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Abstrak

 Artikel ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pencemaran 
nama baik melalui media sosial menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosial 
melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik termasuk 
dalam kategori jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karena 
perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga 
dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku 
pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir dengan mempertimbangkan 
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam.
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املقدمة
ذلك  ويدعم  مزتايد,  الديثة ىلع حنو  اتلكنولوجيا  تطوير  ايلوم  أّن   
املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  و  الواسيب  مثل  اتلكنولوجية  اتلطورات 
ظهور  أسباب  من  نوع  يه  والواسيب  ذلك.  إىل  وما  املحمولة  واهلواتف 
اتلغيري االجتمايع ىف املجتمع, ويستطيع أن يغرّي سلوكه ىف اتلفاعل مع البرش 
أن  اإلنسان, حت  أجزاء أخرى من حياة  إىل  تنترش  تزال  اليت ال  اآلخرين. 

تظهر معايري جديدة, والقيم اجلديدة, وما أشبه ذلك.1 
إنرتنيت  شبكة  خالل  من  املعلومات  نرش  يمكن  اآلن  زمننا  فيف   
اإلعالم  وسائل  االجتماعية.  اإلعالم  وسائل  هو  منهم  واحد  خمتلفة  بطرق 
للمشاركة  تستخدم  اليت  إنرتنيت  وسيلة ىلع شبكة  نفسها يه  االجتماعية 
وإذا  السيرباين.  الفضاء  يف  اجلمعّيات  تلكوين  كوسيلة  رصاحة  واملساهمة 
اإلجتماعية  اإلعالم  وسائل  أنواع  من  كثريا  لوجدنا  اآلن  زمننا  إىل  نظرنا 
كواتساب، فيسبوك، إيستاجرام، وما أشبه ذلك. ولك ذلك ستنمو نموا رسيعا 
ما  كثريا  الّزمان،  هذا  يف  اتلكنولوجيا  تطوير  وجبانب  الّزمان.2  مرافقة  مع 
يؤدي إىل التشهري اجلنايئ اليت يرتكبها بعض انّلاس وال يستطيع أن حياسب 
ىلع عمله. التشهري هو تقديم لكمة ) لكمة أو جمموعة من اللكمات أو اجلمل 
( من خالل إتّهام عمل معّي، ويوّجه إىل رشف شخص معّي وقد يتسّبب إىل 

إذالل رشفه وخجل كرمه حت يشعر ضعيفا بعمله وحقريا بنفسه.3
فيف القانون اإلندونييس مادة 82 فقرة )2( يف املعلومات واملعامالت 

االكرتونية تقول : 
ّك شخص عن قصده وبدون حقه لنرش املعلومات اليت تظهر اإلكراه 
والقبائل  وادليون  بالشعوب  تناسب  االجتماعية  أو  الفردية  العداوات  أو 

والفرق.4  

1  Dikdik M. Arif  Mansyur et al, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung:PT.
Redika Aditama,2005), p.3

2   مأخوذ من laisos_aideM/ikiw/gro.aidepikiw.di//:sptth يف اتريخ 31 أبريل 8102 يف الساعة الثامنة ليال
3 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif  Penghinaan, (Surabaya: ITS Press,2009), p. 89
4  Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016,  ( Jakarta: Kelompok 

Gramedia, 2017 ), p. 48
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قد  اليت  األعمال  يف  جند  بالتشهري  تتعلق  اليت  انلظم  اإلسالم,  فيف   
منعها اهلل فيما يتعلق بالرشف, إما الدود كجريمة القذف أو اتلعزير كعدم 
اإلهانة إىل الغري, كشف العيوب اآلخرين, وما أشبه ذلك. يوفر القانون اجلنايئ 
اإلساليم أساًسا قانونيًا للمحكوم يشري إىل القرآن الي ينص ىلع أن ماكفأة 
الفعل الرشير جيب أن تكون مناسبة مع ذلك الفعل. أدخل اإلسالم هذا 
العامة  واملصالح  اإلنسانية  باملعامالت  اليت هلا عالقة  اجلريمة  إىل  التشهري 
آثار سلبية ىلع حقوق األفراد واملجتمعات اليت يه واسعة  اليت تتسبب يف 
االنتشار وعميقة للغاية ألن الرشيعة اإلسالمية حتيم الرشف للك إنسان يف 

هذه ادلنيا.
يقيض  القذف,   ملرتكب  الدود  عقوبة  تقرير  جبانب  وبذلك,   
القانون اإلساليم أيضاً بالعقوبة الزمنية ىلع أنواع أخرى من األعمال اليت 
عقوبته  تنفيذ  كنت  اليت  اتلعزير  كعقوبة  يعن  اإلنسانية  الكرامة  حتط 
موكول إىل الاكم أو القاض أو إىل من يستحق السلطة القضائية. وأيضا, 
هدد اإلسالم ملرتكب التشهري بانلار, ألن اإلسالم حييم الرشف للك عبد 

من عباده.
يف  االجتماعية  اإلعالم  بوسائل  وعقوبته   التشهري  جريمة  مفهوم 
القانون اإلندونييس  رقم 91 اعم 6102 يف املعلومات واملعامالت االلكرتونية
تعريف جرمية التشهري  بوسائل اإلعالم االجتماعية يف القانون اإلندونيسي رقم 91   )1

عام 6102
تؤدي  اإلنرتنت  تكنولوجيات  يف  الرسيعة  اتلطورات  أن  يبدو 
التشهري،  جريمة  املثال،  سبيل  يلع  املجال،  هذا  يف  جديده  جرائم  إىل 
واالستفزازات،  واتلخريب،  واتلجسس،  اجلريمة،  ببيانات  واتلالعب 
وغسل األموال، والرسقة، وبرامج القرصنة أو تدمري املعدات وما أشبه 
ال  السيربانيه(  )اجلرائم  اإلنرتنت  خالل  من  اجلريمة  معدل  وأما  ذلك. 
تتبعه قدرة الكومة يلع موازنة ذلك، حت جيعل الصعب اتلحكم فيها.5

5 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2014 ), p.3
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قانون  يف  كن  تفسري  أي  يوجد  ال  الي  التشهري  أو  اإلهانة  أن 
املعلومات  جريمة  عقوبة  أن  يثبت  االكرتونية  واملعامالت  املعلومات 
 ( اخلاص  القسم  من   )3( الفقرة   72 مادة  االكرتونية  واملعامالت 

املتخصصون ىف القانون ( من اإلذالل.6
وفيما يتعلق بمصطلح »اإلهانة« جيب أن يفرس ىلع أنه إهانة يف 
معن اجلنس، هو ك أعمال اليت تهاجم رشف شخص معي، والقانون 
وفقا  أنه  فالسبب،  اإلهانة.  أشاكل  من  شلك  أي  يف  إهانة  يلع  حيتوي 
أنه وفقا تلص العاملية )والتشهري( هو لسبب  املصطلح واإلهانه  ملفهوم 
 gnigideeleb ور                                        فإن مصطلح التشهري أو اإلهانة
نفس  محاية  أساس  ىلع  اجلرائم  أنواع  من  ملجموعة  )مؤهل(  إسم  هو 
املصالح القانونية .املصلحة القانونية فيما يتعلق برشف اإلنسان ومحاية 
الرشف للك شخص. تهدف إىل حتقيق والفاظ ىلع السالم واالطمئنان يف 
اتلعامل بي انلاس من تصفات اآلخرين الين يشعرون بمشاعر العار، 
واتللوث، واإلذالل، ولكها تدل مشاعر الكراهية، وعدم الرضا، والغضب، 

من نوع اإلذاء الي يستطيع أن يؤذي قلب غريه.7
عقوبة التشهري بوسائل اإلعالم االجتماعية يف القانون اإلندونيسي رقم 91 عام   )2

6102 يف املعلومات واملعامالت االكرتونية
املادة 72-الفقرة )3( من املادة 54 من القانون املذكور تبدو بسيطه 
باملقارنة مع مواد القانون اجلنايئ املحددة. وللك، ينبيغ أن يشري تفسري 
الفقرة )3( من املادة 72 من القانون اجلنايئ إىل املواد اليت يه أهانه يف 
القانون. وال يوجد يف هذا القانون أي مفهوم للتشهري، االشاره إىل الفقرة 
)1( من املادة 013 من القانون اجلنايئ، يعرف بأنه الفعل املتمثل يف اإلهانة 

أو التشهري ِاتهاما ليشء الي يقصده أن يعرف مجهور انلاس.8

6 Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Media Nusa 
Creative, 2015), p. 69

7 V Ibid, p.82
8  Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, ( Jakarta:Sinar Grafika,2011 ), p. 123

Wetbook van Strafrechtbeleediging
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املادة 72 الفقرة )3( اليت تقول : ك شخص عن قصده وبدون 
حقه نلقل أو إلتاحة معلومات إلكرتونية أو وثائق إلكرتونية اليت تمكن 

الوصول إيلها تتضمن رسوم اإلهانة أو التشهري.
املادة 54 الفقرة )3( من املادة 72 الفقرة )3( املعلومات واملعامالت 
أو  نلقل  حقه  وبدون  قصده  عن  شخص  ك  تقول:  اليت  االلكرتونية 
الوصول  تمكن  اليت  إلكرتونية  وثائق  أو  إلكرتونية  معلومات  إلتاحة 
إيلها تتضمن رسوم اإلهانة أو التشهري  كما قصد ىف املادة 72 الفقرة )3(، 
فعقوبته السجن ملدة أقصاها 4 )أربع( سنوات، أو الم أقصاها 000,000,057 

) سبعمائة ومخسون مليون روبية (.9 
وال يتضمن القانون رقم 91 اعم 6102 يف املعلومات واملعامالت 
القانون اجلنايئ، بل  الواردة يف  الكرتونيه أشاكال من اإلهانه أو التشهري 
القانون  التشهري فحسب. وكما ورد ىف  أو  السب  يتضمن وصفا جلريمة 
السابق القيام ب »توزيع أو نقل أو إتاحة الوصول إيلها«. وأما ىف الواقع، 
الوصول«  إتاحة  أو  أو نقل  »توزيع  بعبارة  ال يوجد أي تفسري ملا يقصده 
يف القانون رقم 91 اعم 6102 يف املعلومات واملعامالت الكرتونيه. ووفقا 
املحكمة ادلستورية رقم 2/بويلو-9002/7  الصادر عن  للنظر يف الكم 
أو  الوسائل  طريق  عن  اإلشاعة  هو  اتلوزيع  ييل:  مما  يوضح   98 الصفحة 
اإلرسال  املرغوبة،  املعينة  األشخاص  إىل  املوجهة  اإللكرتونية  الوسائط 
هو إدخال املعلومات يف شبكة وسائل اإلعالم اإللكرتونية اليت يمكن 
الوصول إيلها إىل أي شخص غري حمدود بالزمان أواملاكن )يف أي وقت 
مع  اتلفاعل  أنشطه  تنفيذ  هو   (  sseccAالوصول ماكن(،  أي  ويف 
املعلومات  الشبكة،  يف  أو  بمفردها  تقف        اليت  الكرتونيه  األنظمه 
اإللكرتونية يه واحدة أو جمموعة من ابليانات اإللكرتونية، ىلع سبيل 
املثال ال يقتص ىلع الكتابة أو الصوت أو الصور أو اخلرائط أو اتلصاميم 
أو الصور الفوتوغرافية أو ابليانات اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوين أو 
أو ما يشبهه، وخطابات اإلشارة واألرقام  النسخ اإليلكرتوين  أو  الربقية 

9 Tim Redaksi, BIP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
p. 18

( Access )
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والرموز الوصول، أو الرمز، أو اثلقب الي تمت معاجلته والي هل معىن 
أو يمكن فهمه من األشخاص القادرين ىلع فهمها، الوثائق االكرتونية 
يه عبارة عن رسائل إلكرتونية مكتوبة أو مطبوعة يمكن استخدامها 
كديلل يف شلك كتابة أو أصوات أو رسومات أو خرائط أو تصميمات أو 
صور أو تبادل إلكرتوين للبيانات  أو الربيد اإللكرتوين أو الربق أو النسخ 
اإليلكرتوين أو ما يشبهه ثم األرقام أو رموز الوصول أو الرموز أو اثلقوب 
األشخاص  من  فهمها  يمكن  أو  معىن  هلا  واليت  معاجلتها  تمت  اليت 

القادرين ىلع فهمها.10
لقد وضح ابليان بأن عقوبة التشهري يف القانون اإلندونييس رقم 91   
اعم  6102 يف املعلومات واملعامالت االكرتونية يعن كلسجن أقصاها أربع 
سنوات أو الم  أقصاها 000,000,057 ) سبعمائة ومخسون مليون روبية ( لقد 
 11 رقم  اإلندونييس  القانون  يف  هذا  قبل  القانون  إىل  بنسبة  اتلغيري  حدث 
اعم  8002 يف املعلومات واملعامالت االكرتونية يعن ك السجن أقصاها ست 
سنوات أو الم أقصاها 000,000,000,1 )مليار واحد روبية (. وذلك نظرا ملصلحة 

انلاس أوالاجة اليت تستويف ىلع ذلك.
يف  االجتماعية  اإلعالم  بوسائل  وعقوبته  التشهري  جريمة  مفهوم 

الفقه اجلنايئ اإلساليم 
تعريف جرمية التشهري  بوسائل اإلعالم االجتماعية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي  )1

لفظ  أي  اإلنسانية  الكرامة  لماية  اإلسالمية  الرشيعة  رشعت 
رشف اإلنسان، فمنع اهلل العمل الي يستطيع أن يزيل كرامة اإلنسانية سواء 
كن فرديًا أو كعضو يف املجتمع.11  منع اإلسالم شديدا عن فعل انلميمة أو 
أو  بأسماء سيئة،  أو ادلعوة  أو االستناكر،  الشتم،  أو  أو اتلجسس,  اتلأيلب, 
أفعال مشابهة تلمس الرشف أورشف اإلنسان. فاإلسالم أيضا، يهي أوئلك 
القيامة،  يوم  يف  شديد  بوعد  أيضا  ويهددهم  اآلثام،  هذه  يرتكبون  الين 

ويدخلهم يف صنف الفاسقي.
10 O.C. Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Againts Injustice, ( Jakarta: Indonesia Againts 

Injustice,2010 ), p. 131 
11  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  p.61
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الشهرة  العرب  لسان  ويف  شهر  باب  من  اللغة  يف  والتشهري   
ظهور اليشء يف سعة حت يشهره انلاس والشهرة الفضيحة.12 ويف املصباح 
املنري شهرته بي انلاس أبرزته وشهر الديث )شهراً( و)شهرة( أفشيته 

فاشتهر.13
إسناد  الّم:  أقسام:  ثالثة  إىل  التشهري  املاليك  الرمحن  عبد  قّسم 
واإلذالل  الغضب  تسبب  خفية  إشارة  شلك  ىلع  لشخص  معينة  مسألة 
اإلنساين، القاض: ك ما يتعلق بالسمعة واحرتام الات دون أن ينسب 
أي يشء معي، اتلحقري: ك لكمة اليت تتصف فيها اإلهانة أو التشهري.14
فيف الرشيعة اإلسالمية تصنفت جريمة التشهري يف عقوية   
اتلعزير اليت ال حد فيها وال كفارة يف اإلسالم. و يفوض هذا األمر إىل 

أويلاء األمور أو القضاة، إما من إثباته أو من تنفيذ هذا األمر.
عقوبة التشهري بوسائل اإلعالم االجتماعية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي  )2

كما ذكر ابلاحث سابقا بأن ليس هناك ديلل خاص الي يبحث 
التشهري  دخلت عقوبة 

ُ
أ بل  اإلسالمية  الرشيعة  التشهري يف  عن عقوبة 

إىل عقوبة اتلعزير اليت ال حد فيها وال كفارة يف اإلسالم. فقسم ابلاحث 
عن عقوبة التشهري يف الفقه اإلساليم إىل حبثي حت يستطيع أن يدرك 
ما   يف  ابلحث  األول،  ابلحث،  بهذا  اإلسالم  يف  التشهري  عقوبة  القارئ 
اتلعزير،  جبريمة  يتعلق  فيما  ابلحث  واثلاين،  القذف،  جبريمة  يتعلق 

وسيوضح ابليان فيما يأيت : 
جرمية القذف  .1

نواعن:  القذف  الرشيعة،  ويف  وغريه.  بالجر  الريم  لغة  القذف 
القذف الي يعاقب بالد يعن الريم للمحصن جبريمة الزنا أو باالتهام 
الي يستطيع أن يزيل نسبه. والقذف الي يعاقب باتلعزير يعن االتهام 

12   ابن منظور األفريقي، لسان العرب جـ 4 يف مادة ) ش ه ر (، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب (, ص 134
13  علي الفيومي املقرئ، املصباح املنري فىي غريب الشرح الكبري، )لبنان: مكتبة لبنان،7891 م(، ص 854

14  Abdul Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, ( Semarang: CV. Thoha Putra, 1989 ), p.12
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أراكن جريمة  وأما  املحصن.15  لغري  أو  للمحصن  االتهام  إما   الزنا،  لغري 
القذف: وجود االتهام بالزنا أو إزالة النسب، الشخص املتهم من املحصن، 

وجود انلية اخلبيثة اليت ختالف الرشيعة.
عقوبة القذف أ . 

عقوبة القذف نوعان:
العقوبة الرئيسية، يعن جدل ثماني جدلة. دخلت هذه العقوبة   )1
يف الد، أي العقوبة اليت قد قررته الرشيعة اإلسالمية حت ال 
ينبيغ ألويلاء األمور أن يعطي العفو إىل اجلاين. وأما املقذوف، 
فاختلف العلماء يف هذا األمر. عند مذهب الشافيع، يستحق 
من  بنسبة  أعظم  اإلنسان  العفو، ألن حق  يعطي  أن  املقذوف 
يعطي  أن  املقذوف  يستحق  ال  النيف  مذهب  وعند  اهلل.  حق 
العفو، ألن يف جريمة القذف أن حق اهلل أعظم بنسبة إىل حق 

اإلنسان.
الزائدة، يعن ال تقبل شهادته. عند اإلمام أب حنيفة،  العقوبة   )2
عند  ولكن  بعمله،  تاب  قد  كن  ولو  القاذف  شهادة  بطلت 
اإلمام مالك، الشافيع، و أمحد، تفبل شهادة القاذف  إذا قد تاب 

بعمله.16 
جريمة اتلعزير  .2

اتلعزير لغة اتلأديب أو الرد واملنع. واصطالحا هو عقوبة اتلأديب أو 
اجلريمة اليت ال حد فيها يف الرشيعة اإلسالمية.17

تفصيليا،  العقوبة جممال وال  الاكم  العقوبة، حدد  فيف حتديد هذه 
وباملعن أن املرشع للقواني ال حيدد العقوبة للك جريمة اتلعزير، بل حيدد 
املفهوم  اتلعاريف، من  أثقلها. ومن هذه  إىل  أخفها  العقوبة من  مجاعة من 

15  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), p.60
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, p.60

17  قمسم املنهج الدراسي، الفقه للصف الثالث كلية املعلمني اإلسالمية، )كونتور: دارالسالم للطباعة والنشر، 1102 م (, ص 511
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وال  فيها  حد  ال  اليت  املعصية  أعمال  من  تتكون  اتلعزير  جريمة  أن  أيضا 
كفارة يف اإلسالم. فبذلك أن أساس جريمة اتلعزير يعن املعصية. وجبانب 
ذلك، فإنها قادرة ىلع إثبات عقوبة اتلعزير إذا قصد به مصلحة اعمة، مهما 
كن عمله ليس من املعصية. فإن األعمال اليت تدخل إىل هذه املجموعة ال 
تستطيع أن تقرر، ألن األعمال ال حترم لاتها، بل لصفاتها. إذا كنت صفاتها 
موجودة فأعماهلا حمرمة. و العلة ىلع عقوبته ألنها ترض العقوبات ىلع هذه 
األفعال ضارة أو ضارة باملصلحة العامة. إذا كن هناك يف أي عمل عنارص 
ترض باملصلحة العامة، فإن الفعل يعترب جريمه ويكون مرتكبوها عرضة 
للعقاب. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك يف القانون أي عنص يرض باملصلحة 

العامة، فعندئذ ال يكون العمل هو اجلريمة وال يتعرض اجلاين للعقاب.
الفقهاء بأن اتلعزير ال جيوز أن يتفوق ىلع الدود. وهم  قرر بعض   
يعربون بأن اتلعزير ال ينبيغ أن يتجاوز من الدود املفروضة ىلع العصيان. 
فالعقوبة يف اتلعزير ال حيدد من اهلل أو الرسول، بل جيوز للقاض أن يزين 
العقوبة اليت تناسب باجلرائم املعينة.  ويمنح شلك العقاب حبكمه مع املرااعة 
الضارة  يف  االجتمايع  اتلغري  يلع  تؤثر  اليت  املختلفة  للعوامل  اخلاصة 
البرشية، وتتباين استنادا إىل تنوع األسايلب املستخدمة أو املحكمة يف نوع 
االنتهاكت  املعاقبة يلع  ويمكن  القواني.  يف  إثباتها  يمكن  اليت  اجلريمة 
السالم  وممتلاكتهم فضال عن  انلاس  حياة  مع  تتعارض  اليت  الطريقة  بهذه 

والوئام يف املجتمع.18
أركان جرمية التعزير أ . 

ال يمكن ألي شخص أن جيىن إذا لم يوجد نصا أو القانون الي 
يرتتب ىلع ذلك. عرف القانون اجلنايئ بمصطلح                                  ....     
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,               ,) عدم الشاكوى, عدم العقوبة قبل وجود القانون(.19  
أو  تعترب حريمة ملن يرتكب جريمة  » ال  تقول  اليت  القاعدة  مثل   
يرتك جريمة إذا لم لوجد ديلال واضحا ىلع ذلك.« كلقاعدة اليت تقول: عدم 

18 Jain Mubarok dan Eceng Arif  Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( 
Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), p.14

19 Moelijatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), p.23

“Nullum Delictum Nulla

 Poena Sine Praexiat lage
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العقوبة وعدم اجلريمة إال بوجود انلّص أو ادليلل.  كن العمل يعترب جريمة 
إذا كن العمل يتكون ىلع األراكن العامة اآلتية : وجود انلص الي يمنع عن 
العمل و يهدد العقوبة به، فهذا الركن ذكر باصطالح »الركن الرشيع«، وجود 
العمل الي يدل ىلع اجلريمة, ظاهرا كن أم خفيا، فذكر هذا الركن باصطالح 
»الركن املادي«، أن املرتكب للجريمة ملكف، يعن الشخص الي يمكن 
حماسبته ىلع اجلريمة اليت قد ِارتكبها، فذكر هذا الركن باصطالح »الركن 

األدب«.20  
ب . أنواع جرمية التعزير 

 : إىل قسمي  اتلعزير  تنقسم جريمة  املجاوزة،  القوق  نظرا من 
جريمة اتلعزير اليت تتعلق حبق اهلل، جريمة اتلعزير اليت تتعلق  حبقوق 

الفردية.
نظرا من صفاتها، تنقسم جريمة اتلعزير إىل ثالثة أقسام : اتلعزير 
بسبب املعيص، اتلعزير بسسب العمل الي يرض املصلحة العامة، اتلعزير 

بسبب ِارتكاب جريمة.
جريمة  تنقسم  حكمه،  إثبات  طريقة  من  نظرا  ذلك،  وجبانب 

اتلعزير إىل ثالثة أقسام : 
ولم  القصاص  أو  الدود  جرائم  من  تتكون  اليت  اتلعزير  جريمة   )1
تستويف رشوطه أو وجود الشبهة مثل جريمة الرسقة اليت ال حتصل 

ىلع انلصاب أو الرسقة ىلع أهله.
جريمة اتلعزير اليت قد ذكرت نوعها ىف انلص أو ادليلل ولم حتدد   )2

عقوبته مثل الربا، الرشوة، تقليل اجلرعة واملقاييس
جريمة اتلعزير اليت لم تذكر نوعها وعقوبتها يف انلص، فيفوض هذا   )3
ملوظيف  انلظام  جماوزة  مثل  األمور  أويلاء  إىل  كمال  اثلالث  انلوع 

الكومة.
وقسم عبد العزيز اعمر جريمة اتلعزير تفصيليا إىل أنواع، وذلك : 

20 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ), p.298
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جريمة اتلعزير الي يتعلق بالقتل،الجريمة اتلعزير الي يتعلق باجلرح، 
جريمة  األخالق،  وتدمري  الرمة  بإنتهاك  يتعلق  الي  اتلعزير  جريمة 
باملصالح  يتعلق  الي  اتلعزير  جريمة  باألموال،  يتعلق  الي  اتلعزير 

الفردية، جريمة اتلعزير الي يتعلق باألمن العام.21
ج( أنواع عقوبة التعزير

الغاية من عقوبة اتلعزير ويه كلوقايئ ) البد أن تؤثر عقوبة اتلعزير   
أو   ،) عليه  املحكوم  مع  اجلريمة  بنفس  يرتكب  ال  يك  لغريه  إجيابيا  أثرا 
ال  يك  اجلريمة  ملرتكب  راداع  أثرا  اتلعزير  عقوبة  تؤثر  أن  )البد  كلقميع 
اتلعزير  أن حتمل عقوبة  ) البد  أو كلعاليج   ،) يعيد مرة أخرى يف حياته 
إىل إصالح األخالق والسلوك للمحكوم عليه (، أو كملثقف )البد أن تؤثر 
عقوبة اتلعزير للمحكوم عليه يف تغيري أسلوب حياته لإلبتعاد من املعصية 

ألنه ال حيب اجلريمة (.22
تتكون عقوبة اتلعزير من أنواع كثرية، ولكن يمكن مجع املخطط 

ىلع أربع طبقات :
عقوبة التعزير اليت تشري إىل األجسام، كالقصاص أو اجللد  )1

عقوبة التعزير اليت تتعلق حبرية املرء، كعقوبة السجن أو النفي  )2
عقوبة التعزير اليت تتعلق ابألموال، كالذم، املصادرة لألموال، و تدمري السلعة  )3

عقوبة أخرى اليت تثبث من أولياء األمور للمصاحل العامة.23  )4
اإلعالم  بوسائل  التشهري  عقوبة  عن  اإلساليم  اجلنايئ  الفقه  نظر 
االجتماعية يف القانون اإلندونييس رقم 91 اعم 6102 يف املعلومات واملعامالت 

االكرتونية
إن أمر محاية األرسة يف اإلسالم أمر البد منه الي ال جيوز تركه يف   
اإلسالم، أن األرسة يه اهلداية واألمانة من اهلل اليت تعلقت فيها الكرامة 

21 Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, p.255
22 Ahmad Jazuli, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,1997 ), p. 190
23 Ahmad Jazuli, Fiqh Jinayah, p.258
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واملرتبة لشخص كمل. إن وجود الرشيعة اإلسالمية بشلك ضمن أو رصيح 
كجلريمة  املجتمع،  يواجهها  اليت  املشاك  لل  بدياًل  يكون  أن  يمكن 
األواخر،  هذه  يف  كثريا  وتقع  بفعلها  تتسهل  اليت  بالرمة  تتعلق  اليت 
تتعلق باستخدام إنرتنت اليت تتسهل يف الوصول إيلها وكرثة أنواع الوسائل 
االجتماعية اليت كنت حاهلا ىف القلق، يستخدمون انلاس للتشهري بعضهم 

ببعض.
رشعت الرشيعة اإلسالمية يلطمنئ املعيشة ولفظ حياة انلاس يف   
انلفس,  ادلين, حفظ  : حفظ  ماييل  الصيانة ىلع  أشاكل  وتشمل  ادلنيا.  هذه 

حفظ العقل, حفظ النسل, حفظ املال24
أن  البد  عقاب  أو  جزاء  يه  العقوبة  أن  ىلع  اإلساليم  الفقه  نظر   
يتلقاها اجلاين ىلع اجلريمة اليت قد ِارتكبها. فبوجود ذلك العقاب ستوجد 

املصلحة للمجتمع اعما.
فيف نظر الفقه اجلنايئ اإلساليم، العقوبة نلقل أو إلتاحة معلومات   
إلكرتونية أو وثائق إلكرتونية اليت تمكن الوصول إيلها تتضمن رسوم اإلهانة 
أو التشهري كما قد كتب يف القانون اإلندونيس رقم 91 اعم 6102 يف مادة 72 
الفقرة )3( فتلك العقوبة أدخلت إىل عقوبة اتلعزير الن لم يوجد نصا أو 
ديلال الي يبحث عن هذا. فقسم العلماء جريمة اتلعزير إىل قسمي، اجلريمة 
اليت تتتعلق حبق اهلل، واجلريمة اليت تتعلق حبقوق الفردية. وأما اجلريمة اليت 
تتعلق حبق اهلل ويه اجلريمة اليت تتعلق بمصلحة العامة. املثال : اإلفساد ىف 
األرض، االغتصاب، الرسقة، الزنا، الرابة، وعدم الطاعة إىل أويلاء األمور. 
باملصالح  تتعلق  اليت  الفردية ويه اجلريمة  اليت تتعلق حبقوق  وأما اجلريمة 
للحيوان،  أمام جملس املحكمة, اإليذاء  الكذب  الزور،  الفردية مثل شهادة 

االنتهاك لقوق اآلخرين ) مثل ذخول بيت غريه من غري إذن (.25
إىل  االجتماعية  اإلعالم  بالوسائل  التشهري  عقوبة  أدخلت  فبذلك   
جريمة اتلعزير، أن األعمال اليت تدخل إىل هذه الطبقة كألعمال اليت تهدد 
بنوع أو من أنواع عقوبة اتلعزير. نظرا من األعمال اليت أدخلت إىل عقوبة 

24 M.Hasbi Ash Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975 ), p.129
25 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, p.162
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اتلعزير، فينقسم اتلعزير مما ييل : اتلعزير ىلع املعصية, اتلعزير ىلع املصلحة 
العامة, اتلعزير ىلع اإلعتداء

قد  املعصية  أعمال  ألن  مهدد  فعقوبته  املعصية  ىلع  اتلعزير  وأما   
منعها الرشيعة اإلسالمية ومن يرتكب هذه اجلريمة فهو مذنب. واتلعزير 
الي يتعلق بمصلحة العامة يستند إىل عمل رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، 
أنه حبس شخصا املتهم برسقة اإلبل، فأطلقه رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم 

بعد أن يثبت بأنه ال يرسق ذلك اإلبل.26
فيف هذا الال، أن القاض هل حق  يف إثبات العقاب ملرتكب جريمة   
العقاب موجه ملرتكب اجلريمة يك ال يعيد مرة أخرى عمله  اتلعزير. وأن 
يف حياته، وأن يعطي عربة لغريه يك ال يرتكب اجلريمة يف حياتهم. وإثبات 
و  تلأديب  ألجل  بل  للغري  االنتقام  ألجل  ليس  اتلعزير  جريمة  يف  العقوبة 
الراعية يف حياته. كما كن الرأي الي قرّره اإلمام املاوردي بأن اتلعزير هو 
العقوبة للجريمة اليت ال عقاب هلا يف الرشيعة اإلسالمية اليت كنت صفاتها 

تأديب وتنبيه يك ال يعيد تلك اجلريمة يف حياته.
ارتكب  قد  الي  شخص  إىل  خمصص  االعتداء  ىلع  اتلعزير  كن   
جريمة إىل غريه حت يشعر غريه بالظلم. فىف التشهري، كن هذا العمل داخل 
يف اتلعزير ىلع اإلعتداء. ألنه من الفعل املمنوع يف اإلسالم ويتعلق بالرشف 

والرمة حت يستطيع أن يزنل املرتبة لشخص.
فيف اإلسالم وجدنا كثريا اللكمات من القرآن أو األحاديث اليت هلا   
نفس املعىن بكلمة اإلهانة كلكمة الفتنة، السد، الغيبة، أو انلميمة اليت 
كنت هذه اللكمات هلا معىن اإلهانة، اإلذالل، اإلسائة واالحتقار لآلخي من 
وإظهار  لآلخرين  اإلحتقار  أو  اإلساءة  أو  اإلذالل  تعن  السخرية  بينة.  غري 
قبحهم وحرمانهم. يمكن اتلعبري عن السخرية واإلهانات باللكمات واألفعال 
أيًضا مع اإليماءات واملواقف. أخبار اإلذالل تأثري كبري جداً وعواقب كثرية 
جداً، ألنه يمكن أن تشوه شخص ما، ويمكن أيضا أن تهز مهنته املجتمع. 

قال اهلل تعاىل ىف القرآن : 

26 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, p.83
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ا ِمنُْهْم  ْن يَُكْونُْوا َخرْيً
َ
 يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَس أ

َ
ْيَن آَمنُْوا ال ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
يَاأ

 
َ

َوال ْنُفَسُكْم 
َ
أ ِمُزْوا 

ْ
تَل  

َ
َوال ِمنُْهنَّ  ا  َخرْيً يَُكنَّ  ْن 

َ
أ َعَس  نَِساٍء  ِمْن  نَِساٌء   

َ
َوال

َِك ُهُم 
َ

وئل
ُ
ْيَماِن َوَمْن لَْم َيتَُب فَأ ِ

ْ
ُفُسْوُق َبْعَد اإل

ْ
َقاِب بِئَْس االِْسُم ال

ْ
ل
َ ْ
َتنَابَُزْوا بِاأل
الُِمْوَن27 الظَّ

فمن هذه اآلية الكريمة تظهر أن السخرية واإلذالل وإهانة اآلخرين   
هو إخفاء خيف وجيب جتنبه يف معاملة الياة البرشية. وتكون اآليات من 
القرآن واألحاديث تذكرة للمؤمني يك ال يشعروا بأنه يف درجة كملة، اعيلة، 

ومتكفية ذاتيا. رغم أن ك إنسان هلم انلقصان، النسيان، أو األخطاء. 
وملدة البس املفروض يف عقوبة التشهري عند القانون اإلندونييس   
حوايل أربع سنوات، فنظر الفقه اجلنايئ اإلساليم ىلع ذلك، و ينقسم البس 

إىل قسمي : البس املحدد املادة، البس غري املحدد.
أقّل مدة هذا انلوع  الفقهاء ىلع أن  ِاتفق  املادة  فيف البس املحدد   
من البس يوم واحد وأما حده األىلع فمختلف فيه، فعند املالكية موكول 
إىل اجتهاد الاكم.28 والشافعية يقدرون أعاله بشهر لالسترباء والكشف 
اعتاد  ملن  وهو  املحدد  غري  البس  وأما  واتلقويم.29  للتأديب  أشهر  وبستة 
ِارتكاب اجلرائم و أرض انلاس جبرائمه ولم تفد يف ردعه العقوبات العادية 
ىف  فيخدل  حاهل  ينصلح  لم  وإن  رساحه  فيطلق  حاهل  ينصلح  حت  فيحبس 

البس حت املوت.30
القانون  عند  التشهري  عقوبة  يف  املفروضة  املايلة  العقوبات  وأما   
اإلندونييس بدفع الم 000,000,057 ) سبعمائة ومخسي مليون روبية (، فنظر 
اتلعزيرية  العقوبات  أحد  باملال   العقوبات  أن  ىلع  اإلساليم  اجلنايئ  الفقه 
اليت أخذت بها الرشيعة اإلسالمية ومن األحاديث انلبوية الواردة يف ذلك ما 
أخرجه أبو داود يف سننه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن انلب صل 
اهلل عليه وسلم أنه قال : ) يف ك سائمة إبل يف أربعي بنت بلون واليفرق إبل 

27 سورة احلجرات: اآلية 11
28  ابن فرحون اليعمري، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام جـ 2، ) بريوت: دار عامل الكتب، 3002 م(, ص 033

29 املاوردي، األحكام السلطانية والوالايت الدينية، ) كويت: مكتبة دار ابن قتيبة، 9891 م(, ص 632
30  نفس املرجع، ص 022



Volume 2, Number 1, June 2019 95

عقوبة التشهري بوسائل اإلعالم االجتماعية يف القانون اإلندونييس رقم 91 اعم 6102 

عن حسابها من أعطاها مؤحترا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر 
ماهل عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس آلل حممد منها يشء(.31

واألحاديث واآلثار يف ذلك كثرية وبه قال املالكية والنابلة والشافيع   
يف أحد قويله.32 وحاصل مذهب النفية عدم اتلعزير بأخذ املال33 وأنه كن 
يف إبتداء اإلسالم نسخ. وقد رد ابن القيم دعوى النسخ بقوهل: ومن قال إن 
العقوبات املايلة منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط ىلع مذاهب األئمة نقال 

واستدالال. واملدعون للنسخ ليس معهم كتاب وال سنة وال إمجاع.34
فتلك العقوبة ال تنفعها للعقاب فحسب. بل تنفعها أيضا للتأديب   
أنواع  من  للمجتمع  عظيمة  محاية  وتكون  اجلريمة.  ملرتكب  ولإلصالح 
اجلريمة حوهلا. التشهري الي يرتكبه شخص هو جريمة جنائية تؤدي إىل 
ويمكن  املعي.  الشخص  ترض  أن  يمكن  حبيث  اآلخرين  كرامة  حتطيم 
األخرى.  والقواني  اإللكرتونية  واملعامالت  املعامالت  بقانون  معاقبتها 
وبذلك أدخل التشهري بوسائل اإلعالم االجتماعية يف الفقه اجلنايئ اإلساليم 
إىل جريمة اتلعزير ال جريمة القصاص أو الدود. واتلأكد من ذلك أنها لم 
توجد األخبار أو اإلعالم بوسائل اإلعالم االجتماعية أو االكرتونية يف زمن 
رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، فذللك لم يوجد نصا أو ديلال الي يبحث 

دقيقا عن هذه اجلريمة.

اخلامتة 
فيف القانون اإلندونييس رقم 91 اعم 6102 يف املعلومات واملعامالت 
االكرتونية أن التشهري بوسائل اإلعالم االجتماعية جيوز مادة 72 فقرة )3( 
الم  أو  سنوات  أربع  أقصاها  البس  عقوبته  واكنت   )3( فقرة   54 ومادة 
اجلنايئ  الفقه  ويف  روبية(.  مليون  ومخسي  )سبعمائة   000,000,057 أقصاها 
اإلساليم, أدخلت عقوبة التشهري إىل جريمة اتلعزير. وأن التشهري بوسائل 
31 اإلمام أيب داود سليمان بن األشعت، سنن أيب داود جـ 2 يف كتاب الزكاة، ابب ىف الزكاة السائمة، ) دمشق: دار الرسالة العاملية،9002 م 

(، ص 101
32 ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ) جدة: جممع الفقه اإلسالمي، 7002 م(, ص 213

33 حممد أمني بن عمر عابدين، رد احملتار على الدر املختار جـ 6، ) دار عامل الكتب، 2002 م (, ص 601
34 ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص 413
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اإلعالم االجتماعية داخل يف جريمة اتلعزير ال جريمة القصاص أو الدود, 
ألنه لم يوجد أي إخبار كن يف زمن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم بوسائل 
اإلعالم املتنوعة كما وجدنا يف هذا الزمان. وبذلك, ليس هناك اآلية القرآنية 
اإلعالم  بوسائل  التشهري  عقوبة  عن  دقيقا  يذكر  الي  انلبوي  الديث  أو 

االجتماعية.
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