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٦٨٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

   والحسابات  البنكیة إلنترنتسرقة األموال عن طریق ا

  حنان بنت علي بن عبداهللا الشهري

  السعودیة العربیة المملكة - المكرمة مكة - االسالمیة والدراسات الشریعة قسم 

  Hananallshehri@gmail.com :  الیكتروني البرید 

  : ملخصال

یتناول هذا البحث نازلـة مـن نـوازل السـرقة المعاصـرة وهـي سـرقة األمـوال عـن 

لتعریــف بســرقة األمــوال عــن اوالحســابات البنكیــة، ومــن خاللــه تــم إلنترنــت طریــق ا

والحسـابات البنكیـة، ومــدى انطبـاق شـروط السـرقة علیهـا، وكــذلك  نترنـتطریـق اإل

والحسابات البنكیة حرًزا، مع ذكر التكییف الفقهي  اإلنترنتالحرز، ومدى اعتبار 

لهذا النوع من السرقة، وكان منهجي في جمع المعلومات، المنهج الوصـفي القـائم 

مـا تعلّـق بالدراسـة وأصـلت لمسـائلها، وختمـت البحـث بنتـائج منهـا علـى االسـتقراء ل

أن السرقة عن طریق النت والحسابات البنكیة، ممـا أفرزتـه الحیـاة المعاصـرة، ولـم 

 نترنـتتكن معهودة قدیًما، وأن الحرز، كل ما یحفـظ بـه النـاس األمـوال عرًفـا، واإل

ضـرورة صـیات مـن أهمهـا وقـد انتهـى البحـث إلـى عـدة تو  والحسابات البنكیة منه.

  إكثار البحوث العلمیة األكادیمیة في هذا الموضوع.

الحســابات  –االنترنــت  – السـرقات-الجنایــات -فقهیـة نازلــة :المفتاحیــة الكلمـات

  البنكیة .

  



    

 

 

 
 

٦٨٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

Stealing money via the Internet and bank accounts 

Hanan bint Ali bin Abdullah Al-Shehri 

 Department of Sharia and Islamic Studies - Makkah Al-

Mukarramah - Kingdom of Saudi Arabia 

Email: Hananallshehri@gmail.com 

Abstract: 

This research deals with the descending of contemporary 

theft, which is stealing money through the internet and bank 

accounts, and through it the definition of stealing money 

through the internet and bank accounts, and the extent to 

which the terms of theft apply to them, as well as the score, 

and the extent to which the Internet and bank accounts are 

considered a measure, with mentioning the jurisprudential 

conditioning of this The type of theft, and it was my method 

of collecting information, the descriptive approach based on 

the extrapolation of what related to the study and reached to 

its issues, and the research was concluded with results 

including that the theft through the internet and bank 

accounts, which was produced by contemporary life, and 

was not customary in the past, and that the score, all that is 

preserved It has only people Custom, and net and bank 

accounts from it.  

The research ended with several recommendations, the 

most important of which is the necessity of multiplying 

academic scientific research in this matter. 

Keywords: Fiqh of jurisprudence - felonies - thefts - the 

Internet - bank accounts. 



    

 

 

 
 

٦٨٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

مة
ّ
  املقد

الحمد هللا رّب العالمین والصالة والّسالم على رسوله األمین، وآله الطیبین، 

  وصحبه األكرمین.

  أّما بعد:

فإن الشریعة اإلسالمیة جاءت لسعادة البشر، واضعة قوانین تحمي نفوسهم 

وعقولهم ودینهم وعرضهم وأموالهم،  ولحفظ األموال، أباحت البیع والشراء 

حّد السرقة، تلك الشرائع عاّمة وصالحة لكّل زماٍن ومكاٍن، ومع بأنواعه، وشرعت 

تطور الحیاة البشرّیة، ظهرت طریقة جدیدة لسرقة األموال لم تكن معهودة من 

والحسابات البنكیة؛ ألن العصر  إلنترنتقبل، وهي سرقة األموال عن طریق ا

عامالت المالیة أفرض على الناس التعامل مع تلك الوسائل المعاصرة، والیوم الم

من خاللها ال یمكن تصور العالم بدونها، والسرقة من خاللها تعتبر سرقة حّدیة، 

أم نصب واحتیال؟ وهذا ما سأتناول في هذا البحث مختصًرا بعنوان(سرقة 

  والحسابات البنكیة). إلنترنتاألموال عن طریق ا

 :
ً
  البحث وأسباب اختياره: أهمية أوال

زه الواقع المعاصر، وهو في حاجة إلى بیان كونه من النوازل؛  أفر  -١

 الحكم الشرع فیه.



    

 

 

 
 

٦٨٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

قلة الدراسات الفقهیة المتخصصة في هذا الموضوع، وحاجة المكتبة  -٢

 الفقهیة لمثل هذه الدراسات الفقهیة الخاصة بموضوع معین.  

اثا
ً
  :الدراسات السابقة: ني

، دراسة قانونیة- سرقة المعلومات المخزونة في الحاسب اآللي -١

دكتور عبد اهللا حسن علي محمود، وأصل الكتاب رسالة علمیة قدمها الباحث لل

لكلیة الحقوق في جامعة عین شمس، تحت إشراف الّدكتور أیسر أنور علي، دار 

 م.٢٠٠٢النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

 موقف الشریعة من جرائم الحاسب اآللي واالنترنت(دراسة مقارنة)، -٢

طي محّمد السنباطي، دار النهضة العربیة، الطبعة األولى لعطا عبد العا

 م.٢٠٠٢

األحكام الفقهیة للتعامالت اإللكترونیة، الحاسب اآللي وشبكة  -٣

لعبد الرحمن بن عبد اهللا السند، وأصل الكتاب رسالة   المعلومات (االنترنت)،

معهد العالي دكتوراه تقّدم بها المؤلف لنیل الدكتوراه في قسم الفقه المقارن في ال

 للقضاء بجامعة محمد بن سعود اإلسالمیة، دار الوراق، الریاض.

لمحمد أمین الرومي، المحامي باالستئناف  جرائم الكمبیوتر واالنترنت، -٤

 م.٢٠٠٣ومجلس الّدولة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

لضیاء مصطفى عثمان، أصل -دراسة فقهیة -السرقة اإللكترونیة -٥

سالة علمیة تقّدم المؤلف استكماًال لمتطلبات الحصول عند درجة الكتاب ر 



    

 

 

 
 

٦٨٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

دار  الماجستیر في تخصص الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك،

  م.٢٠١١- هـ١٤٣٢النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

ا
ً
  :منهج البحث: ثالث

ـــى االســـتقراء والتتبـــع لمـــا یتعلـــق  بهـــذا اتبعـــت المـــنهج الوصـــفي القـــائم عل

  ، وذلك باتباع الخطوات اآلتیة: الموضوع من تأصیل لمسائله في البحوث العلمیة

الرجوع إلـى المصـادر األصـلیة، فـي الجمـع، والتوثیـق، ودراسـة المسـألة الـواردة -١

  في البحث، مع االستفادة من المراجع الحدیثة. 

الســورة، ورقــم عــزو اآلیــات القرآنیــة إلــى مواطنهــا فــي القــرآن الكــریم، بــذكر اســم -٢

  اآلیة. 

تخـــریج األحادیـــث النبویـــة الشـــریفة مـــن مصـــادرها األصـــلیة خصوصـــًا الكتـــب -٣

التســــعة، وٕاذا كانــــت فــــي غیــــر الصــــحیحین (البخــــاري ومســــلم) أذكــــر كــــالم أهــــل 

  الحدیث فیها، من حیث الصحة والضعف. 

  بیان وشرح معاني الكلمات والمصطلحات الغربیة الواردة في البحث. -٤

  ة األعالم الوارد ذكرهم في البحث. ترجم -٥

عـزو النصـوص، وآراء العلمـاء إلـى كتــبهم، وتوثیـق أقـوال المـذاهب مـن الكتــب -٥

  المعتمدة من كل مذهب.



    

 

 

 
 

٦٩٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

أ
ً
  :خطة البحث: رابع

  اشتملت على مقدمة، وثالثة مباحث وخاتمة وفهارس.

فالمقّدمة اشتملت على أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، ومنهج البحث 

  ه.وخطت

والحسابات  نترنتالمبحث األّول: التعریف بسرقة األموال عن طریق اإل

  البنكیة، ویشتمل على ثالثة مطالب: 

  المطلب األّول: الّتعریف بالسرقة، ویشتمل على فرعین:

  الفرع األول: تعریف السرقة  وأنواعها، حكمها، أركانها، شروطها.

  .اعهاالفرع الثاني: تعریف السرقة االلكترونیة وأنو 

  المطلب الثاني: المال تعریفه وأقسامه، ویشتمل على فرعین:

  الفرع األول: تعریف المال.

  الفرع الثاني: أقسام المال.

  والحسابات البنكیة، ویشتمل على فرعین: نترنتالمطلب الثالث: التعریف باإل

  .نترنتالفرع األّول: التعریف باإل

  ة.الفرع الثّاني: التعریف بالحسابات البنكی

والحسابات البنكیة حرًزا،  نترنتاإلالمبحث الثاني: الحرز، ومدى اعتبار 

  ویشتمل على مطلبین:

  المطلب األول: تعریف الحرز لغة واصطالًحا:

  والحسابات البنكیة حرًزا نترنتاإلالمطلب الثّاني:  مدى اعتبار 



    

 

 

 
 

٦٩١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

مدى ة و الحسابات البنكی نترنتاإلالمبحث الثالث:  سرقة األموال عن طریق 

  انطباق شروط السرقة علیها، ویشتمل على ثالثة مطالب: 

والحسابات البنكیة سرقة نترنت اإل المطلب األول: سرقة األموال عن طریق

  حّدیة. 

والحسابات البنكیة سرقة  نترنتاإلالمطلب الثاني: سرقة األموال عن طریق 

  غیر حّدیة.

  المطلب الثالث: الترجیح. 

  هم النتائج والتوصیات. أ الخاتمة، وتشتمل على:

  ، وتشتمل على:الفـهـارس

 قائمة المصادر والمراجع.   -  أ

 فهرس الموضوعات.  -  ب



    

 

 

 
 

٦٩٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

ل
ّ
  املبحث األو

  واحلسابات البنكية اإلنرتنتالتعريف بسرقة األموال عن طريق 

  ویشتمل على ثالثة مطالب: 

عريف بالسرقة.
ّ
ل: الت

ّ
  املطلب األو

  شروطها أركانها، ا،حكمه وأنواعها، السرقة تعريف: األول الفرع

  أّوًال: تعریف السرقة لغًة واصطالًحا:

  السرقة لغًة: 

من فعل َسَرَق منه الشيَء َیْسِرُق َسَرقا وَسَرَقة وَسْرقا، واسم فاعل منه سارٌق، 

، وأصل معناه في اللغة: أخذه منه خفیة وحیلة، قال ابن )١(واسم مفعول مسروق

:" (سرق) السین والراء والقاف أصل یدل على أخذ شيء في - رحمه اهللا- )٢(فارس

خفاء وستر. یقال سرق یسرق سرقة. والمسروق سرق. واسترق السمع، إذا تسمع 

  .)٣(مختفیا"

                                                           

 ).٨٩٣)،  القاموس المحیط، للفیروزآبادى(ص٤/١٤٩٦) ینظر: الصحاح تاج اللغة(١(

رازي، المالكي،  برع في علم هو أبو الحسین، أحمد بن زكریا بن فارس، القزویني ال )٢(

األدب واللغة والشاعر،  كان فقیًها شافعًیا حاذًقا، ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر 

ینظر: . هـ)٣٩٥أمره، وأّلف مؤلفات كثیرة، منها: المجمل،  مقاییس اللغة، الفصیح(ت: 

 .)١/١٦٣)، الدیباج المذهب البن فرحون(١/٢٣٥نزهة األلباء في طبقات األدباء(

 ).٣/١٥٤) مقاییس اللغة(٣(



    

 

 

 
 

٦٩٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

:" السارق عند العرب من جاء مستترا إلى - رحمه اهللا-)١(ویقول ابن منظور

هر فهو مختلس ومستلب ومنتهب حرز فأخذ منه ما لیس له، فإن أخذ من ظا

  .)٢(ومحترس، فإن منع مما في یدیه فهو غاص"

  .)٣(یقال: سرق الشيء، أي أخذ منه خفیة

  السرقة اصطالًحا:

  عّرف الفقهاء بتعریفات عدیدة باعتبارات مختلفة، وهي:

 تعریف السرقة عند الحنفیة: - ١

  فالحنفیة عرفوا السرقة باعتبارین: الحرمة، والحكم الشرعي.

السرقة بهذا  - رحمه اهللا-)٤(العتبار األّول: الحرمة: فعّرف الكاسانيا

  االعتبار 

                                                           

) هو أبو الفضل محمد بن مكّرم بن على بن أحمد األنصاري المصري، جمال الدین،  ١(

الشهیر بابن منظور، كان إماّما في اللغة، والنحو، والتاریخ والكتابة، ولقد اختصر كثیًرا 

البیطار، من الكتب من كتب األدب المطولة، كاألغاني والعقد والذخیرة ومفردات ابن 

وقیل إّنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة، ومن مصنفاته: لسان العرب، مختار األغاني، 

)، الدرر ٥/٣٧ینظر: الوافي بالوفیات(هـ). ٧١١مفردات ابن البیطار (ت:  مختصر

 ).٦/١٥الكامنة في أعیان المائة الثامنة(

 ).١٠/١٥٦) لسان العرب البن منظور(٢(

 ).٢/٥١٣حیط، لطاهر أحمد() ینظر: ترتیب القاموس الم٣(

) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني أو الكاساني، یروي بكلیهما،  عالء الدین: فقیه ٤(

حنفي، من أهل حلب، كان أحد المحققین في المذهب الحنفي، صنف مصنفات بدیعة، 

منها: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، و السلطان المبین في أصول الدین، (ت 

  هـ).٥٨٧

 ).٣٢٨)، تاج التراجم(ص٢/٢٤٤ینظر: الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة(



    

 

 

 
 

٦٩٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  .)١(قائًال: " السرقة األخذ على سبیل االستخفاء"

على هذا  -رحمه اهللا- )٢(االعتبار الثاني: الحكم الشرعي، فقد عرفها الموصلي

لغ نصابا محرزا، أو ما قیمته االعتبار؛ حیث قال:" السرقة وهي أخذ العاقل البا

  .)٣(نصابا ملكا للغیر ال شبهة له فیه على وجه الخفیة"

  تعریف السرقة عند المالكیة: - ٢

عّرف فقهاء المالكیة بما عّرفها الحنفیة إال أنهم أضافوا إلیه شرط القصد، 

ا َال َیْعِقُل ِلِصَغِرِه َأْو َماًال :" َأْخُذ ُمَكلٍَّف ُحر� - رحمه اهللا- المالكي )٤(یقول ابن عرفة

  .)٥(ُمْحَتَرًما ِلَغْیِرِه ِنَصاًبا َأْخَرَجُه ِمْن ِحْرِزِه ِبَقْصٍد َواِحد ُخْفَیًة َال ُشْبَهَة َلُه ِفیِه"

                                                           

 ).٧/٦٥) بدائع الصنائع(١(

)عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي، فأخذ عن ٢(

جمال الدین الحصیري وتولى القضاء بالكوفة، كان شیخا فقیها عالما فاضال مدرسا 

فا بالمذهب وكان قد تولى قضاء الكوفة، ومن تصانیفه المختار اللغوي وكتاب عار 

  هـ).٦٨٣االختیار لتعلیل المختار وكتاب المشتمل على مسائل المختصر(ت: 

)، الفوائد البهیة في تراجم ٢٩١/ ١ینظر: الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة(

 ).١٠٦الحنفیة(ص

 ).٤/١٠٢) االختیار لتعلیل المختار(٣(

تفقه على اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي فقیه مالكي، ) ٤(

أبي عبد اهللا، محمد بن عبد السالم، وغیره، من مصنفاته: تقییده الكبیر في المذهب، وله 

في أصول الدین تألیف عارض به كتاب الطوالع للبیضاوي، واختصر كتاب الحوفي 

ینظر: الدیباج المذهب في معرفة أعیان هـ). ٧٤٨تألیف في المنطق( زًا ولهاختصارًا وجی

 ).٢/٣٣٣علماء المذهب(

 ).٥٠٤) شرح حدود ابن عرفة للرصاع(ص٥(



    

 

 

 
 

٦٩٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  تعریف السرقة عند الشافعیة: - ٣

عّرف فقهاء الشافعیة السرقة تعریًفا مختصًرا، فقالوا: السرقة أخذ المال خفیة 

  .)١(من حرز مثله بشروط معینةظلًما 

  تعریف السرقة عند الحنابلة: - ٤

جاء تعریفها عند الحنابلة بأنها: "أخذ مال محترم لغیره وٕاخراجه من حرز 

  .)٢(مثله ال شبهة فیه على وجه االختفاء"

  ثانًیا: تعریف السرقة في القانون:

  یلي: عرفت السرقة في القانون الوضعي بتعریفات عدة، منها ما

رقة، هي أخذ مال الغیر المنقول خفیة أو عنوة، بقصد التملك""الس -١
)٣(

. 

"السرقة: االستیالء خلسة على شيء منقول للغیر مع نیة الّتصرف  -٢

كمالك لهذا الشيء"
)٤(

. 

) بأنها:" ٣١١وعّرف قانون العقوبات المصري السرقة في المادة( -٣

اختالس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه"
)٥(

. 

                                                           

)، اإلقناع في حل ألفاظ أبي ٤/١٣٧) ینظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب(١(

 ).٧/٤٥٧)، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج(٢/٥٣٤شجاع(

 ).٤/٢٧٤فقه اإلمام أحمد بن حنبل، للحجاوي()اإلقناع في ٢(

 ).١٩٤) معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة، لجرجس(ص ٣(

 ).٨٩٤) معجم المصطلحات القانونیة، لجیرار كورنو(ص٤(

 ).١٠٧) الجرائم المعلوماتیة، لمحمد علي(ص٥(



    

 

 

 
 

٦٩٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  اع السرقة:أنو  ثانًیا:

  قّسم بعض الفقهاء السرقة قسمین: سرقة كبرى، وسرقة صغرى.

السرقة الكبرى:" هي أخذ مال الغیر بعلمه على سبیل المغالبة  القسم األول:

أو القهر، وهي ما تسمى بالحرابة"
)١(

.  

  

السرقة الصغرى: وهي التي سبق تعریفها عند الفقهاء، وهي  القسم الثاني:

ء  عند إطالق لفظ السرقة، وهي التي سیتناولها الباحث في المقصود عند الفقها

  هذا البحث.

  

  حكم السرقة: ثالثًا:

  دّل الكتاب والسنة واإلجماع على تحریم السرقة: 

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَهيَُام َجَزاء بَِام َكَسبَا َنَكاالً ﴿قوله تعالى:  الكتاب: -أ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

َن اهللاَِّ وَ    ].٣٨[المائدة:  ﴾اهللاَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ مِّ

 ذلك فدلّ  والسارقة، السارق ید بقطع أمر الحكیم الشارع إن :الّداللة وجه

  .)٢(التحریم أو الوجوب اقتضى بالفعل اقترن إذا الوعید ألن السرقة؛ حرمة على

  

  

                                                           

 ).٧٧) جرائم السرقة في الشریعة والقانون الوضعي، عبد الخالق النواوي(١(

 ).١٤٤/ ٢) ینظر: تفسیر الثعالبي (٢(



    

 

 

 
 

٦٩٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  السنة، ومنها: - ب

 یسـرق لسـارق،ا اهللا لعـن: «قـال ،النبـي عن ،عنه اهللا رضي هریرة أبي عن -١

  .)١(»یده فتقطع الحبل ویسرق ،یده فتقطع البیضة

تقطـع یـد السـارق فـي ربـع «، قـال: ، عـن النبـيرضـي اهللا عنهـا عن عائشة -٢

 .)٢(»دینار فصاعًدا

  رتب الّشارع عقوبات على السرقة، فدّل ذلك على تحریمها.  وجه الّداللة:

  

  اإلجماع  -جـ

أجمع الفقهاء على حرمة السرقة، وأنها كبیرة من الكبائر، وعلى أن السارق 

یجب قطع یده، مما حكى هذا اإلجماع ابن القطان
)٣(

، حیث قال:" - رحمه اهللا- 

                                                           

) ١٥٩/ ٨) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم یسم (١(

 ).١٦٨٧) برقم(٣/١٣١٤)، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها(٦٧٨٣برقم(

لسارقة ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب قول اهللا تعالى: {والسارق وا٢(

)، ومسلم، كتاب ٦٧٨٩) برقم(١٦٠/ ٨] وفي كم یقطع؟ (٣٨فاقطعوا أیدیهما} [المائدة: 

 . )١٦٨٤) برقم (٣/١٣١٢الحدود، باب حد السرقة ونصابها (

) هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان، كان ٣(

الناس بصناعة الحدیث وأحفظهم ألسماء رجاله معروًفا بالحفظ واإلتقان وكان من أبصر 

وأشدهم عنایة بالروایة، من مصنفاته: اإلقناع في مسائل اإلجماع، الوهم واإلیهام فیما 

هـ). ینظر: تذكرة ٦٢٨وقع من الخلل في األحكام الكبرى لعبد الحق  (المتوفى: 

 ).٢٢/٤٧)، الوافي بالوفیات(٤/١٣٤الحفاظ(



    

 

 

 
 

٦٩٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

وأجمع أهل العلم على أن قطع ید السارق یجب إذا شهد علیه بالسرقة شاهدان 

حران مسلمان عدالن وصفا ما یوجب القطع"
)١(

.  

  أركانها، وشروطها. رابًعا:

  أركان السرقة: -أ

للسرقة أربعة أركان
)٢(

:  

ة من حرز السارق، "وهو آخذ المال المتقوم المملوك للغیر خفی -١

مثله"
)٣(

. 

 المسروق منه، وهو المتعرض للسرقة. -٢

المال المسروق، وهو المال الذي تم أخذه من قبل السارق، قد یكون  -٣

 عیًنا، وقد یكون منفعًة.

  شروط السرقة. - ب

 شروط السارق: - ١

  هناك عدة شروط یجب توفرها في السارق، وهي:

 للعقوبة، وهو العاقل والعقل، فال یقام حد السرقة إال من كان أهًال  غالبلو   - أ 

البالغ، فال یقام الحّد على المجنون والصغیر؛ ألنعدم األهلیة
)٤(

.  

                                                           

 ).٢/٢٥٩جماع(اإلقناع في مسائل اإل )١(

 ).٥٤) ینظر: السرقة اإللكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص٢(

 ).١٧٠) علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف(ص٣(

 ).٤/٢٣٠) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(٤(



    

 

 

 
 

٦٩٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

": وأما السارق الذي یجب علیه حد السرقة -رحمه اهللا- )١(قال ابن رشد الحفید

فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن یكون مكلفا، وسواء أكان حرا أو عبدا، ذكرا 

أنثى، مسلما أو ذمیا، إال ما روي في الصدر األول من الخالف في قطع ید أو 

العبد اآلبق إذا سرق. وروي ذلك عن ابن عباس، وعثمان، ومروان، وعمر بن 

عبد العزیز، ولم یختلف فیه بعد العصر المتقدم، فمن رأى أن اإلجماع ینعقد بعد 

طعیة، ومن لم یر ذلك وجود الخالف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده ق

تمسك بعموم األمر بالقطع، وال عبرة لمن لم یر القطع على العبد اآلبق إال 

تشبیهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره، أعني: الحدود تنشطر في حق العبید، 

وهو تشبیه ضعیف"
)٢(

. 

قصد فعل السرقة، وأال یكون مضطًرا  - ب 
)٣(

. 

قأال یكون عنده شبهة استحقاق على المال المسرو   - ج 
)٤(

. 

 

                                                           

) هو القاضي أبو الولید، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي،الشهیر بالحفید، أخذ ١(

علیه الموطأ حفظًا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان عن أبیه واستظهر 

بن مسرة وأجازه اإلمام المازري، درس الفقه واألصول وعلم الكالم، من مصنفاته: بدایة 

هـ، ٥٢٠المجتهد، والكلیات في الطب، واختصر المستصفى في األصول، ولد سنة 

 ).١/٢١٢هـ. ینظر: شجرة النور الزكیة (٥٩٥وتوفي سنة 

 ).٤/٢٣٠) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(٢(

 ).٥/٣٧٦) ینظر: فتح القدیر، البن الهمام(٣(

 ).٥٥) ینظر: السرقة اإللكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص٤(



    

 

 

 
 

٧٠٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

 شروط المسروق منه: - ٢

أن یكون له السلطة الشرعیة على المال المسروق  -  أ
)١(

. 

أن یكون معصوم المال، بأن كان مسلًما، أو ذمًیا  -  ب
)٢(

. 

 شروط المال المسروق: - ٣

 أن یكون ماًال متقوًما، والمال المتقوم هو ذات قیمة شرًعا.  - أ 

قة أن یكون المال المسروق یبلغ النصاب المحدد إلقامة حّد السر   - ب 

شرًعا
)٣(

. 

أن محرًزا  - ج 
)٤(

. 

 أن یكون ماًال معصوًما.  - د 

  

                                                           

 ).٥٤) ینظر: السرقة اإللكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص١(

 ).٤٤نون الوضعي (ص) ینظر: جرائم السرقة اإللكترونیة في الشریعة والقا٢(

 )..٤/٢٣٠) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(٣(

)، سیأتي تفصیل الكالم في الحرز في ٤/٢٣٢) ینظر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(٤(

 مبحث مستقل.



    

 

 

 
 

٧٠١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  وأنواعها االلكرتونية السرقة تعريف: الثاني الفرع

:
ً
  تعريف السرقة االلكرتونية: أوال

  مما عّرفت به السرقة االلكترونیة من التعریفات ما یلي:

"استخدام الوسائط الحاسوبیة، وشبكات االنترنت، ألخذ مال متقّوم  -١

بلغ نصاًبا، خفیة من حرز مثله، من غیر شبهة وال تأویل" مملوك للغیر
)١(

. 

أخذ المعلومات المخزنة في الحاسب اآللي -٢
)٢(

. 

 

ا:
ً
  أنواع السرقة االلكرتونية: ثاني

  إلى أنواع: وهي: نترنتاإلتنوع السرقة عن ت

 األول: سرقة البرامج عن طریق النت:وهو عبارة عن نسخ معلومات أو برامج

نترنت، بواسطة برامج معینة أعدت إلشخص ما، عن طریق اخاصة لجهة أو 

لفك شیفرات الحمایة، واستخدامها بیٍع أو غیره
)٣(

.  

: وهو أخذ مؤلفات لشخص عن الثاني: سرقة المؤلفات العلمیة(حق التألیف)

  ، وبیعها باسم اآلخذ، باعتباره مؤلفها.نترنتاإلطریق 

                                                           

 ).٥٩) السرقة االلكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص١(

 ).٤ن علي (ص) سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب اآللي، محمود حس٢(

 ).١٣٢) ینظر: السرقة االلكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص٣(



    

 

 

 
 

٧٠٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

محتویات أو المعلومات المخزونة الثالث: سرقة البرید االلكتروني: هو أخذ ال

باختراقه في  النظام للتراسل على شبكات الحاسبات
)١(

.  

الرابع: سرقة خدمة الشبكة الالسلكیة: وهو الدخول على الشبكات الالسلكیة 

المفتوحة، ومراقبة كل البیانات التي تمر عبرها، أو التجسس على صاحب 

سم صاحب الشبكةالشبكة، أو ارتكاب جریمة من خالل خدمتها با
)٢(

.  

  والحسابات البنكیة. نترنتاإلالخامس: سرقة األموال عن طریق 

  وهذا ما سیتم تناولها في هذا البحث.

  

                                                           

 ).٥٣ینظر: مكافحة جرائم الكمبیوتر واالنترنت(ص )١(

 www.wisegeek.com-باللغة االنجلیزیة-ینظر: الشبكة الالسلكیة )٢(



    

 

 

 
 

٧٠٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  املال تعريفه وأقسامه: الثاني املطلب

  املال تعريف: األول الفرع

 : واالصطالح اللغة في المال تعریف: أّوًال 

 أم عینا أكان سواء بالفعل، اإلنسان ویحوزه یقتنى ما كل هو :لغةً  المال

 أما والسكنى، واللبس كالركوب الشيء، منافع أو نبات أو فضة أو كذهب منفعة،

  . )١(الماء في والسمك الهواء في كالطیر ماال، مىیس فال اإلنسان یحوزه ال ما

  اصطالًحا:

اختلفت وجهات أنظار الفقهاء في تعریف المال، فعّرفه الحنفیة خالف ما 

  عرفه بها الجمهور.

 عند الحنفیة:  -١

المال: ما یمیل إلیه الطبع ویجري فیه البذل والمنع  - أ 
)٢(

. 

اجة""المال: ما یمیل إلیه الطبع ویمكن ادخاره لوقت الح  - ب 
)٣(

. 

"المال: اسم لغیر اآلدمي ُخلق لمصالح اآلدمي، وأمكن إحرازه والتصرف   - ج 

فیه على وجه االختیار"
)٤(

.  

                                                           

 )٦٣٦-١١/٦٣٥) ینظر: لسان العرب(١(

 ).٢/١٦٨) درر الحكام شرح غرر األحكام(٢(

 ).٥/٢٧٧بحر الرائق شرح كنز الدقائق() ال٣(

 ) المصدر السابق.٤(



    

 

 

 
 

٧٠٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

یظهر من تعریف الحنفیة أن المال كل یمكن ادخاره لوقت الحاجة، أو  

 إحرازه وحیازته، والتصرف فیه من غیر اضطرار یعّد من األموال.

 والحنابلة:عند الجمهور من المالكیة والشافعیة  -٢

عّرفه المالكیة، بأن المال: كل ما تمتد إلیه األطماع، ویصلح عادة وشرعا   - أ 

لالنتفاع به
)١(

. 

عرف الشافعیة المال، بأنه:" ما كان متموًال محترًما"  - ب 
)٢(

. 

عّرف الحنابلة المال، بأنه:" ما فیه منفعة مباحة لغیر ضرورة"   - ج 
)٣(

.  

 المال في القانون: ثانًیا:

الحق ذو القیمة المالیة، أیا كان هذا الحق سواء  ف القانوني"فالمال في العر 

  .)٤(الصناعیة" أوأو الفنیة  األدبیةكان عینیا أم شخصیا أم حقا من الحقوق 

  

  املال أقسام: الثاني الفرع

قسم الفقهاء تقسیمات باعتبارات مختلفة، منها تقسیمهم المال إلى متقوم وغیر 

  متقوم،

                                                           

)، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم ٢/١٠٧) ینظر: أحكام القرآن البن العربي(١(

 ).٣/١١٥٨المدینة(

 ).٣/٢٩حاشیتا قلیوبي وعمیرة( )٢(

 ).٤/٧الشرح الكبیر على متن المقنع( )٣(

 ).٥/٢٠٣٢ظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة() مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمن٤(



    

 

 

 
 

٧٠٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  .)١(اإلسالمیةالشریعة له قیمه في نظر  يالذ هو المال المال المتقوم:

لیست له قیمه في نظر الشریعة  يالمال غیر المتقوم: هو المال الذ

یحز بالفعل، أو حیز ولكن حرم الشارع االنتفاع به، مثل .وهو ما لم  اإلسالمیة

حیز  يفي الماء، كما یشمل المال الذ ، والسمكاألرضالمعادن في باطن 

بالفعل، لكن حرم الشارع االنتفاع به في حال السعة واالختیار وكالخمر والخنزیر 

 بالنسبة للمسلم، إال في حال الضرورة، كأن یصیب اإلنسان جوع شدید، أو

یخشى منه الهالك . أما بالنسبة لغیر المسلم من أهل الذمة، فإن الخمر  عطش

  . )٢(ا عند الحنفیة متقومً والخنزیر یعتبران ماًال 

للفقهاء تقسیمات أخرى للمال، وهي تقسیمه إلى أموال ثابتة، وأموال منقولة، 

  وتقسیمه إلى أموال مملوكة وموقوفة، وٕالى أموال خاصة وعامة.

  

  

  

  

                                                           

 ).٢/٩٨) ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهیَّة(١(

 ).٥٦) الملكیة ونظریة العقد، لمحمد أبي زهرة(ص٢(



    

 

 

 
 

٧٠٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  واحلسابات البنكية إلنرتنتالتعريف با: ب الثالثاملطل

  ویشتمل على فرعین:

ل الفرع
ّ
  نرتنتباإل التعريف: األو

)، اختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار للكلمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــین internetكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت(

)، network)، وهــــــــــي تعنــــــــــي: دولــــــــــي، وكلمــــــــــة(internationalاإلنجلیــــــــــزیتین(

ـــــــي: شـــــــبكة، وهـــــــي طریقـــــــة متعمـــــــدة لالختصـــــــار فـــــــي اللغـــــــة اإلنجلیزیـــــــة ، وتعن

  .)١(ویقابلها بالعربي: الشبكة الّدولیة

م، وعربت اختصاًرا بشبكة ١٠٨٢وقد استخدمت كلمة االنترنت أول مرة عام 

  .)٢(شبكة المعلومات العالمیة أو الشبكة العالمیة أوالمعلومات الّدولیة 

اني الفرع
ّ
  البنكية باحلسابات التعريف: الث

یفتحه الشخص في أي بنك الحسابات البنكیة".. عبارة عن سجل محاسبي 

 البنك وهما الطرفین بین عقد طریق عن وذلك عمیًال، بها لیصبح من البنوك 

 االتفاقیة عن وتنشأ حساب، فتح اتفاقیة البنوك بعض في تدعى وقد والعمیل،

 المتبعة، واإلجراءات واألعراف لألنظمة ِوفًقا وذلك للطرفین والتزامات حقوق

  .)٣(في نص االتفاقیة"یتفق علیه الطرفان  والتي

  

                                                           

 ).٢٤) السرقة االلكترونیة، لضیاء مصطفى عثمان(ص١(

 ).١٤) ینظر: آلیة البحث في االنترنت، لفهد بن ناصر العبود(ص٢(

 www.alaan.cc) ینظر: موقع٣(



    

 

 

 
 

٧٠٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  املبحث الثاني

انرتنت احلرز، ومدى اعتبار اإل
ً
  واحلسابات البنكية حرز

  ویشتمل على مطلبین:

  

ا لغة احلرز تعريف: األول املطلب
ً
  واصطالح

مأخوذ من فعل َحَرَز، یحرُز، ِحْرًزا، وأصل معناه الحفظ  الحرز لغًة:

، یقول ابن فارس~:"(حرز) الحاء والتحفظ، یقال: حرزته واحترز هو، أي: تحفظ

والراء والزاء أصل واحد، وهو من الحفظ والتحفظ یقال حرزته واحترز هو، أي 

  .)١(تحفظ"

وأصل الحرز في اللغة الموضع الحصین، والمكان الذي یحفظ فیه، والجمع  

  . )٢(أحراز، وأحرزت المتاع جعلته في الحرز

  الحرز اصطالًحا:

  المذاهب األربعة تعریفا، وكلها متقاربة، وهي:عّرف الحرز كّل مذهب من 

 تعریف الحنفیة للحرز: - ١

عّرفه الموصلي~ بقوله:" الحرز ما یصیر به المال محرزا عن أیدي 

اللصوص"
)٣(

.  

                                                           

 ).٢/٣٨) مقاییس اللغة(١(

 ).٥/٣٣٣)، لسان العرب(٣/٨٧٣) ینظر: الصحاح تاج اللغة(٢(

 ).٤/١٠٤) االختیار لتعلیل المختار(٣(



    

 

 

 
 

٧٠٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

 تعریف المالكیة للحرز:   - ٢

جاء تعریف الحرز عند المالكیة بأن الحرز:" ما قصد بما وضع فیه حفظه 

به"
)١(

. 

 تعریف الشافعیة للحرز: - ٣

عّرفه الشافعیة بأن:" الحرز فهو ما یصیر المال به محفوظا"
)٢(

.  

  

 

 تعریف الحنابلة للحرز: - ٤

:" والحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت -رحمه اهللا-)٣(قال ابن قدامة

اعتباره في الشرع من غیر تنصیص على بیانه، علم أنه رد ذلك إلى أهل 

                                                           

 ).٥٠٦(ص ) شرح حدود ابن عرفة للرصاع١(

 ).١٣/٢٨٠) الحاوي الكبیر للماوردي(٢(

صل ثم الدمشقي ) هو أبو محمد، عبد اهللا بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي األ٣(

الصالحي، موفق الدین،أحد علماء الحنابلة، قرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، وله 

مصنفات كثیرة في أصول الدین وأصول الفقه واللغة واألنساب والزهد والرقائق وغیر ذلك 

هـ. ٦٢٠حمد، والمغني، وتوفي سنة منها: الروضة، والمقنع، والكافي في فقه اإلمام أ

)، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ٣/٢٨١طبقات الحنابلة (ینظر: ذیل 

 ).٢/١٥البن مفلح(



    

 

 

 
 

٧٠٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

ق إلى معرفته إال من جهته، فیرجع إلیه، كما رجعنا إلیه، في العرف؛ ألنه ال طری

معرفة القبض والفرقة في البیع وأشباه ذلك"
)١(

.  

  واستنتج بعض المعاصرین من هذه التعریفات شرطین، وهما:

اعتبار العرف للحرز، أي أن الحرز هو ما تعارف الناس  الّشرط األّول:

  على أّنه حرز.

المجني علیه في إحكام الحرز، فالمال المحرز  عدم تفریط الشرط الثاني:

هو ما ال یعّد صاحبه مضیًعا له
)٢(.  

  ثانًیا: أنواع الحرز:

  إن الفقهاء قسموا الحرز إلى نوعین:

النوع األّول: حرز بنفسه: ویسمى حرًزا بالمكان، وهو كل بقعة معّدة لإلحراز 

  یمنع الدخول فیها إال باإلذن.

ه، ویسمى حرًزا بالحافظ، وهو كّل مكان غیر معدٍّ النوع الثاني: حرٌز بغیر 

لإلحراز، كالمساجد واألسواق، وهذه ال یعّد حرًزا إال إذا كان علیها الحافظ
)٣(

.  

  

  

                                                           

 ).٩/١١١) المغني البن قدامة(١(

 ).١٢٠) ینظر: السرقة االلكترونیة لضیاء مصطفى عثمان(ص٢(

 ).٧/٧٣) ینظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(٣(



    

 

 

 
 

٧١٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  

اني املطلب
ّ
ا البنكية واحلسابات نرتنتاإل اعتبار مدى: الث

ً
  حرز

  

سبق البیان بأن الحرز هو ما تعارف الناس على أّنه حرز، وقد جرت العادة 

  .والحفظ االلكتروني لألموال تبار البنوك حرًزا لألموال،باع

في ذاكرة أجهزة الحاسب اآللي للبنوك أو  األموال المحفوظة الكترونًیا

المصارف تعّد أمواًال معنویة؛ لكونها بدیلها، وهي تحمل ذات قیمة اقتصادیة لها 

؛ لما بیناه، ورقیة، وسرقتها بتحویلها إلى أرصدة أخر تعتبر سرقة لها من حرزها

كما أنها یعّد حرًزا بحافظ، والحافظ هو تلك االحتیاطات األمنیة من رقم سري 

  .)١(وغیره، ومعرفة الرقم السري بأي طریقة تعتبر حصول جریمة السرقة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).١٢٦) ینظر: السرقة االلكترونیة لضیاء مصطفى(ص١(



    

 

 

 
 

٧١١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  الثالث املبحث

 انطباق ومدى البنكية احلسابات نرتنتاإل طريق عن األموال سرقة

  عليها السرقة شروط

  

  هيد:مت

إن العالم الیوم تطّور تطوًرا ملموًسا في جمیع مجاالت الحیاة، ومما شمله 

هذا التطور وسائل المعلومات، التي أهمها هي االنترنت، أصبحت االنترنت 

مهمة جًدا لدرجة من الصعب تصور العالم بدونها؛ حیث دخلت في مجاالت 

مهًما للتعامالت المالیة  كثیرة من حیاة البشر الیومیة، كما أنها تعّد مصدًرا

 المعاصرة؛ حیث اتخذتها الشركات العالمیة الكبرى مخزنا ألموالها ومعلوماتها،

وحجم التجارات الكترونیا من خالل االنترنت تزداد یوًما بعد یوٍم، لكونها ركیزة 

الحیاة المعاصرة، استغلها بعض الناس للتعدي على حقوق الناس بسرقة 

تابعة لهم، فما التكییف الفقهي لمثل هذه السرقة، فهل یعتبر حساباتهم وبطاقات ال

سرقة من الحرز، أم بینها وبین غیرها السرقات فرق؟؛ حیث تتمیز هذه السرقة 

  ، وذلك كما یلي: )١(بعدم وضوح الجریمة، وصعوبة إثباتها، وعالمیتها

                                                           

 ).١٦١، ٦٢، ٣٢، ٣١) ینظر: السرقة االلكترونیة لضیاء مصطفى(١(



    

 

 

 
 

٧١٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

احلسابات و نرتنتاملطلب األول: سرقة األموال عن طريق اإل

يةسرق البنكية
ّ
  ة حد

السرقة عن طریق االنترنت والحسابات  أن ذهب بعض المعاصرین إلى

فیجب القطع فیها إذا توفرت فیها شروط الحد، وهو مسلك  البنكیة، سرقة حدّیة،

، )٣(، والباحث علي البطرش)٢(، والباحثة كوثر موسى)١(الدكتور یوسف القرضاوي

ار، واألستاذ الدكتور عبد اهللا بن وكّلمن األستاذ الدكتور عبد اهللا بن محمد الطیّ 

  .)٤(محمَّد بن إبراهیم الموَسى محّمد المطلق،  والدكتور

یقول الدكتور یوسف القرضاوي:"سرقة المال من البنوك ونحوها عن طریق 

بطاقة االئتمان، ومعرفة رقم بطاقة الشخص، ومعرفة رقمها السري، وصرف 

یق، فالذي أراه هنا: أن هذه سرقة عن هذا الطر  - وقد یكون بالمالیین  - المال 

مكتملة األركان، فالمسروق مال، ومأخوذ بطریق الُخفیة، فقد أخفاه عن البنك، 

وأخفاه عن صاحب المال، وهو أكثر من النصاب المطلوب، ولیس له أدنى 

شبهة في سرقته. فهذه سرقة كاملة یجب أن ُیقام على السارق فیها الحدُّ، وتنفیذ 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِدَیُهَما َجزَاء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مَِّن ﴿: قول اهللا تعالى

والحقیقة أن هذه السرقة تتضمَّن عدَّة  )،٣٨(المائدة:﴾َحِكیمٌ  اللَِّه َواللَُّه َعِزیزٌ 

جرائم: ففیها جریمة االعتداء على البنك، وجریمة االعتداء على سریَّة البطاقات، 

                                                           

 ).٢٠٠٩-٦- ٢٢) موقع إسالم أونالین، القرضاوي(١(

 ).١٦١) ینظر: جرائم اإلنترنت دراسة فقهیة،  كوثر موسى عادل عدنان(ص٢(

 ).٨٩) ینظر: التطبیقات المعاصرة لجریمة السرقة، علي سلیمان البطرش(ص٣(

 ).٧١/ ١٣قه المیسر () ینظر: الف٤(



    

 

 

 
 

٧١٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

جریمة االعتداء على المال، وجریمة استخدام نعم اهللا مثل اإلنترنت في معصیة و 

اهللا تعالى، وٕاضرار عباده، فهو یستحقُّ العقوبة الحدیة، وقد یستحقُّ عقوبة أخرى 

  .)١(معها، وال سیما إذا كان من موظفي البنك؛ ألنه مع السرقة خان األمانة"

رمین إلى الدخول إلى الحسابات یعمد بعض المجوجاء في الفقه المیسر: "

البنكیة عن طریق الحاسب اآللي وسرقة األموال من الحسابات وتحویلها إلى 

  حساب آخر.

یعد القیام بذلك من السرقة ویترتب علیه حكمها وهو  الحكم الشرعي لذلك:

القطع؛ ألن األموال محرزة في البنك، والعرف في عصرنا یقضي بكونها محرزة، 

شروط القطع األخرى فإنه یقطع السارق، وٕان لم تتوافر، فإنه یعزر فإذا توافرت 

  .)٢(بما یراه القاضي رادًعا له وزاجًرا لغیره واهللا أعلم"

  : بأدلة منهاوقد استدلوا على ذلك 

َن اهللاَِّ ﴿قوله تعالى:  -١ اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَهيَُام َجَزاء بَِام َكَسبَا َنَكاالً مِّ اِرُق َوالسَّ  َوالسَّ

 ).٣٨(المائدة:﴾َواهللاَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

                                                           

 ).٢٠٠٩-٦- ٢٢) موقع إسالم أونالین، القرضاوي(١(

 ).٧١/ ١٣) ینظر: الفقه المیسر (٢(



    

 

 

 
 

٧١٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

إّن الشارع الحكیم عّلق الحكم هو قطع الید على مشتق وهو  وجه الّداللة:

إقامة الحّد یة ما منه االشتقاق، ومن ثّم یجب السارق والسارقة، فدّل ذلك على عل

في كّل سرقة توفرت شروط الحدّ 
)١(

.  

 

إن السرقة عن طریق االنترنت والحسابات البنكیة، سرقة مكتملة  -٢

األركان، فالمسروق مال، ومأخوذ بطریق الُخفیة، حیث أخفاه عن البنك، وأخفاه 

عن صاحب المال، وهو أكثر من النصاب المطلوب، ولیس له أدنى شبهة في 

سرقته
)٢(

. 

ها إن األموال محرزة في البنك، والعرف في عصرنا یقضي بكون -٣

محرزة، فإذا توافرت شروط القطع األخرى فإنه یقطع السارق
)٣(

.  

                                                           

 ).٢٠٠٩-٦- ٢٢) موقع إسالم أونالین، القرضاوي(١(

 ).٦/١٦٠) ینظر: تفسیر القرطبي(٢(

 ).٧١/ ١٣) ینظر: الفقه المیسر (٣(



    

 

 

 
 

٧١٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  

  املطلب الثاني

ية نرتنتسرقة األموال عن طريق اإل
ّ
  واحلسابات البنكية سرقة غري حد

  

السرقة عن طریق االنترنت والحسابات  ذهب بعض المعاصرین إلى أن

ل، وهو مسلك البنكیة، سرقة غیر حدّیة، إنما هي جریمة أو عملیة نصب واحتیا

  . )٢(، ومركز الفتوى التابع لموقع الشبكة اإلسالمیة)١(عطا  السنباطي

السرقة أخذ المال من حرز في الخفاء، وهي  بأن وقد استدلوا على ذلك:

تخالف هذه؛ حیث یؤخذ أموال الناس في هذه السرقة بالتحایل على البنوك 

والمراقبین للنت بدون خفاء
)٣(

.  

  

  

  

  

                                                           

 ).٥١عبیر التجار(ص) ینظر: جرائم الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي، ١(

 ) ینظر: لجنة الفتوى في موقع الشبكة اإلسالمیة.٢(

 ) ینظر: لجنة الفتوى في موقع الشبكة اإلسالمیة.٣(



    

 

 

 
 

٧١٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

الرتجيحلث: املطلب الثا
)١(

:  

قبل الترجیح بین هذین القولین یجب توضیح شروط إقامة حّد السرقة، 

والحسابات  اإلنترنتودراسة مدى انطباقها على سارق أموال الناس عن طریق 

  البنكیة، وهي:

هذا الشرط ینطبق على سرقة األموال عن : أّوًال: أن یكون المسروق ماًال 

یة؛ حیث إن األموال المسروقة بدیلة عن النقد، والحسابات البنك إلنترنتطریق ا

ولها قیمة النقد، وهو مال متقّوم، واالعتداء علیها یعّد اعتداًء على أموال مملوكة 

ألصحابها
)٢(

.  

  هذا یتحقق باألخذ، والخفاء، واإلخراج. ثانًیا: األخذ بخفیة:

هذا الشرط منطبق على هذا النوع من السرقة، فعملیة الوصول للحساب 

المجني علیه، والقدرة على التحكم باألموال الخاصة به، هي عملیة انتهاك كامل 

للحرز، فاألخذ قد تحقق، وهذا األخذ ال یتم إال خفیة؛ وذلك باختراق الحساب 

  البنكي، ومن ثّم یتم استخراج المسروق من حرزه.

كثر، النصاب إلقامة حّد السرقة ربع دینار فأ أن یبلغ المال النصاب: ثالثًا:

  والحسابات البنكیة آالالف ومالیین. نترنتفاألغلب أن المسروق عن طریق اإل

                                                           

 ).١٦٩-١٦٤دراسة فقهیة، لضیاء مصطفى عثمان(–) ینظر: السرقة االلكترونیة ١(

، مكافحة www.zuhaily.com/lecture.htm ١٥) ینظر: بطاقات االئتمانیة، الزحیلي، الدورة ٢(

 ).٥٨٧بد الفتاح بيومي، (جرائم الكمبیوتر واالنترنت، ع



    

 

 

 
 

٧١٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

األنظمة المشفرة تعد خط الدفاع األول للنقود  رابًعا: أخذ األموال من حرزه:

االلكترونیة، ومن أهم إجراءات األمان لهذه النقود، وباعتبار العرف یعّد حرًزا 

  بحافٍظ.

 نترنتانطباقها على السرقة عن طریق اإل فبعد هذه الشروط وبیان مدى 

والحسابات البنكیة، أرى أن الراجح هو القول األول القائل بأنها سرقة حدیة. واهللا 

  أعلم.

  

  

  

  

  



    

 

 

 
 

٧١٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  اخلامتة

: النتائج:
ً
  أوال

أن األحكام الشرعیة لیست محصورة لواقعة دون أخرى، إنما هي تشمل  -١

 جمیع الوقائع.

حسابات البنكیة، مما أفرزته الحیاة وال نترنتأن السرقة عن طریق اإل -٢

 المعاصرة، ولم تكن معهودة قدیًما.

أن المعاصرین مختلفون في تكییفه الفقهي على قولین، قول یرى بأنها  -٣

سرقة حّدیة، وقول یرى بأنها لیست سرقة حدیة، إنما هي نصب 

 واحتیال.

والحسابات  إلنترنتالحرز، كل ما یحفظ به الناس األموال عرًفا، وا -٤

 البنكیة منه.

ا: التوصيات:
ً
  ثاني

 ضرورة إكثار البحوث العلمیة األكادیمیة في هذا الموضوع. -١

 دراسة علمیة استقرائیة في الواقع المعاصرة للحرز. -٢

  

  

  

  



    

 

 

 
 

٧١٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

  واملراجع املصادر

  القرآن الكريم

 :
ً
  : كتب التفسري أوال

المعافري االشبیلي لقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي أحكام القرآن، ل -١

هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد ٥٤٣المالكي (المتوفى: 

 -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت  ط/القادر عطا، 

  . م٢٠٠٣

ي، ط/ دار إحیاء لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبتفسیر الثعالبي،  -٢

  هـ.١٤١٨األولى الطبعة  –بیروت–بي التراث العر 

عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع ألحكام القرآن، ألبي  -٣

هـ)، تحقیق: أحمد ٦٧١األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

الطبعة: الثانیة،  القاهرة، –البردوني وٕابراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

ا: كتب احلديث: 
ً
  ثاني

ـــــة  -٤ ـــــي داود ســـــلیمان بـــــن األشـــــعث السجســـــتاني، ط/ المكتب ـــــي داود، ألب ســـــنن أب

  بیروت.  –العصریة، صیدا

صــحیح البخــاري، لإلمــام محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي، ط/  -٥

  . ١دار طوق النجاة، ط

لقشــــیري النیســــابوري، صــــحیح مســــلم، لإلمــــام مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــن ا -٦

  بیروت. –تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار إحیاء التراث العربي

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل  -٧

  .١هـ)، ط/ مؤسسة الرسالة، بیروت، ط٢٤١بن أسد الشیباني (ت: 



    

 

 

 
 

٧٢٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

ا
ً
  كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية: : ثالث

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري لاإلقناع في مسائل اإلجماع،  -٨

هـ)، المحقق: حسن فوزي ٦٢٨الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 

 - هـ  ١٤٢٤الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى،  ط/الصعیدي، 

  م. ٢٠٠٤

مكتبة الدعوة  ط/هـ)، ١٣٧٥ :عبد الوهاب خالف (المتوفىعلم أصول الفقه، ل -٩

شباب األزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)، الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار  - 

  القلم.

صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  لمحمدُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهیَّة،  - ١٠

 -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: األولى،  –مؤسسة الرسالة، بیروت  ط/الحارث الغزي، 

  . م ٢٠٠٣

  

ا
ً
  كتب الفقه اإلسالمي: : رابع

  كتب الفقه احلنفي:  -أ

زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  - ١١

هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن ٩٧٠بابن نجیم المصري (المتوفى: 

هـ)، وبالحاشیة: منحة  ١١٣٨حسین بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

  بدون تاریخ. - دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانیة  ط/الخالق البن عابدین، 

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد لبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  - ١٢

دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة،  ط/هـ)، ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



    

 

 

 
 

٧٢١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

 - محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بمال لدرر الحكام شرح غرر األحكام،  - ١٣

دار إحیاء الكتب العربیة،  ط/هـ)، ٨٨٥خسرو (المتوفى:  - أو منال أو المولى 

  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

  

  كتب الفقه املالكي:  -ب

حمد بن محمد بن أحمد الولید محمد بن أ ألبيبدایة المجتهد ونهایة المقتصد،  - ١٤

 –دار الحدیث  ط/هـ)، ٥٩٥بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥بعة، تاریخ النشر: القاهرة، الطبعة: بدون ط

محمد جالل الدین عبد  ، ألبيعقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة - ١٥

هـ)، دراسة ٦١٦لسعدي المالكي (المتوفى: اهللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي ا

لبنان،  –دار الغرب اإلسالمي، بیروت  ط/وتحقیق: أ. د. حمید بن محمد لحمر، 

  . م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣الطبعة: األولى، 

الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة. (شرح حدود ابن  - ١٦

تونسي المالكي اري، أبو عبد اهللا، الرصاع المحمد بن قاسم األنصلعرفة للرصاع)، 

  هـ.١٣٥٠المكتبة العلمیة، الطبعة: األولى، هـ)، ط/ ٨٩٤(المتوفى: 

  كتب الفقه الشافعي:  -جـ

زكریا بن محمد بن زكریا لأسنى المطالب في شرح روض الطالب،  - ١٧

 دار الكتاب ط/هـ)، ٩٢٦األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

  اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.

دار  ط/سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة،  ألحمدحاشیتا قلیوبي وعمیرة،  - ١٨

  م.١٩٩٥- هـ١٤١٥بیروت، الطبعة: بدون طبعة،  –الفكر 



    

 

 

 
 

٧٢٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،  - ١٩

ن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر الحسن علي بن محمد ب ألبي

الشیخ عادل  -هـ)، المحقق: الشیخ علي محمد معوض ٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 

، الطبعة: األولى، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت  ط/أحمد عبد الموجود، 

  م.١٩٩٩-هـ  ١٤١٩

باس أحمد شمس الدین محمد بن أبي العلنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،  - ٢٠

دار الفكر، بیروت، الطبعة: هـ)، ط/ ١٠٠٤الدین الرملي (المتوفى: بن حمزة شهاب 

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤ - ط أخیرة 

  

  كتب الفقه احلنبلي:  -د

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم لاإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،  - ٢١

أبو النجا بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، 

دار المعرفة  ط/هـ)، المحقق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي، ٩٦٨(المتوفى: 

  لبنان. –بیروت 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة لالشرح الكبیر على متن المقنع،  - ٢٢

دار  ط/هـ)، ٦٨٢المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 

ر والتوزیع، أشرف على طباعته: محمد رشید رضا صاحب الكتاب العربي للنش

  المنار

محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن  ألبيالمغني البن قدامة،  - ٢٣

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

هـ ١٣٨٨خ النشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاری ط/هـ)، ٦٢٠(المتوفى: 

  م.١٩٦٨ - 



    

 

 

 
 

٧٢٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

ا: 
ً
  كتب اللغة واملعاجم: خامس

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ل - ٢٤

دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة،  ط/هـ)، ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  يألبالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  - ٢٥

دار العلم  ط/هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ٣٩٣الفارابي (المتوفى: 

  م.هـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –للمالیین 

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى لالقاموس المحیط،  - ٢٦

مؤسسة الرسالة، بإشراف:  هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في٨١٧(المتوفى: 

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ط/محمد نعیم العرقُسوسي، 

  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الثامنة، 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور للسان العرب،  - ٢٧

بیروت،  –دار صادر  ط/هـ)، ٧١١األنصاري الرویفعى اإلفریقي (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٤ - الطبعة: الثالثة 

فارس بن زكریاء القزویني أحمد بن  ألبي الحسینمعجم مقاییس اللغة،  - ٢٨

دار الفكر، عام  ط/هـ)، المحقق: عبد السالم محمد هارون، ٣٩٥(المتوفى: الرازي، 

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩النشر: 

ا: 
ً
  كتب الرتاجم: سادس

ن الدین أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني (نسبة إلى زی ألبيتاج التراجم،  - ٢٩

هـ)، المحقق: محمد ٨٧٩معتق أبیه سودون الشیخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: 

-هـ  ١٤١٣دمشق، الطبعة: األولى،  –دار القلم  ط/خیر رمضان یوسف، 

  م.١٩٩٢



    

 

 

 
 

٧٢٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

مان بن َقاْیماز شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثلتذكرة الحفاظ،  - ٣٠

لبنان، الطبعة: األولى، -دار الكتب العلمیة بیروت ط/هـ)، ٧٤٨الذهبي (المتوفى: 

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

القادر بن محمد بن نصر اهللا  لعبدالجواهر المضیة في طبقات الحنفیة،  - ٣١

میر محمد كتب  ط/هـ)، ٧٧٥القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي (المتوفى: 

  شي.كرات –خانه 

الفضل أحمد بن علي بن محمد  ألبيالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،  - ٣٢

هـ)، المحقق: مراقبة / محمد عبد ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: 

صیدر اباد/ الهند، الطبعة:  - مجلس دائرة المعارف العثمانیة  ط/المعید ضان، 

  م.١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢الثانیة، 

براهیم بن علي بن محمد، إللمذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، الدیباج ا - ٣٣

هـ)، تحقیق وتعلیق: الدكتور ٧٩٩ابن فرحون، برهان الدین الیعمري (المتوفى: 

  دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. ط/محمد األحمدي أبو النور، 

الحسن، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ذیل طبقات الحنابلة، ل - ٣٤

هـ)، المحقق: د عبد ٧٩٥الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

الریاض، الطبعة: األولى،  –مكتبة العبیكان  ط/الرحمن بن سلیمان العثیمین، 

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

محمد بن محمد بن عمر بن علي لشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،  - ٣٥

دار  ط/هـ)، علق علیه: عبد المجید خیالي، ١٣٦٠وفى: ابن سالم مخلوف (المت

  م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة: األولى، 

الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، المؤلف: أبو الحسنات محمد عبد الحي  - ٣٦

اللكنوي الهندي، عنى بتصحیحه وتعلیق بعض الزوائد علیه: محمد بدر الدین أبو 



    

 

 

 
 

٧٢٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

 -ساني، الناشر: طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر فراس النع

هـ، على نفقة أحمد ناجي  ١٣٢٤لصاحبها محمد إسماعیل، الطبعة: األولى، 

  الجمالي، ومحمد أمین الخانجي الكتبي وأخیه.

براهیم بن محمد بن عبد اهللا إلالمقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد،  - ٣٧

هـ)، المحقق: د عبد ٨٨٤بو إسحاق، برهان الدین (المتوفى: بن محمد ابن مفلح، أ

السعودیة، الطبعة:  –الریاض  - مكتبة الرشد  ط/الرحمن بن سلیمان العثیمین، 

 م.١٩٩٠ - هـ ١٤١٠األولى، 

نزهة األلباء في طبقات األدباء، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا  - ٣٨

هـ)، المحقق: إبراهیم ٥٧٧ن األنباري (المتوفى: األنصاري، أبو البركات، كمال الدی

 - هـ  ١٤٠٥الطبعة: الثالثة، األردن،  –السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء 

  م.١٩٨٥

صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي (المتوفى: لالوافي بالوفیات،  - ٣٩

 –إحیاء التراث دار  ط/هـ)، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، ٧٦٤

  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بیروت، عام النشر:

ا: 
ً
  كتب ودراسات معاصرة: سابع

التطبیقات المعاصرة لجریمة السرقة، علي سلیمان البطرش، رسالة ماجستیر  - ٤٠

  م.٢٠٠٥مقدمة لجامعة مؤته 

جرائم اإلنترنت دراسة فقهیة، كوثر عادل عدنان، رسالة ماجستیر مقدمة  - ٤١

  م.٢٠٠٧ة، رسالة ماجستیر مقدمة للجامعة األردنیة للجامعة األردنی

جرائم الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي، عبیر النجار، رسالة ماجستیر  - ٤٢

  م.٢٠٠٧مقدمة للجامعة اإلسالمیة في غزة 



    

 

 

 
 

٧٢٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 واحلسابات  البنكيةإلنرتنت رسقة األموال عن طريق ا

سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب اآللي، محمود عبد اهللا حسن علي، دار  - ٤٣

  م.٢٠٠٢، النهضة العربیة، الطبعة الثانیة

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر  - ٤٤

  عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة.

  مكافحة جرائم الكمبیوتر واالنترنت، عبد الفتاح بیومي، بدون ذكر الطبعة. - ٤٥

  دار الفكر العربي، القاهرة.ط/ الملكیة ونظریة العقد، محمد أبي زهرة،  - ٤٦

  

  

 


