخ, ونوع اجلرم,الزمان واملكان واجتهاد القايض

 ويف النظـام تكـون , وقد يكون بغـري ذلـك, وقد يكون هبام,و باجللدأ ,بالسجن
التحقيـق أو الـسجن أو :  ولكنه يف قالب آخر فقد تكون عقوبتـه,ًأيضا بالتعزير

 .ملالية أو الفصل من الوظيفةالغرامة ا
 : قسمنيسيتم تقسيمهافتوصيات البحث وأما 
 .عىل مستو األفرادالتوصيات التي  :ًأوال
 .عىل مستو الدولةالتوصيات التي  :ًثانيا
 :التوصيات التي عىل مستو األفراد: ًأوال
  والتـي قـد تعلـم, واأللعـاب احلاسـوبية,تشديد الرقابة عىل ألعـاب األطفـال −١

 .األطفال وجترؤهم عىل التحرش اجلنيس
 وخاصــة للــصغار )االنرتنــت(الــشبكة العامليــة تقنــني ســاعات التعامــل مــع  −٢

 إذ أن هناك ترابط بني اخللوة بـأجهزة احلاسـب والتعـرض ملواقـف ;واملراهقني
 ٢١٣  



 
 

 

אא

 . ومتابعة املواقع التي يتم الدخول هلا,الفحش واإلباحة
, ستمع أحدمها باآلخر يف حـدود الـرشع املطهـرأباح اهللا لكل من الزوجني أن ي −٣

عـىل مـرأ م األمهات أن يقوم األب بمداعبة األ وأ بعض اآلباء نومما يغيب ع
 . ويف الغرفة طفل نائم,ممارسة احلق الرشعيذلك كو أو بعضهم, من األوالد

  فال خيلـو األوالد,املحافظة عىل عدم خلوة اخلدم من الرجال أو النساء باألوالد −٤
ً فـضال عـن سـامح بعـض األمهـات بنـوم , وال خيلو السائق بالبنـات,باخلادمة

 وما يرتتب عليه من ضم هلذا الطفـل أو ,أطفاهلن يف حجور وأحضان اخلادمات
 .تقبيله أو الكشف عن عورته واالستمتاع هبا

 رب األرسة إال بوجود للمنازل −ً أيا كانوا – الرجال األجانب من دخولاحلذر  −٥
املهـن يقومـون بـبعض مـن  أو املطـاعمطلبات كعامل توصيل  ,ٍرم بالبيتأو حم

 .كالسباكة أو الكهرباء أو غريها
 وملئ , وتوجيه اهتاممهم ملا خيدم دينهم وبلدهم,تربية األوالد الرتبية اإلسالمية −٦

 . وزرع مراقبة اهللا يف نفوسهم,فراغهم بالعبادة والعمل النافع
 مـا مل تـدعو احلاجـة ,ن التي يفشو فيها العري والفجـورللبلدااحلذر من السفر  −٧

 .لذلك
ً ذكورا كـانوا أو إناثـا –بارشة لألوالد املغري واملراقبة التامة  −٨  , فيتـابع يف ألعابـه–ً

 وغـري , ويتم التعـرف عـىل أصـحابه وأقرانـه, ومقتنياته اخلاصة,هاتفه النقالو
 .ذلك مما يبعث الطمأنينة عىل حسن سلوكه
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 :التوصيات التي عىل مستو الدولة: ًثانيا
 والتأكيـد ,إجراء الدراسات املتعلقة بمشكلة التحرش اجلنيس ملعرفة املزيد عنهـا−١

 .عىل معاجلة التحرش وأشكاله ومسبباته كافة
 ; الرجال مع النـساء كاألسـواق التجاريـةتزاحمراقبة يف أماكن امل نرش كامريات −٢

 .للتقليل من هذه الظاهرة
 وخاصـة يف ,ع الـوعي لـد الطـالب والطالبـات يف املؤسـسات التعليميـة رف−٣

 وإقامة الربامج املوجهة هلم لوقايتهم من التحـرش ,مرحلتي املتوسطة والثانوية
 . وذلك بتعليمهم بعض املهارات حلامية أنفسهم وذواهتم,واالعتداء اجلنيس

 . مع اجلريمة وضع نصوص وأنظمة رادعة ملرتكبي فعل التحرش بام يتناسب−٤
 من خالل  اهتامم اجلهات املعنية بتوعية أفراد املجتمع بمشكلة التحرش وأشكاله−٥

 . وإقامة الدورات التدريبية عىل مستو األفراد,وسائل اإلعالم املختلفة
الم من الصحف أو  منع الصور اخلليعة التي تكون عىل أغلفة بعض وسائل اإلع−٦

 . األماكن أو غريها من,املجالت اهلابطة
التـي تعـرض بعـض   واملواقع اإللكرتونيةت الفضائية تشديد الرقابة عىل القنوا−٧

 . والتي تدعو إىل الرذيلة,املقاطع املخلة باحلياء
الـشبكة العامليـة  إحكام الرقابة عىل املواقع التي جيتمـع فيهـا الـشباب كمقـاهي −٨

ملـشاغل نديـة الرياضـية واألاقع التي جتتمع فيهـا الفتيـات كملواا و,) االنرتنت(
 كـرشب الـدخان , وانفتاح كبـري, حيث يوجد يف بعضها تفلت خلقي,النسائية

 .وتبادل لبعض األقراص احلاسوبية التي حتتوي عىل العري والفحش وغريه
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لوقايـة األرس  ; لـألرس الفقـرية, واملعيـشية, حل مشكالت املجتمع االقتصادية−٩
تعـرض للتحـرش اجلنـيس مـن قبـل ن ال ووقـايتهم مـ,الفقرية من االنحـراف

 وكذلك بالنسبة للـشباب , فيساومون الفقراء عىل أعراضهم,أصحاب األموال
 . ليحصل هلم العفاف;وإعانتهم عىل الزواج ,بتوفري فرص عمل هلم

 ونـرش القـيم , الحتـضان الـشباب والفتيـات; عىل مـدار العـام افتتاح مراكز−١٠
 ; والثقافـة, والعلم, ونرش الفضيلة, السليمةاإلسالمية واألخالقية واالجتامعية

 .ه جمتمع سليم ميلء باحلب لنفسه ولغريإجياد و,لرفع اجلهلو
فهـي سـبب رئـيس  , حماربة املسكرات واملخدرات بـشتى صـورها وأشـكاهلا−١١

 .لتحرش اجلنيسا للوقوع يف كثري من اجلرائم ومنها
 وبيـان موقـف الـرشيعة ,يف نبـذ التحـرش اجلنـيسزيز دور علامء الرشيعة  تع−١٢

 .كاالختالط وغريه ونبذ العادات والتقاليد املخالفة للرشيعة ,اإلسالمية منه
 والتحقيـق , التحـرش اجلنـيسبالغـات إنشاء مراكز ووحدات ختتص بتلقـي −١٣

النفـسية و  الـرشعية واألمنيـة مع تأهيل العاملني هبا يف املجـاالت,هاالعاجل في
 .واالجتامعية

 ,راكز متخصصة إليواء ضحايا التحـرش اجلنـيس يف خمتلـف املنـاطق إنشاء م−١٤
 واملحافظـة ,ووضع الضوابط اخلاصة بام يمكن هلم االستفادة مـن هـذه املراكـز

 .عىل أرسهم ومحايتها من التفكك األرسي
 , التوسع يف إنشاء مراكز لإلرشاد النفيس واالجتامعي داخل األحيـاء الـسكنية−١٥

 . الدخل املحدود وغريهمووا ليستفيد منها ذ;انيةوأن تكون خدماهتا جم
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 ٢١٧  

 تــوفري فــرص العمــل للمــرأة بــام يتناســب مــع مبــادئ الــرشيعة اإلســالمية −١٦
 وبام يساعدها عىل حتسني وضعها ,ً وبام يتناسب أيضا مع طبيعة املرأة,وأحكامها

 .االجتامعي واالقتصادي
 , التحــرش اجلنــيس االســتفادة مــن جتــارب الــدول األخــر يف الوقايــة مــن−١٧

 .والسلوكيات املنحرفة والشاذة
 التصدي للدعوات اهلادفة إىل رشعنة االختالط بني اجلنسني يف أماكن العمـل −١٨

ًنظرا ألثرها املبارش يف زيادة القضايا األخالقية عموما والتحـرش اجلنـيس عـىل  ً
 .وجه التحديد 
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 ة التحرش اجلنيس مسودة نظام مكافح) ١(ملحق رقم 
 الفتاو) ٢(ملحق رقم 

 )٢٤٩٣٧(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 )٣٦٣٣(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 )١٨٥٨٩(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 )٢٠٣٩٧(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 )٢٥١٤٦(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢١٨  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢١٩  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٠  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢١  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٢  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٣  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٤  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٥  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٦  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٧  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٨  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٢٩  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٣٠  



 
 

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٢٣١  



 
 

 

 ٢٣٢  

@ @

@ @

@ @

@ @

Ûa;èÐ;;‰b@ @

 .فهرس اآليات القرآنية
 .فهرس اآلحاديث النبوية

 .فهرس األعالم واملرتجم هلم
 .فهرس املصادر واملراجع

 .فهرس املوضوعات
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א א 
 ١٧٧ »ري مني واهللا أغ, ألنا أغري منه?أتعجبون من غرية سعد«
 ٣٩ »أحب األسامء إىل اهللا تعاىل عبداهللا وعبدالرمحن«
ِّأحد أحد«  ٥٣ » وأشار بالسبابة»ِّ
 ٣٧ » فإذا وضعت فأتني هبا, إليهاحسنأ«
 ٨٦ »....فزوجوه وخلقه دينه ترضون من إليكم خطب إذا«

 ١٠١« »اذهب فحج مع امرأتك
 ١١٧ » رأرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وز«

 ١٤٥« »فإن اعرتفت فارمجها ,اغد يا أنيس إىل امرأة هذا
 ١٦٤ »?ألك بينة«
 ١٠١ »ً رجل عند امرأة ثيب إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم أال ال يبيتن«

 فذكرت أن أباها زوجها وهي ًأن جارية بكرا أتت النبي 
 كارهة فخريها النبي 

٨٩ 

 بامرأة ىإنه قد زن: فقالًأن رجال من أسلم جاء إىل النبي 
 الخ...ة فدعاها  إىل املرأ فأرسل النبي – وسامها –

١٤٨ 

 ٥٣  كان يشري يف الصالة_صىل اهللا عليه وسلم_أن النبي 
 ٦٣/١٤٦ »?أنكتها«

 ٢٤٠  
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 ٢٣ ». إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب«
 ١٥١ »هوا عليهإن اهللا جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكر«
 ٥١ »إياكم والدخول عىل النساء«

 ١٧٣« »البينة عىل املدعي
 ٥١« »احلمو املوت

 ١٦٤« »ًأما لئن حلف عىل ماله ليأكله ظلام ليلقني اهللا وهو عنه معرض
 ٥٦ » ووأد البنات,إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات«
 ٥٧ »حمالةعىل ابن آدم حظه من الزنا, أدرك ذلك ال كتب إن اهللا «
ًيف احلج أدركت أيب شيخا كبريا عىل عباده إن فريضة اهللا « ً« ١٣١ 
 ١٣٤ »فيرضبوه هبا رضبة واحدة ,أن يأخذوا له مائة شمراخ«
 ١٥٩  »أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه وأعطاك«
 ٩٤ »إنام جعل اإلذن من قبل البرص«
 ١١٧ »الخ...?أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون«
 ٩٥ »إياكم واجللوس عىل الطرقات«
 ٦٢ »بل للناس كافة«
 ٥٧ » وهل يكب الناس يف النار,ثكلتك أمك يا معاذ«

إين وجدت امرأة يف :  فقالجاء رجل إىل رسول اهللا 
 الخ... أين مل أجامعها  غري, فأصبت منها كل يشء,البستان

١٨٧ 

 ٢٤١  
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 ١٥١ »قظ عن النائم حتى يستي:رفع القلم عن ثالثة«
 ١٦٤ »شاهداك أو يمينه«
 ١٣٢  » قوم معهم سياط,صنفان من أهل النار مل أرمها«
 ٩٥  » وأمر باملعروف, ورد السالم, وكف األذ,غض البرص«
 ٩٥ »فإذا أبيتم إال املجالس فأعطوا الطريق حقها«
 ١٦٤ »فلك يمينه«
 ١٧٣ »كالكام قتله«
 عن مام راع ومسؤول اإل,وكلكم مسئول عن رعيته, كلكم راع«

 »رعيته
١٢٩ 

 ٨٩ » وال تنكح البكر حتى تستأذن,ال تنكح األيم حتى تستأمر«
 ١٨٤ »ال جيلد فوق عرش جلدات إال يف حد من حدود اهللا«
فر مسرية يوم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسا«

 »حرمةوليلة ليس معها 
١٣٤ 

 ١٠١ »ن امرأة إال ومعها حمرموال تسافر ,ال خيلون رجل بامرأة«
 ١٣٣ »جلميع أمتي كلهم«
 ٦٣ »أو نظرت , أو غمزت,لعلك قبلت«
 ٣٧ » أهل املدينة لو سعتهم سبعني منلقد تابت توبة لو قسمت بني«
 ٩٤ »لو أعلم أنك تنتظرين, لطعنت به يف عينك«
 ١٧٨ »ليس لقاتل مرياث«

 ٢٤٢  
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 ٢٤٣  

 ١٦٤ »ليس لك منه إال ذلك«
 ٤٠ » ويوقر كبرينا,يرحم صغريناليس منا من مل «
 ٤٠ » أفضل من أدب حسنً نحالما نحل والد ولده«
 ١٣٠ »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني«
 ٥٣ »من أشار بحديدة إىل أحد من املسلمني يريد قتله«
 ٥٨  »من دعا إىل هد كان له من األجر مثل أجور من تبعه«
 ٤١ »من ال يرحم ال يرحم«
 ٩٥ » لك اآلخرةت فإن لك األوىل وليس,ال تتبع النظرة النظرةا عيل ي«
 يا معرش الشباب من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبرص,«

 »وأحصن للفرج
٨٦ 
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 ٧   القيمن حممد بن أيب بكر بن أيوب بنشمس الدي

 ٩٠ سالم بن عبداهللا بن تيميةأمحد بن عبداحلليم بن عبدال
 
 
 

 ٢٤٤  
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 دار الكتـب ,حممد بن عبـدالقادر عطـا: تعليق, حممد بن عبداهللا العريب,أحكام القرآن .١
 . الطبعة األوىل,العلمية

:  إرشاف, حممد بن نارص الدين األلبـاين,إرواء الغليل يف ختريج آحاديث منار السبيل .٢
 . بريوت,هـ١٤٠٥ , الطبعة الثانية,اإلسالمي املكتب ,زهري الشاويش

املكتبـة : النـارش , الـشافعي زكريـا االنـصاري,أسنى املطالـب رشح روض الطالـب .٣
 .اإلسالمية

 مكتبـة , حممـد نـارص الـدين األلبـاين,أصل صفة صالة النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم .٤
 . الرياض,هـ١٤٢٧ , الطبعة األوىل,املعارف

حممد بـن : حتقيق, حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية,لشيطانإغاثة اللهفان يف مصايد ا .٥
 .هـ١٣٩٥ , الطبعة الثانية, دار املعرفة,حامد الفقي

البث املبارش التحدي اجلديد , عبدالرمحن بن إبراهيم عسريي , دار طويق للخـدمات  
 .هـ , الرياض١٤١٣اإلعالمية والنرش والتوزيع , الطبعة األوىل , 

٦.

 .٧ . مرص,م٢٠٠٨ , دار اجلامعة اجلديدة, نرسين عبداحلميد نبيه,اإلجرام اجلنيس

 حتقيق ,عبداهللا بن زيد آل حممود:  تقديم ومراجعة, حممد بن إبراهيم بن املنذر,اإلمجاع .٨
 ,هــ١٤٠٨ , الطبعـة الثالثـة, دار الثقافـة,فؤاد بن عبـداملنعم أمحـد: ودراسة الدكتور

 .الدوحة
 رسالة دكتوراه من كلية ,ب بنت عبدالعزيز املحرجزين/ د,االحتساب عىل ابتزاز املرأة .٩

 ٢٤٥  
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 بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية ,− رسالة غري مطبوعة–الدعوة واإلعالم 
 .هـ١٤٣٢ −١٤٣١للعام اجلامعي 

عـالء الـدين :  ترتيب, حممد بن حبان التميمي,اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .١٠
 مؤسـسة ,شعيب األرنؤوط: يثه وعلق عليه حققه وخرج أحاد,عيل بن بلبان الفاريس

 . بريوت,هـ١٤٠٨ , الطبعة األوىل,الرسالة
 دار  ,حممـود أبـو دقيقـة: تعليـق , عبداهللا بن حممـود احلنفـي,االختيار لتعليل املختار .١١

 .بريوت ,املعرفة
 ,هــ١٤٠٠ ,مكتبـة اهلـالل , بـن إبـراهيم بـن نجـيمعابدين زين ال,األشباه والنظائر .١٢

 .بريوت
 . املركز املرصي حلقوق املرأة,هاشم بحري/ د,اء الصامت عىل املرأةاالعتد .١٣
 مكتبـة القـانون , حممـد برهـام املـشاعيل,االغتصاب والشذوذ بني الـرشع والقـانون .١٤

 . الرياض,هـ١٤٣٠ , الطبعة األوىل,واإلقتصاد
خرض بـن حممـد :  حققه وعلق عليه, عيل بن حممد املاوردي,اإلقناع يف الفقه الشافعي .١٥

 . الكويت,هـ١٤٠٢ , الطبعة األوىل, مكتبة دار العروبة, خرضابن
عبـداهللا بـن عبداملحـسن : حتقيق د, موسى بن أمحد احلجاوي,اإلقناع لطالب االنتفاع .١٦

 , دار هجر, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية هبجر,الرتكي
 .هـ١٤١٨ ,الطبعة األوىل

حـسن بـن فـوزي :  حتقيـق,عـيل بـن حممـد بـن القطـان ,اإلقناع يف مسائل اإلمجـاع .١٧
 . القاهرة,هـ١٤٢٤ , الطبعة األوىل,الفاروق احلديثة:  النارش,الصعيدي

 ٢٤٦  
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,  ,دار املعرفـة ,حممد زهري النجـار: أرشف عىل طبعه , حممد بن إدريس الشافعياألم .١٨
 . بريوت,هـ١٣٩٣ ,الطبعة الثانية

عبداهللا بن : حتقيق د,سليامن املرداوي عيل بن ,اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .١٩
 .هـ١٤١٧ , الطبعة األوىل, دار هجر,عبداملحسن الرتكي

أدب منـزل : النـارش , زين الدين بن إبراهيم بن نجيم,البحر الرائق رشح كنز الدقائق .٢٠
 .كراتيش باكستان

 دار , حممد بن عـيل بـن حممـد الـشوكاين,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .٢١
 . بريوت,عرفةامل

 , األنـدلس اجلديـدة,سميحة حممود غريـب/ د,التحرش اجلنيس خطر يواجه طفلك .٢٢
 .هـ١٤٣١ ,الطبعة األوىل

 , مطـابع دار الوثـائق,هـشام عبداحلميـد فـرج/ د,التحرش اجلنيس وجرائم العرض .٢٣
 م٢٠١١ ,الطبعة األوىل

ألوىل  الطبعــة ا, إيــرتاك للطباعــة والنــرش,حممــد عــيل قطــب/ د,التحــرش اجلنــيس .٢٤
 .م٢٠٠٨

 دار عـامر للنـرش , رجـاء حممـد خـري,التحرش باملرأة دراسة اجتامعية وحلول قانونية .٢٥
 هـ١٤٢٨ , الطبعة األوىل,والتوزيع

 , الطبعـة األوىل, دار الفجـر,حممد عيل قطب/ د,اجلرائم املستحدثة وطرق مواجهتها .٢٦
 .م٢٠٠٩

 دار ,ر بـن القـيم اجلوزيـة حممد بن أيب بكـ,اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف .٢٧
 ٢٤٧  
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 .هـ١٤١٨ ,املعرفة
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين , عيل بـن حممـد  .٢٨

دار الكتـب عيل بن حممد معوض , وعادل بن أمحـد عبـداملوجود , : املاوردي , حتقيق
 .هـ , بريوت١٤١٩العلمية , الطبعة األوىل , 

 , حققـه وعلـق عليـه وخـرج  أيب بكـر بـن القـيم اجلوزيـةحممد بـنالداء والدواء ,  .٢٩
هــ , ١٤١٩عيل بن حسن احللبي األثري , دار ابن اجلوزي , الطبعة الثالثة , :أحاديثه

 .اململكة العربية السعودية , الدمام
 يوسف بن حـسن بـن عبـداهلادي املعـروف بـابن ,الدر النقي يف رشح الفاظ اخلرقي .٣٠

 , الطبعـة األوىل, دار املجتمـع للنـرش والتوزيـع,ار غربيـةرضوان خمت: إعداد د,املربد
 . جدة,هـ١٤١١

 حقـق , عبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي,الديباج عىل صحيح مسلم بـن احلجـاج .٣١
 ,هــ١٤١٦ , الطبعـة األوىل, دار ابـن عفـان,أبو إسحاق احلويني:  وعلق عليه,أصله
 .اخلرب

, الطبعة  , اإلسالمي دار الغرب,بوخبزةحممد : حتقيق, أمحد بن إدريس القرايفالذخرية .٣٢
 . بريوت,م١٩٩٤ ,األوىل

بـدون أي (الرسوم املتحركة يف ميزان الرشيعة , عبري بنـت عـيل بـن حممـد عقـالن ,  .٣٣
معلومات أخر.( 

 ,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي: حتقيق د, عبدالرمحن بن حممد بن قدامة,الرشح الكبري .٣٤
 .هـ١٤١٧ , الطبعة األوىل,دار هجر

 ٢٤٨  
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بـشري بـن حممـد : حتقيـق, حممد بن قيم اجلوزيـة,الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية .٣٥
   الطبعـة األوىل, مكتبـة املؤيـد, مكتبة دار البيان,حممد الزحييل: قدم له الدكتور,عيون
 .هـ١٤١٠

أمحد بن /العدة يف أصول الفقه, حممد بن احلسني الفراء, حققه وعلق عليه وخرج نصه د .٣٦
 .هـ, بدون ذكر للنارش, اململكة العربية السعودية١٤١٠الطبعة الثانية, عيل املباركي, 

 , دار العاصـمة,زيد بن عبدالكريم بن زيـد/ د,العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي .٣٧
 . الرياض,هـ١٤١٠ ,الطبعة األوىل

عبـداهللا بـن / د,العنف األرسي دراسة ميدانية عىل مستو اململكة العربية الـسعودية .٣٨
 ,عبداملجيـد ابـن طـاش نيـازي/ أ,صالح بن رمـيح الـرميح/ د,زيز اليوسفعبدالع

 .هـ١٤٢٦ , الطبعة األوىل,دراسة أعدت بتكليف من وزارة الشؤون االجتامعية
العنف األرسي ضد املرأة يف املجتمع السعودي دراسة ميدانية عىل النـساء والعـاملني  .٣٩

 ,ي ضد املرأة بمدينـة الريـاضيف املجاالت املختلفة ذات الصلة بظاهرة العنف األرس
 رسالة دكتوراه غري منـشورة مقدمـة جلامعـة ,عيل بن حممد بن عبدالعزيز املحيميد/د

 .هـ١٤٢٩ ,نايف العربية للعلوم األمنية
حممـد : اللواء د,عباس أبو شامة عبداملحمود: الفريق د,العنف األرسي يف ظل العوملة .٤٠

 .هـ١٤٢٦ ,م األمنية جامعة نايف العربية للعلو,األمني البرشي
حممد بن إبراهيم املوسى, / د,عبداهللا بن حممد املطلق/د. أ,)قسم القضاء(الفقه امليرس .٤١

 .هـ١٤٣٠ , الطبعة األوىل, مدار الوطن,عبداهللا بن حممد الطيار/د

 ٢٤٩  



 
 

 

אאאא

سعدي أبو حبيب , دار الفكر , دمشق , الطبعة /ًالقاموس الفقهي لغة واصطالحا , د .٤٢
 .هـ١٤٠٨الثانية , 

مكتـب حتقيـق الـرتاث يف :  حتقيـق, حممد بن يعقوب الفريوزآبادي,اموس املحيطالق .٤٣
 .هـ١٤١٩ , الطبعة السادسة, مؤسسة الرسالة,مؤسسة الرسالة

 دار ,صالح بن غـانم الـسدالن/  د,القرائن ودورها يف اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية .٤٤
 . الرياض,هـ١٤١٨ , الطبعة الثانية,بلنسية

 القرآن الكريم .٤٥
 ,م١٩٨٢ , منـشأة املعـارف,رمـسيس هبنـام/ د,قسم اخلاص يف قـانون العقوبـاتال .٤٦

 .اإلسكندرية
 عـامدة البحـث العلمـي ,عبداهللا بن سـليامن العجـالن/ د,القضاء بالقرائن املعارصة .٤٧

 . الرياض,هـ١٤٢٧ , الطبعة األوىل,بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 , عبـداهللا بـن حممـد   آل خنـني,ة السعوديالكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعي .٤٨

 . الرياض,هـ١٤٣٠, الطبعة الثالثة,مكتبة العبيكان
زهـري :  حتقيـق , عبداهللا بن قدامة املقـديس,الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل .٤٩

 . بريوت,هـ١٤٠٨ , الطبعة اخلامسة, املكتب اإلسالمي,الشاويش
 أليب البقـاء أيـوب بـن موسـى , اللغويـةالكليات معجم يف املـصطلحات والفـروق .٥٠

الطبعة  , مؤسسة الرسالة, حممد املرصي,عدنان درويش/د:  حتقيق,احلسيني الكفوي
 هـ١٤١٩ ,الثانية

 .الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي .٥١
 ٢٥٠  
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 . الرياض,هـ١٤٢٣ , دار عامل الكتب, إبراهيم بن حممد بن مفلح,املبدع رشح املقنع .٥٢
املبس .٥٣ . بريوت,هـ١٤١٤ ,ثانية الطبعة ال,عرفة دار امل, حممد بن أمحد الرسخيس,وط

:  حتقيـق, أمحـد بـن شـعيب النـسائي,)السنن الصغر للنـسائي (املجتبى من السنن .٥٤
 . حلب,هـ١٤٠٦ , الطبعة الثانية, مكتب املطبوعات اإلسالمية,عبدالفتاح أبو غدة

 عبدالـسالم  أيب الربكات جمد الـدين,بلاملحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حن .٥٥
 . الرياض,هـ١٤٠٤ , الطبعة الثانية, مكتبة املعارف,بن عبداهللا احلراين

٥٦. عـن , رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي, لإلمام مالك بن أنس,املدونة الكرب 
 . بريوت, دار صادر, عن اإلمام مالك,عبدالرمحن بن القاسم

 , الطبعــة الــسابعة, دار الــوراق,مــصطفى الــسباعي/ د,ناملــرأة بــني الفقــه والقــانو .٥٧
 . بريوت,هـ١٤٢٠

ــدود  .٥٨ ــوق واحل ــامالت واحلق ــادات واملع ــات يف العب ــائل اإلثب ــستجدات يف وس امل
 الطبعـة , دار ابـن حـزم, الـدار العثامنيـة للنـرش,أيمن بن حممد العمر/واجلنايات, د

 . بريوت,هـ١٤٣١ ,الثانية
ح الكبري , أمحـد بـن حممـد الفيـومي , املكتبـة العلميـة , املصباح املنري يف غريب الرش .٥٩

 .بريوت
 املكتـب اإلسـالمي للطباعـة , حممـد بـن أيب الفـتح الـبعيل,املطلع عىل أبواب املقنـع .٦٠

 . بريوت,هـ١٣٨٥ , الطبعة األوىل,والنرش

 ٢٥١  



 
 

 

אאאא

حممـود األرنـاؤوط , : املطلع عىل أبواب املقنع , حممد بـن أيب الفـتح الـبعيل , حتقيـق .٦١
عبدالقادر األرناؤوط , مكتبة الـسوادي للتوزيـع , الطبعـة : اخلطيب , تقديموياسني

 .هـ , جدة١٤٢٣األوىل , 
 دار الكتـاب ,حممود أبو زيد/ د,املعجم يف علم اإلجرام واإلجتامع القانوين والعقاب .٦٢

 .للطباعة والنرش والتوزيع
امـد  أمحـد بـن ح, شـعبان بـن عبـدالعاطي عطيـة,شوقي ضيف/ د,املعجم الوسيط .٦٣

 , الطبعة الرابعة, مكتبة الرشوق الدولية, عبدالعزيز النجار, مجال مراد حلمي,حسني
 هـ١٤٢٥

 ,عبــداهللا بــن عبداملحــسن الرتكــي: حتقيــق د, عبــداهللا بــن أمحــد بــن قدامــة,املغنــي .٦٤
 .هـ١٤١٢ , الطبعة الثانية, دار هجر,عبدالفتاح بن حممد احللو:د

,  , دار هجـر,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكـي:قيق د حت, عبداهللا بن أمحد بن قدامةاملقنع .٦٥
 .هـ١٤١٧ ,الطبعة األوىل

 دار إحيـاء الـرتاث , حييى بن رشف النـووي,املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج .٦٦
 . بريوت,هـ١٣٩٢ , الطبعة الثانية,العريب

 ,عوديةاملوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية الس .٦٧
 .هـ١٤٣٠ , الطبعة الثانية, دار التدمرية,سعود بن عبدالعايل العتيبي

 اجلـرائم الواقعـة – القسم اخلـاص –رشح قانون العقوبات : املوسوعة اجلنائية الثانية .٦٨
 دار ,خالـد محيـدي الزعبـي/  د,فخري عبـدالرزاق احلـديثي/ د. أ,عىل األشخاص

 .هـ١٤٣٠ , الطبعة األوىل,الثقافة
 ٢٥٢  
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رابعـة,  الطبعة ال,صفوة دار ال, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية,عة الفقهيةاملوسو .٦٩
 . الكويت,هـ١٤١٤

 دراسة مقارنة بني الـنظم اإلجرائيـة الالتينيـة النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية .٧٠
 هـاليل عبـداهللا/ د,واجلرمانية واالشرتاكية واالنجلوسـكونية والـرشيعة اإلسـالمية

 . مرص,م١٩٨٧ , الطبعة األوىل,ر النهضة العربيةدا, أمحد
 جمد الدين أيب السعادات املبارك بـن حممـد اجلـزري ,النهاية يف غريب احلديث واألثر .٧١

 , الطبعـة األوىل, دار ابـن اجلـوزي,عـيل بـن حـسن احللبـي:  أرشف عليه,ابن األثري
 . الرياض,هـ١٤٢١

 ,أمحـد األنـاؤوط:  حتقيـق,دي صالح الدين خليل بن أيبـك الـصف,الوايف بالوفيات .٧٢
 . بريوت,هـ١٤٢٠ , دار إحياء الرتاث,وتركي مصطفى

 مل , عائـشة عـادل, الوقاية والعالج, التحرش اجلنيس باألطفال,انتبه أوالدك يف خطر .٧٣
 .هـ١٤٣١ , الطبعة األوىل,يذكر النارش

ن آل منرية بنت عبدالرمح/ د, أنواعه وأسبابه وخصائص املتعرضني له,إيذاء األطفال .٧٤
 هـ١٤٢٥ , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية,سعود

زكريا بن عيل :  النارش, أبو بكر بن مسعود الكاساين,بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .٧٥
 . مطبعة اإلمام بالقاهرة,يوسف

 حققـه وعلـق عليـه وخـرج , حممد بـن أمحـد القرطبـي,بداية املجتهد وهناية املقتصد .٧٦
 . بريوت,هـ١٤١٦ , الطبعة األوىل,دار ابن حزم ,ماجد احلموي: أحاديثه

 .هـ , الرياض١٤١٩بصامت عىل ولدي , طيبة اليحيى , دار الوطن , الطبعة الرابعة ,  .٧٧
 ٢٥٣  
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عيل اهلاليل, :  حتقيق, للسيد حممد مرتىض الزبيدي,تاج العروس من جواهر القاموس .٧٨
 , الطبعـة الثانيـة,املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بوزارة اإلعالم بالكويـت

 .هـ١٤٠٧
: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي , عثامن بن عيل البـارعي , وحاشـية .٧٩

 .هـ , القاهرة١٣١٣أمحد بن حممد الشلبي , املطبعة الكرب األمريية , الطبعة األوىل , 
 , الطبعــة الثانيــة, دار الكتــب العلميــة, حممــد بــن أمحــد الــسمرقندي,حتفــة الفقهــاء .٨٠

 . بريوت,هـ١٤١٤
 .هـ١٤١٦ , الطبعة الثالثة, دار العاصمة, بكر بن عبداهللا أبو زيد,تسمية املولود .٨١
, حممد رشيد بن عيل رضا احلسيني , اهليئة املرصية ) تفسري املنار(تفسري القرآن احلكيم  .٨٢

 .م١٩٩٠العامة للكتاب , 
 دار  ,بن إبراهيم البنـاحممد : حتقيق د, إسامعيل بن عمر بن كثري,تفسري القرآن العظيم .٨٣

 .هـ١٤١٩ , الطبعة األوىل,ابن حزم
 .م١٩٩٧تنشئة األطفال وثقافة التنشئة, عبدالواحد العلواين, دار الفكر املعارص  .٨٤
 ,أمحد بـن حممـد شـاكر:  حتقيق, حممد بن جرير الطربي,جامع البيان يف تأويل القرآن .٨٥

 .هـ ١٤٢٠ , الطبعة األوىل,مؤسسة الرسالة
نت , وضاح حممـود احلمـود و نـشأت بـن مفـيض املجـايل , دار املنـار , جرائم اإلنرت .٨٦

َم , عمـان٢٠٠٥ َ. 
 ).١٦٤٧٠( عدد ,جريدة احلياة .٨٧
 ).١٥٦٩٩( عدد ,جريدة الرياض .٨٨

 ٢٥٤  
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ــانون الوضــعي .٨٩ ــالمية والق ــرشيعة اإلس ــصاب يف ضــوء ال ــة االغت ــى / د,جريم هن
 ,بعـة األوىل الط, جمـد املؤسـسة اجلامعيـة للدراسـات والنـرش والتوزيـع,القاطرجي

 . بريوت,هـ١٤٢٣
 .م٢٠٠٣السيد عتيق, دار النهضة العربية, / جريمة التحرش اجلنيس, د .٩٠
حاشيتا قليويب وعمرية , أمحد بن سالمة القليـويب , وأمحـد بـن الربلـيس عمـرية , دار  .٩١

 .هـ , بريوت١٤١٥الفكر , 
اإلمـام أيب حاشية رد املحتار  عىل الدر املختـار رشح تنـوير األبـصار يف فقـه مـذهب  .٩٢

 دار ,مكتب البحـوث والدراسـات:  إرشاف, حممد عالء الدين أفندي,حنيفة النعامن
 . بريوت,هـ١٤٢١ ,الفكر

 املكتبـة التجاريـة , الدسـوقيعرفـة حممـد بـن ,حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري .٩٣
مرص,الكرب . 

 , أمحـد الـرميل األنـصاري,حاشية الرميل عىل أسـنى املطالـب رشح روض الطالـب .٩٤
 .املكتبة اإلسالمية: النارش

 الطبعة  ,عبدالرمحن بن حممد بن قاسم:  مجع,حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع .٩٥
 .هـ١٤١٤ ,السادسة

 الطبعـة األوىل, , دار عامر, عدنان حسن عزايزة,حجية القرائن يف الرشيعة اإلسالمية .٩٦
 . عامن,م١٩٩٠

هــ ١٤٢٥ للنرش , الطبعة األوىل , حصاد الفضائيات , خالد أبو صالح , مدار الوطن .٩٧
 .الرياض

 ٢٥٥  
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 , جمموعـة حمـارضات,حقوق اإلنسان بـني الـرشيعة اإلسـالمية والقـانون الوضـعي .٩٨
 . الرياض,هـ١٤٢٢ ,أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

عروبة جبار اخلزرجـي, دار الثقافـة, الطبعـة / حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق, د .٩٩
 .نَ عام,م٢٠٠٩األوىل, 

 ,محاية الطفولة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام والـسوداين والـسعودي .١٠٠
 . منشأة املعارف باإلسكندرية,حممد بن عبداجلواد حممد/د

) , عبـدالنبي بـن عبدالرسـول ) جامع العلوم يف اصطالحات الفنوندستور العلامء  .١٠١
 . , بريوتهـ١٤٢١األمحد , دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل , 

 , منشورات احللبـي احلقوقيـة, نزيه نعيم شالال,دعاو التحرش واالعتداء اجلنيس .١٠٢
 .م٢٠١٠ ,الطبعة األوىل

 ,زهـري الـشاويش:  إرشاف, حييى بن رشف النـووي,روضة الطالبني وعمدة املفتني .١٠٣
 .هـ١٤١٢ , الطبعة الثالثة,املكتب اإلسالمي

 ,ىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـلروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقـه عـ .١٠٤
 ,عبدالكريم بن عيل النملة/د:  وعلق عليه, وحققه, قدم له,عبداهللا بن أمحد بن قدامة

 . الرياض,هـ١٤١٤ , الطبعة الثانية,مكتبة الرشد
 ,عبدالرزاق املهـدي:  حتقيق, عبدالرمحن بن عيل اجلوزي,زاد املسري يف علم التفسري .١٠٥

 . بريوت,هـ١٤٢٢ ,األوىل الطبعة ,دار الكتاب العريب
عبـدالرمحن بـن حممـد العيـسوي, دار الفكـر اجلـامعي, /سبل مكافحة اجلريمة, د .١٠٦

 . اإلسكندرية,م٢٠٠٦ ,الطبعة األوىل
 ٢٥٦  
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مكتبـة :  النـارش, حممـد بـن نـارص الـدين االلبـاين,سلسلة األحاديـث الـصحيحة .١٠٧
 . الرياض,هـ١٤١٥ ,املعارف, الطبعة األوىل

:  النـارش,حممد بن فـؤاد عبـدالباقي: حتقيق ,يد القزويني حممد بن يز,سنن ابن ماجه .١٠٨
 .دار إحياء الكتب العربية

ــن األشــعث السجــستاين,ســنن أيب داود .١٠٩ ــق , ســليامن ب ــدين : حتقي ــي ال حممــد حمي
 . بريوت, املكتبة العرصية,عبداحلميد

,  حممد ,أمحد بن حممد شاكر:  حتقيق وتعليق, حممد بن عيسى الرتمذيسنن الرتمذي .١١٠
رشكة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـايب :  النارش, إبراهيم عطوة عوض,بدالباقيفؤاد ع
 . مرص,هـ١٣٩٥ , الطبعة الثانية,احللبي

سـعد بـن عبـداهللا آل : حتقيـق د, سعيد بن منصور اخلرساين,سنن سعيد بن منصور .١١١
 . الرياض,هـ١٤١٧ , الطبعة األوىل, دار الصميعي,محيد

زينب بنـت / د,شاد عيل عبدالعزيز موسىر/د. أ,سيكولوجية العنف ضد األطفال .١١٢
 هـ١٤٢٩ , الطبعة األوىل, عامل الكتب,حممد زين العايش

 حممـد ,رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .١١٣
 الطبعـة , مكتبـة العبيكـان,عبـداهللا بـن عبـدالرمحن اجلـربين: د,بن عبداهللا الزركيش

 .هـ١٤١٣ ,األوىل
شعيب األرنؤوط و حممد بن زهـري :  حتقيق, احلسني بن مسعود البغوي,سنةرشح ال .١١٤

 . بريوت,هـ١٤٠٣ , الطبعة الثانية, املكتب اإلسالمي,الشاويش
:  حتقيـق, عيل بن خلف بن عبـدامللك املـشهور بـابن بطـال,رشح صحيح البخاري .١١٥

 ٢٥٧  
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 . الرياض,هـ١٤٢٣ , الطبعة الثانية, مكتبة الرشد,يارس ابن إبراهيم
 عـىل اهلدايـة رشح بدايـة , حممد بن عبدالواحد ابن اهلـامم احلنفـي,فتح القديررشح  .١١٦

 دار الكتـب ,عبدالرزاق بن غالـب املهـدي:  تعليق, عيل بن أيب بكر املرغياين,املبتدي
 .هـ١٤١٥ , الطبعة األوىل,العلمية

 جرائم اإلعتداء عىل األشخاص واألمـوال, , القسم اخلاص,رشح قانون العقوبات .١١٧
 . مرص,هـ١٤٠٨ , دار االحتاد العريب للطباعة,ح السيد جادسام/د
حممـد /  د, اجلرائم الواقعة عىل األشـخاص, القسم اخلاص,رشح قانون العقوبات .١١٨

 .هـ١٤٣٢ , الطبعة الرابعة, دار الثقافة,سعيد نمور
عمــر الــسعيد رمــضان, دار النهــضة /رشح قــانون العقوبــات, القــسم اخلــاص, د .١١٩

 .م١٩٨٦العربية, 
 مؤسـسة ,شـعيب األرنـؤوط: حتقيـق, أمحد بن حممد الطحاوي,مشكل اآلثاررشح  .١٢٠

 .هـ١٤١٥ , الطبعة األوىل,الرسالة
 , منصور بن يونس البهـويت, دقائق أويل النهى لرشح املنتهى,رشح منتهى اإلرادات .١٢١

 . الرياض,هـ١٤٣٢ , دار عامل الكتب,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي/حتقيق د
مؤسـسة غـراس للنـرش :  النـارش, بن نارص الـدين األلبـاين حممد,صحيح أيب داود .١٢٢

 . الكويت,هـ١٤٢٣ , الطبعة األوىل,والتوزيع
,,  حممد زهري بن نارص النـارص, :  حتقيق حممد بن إسامعيل البخاريصحيح البخاري .١٢٣

     .هـ١٤٢٢ الطبعة األوىل, ,دار طوق النجاة
,صحيح الرتغيب والرتهيب .١٢٤ الطبعـة , مكتبة املعـارف, حممد بن نارص الدين األلباين

 ٢٥٨  
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 . الرياض,اخلامسة
, دار  ,حممد بن فؤاد عبدالباقي: حتقيق , مسلم بن احلجاج النيسابوريصحيح مسلم .١٢٥

 . بريوت,إحياء الرتاث
: ضعيف اجلامع الصغري وزيادته, حممد بن نارص الدين األلبـاين, أرشف عـىل طبعـه .١٢٦

 .زهري الشاويش, املكتب اإلسالمي
 , دار إحيـاء الـرتاث, حممود بن أمحـد العينـي,حيح البخاريعمدة القاري رشح ص .١٢٧

 .بريوت
دار الكتـب  , العظـيم آبـاديأرشف بن أمـريحممد  ,عون املعبود رشح سنن أيب داود .١٢٨

 . بريوت,هـ١٤١٥ , الطبعة الثانية,العلمية
,  , الطبعة األوىل, دار الكلم الطيب, دار ابن كثري, حممد بن عيل الشوكاينفتح القدير .١٢٩

 . بريوت,هـ١٤١٤
كتاب اإلعالم بقواعـد القـانون الـدويل والعالقـات الدوليـة يف رشيعـة اإلسـالم,  .١٣٠

 .م٢٠٠١أمحد أبو الوفاء, دار النهضة العربية, /د
كتاب التعريفات .١٣١ . هـ١٤١٦ , دار الكتب العلمية, عيل بن حممد اجلرجاين,

ي الـشهري  عبدالرمحن بن شـهاب الـدين البغـداد,كتاب الذيل عىل طبقات احلنابلة .١٣٢
 . بريوت, دار املعرفة,بابن رجب

,  دار ,عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي:  حتقيق د, حممد بن مفلح املقديسكتاب الفروع .١٣٣
 . الرياض,هـ١٤٣٢ ,عامل الكتب

 ٢٥٩  
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كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع , حممد بن مفلح املقديس , والتصحيح لعيل بـن  .١٣٤
داملحسن الرتكي , مؤسسة الرسالة , الطبعـة عبداهللا بن عب: سليامن املرداوي , حتقيق د

 .هـ ١٤٢٤األوىل , 
حممـد عـدنان :  حتقيـق, منصور بـن يـونس البهـويت,كشاف القناع عن متن اإلقناع .١٣٥

 , الطبعـة األوىل, مؤسـسة التـاريخ العـريب, دار إحياء الرتاث العـريب,ياسني درويش
 . بريوت,هـ١٤٢٠

عـيل :  حتقيق,بن عيل بن اجلوزي عبدالرمحن ,كشف املشكل من حديث الصحيحني .١٣٦
 . الرياض, دار الوطن,بن حسني البواب

 , وفـصله, حققـه, عبدالغني بـن طالـب الغنيمـي احلنفـي,اللباب يف رشح الكتاب .١٣٧
 . بريوت, املكتبة العلمية,حممد بن حميي الدين عبداحلميد:  وعلق حواشيه,وضبطه

 الطبعة , دار صادر,منظور أليب الفضل مجال الدينلسان العرب .١٣٨ حممد بن مكرم بن ,
 .هـ١٤١٤ ,الثالثة

عبدالرمحن بـن حممـد بـن :  مجع وترتيب,جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .١٣٩
 طباعة جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف يف ,حممد:  وساعده ابنه,قاسم

 .هـ١٤١٦ ,املدينة املنورة
 حممـد بـن أيب بكـر بـن القـيم ,مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .١٤٠

 الطبعـة , دار الكتـاب العـريب,حممد املعتصم بـاهللا البغـدادي: حتقيق وتعليق,اجلوزية
 .هـ١٤١٦ ,الثالثة

مراتب اإلمجاع يف العبـادات واملعـامالت واالعتقـادات , عـيل بـن أمحـد بـن حـزم  .١٤١
 ٢٦٠  
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حسن بن : عناية , أمحد بن عبداحلليم بن تيمية , نقد مراتب اإلمجاع: الظاهري , ويليه
 .هـ , بريوت١٤١٩أمحد إسرب , دار ابن حزم , الطبعة األوىل , 

شـعيب : حتقيـق , حنبـل الـشيباين حممـد بـنمسند اإلمام أمحد بن حنبل, أمحـد بـن .١٤٢
 حممـد رضـوان , إبـراهيم الزيبـق, حممد نعـيم العرقـسويس, عادل مرشد,األرنؤوط

 مؤسـسة ,داملحـسن الرتكـيعبـداهللا بـن عب:  إرشاف د, كامـل اخلـراط,العرقسويس
 . بريوت,هـ١٤٢١ , الطبعة األوىل,الرسالة

 .مرشوع النظام السعودي ملكافحة التحرش اجلنيس .١٤٣
,  ,حممد بن نـارص الـدين األلبـاين:  حتقيق, حممد بن عبداهللا العمريمشكاة املصابيح .١٤٤
 . بريوت,م١٩٨٥ , الطبعة الثالثة,املكتب اإلسالمي

,  ,هــ١٣٥١ , الطبعـة األوىل, املطبعـة العلميـة,طـايب محد بن حممـد اخلمعامل السنن .١٤٥
 .حلب

,  ,عبداحلميـد بـدوي/د:  جلنة تضم نخبة من رجـال القـانون مـنهممعجم القانون .١٤٦
حممـد مـصطفى / د,عـيل بـدوي/  أ,عبدالرزاق أمحد الـسنهوري/د. أ الفقيه الكبري 

ي, حممود نجيـب حـسن/  د,حممود سمري الرشقاوي/ د ,عيل حسن يونس/ د ,القليل
أنـور أمحـد /  د,صـالح الـدين عـامر/ د,مـصطفى مرعـي/  أ,حممد لبيب شنب/ د

 . القاهرة,هـ١٤٢٠ , اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية,رسالن
 دار , دار الكتــاب املــرصي,أمحــد زكــي بــدوي/ د,معجـم املــصطلحات القانونيــة .١٤٧

 . بريوت, القاهرة,هـ١٤٢٤ , الطبعة الثانية,الكتاب اللبناين

 ٢٦١  
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 دار  ,عبدالسالم هـارون:  حتقيق, أليب احلسني أمحد بن فارس,م مقاييس اللغةمعج .١٤٨
 . بريوت,اجليل

 دار الكتـب , حممد بـن أمحـد اخلطيـب,مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .١٤٩
 .هـ١٤١٥ , الطبعة األوىل,العلمية

 ,ؤثرة فيـهمفهوم إيذاء األطفال لد الوالدين يف املجتمـع الـسعودي والعوامـل املـ .١٥٠
 بن   رسالة دكتوراه يف علم االجتامع بجامعة اإلمام حممد,منى بنت إبراهيم الفارح/د

 .هـ١٤٣٠ , غري منشورة,سعود اإلسالمية
 مـع , حممد بـن أمحـد الفتـوحي,منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات .١٥١

 ,عبداملحـسن الرتكـيعبـداهللا ابـن : حتقيـق د, عثامن بن أمحد النجدي,حاشية املنتهى
 .هـ١٤١٩ , الطبعة األوىل,مؤسسة الرسالة

 . القاهرة,هـ١٣٨٤ , أمحد موايف,من الفقه اجلنائي املقارن بني الرشيعة والقانون .١٥٢
ضـبطه ورقـم آياتـه  , حممـد بـن حممـد املغـريب,مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل .١٥٣

 .هـ١٤٢٣ , دار عامل الكتب,زكريا عمريات :وخرج آحاديته
 . املركز الوطني للوثائق واملحفوظات–  اإلجراءات اجلزائية السعودينظام .١٥٤
 املركـز الـوطني للوثـائق –النظام األسايس للحكـم يف اململكـة العربيـة الـسعودية  .١٥٥

 .واملحفوظات
 الكاشـف يف رشح نظـام املرافعـات :, من كتـابنظام املرافعات الرشعية السعودي .١٥٦

 ).وقد تقدمت اإلشارة إىل الكتاب(, خنني عبداهللا بن حممد   آل,الرشعية السعودي
 ., املكتبة اإلسالميةهناية املحتاج إىل رشح املنهاج, حممد بن أيب العباس أمحد الرميل .١٥٧

 ٢٦٢  
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 ٢٦٣  

هناية املحتاج إىل رشح املنهـاج , حممـد بـن أيب العبـاس أمحـد الـرميل , دار الفكـر ,  .١٥٨
 .هـ , بريوت١٤٠٤

, حممـد بـن عـيل  األخيـارى األخبـار مـن أحاديـث سـيدنيل األوطـار رشح منتقـ .١٥٩
, الطبعة األوىل, خليل مأمون شيحا, دار املعرفة: ديثه وعلق عليهالشوكاين, خرج أحا

 . بريوت,هـ١٤١٩
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 ٣......................................................................... الـمـقـدمـة
 ٤.............................................................أمهية املوضوع

 ٨.....................................................أسباب اختيار املوضوع
 ١٠............................................................الدراسات السابقة
 ١٠..........................................................تساؤالت البحث
 ١١.............................................................مشكلة البحث

 ١١..........................................................منهجي يف البحث
 ١٣...............................................................خطة البحث
 ٢٠..............................................................شكر وتقدير

 ٢١............................................................................ التمهيد
 ٢٢......................................تعريف التحرش يف اللغة : طلب األولامل

 ٢٤........................................تعريف اجلنس يف اللغة : املطلب الثاين
 ٢٦...............................ًتعريف التحرش اجلنيس مركبا : املطلب الثالث
 ٣٦..................................دوافع احلديث عن التحرش : املطلب الرابع

 ٤٢.........يف العرص احلديثتاريخ استخدام مصطلح التحرش : املطلب اخلامس
 ٤٤......  ملصطلح التحرشلقانونية املشاهبةبعض املصطلحات ا: املطلب السادس

 ٤٩........................صور التحرش اجلنيس, وأسبابه, وبيان حكمه : الفصل األول

 ٢٦٤  
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 ٥٠...............................................صور التحرش اجلنيس : املبحث األول
 ٥٣.....................................التحرش اجلنيس باإلشارة : املطلب األول
 ٥٣............................................التعريف اللغوي: الفرع األول
 ٥٤......................................... التعريف االصطالحي:الفرع الثاين
 ٥٤..............................................أمثلة للتحرش: الفرع الثالث
 ٥٥...................................التحرش باإلشارة يف النظام : الفرع الرابع
 ٥٦.......................................التحرش اجلنيس بالقول : املطلب الثاين

 ٥٦............................................التعريف اللغوي: لفرع األولا
 ٥٧..........................................التعريف االصطالحي : الفرع الثاين
 ٥٧................................األمر بحفظ اللسان عن الباطل : الفرع الثالث
 ٥٩.................................... النظام التحرش بالقول يف: الفرع الرابع

 ٦١......................................التحرش اجلنيس بالفعل : املطلب الثالث
 ٦١............................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ٦١........................................التعريف االصطالحي : الفرع الثاين
 ٦١........................................ة للتحرش بالفعل أمثل: الفرع الثالث
 ٦٢..................األدلة من الرشيعة عىل حتريم التحرش بالفعل : الفرع الرابع

 ٦٣..................................التحرش بالفعل يف النظام : الفرع اخلامس
 ٧٠......................................التحرش اجلنيس بالكتابة : املطلب الرابع

 ٧٠............................................التعريف اللغوي : رع األولالف
 ٢٦٥  
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 ٧٠........................................ التحرش بالكتابة أمثلة: الفرع الثاين
 ٧٠........................الكتابة مقدمة عىل اإلشارة عند الفقهاء : الفرع الثالث
 ٧١......................................... للكتابةاحلكم الفقهي: الفرع الرابع

 ٧١..................................التحرش بالكتابة يف النظام : الفرع اخلامس
 ٧٢..............................................أسباب التحرش اجلنيس : املبحث الثاين

 ٧٨...............................االختالط : من أسباب التحرش: املطلب األول
 ٧٨............................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ٧٨...........................................ضوابط عمل املرأة : الفرع الثاين
 ٨٠فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء بتحريم االختالط:الفرع الثالث
 ٨٢.......................................منع االختالط يف النظام: الفرع الرابع

 ٨٣....................................االختالط يف الدول الغربية: الفرع اخلامس
 ٨٦.............................تأخري الزواج :من أسباب التحرش: املطلب الثاين
 ٨٦.............................................التعريف الرشعي: الفرع األول
 ٨٦................................................حكم الزواج : الفرع الثاين
 ٨٧.........................................احلكمة من الزواج : الفرع الثالث
 ٨٧.........................................حق املرأة يف الزواج : الفرع الرابع

 ٨٨...................................حق املرأة يف اختيار الزوج : الفرع اخلامس
 ٩١.......................عدم غض البرص : من أسباب التحرش: املطلب الثالث
 ٩١.............................................التعريف اللغوي: الفرع األول
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 ٩١.................................حكم النظر يف الكتاب والسنة: الفرع الثاين
 ٩٦....................ضعف الوازع الديني :من أسباب التحرش: املطلب الرابع

 ٩٦............................................التعريف اللغوي : لفرع األولا
 ٩٧.......................................التعريف االصطالحي : الفرع الثاين
 ٩٧.............................ضعف الوازع الديني يف املجتمع : الفرع الثالث

 ٩٩..................لوة باملرأة األجنبية اخل:من أسباب التحرش: املطلب اخلامس
 ٩٩............................................التعريف اللغوي: الفرع األول
 ١٠٠...................................التعريف الرشعي لألجنبي: الفرع الثاين
 ١٠١.................................التعريف النظامي لألجنبي: الفرع الثالث

 ١٠١.......................األدلة عىل حتريم اخللوة باملرأة األجنبية: لرابعالفرع ا
 ١٠٢...................................حتريم اخللوة يف النظام : الفرع اخلامس

 ١٠٥ ة القنوات الفضائية واملواقع اإلباحي: من أسباب التحرش: املطلب السادس
 ١٠٥.....................................التعريف االصطالحي: الفرع األول
 ١٠٥......................املراد بالقنوات الفضائية يف هذا البحث: الفرع الثاين
 ١٠٦املراد بالتحرش اجلنيس يف القنوات الفضائية واملواقع اإلباحية : الفرع الثالث
 ١٠٧...........................احصائيات عن القنوات الفضائية : الفرع الرابع

 ١٠٨ ..)االنرتنت(طرق التحرش اجلنيس عن طريق الشبكة العاملية: الفرع اخلامس
 ١١٣..............القنوات الفضائية واملواقع اإلباحية يف النظام : الفرع السادس

 ١١٦............................................حكم التحرش اجلنيس : املبحث الثالث
 ٢٦٧  
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 ١٢٠...............  عىل حتريم التحرش اجلنيساألدلة من الكتاب: املطلب األول
 ١٢٩..................  عىل حتريم التحرش اجلنيساألدلة من السنة: املطلب الثاين
 ١٣٦....................  عىل حتريم التحرش اجلنيسدليل اإلمجاع: املطلب الثالث

 ١٣٩.............................................إثبات التحرش اجلنيس : الفصل الثاين
 ١٤٢............................................................اإلقرار : املبحث األول

 ١٤٣.............................................تعريف اإلقرار : املطلب األول
 ١٤٣..........................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ١٤٣...........................................التعريف الرشعي : الفرع الثاين
 ١٤٤..........................................التعريف القانوين : الفرع الثالث
 ١٤٤.......................................األدلة عىل مرشوعيته : الفرع الرابع

 ١٤٧..........................................اإلقرار يف النظام : الفرع اخلامس
 ١٥٠...............................................رشوط اإلقرار : املطلب الثاين
 ١٥٠................................ العامة يف الرشع رشوط اإلقرار: الفرع األول
 ١٥٣..............................رشوط اإلقرار اخلاصة يف الرشع : الفرع الثاين
 ١٥٦....................................رشوط اإلقرار يف النظام : الفرع الثالث
 ١٥٧................................الرجوع عن اإلقرار يف الرشع : الفرع الرابع

 ١٥٧..............................الرجوع عن اإلقرار يف النظام : الفرع اخلامس
 ١٥٨..............................................................البينة : الثايناملبحث 

 ١٥٩.....................................تعريفها, وبيان املراد هبا : املطلب األول
 ٢٦٨  



 
 

 

אא

 ١٥٩..........................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ١٦٠..........................................التعريف الرشعي : الفرع الثاين
 ١٦٠..........................................التعريف القانوين: الفرع الثالث
 ١٦٠................................عالقة البينة بالتحرش اجلنيس : الفرع الرابع
 ١٦١.....................................................الشهادة : املطلب الثاين
 ١٦١..........................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ١٦٢...........................................التعريف الرشعي : الفرع الثاين
 ١٦٢...........................................التعريف القانوين: الفرع الثالث
 ١٦٢......................................األدلة عىل مرشوعيتها : الفرع الرابع

 ١٦٥...........................رشوط قبول الشهادة يف الرشيعة : الفرع اخلامس
 ١٦٧...........................ضوابط سامع الشهادة يف النظام : الفرع السادس
 ١٧٠.....................................................القرينة : املطلب الثالث
 ١٧٠..........................................التعريف اللغوي : الفرع األول
 ١٧١............................................التعريف النظامي: الفرع الثاين
 ١٧١.................جواز االستدالل بالقرائن األدلة الرشعية عىل : الفرع الثالث
 ١٧٤..............................................أنواع القرائن : الفرع الرابع

 ١٧٥...........................................القرائن احلديثة : الفرع اخلامس 
ت التحرش اجلنيس يف مرشوع النظام, وموقف الفقه اإلسالمي منهـا, عقوبا :الفصل الثالث

 ١٧٦........................................وبعض التطبيقات القضائية 
 ٢٦٩  



 
 

 

אא

 ١٧٩............... السعودي عقوبات التحرش اجلنيس يف مرشوع النظام: املبحث األول
 ١٨٢..........................موقف الفقه من عقوبات التحرش اجلنيس : املبحث الثاين

 ١٨٢.................................أنواع العقوبات يف الرشيعة : األولالفرع 
 ١٨٢.................................التعريفات الرشعية للعقوبات : الفرع الثاين
 ١٨٣..........................عقوبة التحرش اجلنيس يف الرشيعة : الفرع الثالث
 ١٨٣................................مرشوعية التعزير يف الرشيعة : الفرع الرابع

 ١٨٥...............................عقوبات التعزير يف الرشيعة : الفرع اخلامس
 ١٨٦.................................عقوبات التعزير يف النظام : الفرع السادس
 ١٨٦........................نصوص الفقهاء يف تعزير املتحرش : الفرع السابع

 ١٩٢................................................... تطبيقات قضائية: املبحث الثالث
 ١٩٢.............................................ًالتحرش بالفعل واإلشارة معا: ًأوال

 ١٩٤.................................................حتليل القضية وربطها باملوضوع
 ١٩٦...............................................ًالتحرش بالقول والفعل معا: ًثانيا

 ١٩٨.................................................حتليل القضية وربطها باملوضوع
 ١٩٩......................................................التحرش بالفعل فقط: ًثالثا

 ٢٠١.................................................حتليل القضية وربطها باملوضوع
 ٢٠٣..........................................لتحرش بوسائل االتصال احلديثةا: ًرابعا

 ٢٠٥.................................................حتليل القضية وربطها باملوضوع
 ٢٠٧.......................................التحرش بوسائل االتصال احلديثة: ًخامسا

 ٢٧٠  



 
 

 

אא

 ٢٧١  

 ٢٠٩.....................................................املوضوعحتليل القضية وربطها ب
 ٢١٢...............................................................اخلامتة والتوصيات 

 ٢١٨............................................................................املالحق
 ٢١٩..............................مسودة نظام مكافحة التحرش اجلنيس ) ١(ملحق رقم 

  الفتاو)٢(ق رقم ملح
 ٢٢٤...................)...٢٤٩٣٧(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 ٢٢٥)........................٣٦٣٣(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 ٢٢٧..)....................١٨٥٨٩(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 ٢٢٩)......................٢٠٣٩٧(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 
 ٢٣٠)......................٢٥١٤٦(فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء رقم 

 ٢٣٢......................................................................... الفهارس
 ٢٣٣..................................................... فهرس اآليات القرآنية

 ٢٤٠................................................... فهرس اآلحاديث النبوية
 ٢٤٤................................................. مفهرس األعالم املرتجم هل
 ٢٤٥................................................... فهرس املصادر واملراجع

 ٢٦٤........................................................ فهرس املوضوعات


