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أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
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ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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احلق يف الصورة الشخصية ومحايته يف النظام السعودي
دراسة فقهية معاصرة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية
The Right to Personal Photograph and Its
Protection under the Saudi Law
A Contemporary Jurisprudential Study
in Light of the Objectives of Islamic Law
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املستخلص ب
تسةا بينبخمالبادبحثبقةذنبيةىنباحلقبدغ بواصطماحذً،بوكذابادصواة،بويةىنبادشخصة ،ب
ويةىنبادنظذم،بمثبقةذنبحك باداصويعبادفوتوغعايف،بوحك باناهذكبادشخصة بابداصويعبيفبادفسه،ب
وحك باناهذكبادشخصة بابداصويعبيفبادنظذمبادمةودي،بوحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواةبيفب
ادفسه،بوحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواةبيفبادنظذمبادمةودي .ب
وقربكذنتبأه بناذئجبادبحثبيذبيلي :ب
أنبحتريرباملسصودبمبصطلحباحلةذةباخلذص بيفبادنظذمب(ادسذنون)بأيعبيصةببادوقوفب
علةه،بأوبحتريربطبةةاه،بو دكبقمبببنمبة بادفكعةبويعوناهذبواخامارهذبينبجماععبآلخع.
وأن باحلذج بقر بتفعض بادارخل بيف بخصوصةذ باآلخعين ،بو دك بألي بتسبب بينب
األتسبذب،بوالبيةربجمعدبوجودباحلذج بيموغذًبدلارخلبيفباخلصوصة ،بقلبالبقربينباملوازن ب
قنيبينفة بادارخلبوضبعاه،بوقنيباملصلح بيفبادمعذحبابداةعضبدلخصوصة بويفمرةب دك.
وأنبادفسهباسإتسماييبقربعذجلبوقكفذءةبانداةبويفبيعحل بيبكعةبهذهباملشكل باملاةلس ب
خبصوصة باسإنمذن،باغ بأنهبملبتكنبهنذكبتسنة بياطواةبيفباآلال بوأتسذدةبباداصويع،بتفعضب
علةه بتودةربادنصوصبواالتسانبذطبينهذ.
وأنبحقبادشخصبيفبمحذي بصواتهبادشخصة بيافع بحبمبباهلرفبينباختذ بادصواة،ب
رعذ بقةل بجبوازه بأو بكعاهاه بين بهذه بادصوا ،برإنه بينبين بعلةه بادسول بأبن بده بحعي  ،بويكونب
دصذحبهذبحقبيفبمحذياهذ،ب بويذبقةلبقاحعميهبرةنبينبعلةهبادسولبأبنبدةسبدهبحعي ،بوابداذيلب
دةسبدصذحبهباحلقبيفبمحذياهذ.
وكانت أهم التوصيات:
أنبيموغذ بادارخلبيفباخلصوصة بالبتزالبحبذج بإىلبيزيربينبادبحثبعلىبنطذقبأوتسع،ب
و دكبابدنظعبإىلبشرةباحلذج بإدةهذ،بيعبتراخلبيمذئلهذبوكثعهتذ،بوتةردبصواهذبوأحكذيهذ .ب
وادةعلبعلىبإنشذءبجلذنبياخصص ،بحلعذي بحقباسإنمذنبيفباخلصوصة ،بويعاقب بأيب
اناهذكذ بهلذ.
الكلمات املفتاحية:ب(احلقب-بادصواةب–بادشخصة ب–بادنظذمب–بادمةودي).
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Abstract
The research sheds light on the concept of "right" both literally and
technically, as well as the meaning of "personality", the meaning of law, and
an explanation on the ruling of photography, and the ruling of violation of
personality by photography in [Islamic] jurisprudence, and the ruling of
violation of personality by photography in the Saudi law, and the ruling of
violation of personality by posting photograph in jurisprudence, and the
ruling of violation of personality by posting photograph in the Saudi law.
The most important findings of the paper are:
Determining what is meant by the term private life in the law is
difficult to identify, or to determine its nature, because of the relative
relevance of the idea and its flexibility and different from one community to
another.
Need may necessitate interference in the privacy of others, for any
reason, and the mere existence of the need does not justify interference in
people's privacy, rather, the benefit of such interference must be weighed to
its harm, and the benefit in allowing the exposure to other's privacy and its
harm should be weighed as well.
That Islamic jurisprudence has solved problems related to human
privacy with rare efficiency and at an early stage, although there was no
sophisticated technology then regarding the machines and methods of
photography, which requires them to summon related texts and make
deductions from them.
That the right of a person to protect his personal photograph is based
on the purpose of taking such photograph. Hence, what was said to be
permissible or abhorred (makrooh) among these images will be regarded
sacrosanct and the owner has the right to protect it, what was said to be
forbidden, will not be accorded any sanctity, and therefore the owner has no
right to protect it.
The most important recommendations are:
The rationale for interference in people's privacy still need to be
examined more broadly, given the dire need for it, coupled with its
overlapping teeming issues, and their multifarious manifestations and
rulings.
Working on establishing specialized committees with the mandate of
protecting human right to privacy and to monitor any related violations.
Key Words:
(Right - image - personality - law – Saudi Arabian).
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املقدمة:
احلعربهللباببادةذملني،بوادصماةبوادممامبعلىبأشعفباألنبةذءبواملعتسلني،بنبةنذبحمعرب
وعلىبآدهبوصحبهبأمجةني،بأيذبقةر .ب
رفيبادةسود ب األخريةبينبهذابادةصع،بأاتحباداسرمباداسينباتساخرامبادصوابعلىبنطذقب
واتسع بومبماوى برين بارةع ،بوتزاير بتوظةف بادصواة بيف باألغعاض باسإعماية ب-على بوجهب
اخلصوص-ب حةثباب بينبادنذدابادةومبصروابصحةف بحملة بأوبدودة بالبتماةنيبابدصوابيفب
إقعازبادنبأبوجتمةرباحلرثبدلسذائ،بكعذبأنباناشذابادصواةبيفبادنمةجباحلضذايبدلعجاعةذ ب
مبذبتسريهبينبإتسهذيذ بعريرةبيفبشىتبجمذال باحلةذة،بكلبهذابأدىبإىلباهاعذمبكثريبينب
ادرولبمبذبياةحهباداطواباداسينبيفبجمذلبأجهزةباداصويعبينبيشكما بقذنونة بتاةلقبحبعذي ب
حعي باسإنمذن بوخصوصةذته بين باداهريرا بواملخذطع بادنذمج بعن بإتسذءة باتساخرام بهذهب
األجهزةباديتبقربتماخرمبيفباخلريبكعذبميكنباتساخرايهذبيفبادشع .ب
وعلةهبرسربأصبحباحلقبيفبادصواةبادشخصة ب ابأمهة بقصوىبقةربأنباناشع بآال ب
اداصويع بواهلواتف بادذكة باملزودة بقكذيريا  ،بوأجهزة باحلذتسب باآليل باديت بميكنهذ باتساسبذلب
بوإاتسذل بادصوا بيف بجزء بي ن بادثذنة بإىل بيمايني باحلذتسبذ بادشخصة باملعتبط بابدشبك ب
ادةنكبوتة  ،برأصبحت باخلصوصة بيف بغري بيأين بين باالناهذك ،بوقرأ بادسضذء بياراول بقضذايب
اناهذكباحلقبيفبادصواة،بوقرأباملشع بيفبقةضبادرولبيراسبهذهبادظذهعة،بويضعبهلذبادسواننيب
املنذتسب ؛بدمربادفعاغباداشعيةيبيفبتلكبادرول.ب ب
إنبوتسذئلباداصويعبمبخالفبأنواعهذبويناجذهتذ،بقربغر بجزءاًبينبحةذتنذ،برذسإعمامب
ادمةذتسي ،بوادرعذي باالقاصذدي  ،بواداوجةه بادفكعي ،بوادةعلة بادرتقوي  ،بواألنشط باداةلةعة ب
وادعايضة بوادفنة بابسإضذر بإىلبتسذئعبجوانبباحلةذةباملةذصعةبكذدطببوادصنذع بوادسضذءبواألينب
بوادطفلبواألتسعةب....بإخلبكلب دكبوغريهبغرابيةاعربيفبكثريبينبشؤونهبعلىبوتسذئلباداصويعب
املخالف بويناجذهتذ.بب ب
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أهمية البحث:
ومن هنا تظهر أمهية البحث من خالل:
( )1حذج بكذر بشعائح بامجماعع بملةعر بأحكذم باحلق بيف بادصواة بادشخصة  ،بومحذياه بيفب
ادنظذمبادمةودي.
( )2اناشذا بآال ب اداصويع باحلريث  ،برسر بغرا باداصويع بدغ بتفذه بقني باألي  ،بوجمعب
اتصذلبقنيبادرول،بودعذي بأتسذتسة بيفبجمذلباسإعمامبوادرتقة  .ب
( )3األضعاابادكبريةباديتبحترثبقمببباناهذكباخلصوصةذ ،بدمهود بتصويعبادشخصب
ينبغريبعلعه.
( )4اداسرم باداسين باهلذئل بواملطعد بيف بأجهزة باداصويع بوأجهزة باسإاتسذل بواالتساسبذل بيفب
وتسذئل باداواصل باحلريث  ،برسر بأصبحت بآال باداصويع ،بووتسذئل باداواصل باحلريث ب
صغريةباحلج ،باخةص بادثعن،بوميكنبأليبإنمذنباقانذؤهذ،بومحلهذبيةه،بوادرخولب
هبذبألكثعباأليذكنبخصوصة .
( )5تمذققباملصواينبادصحفةنيبعلىباداسذطبصواباملشذهريباجذالًبونمذءً،بوععضهذبدلبةعب
دونبإ هن ،بطعةذًبيفبادكمبباملذديبينبوااءبادمبقبادصحفي،بأوبكشفبحةذهت ب
اخلذص بدلجعهواباملاةطشبملةعراهذ،بكعذبأهنذبقربتماغلبداشويهبشخصة باسإنمذنب
وظهواهبمبظهعبالبيعغببأنبيعاهبادنذسبعلةه .ب
مشكلة البحث:
ميكنين أن أخلص مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:
( )1يذبتةعيفباحلق،بوادصواة،بوادشخصة ،بوادنظذم ب
( )2يذباملسصودبابداصويعبادفوتوغعايف ب
( )3يذبحك باداصويعبادفوتوغعايف ب
( )4يذباحلك بادشععيبالناهذكباخلصوصة بابداصويع ب
( )5يذباحلك بادشععيبدنشعبادصواةبادشخصة بدلغري ب
( )6يذبحك باناهذكباخلصوصة بابداصويعبيفبادنظذمبادمةودي ب
( )7يذبحك باناهذكباخلصوصة بقنشعبادصواةبيفبادنظذمبادمةودي ب
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أهداف البحث:
( )1تةعيفباحلق،بوادصواة،بوادشخصة ،بوادنظذم .ب
( )2اداةعيفبابداصويعبادفوتوغعايف .ب
( )3إقعازبحك باداصويعبادفوتوغعايف .ب
( )4قةذنبحك باناهذكبادشخصة بابداصويعبونشعبادصواةبيفبادفسه .ب
( )5إقعازبحك باناهذكبادشخصة بابداصويعبونشعبادصواةبيفبادنظذمبادمةودي.
( )6إثعاءبادفسهباسإتسماييبقبحثبمجل بينبيمذئله،بوادربهن بعلىبأنهبصذحلبدكلبزيذنبويكذن.
منهج البحث:
يمافةربادبذحثبينباملنهجبادوصفي؛برةسومبقاوثةقبادبحثبوأحكذيهبقطعيس بهترفب
ب
ِّ
ِّ
ُّ
تبينبادفكعة بواحلُ ْك ،بونمب ِّ باألقوالبإىلبأصحذهبذبينبيصذداهذ باألصلةَّ ،ب
إىلباداأكربواداثبُّ
وإضذر بقةض باملةلويذ بوادشعوح بدلنصوص بعنر باحلذج بإىل ب دك ،بواالطما بعلى بقةضب
األنظع بادمةودي بادصذداةبهبذاباخلصوص،بكنظذمباسإجعاءا باجلزائة بوغريه،بوهذاباملنهجبالب
باالتسانبذطي ،بحةث بيةاعرب
بأيضذ ،بويمافةر بادبذحث بكذدك بين باملنهج
يغفل
ِّ
باداسومي بو َ
ادنسر ً
َ
علىبادسواعربادةذي بدلوصولبإىلباملمذئلبادفععةَّ ،بكعذبقذمبادبذحثبمبذبيلي :ب
 -1قةذنبيواضعباآلاي بادسعآنة بينبادموا .ب
 -2ختعيجباألحذديثبادنبوي بادواادةبيفبادرااتس ،برإنبكذنباحلريثبيفبادصحةحنيبأوبيفب
أحرمهذباكافةتبقه،بوإالبخعجاهبينبيصذدابادمن ،بو كع باحلك بعلةه .ب
 -3كعباألقوا لبيفباملمأد بيعبقةذنبينبقذلبهبذبينبأهلبادةل ،بوتسرميبادسولباألاجحبيفب
ادغذدببيعبادةنذي بقاحعيعبحملبادنزا بيفباملمأد  .ب
 -4كعبأدد باألقوالبيعبقةذنبوجهبادرالد ،بو كعبيذبيعدبعلةهذبينبينذقشذ ،بويذبجيذبب
قهبعنهذ .ب
 -5اداةعيفبقبةضباملصطلحذ بوادكلعذ  .ب
 -6اداةعيفبابألعمامبغريباملشهواين .ب
 -7االدازامبقسواعربادلغ بوعمايذ بادرتقة  .ب
 -8ادسةذمبقفهعتس باملصذدابواملعاجع .ب
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الدراسات السابقة:
 -1محذي باحلةذة باخلذص بيف بظل باداسنةذ باحلريث بيف بادسذنون باجلنذئي :بدااتس بيسذان ،ب
دلبذحث بأمسذءبحمعرباملعغين،باتسذد بيذجماريبيفبجذية بطعاقلس .ب
وقربحترثتبادبذحث بعنباحلةذةباخلذص ،باحلعذي باجلنذئة ،باحلسوقبوادواجبذ ،باداسنةذ ب
احلريث ،بواجلعائ باالدكرتونة بقصف بعذي ،بوملبتاطعقبملوضو بادبحثبإالبيفبحرودبصفح ب
واحرةبقرونبتفذصةلبحولباحلقبيفبادصواةبادشخصة  .ب
مثبإنبدااتسيتبتاحرثبعنباجلذنببادفسهيبوادنظذييباملةعولبقهبيفباملعلك بادةعقة ب
ادمةودي بقةنعذبحترثتبادبذحث بعنباملةعولبقهبيفبدود بدةبةذ .ب
 -2ادطبةة بادسذنونة بدلحقبيفبادصواةبادشخصة بومحذياهباملرنة بيفبادسذنونبادكوييت،بدلبذحثب
رهةربحممنبادرحيذين،بحبثبينشوابيفبامجمل بادةعقة بدلرااتسذ باألينة بوادارايب .ب
وقربحترثبعنبادصوابادفوتوغعارة بواالنرتنتبواحلذتسبذ باالدكرتونة ،بوقذانبكلب دكب
مبذبيفبادسذنونبادكوييت،بأيذبدااتسيتبرسربتوتسةتبيفبحذال باناهذكباخلصوصة بقاصويعبونشعب
ادصوابياضعن باملةعولبقهبيفباملعلك بادةعقة بادمةودي  .ب
 -3يسذال بيانذثعةبعلىبشبك باملةلويذ بادرودة بوينهذ :ب
بأ -احلةذة باخلذص بيفهويهذ بوضعذن بحعياهذ بيف باسإتسمام ،بدعاغب بحمعر بادمةةر ،بجمل ب
ادوعيباسإتسماييبادكويت،بواملسذلبيفبثماثبصفحذ برسط.
وقربأشذابإىلبحسوقباسإنمذن،باحلةذةباخلذص ،بحعي باسإنمذن،بحعي بادمكن .ب
بب -اناهذكباخلصوصة ،بدفةصلبرهربادفعاين،بيريعبحتعيعباحمللةذ بقصحةف بادةوم،بواملسذلب
يفبصفح بواحرة،بوقربأشذابرةهبإىلبخطواةباناهذكباخلصوصة برسط.
 -4إضذر بإىلبكاببواتسذئلبيفبأحكذمباداصويعبقصف بعذي بوينهذبعلىبتسبةلباملثذل :ب
بأ -أحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسماييبدلركاوابحمعربأمحربواصل.
بب -أحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسماييبدلشةخبحمعرباحلبش.
بج-أحكذمباداصويعبيفبادشعية باسإتسماية بدلشةخبعبربادعمحنبعبرباخلذدقبادةوتسف .ب
بد -اداصويعبادفوتوغعايفبادةذديبوامللونبدفةصلبحمعود .ب
به -اداصويعبواحلةذةبدلركاوابحمعربنبهذنبتسويل .ب ب
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خطة البحث:
املسري :بأمهة بادبحث،بويشكلاه،بوأهراره،بوينهجه،بوخطاه .ب
املبحث األول :التعريف ابملصطلحات الواردة يف عنوان البحث ،وفيه أربعة مطالب:
املطلبباألول:بتةعيفباحلقبورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
املطلببادثذين:بتةعيفبادصواةبورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
املطلببادثذدث:بتةعيفبادشخصة بورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
املطلببادعاقع:بتةعيفبادنظذم،بورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
املبحث الثاين :احلق يف الصورة الشخصية ومحايته يف النظام السعودي ،وفيه مطلبان:
املطلبباألول:بحك باداصويعبادفوتوغعايف،بورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيف .ب
ادفع بادثذين:باحلك بادشععي .ب
املطلببادثذين:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادفسهبوادنظذمبادمةودي،بورةهبثماث برعو  :ب
ادفع باألول:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادفسه،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
ادفع بادثذين:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادنظذمبادمةودي،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
ادفع بادثذدث:بأثعباداصويعبيفباالعاراءبعلىباحلةذةباخلذص بقنيبادفسهبوادنظذمبادمةودي .ب
اخلامتة:ب ب
أه بادناذئج،بواداوصةذ .ب ب
- 424 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

املبحث األول :التعريف باملصطلحات الواردة يف عنوان البحث ،وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :تعريف احلق.

ورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب

الفرع األول :التعريف اللغوي
يأخو بينبيذدةب(حبقبق)،بوتطلقبعلىبعرةبيةذنببينهذ :ب
( )1خالف الباطل .احلق:بنسةضبادبذطل(،)1بومجةهبحسوقبوحسذق،ب...بويفبحريثب
ادالبة :ب"دبةكبحسبذًبحسبذً"()2بأي:بغريبابطل( .)3ب
( )2الثابت الواجب .احلق:بيفبادلغ بهوبادثذقتبادذيبال بيموغبإنكذاه(،)4بوحقباأليعب
حيقبوحيقبحسبذًبوحسوقبذً:بصذابحسبذًبوثبت؛بقذلباألزهعي:بيةنذهبوجببجيببوجو بابً،ب
وحقبعلةهبادسولبوأحسساهبأان،بويفبادانزيل:بﱣﭐﱮﱯﱰ ﱱﱲﱢ()5؛بأيب
ثبت،بقذلبادزجذج:به باجلنبوادشةذطني،بوقودهبتةذىل:بﱣﭐﲑﲒﲓﲔ

ﲕﲖ ﱢ()6؛بأيبوجبتبوثبات،بوكذدك:بﱣﭐ ﱵﱶ ﱷﱸﱹ ﱢ()7؛ب
وحسهبحيسهبحسبذًبوأحسه،بكمامهذ:بأثباهبوصذابعنرهبحسبذًبالبيشكبرةه( .)8ب
()1بادفذاايب،بادصحذحباتجبادلغ بوصحذحبادةعقة ،ب(/4ب.)1460ب ب
( )2بأخعجه بأقوبداود بادطةذدميبيف بيمنره ،ب( /1ب )189باق ( ،)231بوادطرباين بيف باملةج بادكبريب(/1ب
)151باق ( .)350ب
( )3باقن بينظوا ،بدمذن بادةعب ،ب( /10ب ،)49بادزقةري،اتج بادةعوس ،ب( /25ب ،)166بادعازي ،بخماذاب
ادصحذح،ب(ص:ب.)167ب ب
()4باجلعجذين،باداةعيفذ ،ب(ص:ب.)89ب ب
()5بادسصص.63:ب ب
()6بادزيع:ب.71ب ب
()7بيس:ب.7ب ب
()8باقنبينظوا،بدمذنبادةعب،ب(/10ب،)49بادعازي،بخماذابادصحذح،ب(ص:ب.)167ب ب
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( )3املطابقة واملوافقة .قذلبادعاغب:ب"أصلباحلق:باملطذقس بواملوارس "( .)1ب

الفرع الثاين :التعريف االصطالحي.
اخالفتبعبذاا بادةلعذءبواملصنفني،بوتةرد بتةعيفذهت بملفهومب"احلق"بيفباالصطماح،ب
رعنبتلكباداةعيفذ ب :ب
()1بهوباحلك باملطذققبدلواقع،بيطلقبعلىباألقوالبوادةسذئربواألداينبواملذاهب،بابعابذاب
اشاعذهلذبعلىب دك،بويسذقلهبادبذطل( .)2ب
()2بيصلح باثقا بدلشخصبعلىبتسبةلباالخاصذص،بيسعاهذبادشذا باحلكة ( .)3ب
()3بجمعوع ب ادسواعربوادنصوصباداشعيةة باديتبتنظ بعلىبتسبةلباسإدزامبعمائقبادنذسبينب
حةثباألشخذصبواأليوال()4ب .ب
وهذابادعاجحبألنهبتضعن:ب ب
()1بادنصوصبادشععة بينبادكاذببوادمن ب .ب
()2بادسواعربواملبذدئباديتبتضعناهذبهذهبادنصوصب .ب
()3بتنظة بعماقذ بادنذسب .ب
()4بادوجوببواسإدزامبيفبتطبةقبتلكبادسواعرب .ب
املطلب الثاني :تعريف الصورة
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
الفرع األول :التعريف اللغوي
ا،برهوبي ِّ
صوَا ِّ
صوا .ب
صوا،بو
ا،بتصويع
بيصو
املفةولبي َّ
َّ
ُ
ُ
ً
رذداصويعبدغ :بصنذع بادصواةبواخرتاعهذ،بتسواءبكذنتبجممع بأمبيمطح  .ب
بوحنوه :ب
َّ
صوابادش َ
َّخص َ
()1بادزقةري،باتجبادةعوس،ب(/25ب.)166ب ب
()2باجلعجذين،باداةعيفذ ،ب(ص:ب.)89ب ب
()3بعةمويبأمحربعةموي،باملرخلبدلفسهباسإتسمايي،ب(ص .)338ب
()4بادزاقذ،باملرخلبادفسهيبادةذم،ب(/3ب .)10-9ب
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جةلبدهبصواةبجممع ،بجةلبدهبشكماًبوصواةبﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
 1ب -ب
َّ

()1
ص ِّوابدهبادشَّيءُ:بختةَّلهبوقرابده .ب
ﱾﱢ بب ُ
 2ب -بامسه بعلى بادواق بوحنوه بابدسل بأو ِّ
باملنذظع بادطَّبةةة ب
ب"صوا
بادعيش بأو بآبد باداَّصويع َّ
َ
ِّ
بيصواةبينه" .ب
قع
مانرا:باتساخعجبنمخ َّ
يشاهبادمحعي -ب َّ
ابي ً
صو ُ
ابادسذتلب
صو
صو
اباأليع:بوصفهبوص ًفذبيكشفبعنبجزئةَّ
ذتهب"صواباحلذدثبيةذيبَه ،ب َّ
َّ
َّ
َ
ُ
جعمياَه" .ب
()2
صوابادشَّخصة َ:بيثَّلهذ  .ب
َّ
اداعثةلبخبلقبهللابينبقَوهل :بيثلبادشَّيءب[ابدشَّيء]بويثلبقِِّّه بإِّ ابتسوىبقِّهبِّ
ِّ
َّص ِّويعبو
بوادا ْ
ْ ُ
ْ
ْ
ِّ ()3
َوقرابتَ ْسريعه  .ب
()4
وجذءبيفباتجبادةعوس:بادصواةبابدض :ب"ادشكلبواهلةئ بواحلسةس بوادصف "  .ب
ُ
()5
رذداصويع:باتس باالشكذل،ب بوصنعبادصوا،بوادصوابتشعلباديتبهلذبظلب(اداعذثةل)  .ب
هذابودلصواةبإطماقذ بدغوي بكثريةبأمههذبيذبيلي :ب
األول:بأهنذبتطلقبويعادبهبذبحسةس بادشيءببوهةئاه( .)6ب
ادثذين:بإطماقبدفظب(صواة)بعلىبصف بادشيء( .)7ب
ادثذدث:بإطماقبدفظب(ادصواة)بعلىبادنو بوادصنف( .)8ب
ادعاقع:بإطماقبهذابادلفظبعلىبيذبيعتس بيفبادذهنبوادةسل( .)9ب
اخلذيس:بإطماقبدفظب(ادصواة)بعلىبادوجه( .)10ب

()1بتسواةبآلبعععن:باآلي :ب( .)6ب
()2بيةج بادلغ بادةعقة باملةذصعةب(/2ب.)1333ب ب
()3بادفذئقبيفبغعيبباحلريثب(/3ب.)345ب ب
()4باتجبادةعوسب(-357/12ب.)358ب ب
()5بيةج بدغ بادفسهذءب(ص:ب.)133ب ب
()6بانظع:بدمذنبادةعبب492/2بيذدةبصوا .ب
()7باملصرابادمذقق .ب
()8بانظع:باملةج بادوتسةطب(ص،)528بويةج بدغ بادفسهذءب(ص .)278ب
()9بدمذنبادةعبب(،)492/2باملنجربيفبادلغ بواألعمامب(ص .)440ب
()10بدمذنبادةعبب( .)492/2ب
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ادمذدس:بإطماقبدفظب(ادصواة)بعلىبكلبيذبأخذبعنبأصله،بوكذنبيطذقسذًبمتذيذًبدنفسب
األصل،بكصواةباألدييبوحنوهبينباحلةوانبواجلعذد( .)1ب
الفرع الثاين :التعريف االصطالحي
بادصواةبوهيبمتذمبادبذدئباديتبيسعبعلةهذبحسبادنذظعبدظهواهذ،برصواةب
ب
اداصويع:بإقذي
()2
كلبشيءبمتذمبقراه  .ب
(اداصويع)بنسشبصواةباألشةذءبأوباألشخذصبعلىبدوحبأوبحذئطبأو بحنومهذبابدسل بأوب
ابدفعجونبأوبآبد باداصويعبوب(اداصويعبادشعمي)بأخذبصواةباألشةذءبابملصواةبادشعمة ( .)3ب
صواةبادشيء:بيذبيؤخذبينهبعنربحذفباملشخصذ ،بويسذل:بصواةبادشيء،بيذبقهب
حيصلبادشيءبابدفةل .ب
قذلباقنبعذشوا:ب"ادصواة:بادشكلبادذيبياشكلبقهباجلم ،بأوباهلةئ باديتبيةعف بهبذب
ادشيء،بوياعةزبهبذبعنبغريه"( .)4ب
جذءبيفب(يةج بدغ بادفسهذء)بأبنبادصواةب"شكلبخملوقبينبخملوقذ بهللابتةذىلبجممع بب
كذنتبكذدصن ،بأوبغريبجممع ،بوادفسهذءبادسرايى بغريبادطحذويبوطذئف بيةهبالبيفعقونبقنيب
اداعثذلبوغريه،بويطلسونبعلىباجلعةعب(صواة)"( .)5ب
املطلب الثالث :تعريف الشخصية.
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب
الفرع األول :التعريف اللغوي.
َّثبينموببإىلبش ْخص  .ب
صبوشخوص:باتس بيؤن
أشخ
َ
ُ
َش ْخصبيفعد،بمجةهبأشخذصبو ُ
()6

()1بانظع:بيةج بدغ بادفسهذءب(ص.)278
()2باداوقةفبعلىبيهعذ باداةذايفب(ص:ب.)98ب ب
()3باملةج بادوتسةطب(/1ب.)528ب ب
()4باداحعيعبوادانويعب(.)190/24ب ب
()5بيةج بدغ بادفسهذءب(ص.)278ب ب
()6بيةج بادلغ بادةعقة باملةذصعةب(/2ب.)1174ب ب
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الفرع الثاين :التعريف االصطالحي
كلبجم بيؤدَّفبدهبشخوصبوااتفذ  .ب
ُّ
املقصود بتصوير الشخصية:
بجممع  ،بجةل بده بشكماً بوصواة بﱣﭐ ﱸ ﱹ
َّخص
َّ
بوحنوه :بجةل بده بصواة َّ
صوا بادش َ
َ
()3
ب()2
ص ِّوابدهبادشَّيءُ:بختةَّلهبوقرابده  .ب
ﱺﱻﱼﱽﱾﱢ ب ُ
()4
وعُِّّرف احلق يف الصورة الشخصيةبأبنه:ب«بحقبادشخصبيفباالعرتاضبعلىبتصويعهبدونبإ نه»  .ب
وععره بتسةةر بجرب بأبنه بيةين ب« بأن بدكل ب برعد بتسلط باالعرتاض بعلىبإناذج بصواتهبأوب
َّ
نشعهذبقرونباضذه،بويماويبيفب دكبأنبيكونبإناذجبادصواةبقربمتبابدوتسذئلبادفنة باداسلةري بب
كذدعتس بأبنواعهباملخالف بعلىبادواقبأوبادسعذشبأوباخلشببوادنحتبوادنسشبوغريه،بأوبكذنب
ابدوتسذئل باملةكذنةكة باحلريث بكذداصويع بأبجهزة باداصويع باملخالف بروتوغعارة بكذنت بأوب
تسةنعذئة »( .)5ب
واداةعيفباألخريبيفبنظعيبأدقبوأكثعبمشوالًبينبتسذقسه،بإالبأنهبتوتسعبيفبتسعدبادوتسذئلب
اديتبيا بهبذباداصويع،برلوبأمجلهذبوقذلب«:بأبيبوتسةل بكذنباسإناذجبأوبادنشعب»بدكذنبأرضل .ب
رعنباداةعيفبادمذققبياضحبدنذبأنبيضعونبحقباسإنمذنبيفبصواتهبياكونبين:ب ب
 -1االعرتاضبعلىبقةذمبغريهبقاصويعهبأوبامسهبدونباضذه.
 -2ينعبنشعبادصواةبإ ابمتباداسذطهذبده،بأوباحلصولبعلةهذبأبيبطعيق.
ب
ب
()1

()1بيةج بادلغ بادةعقة باملةذصعةب(/2ب.)1174ب ب
()2بتسواةبآلبعععن:باآلي :ب( .)6ب
()3بيةج بادلغ بادةعقة باملةذصعةب(/2ب.)1333ب ب
()4بمحريبعبرادعمحن،بركعةباحلق،بداابادفكعبادةعيب،بادسذهعة،ب1979م،بص( .)71ب
()5بتسةةربجرب،باحلقبيفبادصواة،بداابادنهض بادةعقة ،بادسذهعة،ب1986م،بص( .)15ب
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املطلب الرابع :تعريف النظام

ورةهبرععذن :ب
ادفع باألول:باداةعيفبادلغوي .ب
ادفع بادثذين:باداةعيفباالصطماحي .ب

الفرع األول :التعريف اللغوي.
تعريف النظام لغة واصطالحاً :
ادنظذمبدغ بيأخو بينبادفةلب(نظ )بودهبعرةبيةذين :ب
( )1االتساق والتمام بتسول:بنظعتباأليعبرذناظ بأيبأقعاهبرذتساسذم ،بوهوبعلىبنظذمب
واحربأي:بهنجبغريبخمالف(،)1ببكعذبيطلقبادنظذمبعلىبادلؤدؤبامجمعو بيفبادملك()2ب .ب
( )2تدبري األمور وسياستهابيسذل:بقرباناظ بدفمانباأليعبوادارقريب،بواتمقب،بواتساابب،ب
واطعدب،بوهتةأ،بواتساسذم،بواداأمب( .)3ب
()3باداأدةف،بيسذل:بنظعهبينظعهبنظعبذًبونظذيبذًبونظعهبرذناظ بوتنظ ،بونظعتبادلؤدؤبأيب
مجةاهبيفبادملك،بوادانظة بيثله( .)4ب
الفرع الثاين :التعريف االصطالحي.
قربععفبأبكثعبينبتةعيفبينهذ :ب
بشةب بيذبعلىبأهنذبواجب ُباالحرتامبوواجب ُبادانفةذ؛ب
ب()1بجمعوع باألحكذمباديتباصطَلَ َح ٌ
()5
دانظة باحلةذةباملشاَ َعك بيفبهذابادشةب  .ب
()2بجمعوع باألو ُ
ايعبوادنواهيبواسإاشذدا باديتبحتردبادطعيس باديتبجيبباتبذعهذبيفبتصعفب
يةني،بوينهبادنظذمباالقاصذدي،بوادنظذمباسإدااي( .)6ب
()1بادفةويي،باملصبذحباملنري،ب(  .)612/2ب
()2بادعازي،بخماذابادصحذح،ب(صب .)667ب
()3باهلعذاين،باألدفذظبادكاذقة ،ب(صب .)25ب
()4بدمذنبادةعبب(/12ب.)578ب ب
()5بدكاوابحمعربعبرهللابادةعيب:ب"نظذمباحلك بيفباسإتسمام"،بطبة بقريو ،بقاسرميبادشةخ:بحمعرباملبذاك،ب(ص.)21ب ب
()6بيةج بدغ بادفسهذءب(ص:ب.)482
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()3بيبذدئبيعتبط بقطعيس بينباحلك بأوباالقاصذدبأوبغريهذب"( .)1ب
()4ب املفذهة بوادةسذئرباديتبيسومبعلةهذبامجماععب،بتسواءبكذنتباجاعذعة بأم باقاصذدي بأمب
تسةذتسة بادمذئرةبيفبادرود بيعبحعكذ بتطوابظعوفبادزيذنبواملكذن( .)2ب
()5بيصذحلبعلةذبيشرتك بمجماععبيذبيفبزينبيةنيبيافقباجلعةعبعلىبضعواةبتسماياهذ( .)3ب
وينباملماحظب أنبهذهباداةذايفبتافقبيفبأهنذبتاحرثبعنبجمعوع بينباألحكذمبتنظ ب
حةذةبأانسبيشرتكونبيفبيكذنبوزيذنبيذ،بواجب باالحرتامبوادانفةذ.

()1بيةج بادلغ بادةعقة باملةذصعةب(/3ب .)2236ب
( )2بد.بخذدربخلةلبادظذهع:بادسذنونباسإدااي،بدااتس بيسذان ،بادكاذببادثذين،بط،1بدااباملمريةبدلطبذع ب
وادنشع،ب.1997ب(ص .)23ب
( )3ب بد .بيذهع بصذحل بعماوي باجلبواي :بيبذدئ بادسذنون باسإدااي ،بدااتس بيسذان  ،بداا بادكاب بدلطبذع ب
وادنشع،ب،1996ب(ص .)76ب
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املبحث الثاني :احلق يف الصورة الشخصية ومحايته يف النظام السعودي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :حكم التصوير الفوتوغرايف.
وفيه فرعان:

ادفع باألول:باداةعيف .ب
ادفع بادثذين:باحلك بادشععي .ب

املطلب الثاين :احلق يف الصورة الشخصية يف الفقه والنظام السعودي ،وفيه ثالثة فروع:
ادفع باألول:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادفسه،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب

ادفع بادثذين:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادنظذمبادمةودي،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
ادفع بادثذدث:بأثعباداصويعبيفباالعاراءبعلىباحلةذةباخلذص بقنيبادفسهبوادنظذمبادمةودي .ب
املطلب األول :حكم التصوير الفوتوغرايف ،وفيه فرعان:
الفرع األول :التعريف.
تعريف الصورة الفوتوغرافية:
وهيباديتبتاكونبعن بطعيقبآد ب(ادكذيريا)ب(املصواة)ب-يؤنثباملصوا -ب(حةثبتسومب
هذهباآلد بقنسلبصواةباألشةذءبامجممع بابنبةذثبأشة بضوئة بينباألشةذءباديتبتمسطبعلىب
عرتس بيفبجزئهذباأليذيي،بوينبمثبإىلبشعيطبأوبزجذجبحمذسبيفبجزئهذباخللفي،براطبعبعلةهب
ابكةعذواي)( .)1ب
ادصواةبقاأثريبادضوءبرةهبأتثري
ً
ً
()1باملةج بادوتسةط،بص(،)528بويثلهبيفباملنجربيفبادلغ بواسإعمام،بص( .)440ب
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وجذءبيفبكاذبب(ادشعية باسإتسماية بوادفنون) ب(:)1بأنبكلع ب(ادفوتوغعارةذ)بيشاس بينب
ادةواننة بوتاكونبينبكلعانيب(روتوس،بوجعارو) .ب
ويةنذمهذبعلىباداوايل:ب(ضوء،بوأانبأاتس )،بوقذلب(إنبيةنذمهذبيفبادلغ بادةعقة ب(اداصويعب
ادشعمي)(،)2بودةلبتمعةاهبابداصويعبادضوئيبأصح( .)3ب
:بتثبةتبادضوءبوتبةذبدذدكبتثبةتبصواةبادواقع(،)4بوحيصلب
واملةىنبينبادنذحة بادفنة
ً
ابدكذيريابادةذدي بأوبادعقعة  .ب
الفرع الثاين :احلكم الشرعي.
احلكم الشرعي للصورة الفوتوغرافية:
بيوجودا بيف بعهر بادعتسول بﷺ بوال بيف بزينب
حبك بأن باداصويع بادفوتوغعايف ،بمل بيكن
ً
ادصحذق ب-اضوانبهللابعلةه ،-بوالبيفبعهربازدهذاباملرااسبادفسهة ،برإنهبالبميكنباحلصولب
نصذ -بوإمنذ بهو بأيعب
على باأي بدةلعذء بادملف ب-امحه بهللا -بيف بهذا بادنو بين باداصويع بً -
يماحرث،بوقنذءًبعلةهبرسرباخالفبادةلعذءباملةذصعونبيفبحك بهذابادنو بعلىبقودني،بودكلب
قول باتساثنذءا  ،بتسأععض ب هلعذ بعلى بتسبةل باسإجيذز بمبذ بحيسق باهلرف بين بطعق بهذه باجلزئة بب
كعرخلبملمأدانذباديتبحننبقصردبادبحثبعنهذ .ب
القول األول :إنباداصويعبادفوتوغعايفبحعامبكمذئعبأنوا باداصويعبادةرويبقشسةهبامجمم ب
وغريبامجمم  .ب
()5
وممن ب هب بإىل بهذا بادسول :بحمعر بقن بإقعاهة بآل بادشةخ  ،بوعبرادةزيزب
()1بأمحربيصطفىبادسضذة،بدااباجلةل،بقريو ،بط،1ب1408ه 1988-م،بص( .)67ب
()2بانظع:باملعجعبادمذقق،برةصلبحمعود،باداصويعبادفوتوغعايفبادةذديبوامللون،بداابادشعوق،بععذن،بط،2ب
1988م،بص( .)8ب
قذصعابعلىباتساخرامبأشة بادشعس،بقلبدسربأيكنباداصويعبقواتسط بادضوءبادكهعيب،بأوب
()3بألنهبملبيةر ب ً
ادضوءبادنذشئبعنباحرتاقبشعيطباملغنمةوم.بانظع:بأقوبادورذءبحمعربداويشباحملذيي،بادعدبعلىبرضةل ب
يفيتبادرايابادمةودي بيفبحك باداصويعبادضوئي،بص( .)39ب
()4بانظع:بباملعجعبادمذقق،بص(،)67بعراننبيواان ،بنسماًبعنبكاذبب(حبثًذبعنبادمةنعذ)بص(.)156ب
وانظع:باملوتسوع بادةعقة باملةمعةب( .)528/1ب
( )5بيف براذويه بواتسذئله ،بمجع بوتعتةب بوحتسةق ،بحمعر بقن بقذتس  ،بيطبة باحلكوي  ،بيك باملكعي  ،بط،1ب
1399ه ،ب( .)188-183/1ب
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()2
()1
بهللابمجةةذ،-بوهوبيذبتسذا بعلةهبادلجن ب
امحه
ب
وحمعربانصعبادرينباألدبذين
ب
،
اقنبابز
ً
ادرائع بدلبحوثبادةلعة بواسإراذءبيفباملعلك ( .)3ب
وقربجذءبيفبراذوى بادلجن بادرائع بدلفاوىبيفباملعلك بادةعقة بادمةودي بيفبحك باداصويعب
ابكذنباسإنمذنبيضطعابإىلب دك بأراوانبأاثقك بهللا .ب
دلعضطعبتسؤال:بيذبحك باداصويعبإ
ً
"باداصويعبإ ابدعتبادضعواةبإدةهبكصذحبباداذقةة بواخص بادسةذدةبوأشبذهب دكبنعجوب
أنبالبيكونبقهبحعج،بدسولبهللابتسبحذنهبيفبتسواةباألنةذم :بﱣﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱢ(.)4بأيذبينبدونبضعواةبرمابجيوز،بدسولبادنيببصلىبهللابعلةهبوتسل :بب
عذااب يوم القيامة املصورون)()5؛بوألنهبصلىبهللابعلةهبوتسل :ب(لعن آكل الراب
(أشد الناس ً
()7
وموكله)( ،)6ب(ولعن املصورين)  ،بواألحذديث بيف بهذا بادبذبببكثرية ،بواملعاد بقذدك بتصويعب
وا باألاواحبينبقينبآدمبوغريه ،بأيذبتصويعبيذبالباوحبرةه،بكذدشجعبواجلبلبوادمةذاا ب
وحنوب دكبرمابحعجبرةه،بوهللابويلباداورةق"( .)8ب
وقر بأجذقت بادلجن بادرائع بدلفاوى بيف باملعلك بادةعقة بادمةودي بيف بيوضع بآخع:ب
(ادذيبيظهعبدلجن بأنبتصويعب وا باألاواحبالبجيوز؛بدألدد بادثذقا بيفب دكبعنباتسولبهللاب
صلىبهللابعلةهبوتسل ،بوهذهباألدد بعذي برةعنباختذب دكبيهن بيكامببهبذبأوبملنبملبياخذهذب
يهن بوتسواءبكذنبتصويعهذبنسشذبقةرهبأوبعكمذبابالتساريوبأوبغريمهذبينباآلال ،بنة بإ اب

()1بيفبراذوىبادلجن بادرائع بدلبحوثبادةلعة بواسإراذء،بمجعبوتعتةببأمحربقنبعبرادعزاقبادرويش،بدااب
قلنمة بدلنشع ،بادعايض ،بط ،3ب1421ه 2000-م ،ب( 662/1ب ،)669-بواجلواب باملفةر بيف بحك ب
اداصويع،بص( .)11-10ب
()2بيفبآداببادزرذفبيفبادمن باملطهعة،باملكاب باسإتسماية ،باألادن،بط،2ب1409ه ،ب(ص:ب.)192
()3براذوىبادلجن بادرائع بدلبحوثبادةلعة بمجعبادشةخبأمحربادرويشب( .)460/1ب
()4بتسواةباألنةذمباآلي ب(.)119ب ب
()5بأخعجهبادبخذاي،بكاذببادلبذس،بابببعذابباملصواينبيومبادسةذي ،بقعق ب(.)5606ب ب
()6بأخعجهبيمل ب،بكاذبباملمذقذة،بابببدةنبآكلبادعاببويؤكله،ب( (1219/3قعق ب(.)1598ب
بيفب
()7بأخعجهبادبخذاي،بكاذببادلبذسب،بابببعذابباملصواينبيومبادسةذي ب،بقعق ب()5950ب،بويمل ب
كاذببادلبذسبوادزين ب،بابببحتعميبتصويعبصواةباحلةوانبقعق ب( .)2109ب ب
()8براذوىبادلجن بادرائع بدلفاوىب(.)390/9
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دعت بادضعواة بإىل بأخذ بصواة بكذداصويع بين بأجل باداذقةة بوجواز بادمفع بوتصويع بامجمعينيب
دضبطه بويةعراه بدةسبضبعلةه بإ ابأحرثوابجعمي بوجلأوابإىلبادفعاابوحنوبهذابممذبالبقربينهب
رإنهبجيوز)( .)1ب
ومن أدلة هذا القول:
بكونهبنوعذبينبأنوا باداصويع،بوقربواد ب
 -1بأنباداصويعبادفوتوغعايفبال بخيعجبعن
ً
()2
األحذديثبادكثريةبيفبادنهيبعنب دك،بوهيبتفةرباداةعة بيفبكلبأنوا باداصويع  .ب
وقنذءبعلةهبرذدصواة بادفوتوغعارة بتمعىبصواةبشععذً،براأخذبحك باداصويعباملعنو ،ب
املشردبيفبادنهيبعنه .ب
ونوقش هذا االستدالل:
أبنباداسذطبادصواةبابآلد بادفوتوغعارة بدةسبقاصويعبيفباحلسةس ،بو دكبألنباداصويعب
املنهيبعنهبإمنذبهوباتس بصواةب وا بادعوحبقةرهبدةظهعبدلنذس:بأنهبأقر بخلسذً،بواخرتعهبخبربتهب
ويهذاته،بوأيذباملصوابابآلد بادفوتوغعارة برل بيكنبيفبرةلهبختطةطبوتشكةلبواخرتا بدلصواة،ب
وإمنذباداسطبحسةس بخلقبهللابتةذىل،بادذيبهوبيوجودبيفباخلذاج،بقواتسط بتلكبادصواة،بدونب
رةلبينهبينبختطةطبوتشكةلبكعذبيسومبقفةلهباملصوابقةره( .)4ب
وال بيصلحبياةلسذ بداحعمي باداصويع بكون بادصواة بادفوتوغعارة بتمعى بصواة بدغ بوأيضذب
تمعىبصواةبشععذبراأخذبحك باداصويعباملعنو باملشردبيفبادنهيبعنهب،ب دكبألنباملمعىب
يفبحرب اتهبكثريبينهبالبيكونبدهبينذتسب بدلحك بأوبياةلسذبإمنذبياةلقباحلك بقصف بأوبشعطب
أوبيذبيصلحبأنبيكونبي نذطذبدلحك بكعذبتسعابحك ب دكبعنرباألصودةنيب،بودذابرإهن بقرب
أدغوابيفبكثريبينباألحةذنبيفباملفذهة بيفهومبادلسب(.)5ب ب
()3

()1براذوىبادلجن بادرائع بدلفاوى،بادمؤالبادمذدسبينبادفاوىب(،)174 171/1باق ب(ب4513ب).بب ب
()2بانظع:باقنبابز،باجلوابباملفةربيفبحك باداصويعبص(،)11بأمحربادسضذة،بادشعية باسإتسماية بوادفنون،ب
(ص،)105ببحمعربواصل،بأحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسمايي،بص( .)320ب
()3بانظعبامجمعو بادثعنيب(،)245/2بوادشعية باسإتسماية بوادفنونب(ص .)106ب
()4بانظعباملصذدابادمذقس بوادعدبعلىبرضةل بيفيتبادرايابادمةودي بيفبحك باداصويعبادضوئيب(ص .)46ب
()5بادمبكي،باالهبذجب(.)194/2ب ب
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ودنضعببعلىب دكبيثمابباحملب بيفبحرب اهتذبالبتوصفبحبعي بدذاهتذبرعنهذباحملعودب
ادواجببوينهذباملذيومباملعنو ب،بوكذاباداوكلبوكثريبينباألرةذلبادسلبة ببوأععذلباجلوااحبرلوبأنب
اسإنمذنبتسةىبوتسذرعبدلاكمببوحتصةلبقو بعةذدهبأوبادةل بأوباحلجبأوبادةععة،برإنبتسفعهب
حمعودبممروحببويبذحبقلبقربيوصفبابدوجوببكذدمفعبحلج باسإتسمام،بودوبأنهبتسذرعبدلبرع ب
أوبادفمقبوادفمذد،برإنبتسفعهبيذيومبوادكلبيمعىبتسفعاًب،برذدةربةبابملاةلقبوهوبيفبكثريبينب
األرةذلباملسصربادبذعثبعلىبادفةلبويكونبادفةلبوتسةل بدهب،برذدوتسذئلبأتخذبحك بادغذاي ،ب
ألهنذبتبعبدالكباملسذصربوادغذاي (.)1ب ب
وجيذب بعن بهذه باملنذقش بأبن بين بيسول بقاحعمي باداصويع بيعى بحتعميه بكله بدشبه ب
املضذهذة،بخبمافباحملب بواداوكل،برهيبيشعوع بأصماً .ب
 -2بأن بأصل بادشعك ،بوادوثنة باهلراي بيف باألي بادمذقس  ،بإمنذ بكذنت بقمبب بادصواب
واداصويع،بو دكبقراي بينبقومبنوحببإىلبيوينًذبهذا،بقذلبيفب(أحكذمبادسعآن):ب«بوادذيب
أوجببادنهيبعنباداصويعبيفبشععنذ،بوهللابأعل ،بيذبكذنتبادةعببعلةهبينبعبذدةباألواثنب
واألصنذم،بركذنوابيصواونبويةبرون،برسطعبهللابادذاية ،بومحىبادبذبب»( .)2ب
ويعدبأبنبادبةئذ بختالفبوكذاباألزين ،بوادذاية بإىلبادشعكبأوبتةظة بادصواةبالبزادتب
يوجودةبيفبقةضبادبماد .ب
ونوقش هذا االستدالل:
أبنباخلوفبينبادوقو بيفبادشعك،بواتسافحذلبادوثنة ب–قمبببادصواة-بإمنذبكذنب دكب
يفبقراي باسإتسمام،بوقعببعهربادوثنة بادطذغة بآنذاك،بوأيذبقةرباتسوخباسإتسمامبيفبادنفوس،ب
واتساسعاابعسةرةباداوحةربرل بيةربخيشىبينب دك( .)3ب
وجيذببعنبهذهباملنذقش :بأبنبادبةئذ بختالف،بوكذاباألزين ،بوادذاية بإىلبادشعكبأوب
تةظة بادصواةبالبزادتبيوجودةبيفبقةضبادبماد .ب
()1بادسعايف،بادفعوقب(.)302/1ب ب
( )2باقن بادةعيب ،بأقوقكع بحمعر بقن بعبرهللا ،بأحكذم بادسعآن ،بحتسةق :بعلي بادبجذوي ،بداا باجلةل ،بقريو ،ب
1408ه 1988-م،ب( .)1600/4ب
()3بانظع:بحتسةقبادشةخبأمحربشذكعبدلعمنرب(150/12ب–ب .)151ب
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 -3بإن باحلةط بيف بادرين بتساضي بأن بيةع بادنهي بعلى بكل بأنوا باداصويع ،بوينهذب
ادفوتوغعايف،بألنهبأقةربعنبادوقو بيفباحملعم( .)1ب
ونوقش هذا االستدالل:
أبنباألصلبيفباألشةذء باسإابح ،بحىتبيثبتبادردةلبعلىبنسلهذبعنبأصلباحللبإىلب
اداحعمي،بأيذبأنبحنعمبينبعنربأنفمنذبقغريبددةل،بوحج باثقا برمابيصح،بوالبيماسة (،)3بقلبالب
قربينبنصبقعآينبأوبنبويبيمانربإدةه( .)4ب
وجيذب بعن بهذه باملنذقش  :بقواود بادردةل بعلى ب دك ،بوهو بيذ ب كع بيف بأدد بادسولب
ابداحعمي،بويكفيبيفب دكبغلب بادظن،بخذص بابدنظعبإىلبأتسبذببحتعميبادصواة،بوكوهنذب اية ب
دلشعك .ب
()2

أما االستثناءات اليت ذكرها املانعون للتصوير الفوتوغرايف فتتلخص يف اآليت:
يذبترعوبإدةهبادضعواة،بأوبتساضةهباملصلح بادةذي ،بويكونبدهبرذئرةبياحسس ،بوينب
دكبعلىبتسبةلباملثذل:باحلذج بإىلبادصواةبادشخصة بسإصراابقطذق باألحوالبادشخصة ،ب
وقطذق بادةذئل ،بواخصبادسةذدة،بوإجعاءا بطلببادوظةف ،برععذ بالبشكبرةهبأنباملصلح ب
املشعوع بتسضيبابتساةعذلبصواةبادشخصباملةينبهبذهبادواثئق،بوالبيكفيب كعبامسهبرسط،ب
خورًذبينبادازويعبواناحذلبشخصة بادغري،بوهذابضعابابدغ .ب
بويفبجمذال باألينبكاصويعبامجمعيني؛بدضبطه بويةعراه بدةسبضبعلةه ،بإ ابأحرثواب
جعمي بوجلأوابإىلبادفعاابوحنوب دكبممذبالبقربينه( .)6ب
القول الثاين:بأنباداصويعبادفوتوغعايفبجذئز .ب
()5

()1بانظع:بأمحربادسضذة،بادشعية باسإتسماية بوادفنون،ب(ص،)105بحمعربواصل ،بأحكذمباداصويعبيفبادفسهب
اسإتسمايي،ب،ب(ص .)325ب
()2بانظع:بادمةوطي،باألشبذهبوادنظذئعب(ص،)133بوشعحبادكوكبباملنريب(325/1برعذبقةرهذ).
()3بانظع:بادعدبعلىبرضةل بيفيتبادرايابادمةودي بيفبحك باداصويعبادضوئيب(ص19ب-ب .)20ب
()4بانظع:باملصرابادمذقق،بيعبحمعرباحلبش،بأحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسماييب(-58ب .)66ب
()5بانظع:براذوىبادلجن بادرائع ب(،)717/1باألدبذين،بآداببادزرذف،بص(،)194بويذبقةرهذ،بوادطيب،ب
عكذش بعبرباملنذن،بعبذدةباألواثن،بيكاب بادرتاثباسإتسمايي،بادسذهعة،ب1990م،بص( .)213ب
()6بانظع:براذوىبادلجن بادرائع ب( .)660/1ب
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وممنب هببإىلبهذابادسول:بحمعربقنبصذحلبادةثةعني(،)1بوحمعربخبةتباملطةةيب(يفيتب
بهللابمجةةذ) .ب
ادراياباملصعي بتسذق ًسذ)(،)2بوحمعربياويلبادشةعاوي(،)3بوتسةربتسذقق(،)4ب(امحه
ً
تسئلبادشةخبحمعربقنبعثةعنيبامحهبهللا-بعنباداصويعبابآلد بادفوتوغعارة بادفواي ب ب
رأجذبب-امحهبهللا -بقسودهب:ب(اداسذطبادصواةبابآلد بادفوتوغعارة بادفواي باديتبالبحتاذجب
إىلبععلبقةر،برإنبهذابالبأبسبقهب؛بألنهبالبيرخلبيفباداصويع،بودكنبيبسىبادنظع،بيذبهوب
ادغعض بين بهذا باالداسذط :بإ ا بكذن بادغعض بين بهذا باالداسذط بهو بأن بيسانةهذ باسإنمذن بودوب
دلذكعى،بصذاب دكباالداسذطبحع ًايذ؛بو دكبألنبادوتسذئلبهلذبأحكذمباملسذصر،بواقانذءبادصواب
بعلَْة ِّه َبو َتسلَّ َ بأخرب بأن ب« املالئكة ال تدخل بيتًا فيه
بصلَّى َّ
باَّللُ َ
دلذكعى بحمعم؛ بألن بادنيب َ
صورة»()5ب وهذابيرلبعلىبحتعميباقانذءبادصوابيفبادبةو ،بوأيذبتةلةقبادصوابعلىباجلراانبرإنهب
حمعم،بوالبجيوزبواملمائك بالبترخلبقةاًذبرةهبصواة)(.)6ب ب
أيذبادصوابابدطُّ ِّ
عق باحلريث ِّ برهيب
وقذلبادشةخباقنبعثةعنيبامحهبهللابيفبيوضعبآخع :ب(و
ُّ
قمعذن :ب
يذبالبيكونبدهبينظع بوال بيشه ٌر بوالبيظهع،بكعذب ُكَِّع بيلبعنباداصويعب
القسم األول :ب
ٌ
،بوالبيرخلبيفباداَّحعميبيطلسذً،بوهلذابأجذزهبأهلب
أبشعط ب«ادفةريو»
،برهذابالبحك بدهبإطماقذً
ُ
ُ
ادةل بادذينبمينةونباداَّصويعبابآلد ب«ادفوتوغعارةَّ »بعلىبادواق،بوقذدوا:بإنبهذابالبأبسبقه،ب
بركذنبادعأيبتعكب
صواباحملذضعا باديتبتُلسىبيفباملمذجر
حىتبحصلبحبث:بهلبجيوزبأنبتُ َّ
َّ
ٌ
ِّ
دك؛بألنهبامبذبيُ ِّ
بغريبالئق،بويذبأشبهب دك .ب
شوشبعلىباملصلني،بوا
مبذبيكونباملنظع َ
ُ
( )1بيف بامجمعو بادثعني ب( ،)172/1ب( 245/2ب -ب،)256بوادسول باملفةر بعلى بكاذب باداوحةر ،بداا باقنب
اجلوزي،بادعايض،بط،4ب1421ه ،ب(،)439/2بوادشعحباملعاعب()198/2بويذبقةرهذ.
()2بيفباتسذداهب«باجلواببادشذيفبيفبإابح باداصويعبادفوتوغعايفب»،بص(.)22
()3بيفبراذويه،بمجعبادمةرباجلعةلي،باملكاب بادةصعي ،بقريو ،ب1420ه 2000-م،بص(.)192
()4بيفبرسهبادمن ب(،)262/3بوودةربااشربادمةةران،بحك باداصويعبادفوتوغعايفب(ص-13ب.)14
بادسةودبعلىبادصواة( ،)5957بويمل ٌ بيفب«ادلبذس اببب
()5ب
ُّ
َ
بي ْنب َك ِّعهَ
أخعجهبادبخذايبيفب«ادلبذس»ب ُ
ابب َ
حتعمي بتصويع بصواة باحلةوان بوحتعمي باختذ بيذ برةه بصواة بغري بمماهن بابدفعش بوحنوه( » ِّ ،)2107بي ْنب
ِّ
حريثبعذئش باضيبهللابعنهذ.ب ب
()6بجمعو براذوىبواتسذئلباقنبعثةعني( .)285/2ب
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القسم الثاين :باداَّصويعبادثَّذقتبعلىبادواق،بوهذابإ ابكذنبآبد ب«روتوغعارة »برواي ،برماب
ص ِّوْابيفبادواقع،برإنب
يرخلبيفباداَّصويع،بوالبيماطةعباسإنمذنبأنبيسول:بإنبرذعلهبيلةو ٌن؛بألنهبملبيُ َ
ص َّوَابيُ ِّ
صوا»،بأي:بجةلبهذابادشيءَبعلىبصواةبيةةَّن ،بكعذبقذلبهللابتةذىل:بﱣﭐ
اداَّصويعبيصراب« َ

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱢب[آلبعععان:ب]6ب،بوقذل:بﱣﭐﱦﱧﱨﱢب
]ب.برذملذدةبتساضيبأنبيكونبهنذكبرةلبيفبنفسبادصواة؛بألنب«رَ َّة َبل»بيفبادلغ بادةعقة ب
[اداغذقن:ب3
ُّ
تساضيبهذا،بويةلومبأنبنسلبادصواةبابآلد بدةسبعلىبهذابادوجه،بودكنبيبسىبادنَّظع:بإ ابأاادب
ُّ
ِّ
اسإنمذنبأنبيصوابهذاباداصويعباملبذح،برإنهبجتعيبرةهباألحكذمباخلعم بحبمببادسصر،برإ ابقصرب
بحمعيذًبرهوبحع ٌبام،بوإنبقصربقهبشةئذًبواجبذًبكذنبواجبذً)( .)1ب
قهبشةئذً َّ

ومن أدلة هذا القول ما يلي:
بتصويعا بابملةىن بادذي بجذء بادنصوص بادشععة ،ب
 -1بأن باداصويع بادفوتوغعايف بدةس
ً
ابدوعةربعلةهبوادنهيبعنه(،)2بحةثبواد بيفباداصويعبادةرويبادذيبكذنبيةعورًذبوقائذ،بقةنعذب
اداصويعبادفوتوغعايفبوحنوهبوجربحريثًذبرةلحقبابسإابح (،)3ب«بألنباداصويعبرةلباملصوا،بوهذاب
ادعجلبيذبصواهذبيفباحلسةس بوإمنذباداسطهذبابآلد ،بواداصويعبينبصنعبهللا،بويثذلب دك:بدوب
أدخلتبكاذاببيفبآد باداصويعبمثبخعجبينبهذهباآلد ،برإنباتس باحلعوفبينبادكذتبباألولبالب
ً
()4
ينباحملعكبقردةلبأنهبقربحيعكهذبشخصبأييبالبيةعفبادكاذق بإطماقًذبأوبأععىب»  .ب
ونوقش هذا االستدالل:
قةرم باداملة بأبن باملصوا بابآلد باملذكواة بال بيوجر بينه بععل ،بقل بإن بتوجةه باآلد ب
واداسذط بادصواة ،بوادسةذم بأبععذل باداحعةض بوادانشةف بوغريهذ بين باسإجعاءا باألخعى بتةرب
أكثعبينبادةعلبادذيبيسومبقهبينبيصوابقةره( .)5ب

()1بادشعحباملعاعب(/3ب 201ب.)203ب ب
( )2بانظع :باقن بعثةعني ،بادسول باملفةر بعلى بكاذب باداوحةر ،ب( ،)439/2بوادشعح باملعاع ب(،)245/2ب
ادبوطي،باداصويعبقنيبحذج بادةصعبوضواقطبادشعية ،بص(،)145بويذبقةرهذ .ب
()3بانظع:بادشعية باسإتسماية بوادفنون،بادسضذةبص( .)106ب
()4بامجمعو بادثعنيباقنبعثةعنيب( .)245/2ب
()5بصذحلبادغزايل،بحك بممذاتس بادفنبيفبادشعية باسإتسماية ،ب(ص .)380ب
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-2بادسةذسبعلىبجوازبادعق بيفبادثوبباملماثىنبابدنصبادصحةح()1بينبأصلباداحعمي،بوهوب
قعذبيفبثوبب»(،)2برسربرمعهبقةضبادةلعذء:بأبنباملعاد:بإالبصواةبيفبثوب( .)3ب
قودهبﷺب«بإالبا ً

ونوقش هذا االستدالل:
أبنبمحلبادعق بيفبادثوببعلىبصواةب وا بادعوحبشذو بععذبكذنبعلةهبادملفبواألئع ،ب
وتسرميبدلعاشذقهبعلىباحملك (،)4بإ بإنهبحياعلبأنبيكونباملعادبابتساثنذءبادعق بيفبادثوببيذبكذنتب
ادصواةبرةهبينبغريب وا بادعوح،بكصوابادشجع،بوحنوهذبينباجلعذدا (،)5بكعذبمحلهبعلىب دكب
قةضباألئع بتورةسذًبقنيباألحذديث،بأوبأنب دكبكذنبقبلبادنهيبكعذبقذدهبيفب(راحبادبذاي)(،)6ب
بوإ ابكذنبادلفظبحماعماًبدةرةبيةذنب،برمابياةنيبمحلهبعلىباملةىنباملشكل،بقلبينبغيبمحلهبيفبيثلب
هذهباحلذلبعلىبيذبيوارقباألحذديثباديتبالبحتاعلباداأويل( .)7ب
-3بإضذر بإىلبأنبعل باداحعمي،باملضذهذةبأوباداةظة ،بغريبيوجودةبيفبادصواةبادفوتوغعارة ب
بقطةذ( .)8ب
البتسةعذبأهنذبقربرسر بأعضذءًبكثريًةبالبتبسىبيعبرسرهذباحلةذة،بممذبتنافيبيةهبادةل ً

ونوقش هذا االستدالل:
أبنبهذابادردةلبيبينبعلىباداملة َّ
َّ
بأبنباحملعمبينبادصوابهوبيذببكذنبدهبظلبرسط،بدونب
يذبملبيكنبدهبظلبينبتسذئعبادصواباملنسوش بواملعتسوي بواملنموج ،بوهذابادسولبغريبيمل بقهب
عنربمجذهريبادةلعذءبقذطب ،برمابيصحبإدزايه بقه( .)9ب

()1بانظع:بادشعية باسإتسماية بوادفنون،بوحمعرباحلبشي،بحك باداصويعبيفبادفسهباسإتسمايي،بدااباخلري،ب
قريو ،بط،1ب1407ه ،بص( .)66ب
بيفب
( )2ب أخعجه بادبخذاي ،بيف بكاذب بادلبذس،بابببين بكعه بادسةود بعلى بادصواة،بقعق ( ،)5958بويمل ب
كاذببادلبذسبوادزين ،بابببحتعميبتصويعبصواةباحلةوان،...بقعق ( .)2106ب
()3بانظع:بادنووي،بشعحبيمل ،ب(،)85/14بباقنبحجع،براحبادبذاي،ب( .)390/10ب
()4بانظعبراذوىبواتسذئلبمسذح بادشةخبحمعربقنبإقعاهة ب(.)185/1
()5بانظعبشعحبصحةحبيمل بدلنوويب(85/14ب–ب.)86
()6بانظعبراحبادبذايب(.)405/10
()7بانظعبراذوىبواتسذئلبمسذح بادشةخبحمعربقنبإقعاهة ب( .)186/1ب
()8بانظع:بادشعية باسإتسماية بوادفنون،بص(،)106بحمعرباحلبش،بأحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسماييبص( .)63ب
()9بادنووي،بشعحبصحةحبيمل ب( .)82/14ب
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االستثناءات اليت ذكرها اجمليزون هنا ما يلي:
أ-بادصواباملشاعل بعلىبحمعم( )1بيثلبادصواباديتبتةرببعنبادشةذئعبادكفعي بوتويئبإىلب
اداةظة بواداسريس .ب
ب -ب ادصواباملؤدي بإىلباملفذتسرباألخماقة بكاصويعبادنمذءبقشكلبيثريبادشهوةبوحيعكب
ادغعيزة،بكعذبيفبقةضبادصحفبوامجمما بوادكاببوادمةنعذبوادالفزيون(،)2بوكذدكبيذبظهعب
حريثًذبيفبوتسذئلباداسنة باملةذصعة .ب
رذدضذقطبدرىبامجمةزين:بأنهبإ ابكذنباداصويعبدغعضبحمعمبصذابحع ًايذ،بوإ ابكذنبدغعضب
يبذحبصذابيبذحذ،بألنبادوتسذئلبهلذبأحكذمباملسذصر( .)3ب
ً
وقنذءً بعلىب دكب ُميكنبأنبيسذل:ب"إ ابكذنباداصويعب اية بإىلبينهيبعنه،برإنهبيكونب
ينبتلكباجله بيطلوببادرتك،بودكنهبإ ابكذنب اية بإىلبيأيوابقهبينباأليواباديتبأشذابإدةهذب
بيأيواابقه"( .)4ب
امجمةزون،برإنهبيكونبعنرئذ ً
وعلى بهذا برإن باداصويع بيكون بالتساةعذده بوجوه بهي بيصذحل بخذدص  :بكذداصويعب
دلحذجذ باألينة ،بوياطلبذ بادبطذقذ بادشخصة بوحنوهذ .ب
بوجوهذ بهي بيفذتسر بحمض  :بكاصويع بادنمذء بواملشذهر باملثرية باديتب
كعذ بأن بالتساةعذده ً
تفمرباخللقبأوباالعاسذد( .)5ب
ومث بوجوهٌبالتساةعذدهبميازجبرةهذباخلريبابدشع،بوادصذحلبابدفذتسر،برإنبأينبمتةةزبقةضهذب
عن بقةض بكذتساخرام بأجهزة بادةعض بادالفزيوين بألشعط بيمجل بتاضعن بيواضع بانرة بيفب
كذدكبأيضذبإابن باحلق،بأو باأليعبابملةعوفبوادنهيبعنب
جمذال بادةل باملانوع برهذابجذئز،بو
ً
املنكع( .)6ب
()1بانظع:باقنبعثةعني،بامجمعو بادثعني،ب( .)256/2ب
( )2بانظع :بدنرل بجرب ،بحك باسإتسمام بيف بادصوا بواداصويع ،بيكاب باملنذا ،باألادن ،بط ،2ب1406ه -
1985م،بص( .)55ب
()3بانظع:باقنبعثةعني،بادسولباملفةربعلىبكاذبباداوحةر،ب(،)440-439/2بوامجمعو بادثعنيب( .)172/1ب
()4بانظع:بادبوطي،باداصويعبقنيبحذج بادةصعبوضواقطبادشعية ،بص( .)194ب
()5بانظع:باملعجعبادمذقق،بص( .)195ب
()6بانظع:براذوىبادلجن بادرائع بدلبحوثبادةلعة بواسإراذءب( .)667/1ب
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أيذبيذبالبميكنبمتةةزبصذحلهذبعنبرذتسرهذبراطبقبعلةهذبقذعرةب«بداءباملفذتسربيسرمب
بينراجذ بحتت بهذهب
على بجلب باملصذحل ب»( ،)1بوابداذيل برإن باداصويع ب-قصواة بعذي  -بدةس
ً
ادسذعرة .ب
الرتجيح:
عنر بإيةذن بادنظع بيف باالتساثنذءا بادمذقس بيابني بأن بادفعيسني بممن بقذدوا بابداحعمي بأوب
اجحذبهوبادسولبادثذينب
اسإابح بملبيسودوابابداحعميباملطلقبأوباسإابح باملطلس ،بوعلةهبرذدذيبأااهبا ً
ادذيبيسضيبجبوازباداصويعبادفوتوغعايف،بيعبيعاعذةباالتساثنذءا بادواادةبعلىباجلواز،بو دكب
دوجذه باالتساراللبدرىبهذابادفعيق،بوإنبكذنبالبخيلوبينبينذقش ،بوالنافذءبادةل باملوجودةبيفب
اداصويعبادةروي،بودلحذج بامللح بدلاصويعبيفبعصعانباحلذضعبممذبجيةلهبينباملنذرعباديتبترخلب
يفبمجل بيسذصربادشذا ،بوعلةهبتكونبادصواةبادشعمة ب(ادفوتوغعارة )بجذئزةبألنباألصلبرةهذب
اسإابح ،بيذبملبتشاعلبعلىبحمعم .ب
وقنذءبعلىبيذبتسبقبرذداصويعبادفوتوغعايفبدلشخصة بتةرتيهباألحكذمباداكلةفة باخلعم ،ب
رسربيكونبواجبذًبإنبتةلستبقهبحسوقبوواجبذ بالبتا بأوبياحصلبعلةهذبإالبقهب .ب
وقربيكونبيماحبذًبإنبغلببجذنبباملصلح بوادنفعبرةهبيعبعرمبشرةباحلذج ،بويعب
بيشعحبحراثًبيذبوأيثذدهبممذبيرتجحبنفةه،ب
حصولباسإ نبكاصويعبحمذضعةبانرة بأوبتصويعبيةل ب
ويبذحبرةعذبعراب دك،بويكعوهبإنبملبيغلببجذنببيصلح بعلةه،بأوبنفعبرةه،بأوبكذنبعلىب
هةئ بادرتف،بأوبخشيبأنبمتاهنبادصواة،بأوبملبيةل بينبصذحببادصواةباسإ ن،بأوبيغلبب
علىبادظنبإابؤه،بوحمعمبوهوبيذبأدىبإىلبحمعم،بويثلهبتصويعبادنمذءبينبغريبحذج بظذهعةب،ب
وتصويعبادةواا بينبادعجذلبينبغريبحذج ،بوتصويعباسإنمذنبدونبإ نهبتسواءبكذنبصعاح بأمب
كذنبيرتجحبإابؤهبوعرمباضذه،بوقربحك بادفسهذءبأنبيذبأدىبإىلبادواجببرهوبواجب،بويذب
أدىبإىلباحلعامبرهوبحعام،بويذبأدىبإىلباجلذئزببرهوبجذئز( .)2ب
وأيذبحتريرباحلذج باديتبترعوبدلاصويعبوضذقطهذب،برذدذيبأااهبأنباحلذج بمتاربوختالفب
وتاطوا بقاطوا بادزيذن ،بواخاماف بادبةئذ بواأليذكن بواألوضذ ب ،بواعذي ب دك بيماحظ بيفب
()1باقنبجنة ،باألشبذهبوادنظذئع،بص( .)99ب
()2بحذشة بادصذويبعلىبادشعحبادصغري( .)116/2ب
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ادشعية  ،ب ودذدكبجذءبيفبأحكذمببادشعية :باداخفةفبدلحذج بوادضةق،بركلعذبضذقباأليعب
اتمعبوادةكس(،)1بودذابقذلباسإيذمببادشذطيب:ب(بطلببارعباحلذج بيفبكلبواقة بحبمبهذ،بينب
غريبتةةنيبيسراا،برإ ابتةةنتبحذج ؛بتبنيبيسراابيذبحياذجبإدةهبرةهذ،بابدنظعبالبابدنص)()2ب
وينهبأنبادفسهذءباتبوابعلىبتغريباحلذج بواخامارهذبأحكذيذًبيفبقةضباملةذيما ب(ينظعبيفب دكب
يذبقذلبقهبرسهذءباملذدكة بيفبخعصبادعطببينبتةلةقب دكبابخامافباحلذج ،برجوزواباخلعصب
يفبادسلةلبالبادكثري،بقنذءبعلىباخامافباحلذج (.)3ب ب
وينب دكبأيضذًبنعىبأنبادفاوىبتاغريبقاغريبادزيذنبواألوضذ ببأوباأليذكن،برسربيكونب
يذبدةسبقةذابوبالبحذج بيفبزينبأوبوضعبأوبيكذن،بحذج بيفبوضعبأوبزينبأوبيكذنب
آخع،بوقرببحك بادةلعذءبأبنبادفاوىبتاغريبقاغريبادةعف( .)4ب
رنخلص بإىل بأن باحلذج بداصويع بادشخصة بقر بال بتساصع بعلى بإثبذ بادشخصة ب
وأحوالبامجمعينيبرحمبب،بقلبقربمتاربإىلبكلبيذبميكنبأنبيةربتوثةسذًبأوبيهرفبإىلباداوثةقب
ادذيبقربحياذجبإدةهبرةعذبقةربأوبياوقعبأنهبينفعبأوبيفةربقصواةبأوبأبخعىب .ب
إ ابعل بهذا،برإنبيثلبهذاباداصويعبادفوتوغعايفبالبيةربممنوعذً،بوالبيرخلبحتتبطذئل ب
أدد بينعباداصويعبواملضذهذة،بوهللابأعل  .ب
ب
ب

()1بادزاكشي،باملنثوابيفبادسواعربادفسهة ب()121/1بب .ب
()2باملوارسذ ب( .)248/1ب
()3بحذشة بادرتسوقي()508/3ب .ب
()4بادسعايف،بادفعوقب( .)336/2ب
443

احلق يف الصورة الشخصية ومحايته يف النظام السعودي ،دراسة فقهية معاصرة يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،أ.د .عبد العزيز بن أمحد العليوي

املطلب الثاني :احلق يف الصورة الشخصية يف الفقه والنظام السعودي.
ورةهبثماث برعو  :ب
ادفع باألول:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادفسه،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
ادفع بادثذين:باحلقبيفبادصواةبادشخصة بيفبادنظذمبادمةودي،بورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
ادفع بادثذدث:بأثعباداصويعبيفباالعاراءبعلىباحلةذةباخلذص بقنيبادفسهبوادنظذمبادمةودي .ب
الفرع األول :احلق يف الصورة الشخصية يف الفقه
ورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب
املسألة األوىل :حكم انتهاك الشخصية ابلتصوير
اناهذكبادشخصة بابداصويعبهو:بتصويعبشخصبدونبإ نهبأوباضذهبأوبعلعه،بواحلذلبأنهب
البيةل بينهبادعضذبإ ابعل ،بأوبجيهلبحذلبعلعهبيوارساهبوإ نه،بأوبيشكبيفبيوارساهبقةربعلعه(.)1ب ب
وداحعيعبحملبادنزا بيفباملمأد بأقول:ب ب
أوالً:باخلمافبيفباملمأد بعنربينبأجذزباداصويع .ب
اثنةذً:بادسولبابداحعميبيساضىبقولباملاسريني .ب
اثدثذً:بملبأجربدلفسهذءبقرميذًبوحريثذًبحكعذًبيفصماًبعنبتصويعبادشخصبدونبإ نهبأوب
اضذه( ، )2بإال بأنه بيؤخذ بين بععويذ بادشعية  ،بوين باألدد باديت بأثبت باحلسوق بادشخصة ب
( )1بويفعقبقنيبأنبيكونبادشخصبيفبيكذنبعذم،بأوبيكذنبخذصبكعذبتسةأيتبقةذنهبعنربنشعبادصواب
(ص:ب .)453-452ب
()2بعرابيذبأشذابإدةهبادشةخباقنبعثةعنيبكعذبتسةأيتبيفبادبحثب(ص:ب .)447ب
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وحعيتباداةريبعلةهذبابالناهذكبأنب دكبالبجيوزب .ب
وممذبجذءبعنبادفسهذءبيفبحعي باناهذكبحعيذ باململعنيبعذي بيذب كعهباسإيذمبادسعطيبب
ينبنسلباسإمجذ بعلىبأنبينبأُكعهبعلىبقالبغريه؛بأنهبالبجيوزبدهباسإقرامبعلىبقالهبوالباناهذكب
حعياهبجبلربأوبغريه(،)1بركلع بغريهبيؤخذبينهذبرةلبأيبشيءبضرباآلخعبممذبيظهعبينهبأوب
يغلببادضعا،ببواداصويعبدونبإ نبداخلبيفبهذابادغري .ب
دكبرةهباناهذكذب بدلحعي (،)2بودذدكبب(قتل عمر
ً
ويفباداغعيعبابململ بحكىبادفسهذءبأنب
رضي هللا عنه علجاً يهودايً أو نصرانياً خنس بغالً عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورهتا)( .)3ب
ووجهباالتسامالبهنذباملشذهب بقنيباداصويعبقغريبإ نبواداغعيع،بوهوبأنباداصويعبدونبإ نب
أوباضىبأوبعل بويوارس بيةربينباداغعيع .ب
كعذ بحك بادفسهذء بأن باملسصود بابحلرود بععويذً بوحبر بادسذف بخصوصذً بهو بحفظب
حعي باململ ،بوأنبادسذفبوأشبذههبرةهباناهذكبدالكباحلعي ( .)4ب
ين بمجل بيذ بتسبق بيؤخذ بينهذ بأنه بال بجيوز بتصويع بادشخص بدون بإ نه بأو باضذه بأوب
وإنب
علعه،بوأنبهذاباداصويعبإنبمتبهبذهبادصواةبيةربينباناهذكباحلعي بواداةريبعلىباحلقب–ب ب
كذن باأليع بخيالف بقني باملشذهري بوين بيغلب بعلةه باداصويع بواتساةعاض بحةذهت بعرب بادصواب
وقني بغريه  -بعلى بأن باداصويع بقغري بإ ن بواضى بجيوز بيف باحلذال بامللح باديت بجوز برةهذب
ادفسهذءباداجمسب،بوقرب كعبادنووي:ب(أنباحلذك ببإ ابأخربهببينبيثقبقصرقهبأنباجماًبخماب
قعجلبدةسالهبأوبابيعأةبدةزينبهبذ،برةجوزباداجمسبواسإقرامبعلىبادكشف)( .)5ب
مثبإنباحلذج بكعذبتسبقب كعهبقربتكونبياغرية،بألهنذبوصفبوتسبببيىتبيذبوجربوجربيمببه.ب ب

()1باجلذيعبألحكذمبادسعآنب( .)183/10ب
()2بحذشة بادرتسوقيب( .)205/2ب
ادصْلب،بأثعباق ب(،)10167ب( .)114/6ب
()3بيصنفبعبربادعزاق،بكاذببأهلبادكاذب،بابببنَ ْسضبادْ َة ْه ِّر َبو َّ
()4باقنبقزيزة،باوض باملمابنيبيفبشعحبكاذببادالسنيب( .)294/2ب
()5باوض بادطذدبنيب( .)220/10ب
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ومن النصوص العامة اليت يدخل حتتها التصوير من غري إذن:

ﳅﳇﳈﳉﳊﳋﱢ(.)1ب
ﳆ
ب-1باآلاي باديتبهنتبعنباالعاراءبكسودهبتةذىل:بﱣﭐﳄ
ﱵﱷ
ﱶ
وقودهبتةذىل:بﱣﭐﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
()2

ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱢ بوقودهبتةذىل :بﱣﭐ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲡﱢ(،)3بقذلباقنبعطة بيفبتفمريهذب:ب(املةاريبهوبجمذوزباحلربويعتكبباحلظعب
وقربيافذضلبحبمببيذباعارىبرةه)( )4بوقذلبادشةخبحمعرباألينيبادشنسةطيبيفبتفمريهذب:ب
بأوبيفبغري ِّ
ِّ
(ادْعج ِّذوِّزينبيفب ِّ
ِّ
ِّ
بينبجمذوزةبيذبينبغيبإىلبيذبالب
بادرعذء
اءبكذنبيفبادرعذء
احلرود،بتسو
َُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
بخبصوصب
ت بيف بادرعذء برذدةربةُ بقةعوم باألدفذظ بال
ينبغي بكعذ بهو بعذمٌّ ،بوهي بوإن بنََزدَ ْ
ِّ
األتسبذب)(.)5ب ب

-2بقودهبتةذىل:بﱣﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱢ( )6بقذلبادسعطيببيفبتفمريهذب(اآلي بقةعويهذبتة ب
كلبرمذدبكذنبيفبأاضبأوبيذلبأوبدين)( )7بوقذلباقنبعبربادرب:ب(ادفمذدبكلع بجذية ب
دكلبحعامبوابطل)(.)8ب ب
وممذبتسبقبينبنسولبادةلعذءبياضحبععومبادنهيبعنباالعاراءبوعنبادفمذدبتسواءبكذنب
اعاراءبعلىبادرينبأوبادنفسبأوباملذلبأوبادةعضب،بوكذدكبهنيبعنبادفمذدبتسواءبكذنبيفبدينب
أو بيذل بأو بنفس بأو بممالكذ بأو بغريهذ ب ،بواداصويع بدون بإ ن بيةر بين باالعاراء بوياعثلب
االعاراء بيف باناهذك بحسه بد بونبإ نهبأو بعل بادعضذ بينه بأو بعنه ،بواداةري بعلى باحلسوق بينب
اداةريبعلىبادنفوسب،بوإ ابثبتبهذا،ببرإنبهذابرةهبرمذد،بإ بإنبيبرأباداةريبيةارببرمذداً،ب
وكذابيذبجيعهبهذابادفةلبينبتسوءبعماق بأوبيشذكلبأوبأنبتسعبهذهبادصوابيفبأيربالبيعيرب
()1بتسواةبادبسعةباآلي ب()190ب.ب ب
()2بتسواةباملذئرةباآلي ب .)87ب
()3بتسواةباألععافباآلي ب(.)55
()4باحملعابادوجةز،باقنبعطة ،ب( .)477/2ب
بادشْن ِّس ِّ
بجمَذدِّ ِّ
ةط ِّي ِّبيفباداَّ ْف ِّم ِّري،ب()403/1ب .ب
س َّ
ببادن َِّّع ُري ِّبي ْن َ
()5حمعرباألينيبادشنسةطي،ب َ
ادة ْذ ُ
()6بتسواةبادبسعةباآلي ب(.(205بب ب
()7باجلذيعبألحكذمبادسعآنب(/3ب .)18ب
()8باالتساذكذاب( .)134/5ب
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صذحبهذبوقوعهذبرةهذبأوبيذبجتعهبينبأيبحمذوابأوبحمظوا،برهذابتسبةلبإىلبادفمذد .ب
.3بقودهبتةذىل:بﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱢ( )1بقذلباقنبجزي:ب(بيةىنبتماأنموابتماأ نواب
ﳋ
واالتسائذانبواجب)(،)2بوقذلبادسعطيب :ب (بملذبخصصبهللابتسبحذنهباقنبآدمبادذيبكعيهب
ورضلهبابملنذزلبوتسرته برةهذبعنباألقصذاب،بويلكه باالتساعاذ بهبذبعلىباالنفعاد،بوحجعب
ابعلىبيذبرةهذبينبخذاج،بأوبيلجوهذبينبغريبإ نبأاابهبذ،بأدهب بمبذب
ب
علىباخللقبأنبيطلةو
()3
يعجعبإىلبادمرتبعلةه بدئمابيطلعبأحربينه بعلىبعواة) بقذلبادبذجيب:ب(االتسائذانب
واجببالبترخلبقةاذًبرةهبأحربحىتبتماأ نبثمااثً)(.)4ب ب
رهذاباالتس ائذانبجةلبدرخولبقةو بادغري،بويةنذهبأنهبالبجيوزبادرخولبرةهذبدونبإ ن،ب
وكذابالبجيوزباداسذطبصوةبينبأحربدونبإ نهب،بألنهبميلكبشخصه،بوألنباملةىنبادذيبينعبينب
أجلهبدخولبادبةو بينبغريبإ نبياورعبيفبادصواةبدونبإ ن .ب
.4بقولبادعتسولب( من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون ،أو يفرون منه صب يف
أذنه اآلنك يوم القيامة)ب( .)5ب
وجهباالتسارالل:بأنباداسذطبادصوابدألشخذصبينبغريبعل بيثلباالتساعذ بإىلبحريثب
قومبوه بدهبكذاهون،بقلبقربيكونبأشر،بوعلةهبرذناهذكباخلصوصة بابداصويعبتكونبأشربينب
االتساعذ بدلحريث .ب
قذلبادشةخباقنبعثةعني:ب"اداسذطبادصواةبقر بتكونبأوىلبابدوعةر،بألنبادصواةبحتفظب
وتنشع،برةكونبادبماءبوادفان بأكرببوأعظ ،بوعلىبهذابرمابجيوزبسإنمذنبأنبيلاسطبصواةبأحرب
إالبإب نه"( .)6ب
.5بحريثبأيببهعيعةباضيبهللابعنهبعنبادنيببب(من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل
()1بتسواةبادنواباآلي ب( .)27ب
()2بادامهةلبدةلومبادانزيلب(.)88/2ب ب
()3باجلذيعبألحكذمبادسعآنب( .)212/12ب
()4باملناسىب( .)283/7ب
()5بأخعجهبادبخذاي،بكاذبباداةبري،بابببينبكذببيفبحلعه،بقعق (.)7042ب ب
()6بشعحبقلوغباملعامب( .)329/5ب
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هلم أن يفقؤوا عينه)( )1بقذلبادصنةذينب(دلباحلريثبعلىبحتعميباالطما بعلىبادغريبقغريب
إ نه،بوعلىبأنبينباطلعبقذصراًبدلنظعبإىلبحملبغريهبممذبالبجيوزبادرخولبإدةهبإالبإب نب
يذدكه،برإنهبجيوزبدلعطلعبعلةهبدرةهبمبذب كعبوإنبرسأبعةنه،برإنهبالبضعذنبعلةه)(.)2
والبشكبأنباخاماسبادنظعبإىلبحعيذ بادغريبتُةربينباملةذصي؛بألنهباناهذكبدلحعيذ ب
وإتةذنبملذبهنىبهللابعنه،بوقربددتبععويذ بادشعية بعلىبحتعميباداجمسبعلىبأععاضبادنذسب
وتابعبعوااهت ،بكعذبتضذرع بادنصوصبينبادمن بادصحةح بعلىبحتعميباالطما بعلىبعواا ب
جحعبيفبحجعةب
ادغريبخبصوصهذ،برسربثبتبيفبادصحةحنيبعنبادنيببﷺب«باطلعباجلبين ب
ُ
اتسول بهللا بﷺ ،بويةه بيراى( )3ب حيك بهبذ باأتسه؛ برسذل :بدو بأعل بأنك بتنظع بدطةنت بقه بيفب
()4
،بويفبادصحةحنيبأيضذبعنبأنسبقنبيذدكب
عةنك،بإمنذبجةلباالتسائذانبينبأجلبادنظعب»
ً
باطلعبينبقةضبحجعبادنيببﷺبرسذمبإدةهبمبشسصب(،)5بأوبمبشذقص،بركأينب
:ب«بأنباجماً
ُ
()7
()6
أنظعبإىلباتسولبهللابﷺب َخيْاِّلُهُبدةطْ َةنهب» .بويفبتسننبادبةهسي بإبتسنذدبصحةحبينبحريثب
()1بأخعجهبيمل ب،بكاذبباآلداب ،ابببحتعميبادنظعبيفبقةتبغريهب.)181/6(،
()2بتسبلبادممامب( .)263/3ب
( )3باملراى :بقكمع باملة بوإتسكذن بادرال باملهعل بهي :بحريرة بيموى بهبذ بشةع بادعأس ،بوقةل :بهو بشبهب
املشط ،بوقةل :بهي بأعواد بحترد بجتةل بشبه باملشط ،بوقةل :بهو بعود بتموي بقه باملعأة بشةعهذ ،بومجةهب
يرااي،بويسذلبيفبادواحرةبيرااة،بويرااي بأيضذً.بب ب
انظع:بشعحبيمل بدلنوويب(،)137/14بدمذنبادةعبب(،)255/14بادصحذحب(.)2335/6ب ب
()4بأخعجهبادبخذاي،بكاذبباالتسائذان،باببباالتسائذانبينبأجلبادبصع،بقعق (،)6241بويمل ،بكاذبب
اآلداب،بابببحتعميبادنظعبيفبقةتبغريه،بص( .)2156ب
()5باملشسص:ب«بهوبنصلبادمه بإ ابكذنبطويماًبغريبععيضب»ببراحبادبذاي،باقنبحجع .)25/11(،ب
()6بأخعجهبادبخذاي،بكاذبباالتسائذان،باببباالتسائذانبينبأجلبادبصع،بقعق (،)6242بوصحةحبيمل ،ب
كاذبباآلداب،بابببحتعميبادنظعبيفبقةتبغريه،بص( .)2157ب
()7ب هوبأمحربقنباحلمنيبقنبعليبقنبعبرهللابأقوقكعبادبةهسي،بنمب بإىلبقةهقبينبقعىبنةمذقوا،بودربتسن ب
(384ه )،برسةهبشذرةي،بحذرظبكبري،بغلببعلةهباحلريثبواشاهعبقهبواحلبيفبطلبه،بكذنبينبأكثعب
سبنصعابملذهببادشذرةي،بتويفبتسن ب(458ه ).بينبيصنفذته:بادمننبادكربى.بانظع:باقنبقذضيب
ادنذ
ً
شهب بطبسذ بادشذرةة ،ب(،)225/1بوادذهيب،بتسريبأعمامبادنبماء،ب()163/18بويذبقةرهذ،بشذاا ب
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أيببهعيعةببعنبادنيببﷺبقذل:ب«بينباطلعبعلىبقومبقغريبإ هن برعيوهبرأصذببعةنهبرمابدي ب
دهبوالبقصذصب»( .)1ب
واتسرتاقبادنظعبابدةنيبهوبادوتسةل باديتبميكنبعنبطعيسهذبتصويعباآلخعين،بوأطلقباقنب
ادسة ب-امحهبهللا -بعلىبهذهبادوتسةل بتمعة ب«بادةضوباجلذينباملةاريب»(،)2بوابداذيلبرإنبجتعميب
بيلحذبيفبعصعانباحلذضع،بوتاضحباملمأد بقكلبأقةذدهذبإ ابععرنذب
تصويعبادغريبقغريبإ هن بقرباب
ً
بووتسذئلبتصويعبياطواةبجرابوغذي بيفبادرق ،بحبةثبميكنبينب
يذبأرعزتهباداسنة باحلريث بينبآال
ً
خماهلذ باناهذك بخصوصةذ باآلخعين بواداسذط بصواه باخلذص  ،بودةل بيف بهذا بيذ بيكفي بألنب
يكونبتسببًذبيفبجتعميبتصويعبادشخصبقغريبإ نهب(املمذاق بادبصعي )()3بيفبادشعية باسإتسماية .
وأتتسةمذبعلىبهذابرإنهبجيوزبملنباداسطتبدهبصواةبوهوبيفبوضعبيةنيبيفبقةاه،بأوبيفب
ً
يكذنبخذصبقغريبإ نه،بأنبيررعبهذاباالعاراء .ب
وحمذود بوضعبضواقطبدقةس بهلذابادررعبالبختلوبينبادصةوق بيفبظلبتزايرباالقاكذاا ب
ادةلعة باحلريث ،بودكنبهذابالبمينعبينبععلبحمذود بيفبهذابادصردبرأقول:بإنباالعاراءبعلىب
ةهذبيكونبقذئعذ،بو دكب
ادشخصبابداسذطبصواتهبقغريبإ نهبميثلبجعمي بيماععةبألنباالعاراءبر
ً
ابدنظعبإىلبأنباملةاريبقربأهنىباعاراءهبينبادنذحة بادفةلة ،بإالبأنباداسذطهبدلصواةبوقسذءهذبيفب
قهبهبذ،بجيةلباالعاراءبيفبنظعيبيماععا،بوتسببًذبيفبهاكبتسعباملةارىبعلةه؛بألهنذب
حوزتهبوهع
ً
امبذ بتةلست بأبتسعااه ،بورةهذ بيذ بخيرش بحةذءه بوميس بكعاياه ،بممذ بحيا بادسول بجبواز بيماحس ب
املةاريبواتسرتدادبادصواةبينه،بالب تسةعذبإ ابكذنتبادصواةبياةلس بابدةعض؛بألنهبيةربيفبهذهب
احلذد بيفبحذد بدرذ بشععي .ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادذهب،باقنبادةعذد،ب( .)304/3ب
( )1بادمننبادكربى،بحتسةق،بحمعربعطذ،بداابادكاببادةلعة ،بقريو ،بط،1ب1414ه 1994-م،بكاذبب
األشعق ،باببباداةريبواالطما ب( .)588/8ب
()2بإعمامباملوقةنيب( .)256/2ب
بإمنذبتسعبينبرذعلهذبتسعابكعذبيساضةهب
()3بيسولباقنبادسة بامحهبهللاب«بويفبحربادمعق بيةىنبآخع،بوهوبأنبادمعق
ً
إدةهبنظعابخفةًذبالبيعيربأنبيفطنبده،ب
رمانبينظعبإىلبرمانبيمذاق ب»بإ ابكذنبينظعب
امسهذ،بوهلذابيسودونب«ب
ُ
ً
وادةذزمبعلىبادمعق بخمافبكذمتبخذئفبأنبيشةعبمبكذنهبرةؤخذبقهب»بإعمامباملوقةنيب( .)82/2ب
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ويوجربقنيباالعاراءبوادررذ بااتبذطبوثةق؛بألنبادررذ بياودربعنباالعاراء،برإ ابقرأب
االعاراءبقرأ بحذد بادررذ ،بوإ اباناهىباالعار اء،برسرباناهتبحذد بادررذ ،بوينبمثبالبيةرب
املصولبعلةهبيرارةذبإ اباناهىباالعاراء،بويمألبعنبكلبرةلبيسعبينهبقةرباناهذءباالعاراء،ب
ً
ودكنبالبيةرباالعاراءبيناهةًذبإ ابهعببادصذئلبوأخذبيةهباملذلباملصولبعلةه،برللعرارعبأنب
ياابةهبحىتبيمرتدبينهبيذبأخذه،بوأنبيماةعلبيةهبادسوةبادمازي بيفباتسرتداده،برإنبملبيكنبإالب
ابدسالبسإيكذنباتسرتدادباملأخو بقاله( .)1ب
و هببقةضبادبذحثني()2بإىلب«بأنهبالبميكنبقةذسبأخذبادصواةبعلىباتساةماءبادصذئلبعلىب
املذلبواملاذ بواهلعببقه؛بألنبادفسهذءبقربنصوابعلىبدفظباملاذ بممذبيشريبإىلبأهن بقصروابهبذباملذدة ،ب
وهذاباملةىنبغريبيوجودبيفبادصواةب»،بإالبأنينبالبأتسل ب دكبقردةلبأنبادصواةبيفبعصعانباحلذضعب
عباملذلبدصذحبه،بخصوصذبتلكبادصواباديتبتؤخذبدبةضبادشخصةذ بواملاةلس ب
تةربيصراابجي
ً
ً
حبةذهت باخلذص بوتسريه بادذاتة بيسذقل بيبذدغ بيذدة  ،بإضذر بإىل بأن بادصواة بادشخصة بتُةر بينب
ابحذبعلىبصذحبهذبيفباسإعماان بوحنوهذبخذص بدلعشذهريبوادنجوم،بوتةعلب
املصذداباديتبترابأا ً
جهذ بعريرةبدلحصولبعلةهذبيسذقلبأمثذنبابهظ بمبوجببعسودبحصعي بدالكباجلهذ  .ب
وادذيبيرتجحبدريبابدنمب بالتساععاابحذد بادررذ بينبعريهبأنهبيافع بعلىباتساععااب
ادةروانبوادسولبمبذدة بادصواة،برإ ابقلنذبإنبادةروانبيماععبأوبإنبادصواةبياسوي بابملذل،برإنب
املةارى بعلةه بيةر بيف بحذد بدرذ بحىت بيمرتد بادصوا ،بوإ ا بقلنذ بقةرم ب دك ،برإنه بال بحيقب
دلعةارىبعلةهبيماحس باملةاريبوياذقةاه .ب
وهذهبحمذود بيينبودئنبأخطأ برةهذبرمابأكونبخمطئًذبيفبأنبادشعية باسإتسماية بقذداةب
علىباتساةةذبباملاغريا بوادنوازلبواحلوادثبيفبهذابادةصعبووضعباحللولباملنذتسب بهلذ،بوهذابيذب
قصرتهبهبذهباحملذود  .ب
بوملذبكذنتبهذهباجلعمي بينباجلعائ باملةذقببعلةهذبقةسوق بتةزيعي ،برإنبحتريربنو بادةسوق ب
ُ
ويسرااهذبيوكولبإىلبادسضذءبورقبيذبتساضةهباملصلح بادةذي (،)3بويذبيظهعبينبتطواا بعلعة ب
يفبهذابادشأن،بوقرباعارب بادشعية بأنبهذهباجلعمي بيوجب بدلةسوق بقصعفبادنظعبعنبادطعيس ب
()1بانظع:بحذشة باقنبعذقرينب(،)274/5باداشعيعباجلنذئيباسإتسماييب( .)487/1ب
()2بمهة ،بجعائ باالعاراءبعلىباحلةذةباخلذص ،بص( .)407ب
()3بانظع:باقنبرعحون،ببتبصعةباحلكذم،ب( .)260/2ب
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تكبتبهبذ،بوجيوزبدويلباأليعبتبةذبدذدكبيصذداةباألجهزةباديتبمتتبهبذبععلة باالتسرتاقب
اديتباا
ً
دكبأتتسةمذبعلىبجوازبادةسوق باملذدة بمبةىنباسإتماف،ب
أوباداصويعبوكذدكبادصوابامللاسط ،بو
ً
رهنذكبادةريربينبادوقذئعباديتبجع بعلىبعهربادعتسولبﷺبواديتبتفةربأنهبﷺبقربعذقب بيفب
()1
أنهبحعقبخنلب
قةضباجلعائ بهبذهبادةسوق ،بوينب دكبأيعهبﷺبحبعقبادثوقنيباملةصفعين ،بو َّ
يهودبقينبادنضري()2بإغذظ بهل بعنريذبحتصنوا(، )3بوادنصوصبادشععة باديتبتمريبيفبهذاباالجتذهب
عريرةبوكثرية،بوتفةربيفبجمعوعهذبجوازبإتمافبحملباجلعمي  .ب
ين بهنذ بنراك بأبن باألثع باملاةري بالناهذك بحعي بادصواة بادشخصة بياعثلبيف بادضعاب
ادذيبيصةببصذحبهذ،بوهذابياجذوزباحلعي بادذاتة بدلصواة،بويماويبيفب دكبتةريباألرعادب
قةضه بعلىبقةض،بأوبادملطذ بعلىباألرعاد،بإالبأنبهنذكبحذال باتساثنذئة بحياذجبرةهذب
دماطما بعلىبادصواةبادشخصة بحتسة ًسذبدلعصلح بادةذي .ب ب
وعلةهبرإنينبأاىبأنبجعمي باتسرتاقبادنظعبإ ابكذنتبيسرتن بابداسذطبصواةبدلشخصبقغريب
إ نهبراصذداباآلال باديتبمتبهبذباداصويع،برضماًبعنبتسحببتلكبادصوابينباملةاري،بو دكب
ألنهبالبيذنعبيفبادفسهباسإتسماييبينبيصذداةبهذهباآلال بوادوتسذئلبعلىبيةىنباسإتماف(،)4ب
بوقطةذ بدراقع بادفمذد ،بكعذ بأاى بأن بتالفب
بحمعذ ً
طذملذ بأن بأصل باسإتماف بيشعو بوأن برةه ً
ادصوابامللاسط ،بو دكبرواباناهذءباألجهزةباملخاص بينباحلذج بإدةهذ؛بألنبقسذءهذبوحفظهذبيفب
اا،بوابداذيلبتبسىبيصراابيهردبادفعدبويبةثب
يلفبادرعوىب ُميكنبينباالطما بعلةهذبابتساعع
ً
()1ب نصباحلريثبيفبصحةحبيمل ،بكاذببادلبذسبوادزين ،بابببادنهيبعنبدبسبادعجلبادثوبباملةصفع،ب
علي بثوقنيبيةصفعينبرسذل:بأأيكبأيعتكبهبذا بقلت:ب
«برةنبعبرهللابقنبعععوبقذل:باأىبادنيببﷺب َّ
أغملهعذ .بقذل :ب« بقل بأحعقهعذ ب» بقعق ( ،)2077بواملةصفع :بهو بادثوب باملصبوغ بابدةصفع .بانظع:ب
شعحبيمل ،بادنووي،ب(،)245/5بدمذنبادةعب،باقنبينظوا،ب( .)581/4ب
()2باحلريثبيفبصحةحبادبخذاي،بكاذببادزااع ،بابببقطعبادشجعبوادنخل،بقعق ()2326بوكاذبباجلهذدب
وادمري،بابببحعقبادرُّوابوادنخةل،بقعق (،)3021بويفبصحةحبيمل ،بكاذبباجلهذدبوادمري،باببب
جوازبقطعبأشجذابادكفذابوحتعيسهذ،بص( .)1746ب
()3بانظع:بباقنبحجع،براحبادبذاي،ب( .)331/7ب
()4ب وهنذكبرعقبقنيباسإتمافبواألخذ:برذسإتمافبالبيرخلبيلكبأحر،بأيذباألخذبرةرخلبيفبيلكبآخع،ب
ويافسذنبيفبأهنعذبإخعاجبعنبيلكبادشخص.بانظع:بعودة،باداشعيعباجلنذئيباسإتسمايي،ب( .)705/2ب
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قلقبده،بويكونباسإتمافبيفبهذهباحلذد بياةةنًذ()1بيفبنظعي؛بألنباملصلح بتساضيب دك .ب

املسألة الثانية :حكم انتهاك الشخصية بنشر الصورة
النشر لغةً:
ادنونبوادشنيبوادعاءبأصلبصحةحبيرلبعلىبراحبشيءبوتشةبه،بويطلقبعلىباسإ اع ،ب
وادعائح بادطةب ( .)2ب
والنشر يف االصطالح الفقهي:
عُعفبأبنه:ب«بإ اع بأيعبعلىبادنذسبأبتسلوببحيسقبادةل بقهب»(.)3ب ب
ويمافذدبينبهذاباداةعيفبأنبادنشعبينبغيبأنبياوارعبرةهبعنصعان :ب
-1باسإ اع  .ب
-2بأنبيا بادنشعبأبتسلوببيفهعهباملخذطبون .ب
إنبممذبععتبقهبادبلوىبحريثذًبوجودبادوتسذئطبادعقعة باديتبتاةحباداصويعبيفبكلبوقتب،ب
وكذابوجودبادوتسذئلباملاةردةبدنشعبادصوابوقلوغهذبآرذقذًبقةةرةبيفبزينبوجةز،بوهذهبادصواب
ادشخصة بإنبأخذ بقةل بادغريبواضذهبيفبأخذهذبونشعهذ،برمابإشكذلبيفبنشعهذبإنبكذنتب
صوااًبممذبالبخمذدف بشععة برةهذبونفةهذبااجحبظذهعبكعذبتسبقب،بوإنبكذنتبأخذ بينهبقعضذب
يعبعرمباسإ نبقنشعهذ،برإنهبالبجيوزبنشعهذ،ب(إذ املسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل
حراماً أو حرم حالالً)( .)4ب
وإنبأخذ بادصواةبقعضذهبوعلعهبوجهل بينهبحذلبادعضذ بأوباسإ نبقنشعهذ،بو دكب
()1بألنبهنذكبحذال بيكونباسإتمافبرةهذبدةسبياةةنًذبكعذبيفبصواةبادلنبباملغشوشبرةجوزباداصرقبقهب
و دكبيفبحذد بعرمبتعتبباملضعةبعلةه،بواالنافذ بقراننباخلععبقةربتطهريهذ.بانظع:بادشوكذين ،بنةلب
األوطذابشعحبيناسىباألخبذابينبأحذديثبتسةرباألخةذاب(،)338/5بتبصعةباحلكذمب( .)159/2ب
()2بانظع:باقنبرذاس،بيةج بيسذيةسبادلغ ،بيذدةبنشع،بص(،)991بأقوقكعبادعازي،بخماذابادصحذح،بيذدةب
نشع،بص(،)659بويذبقةرهذ .ب
()3بادنجذا،بإتسذءةباتساةعذلبحقبادنشع،ب،ص( .)64ب
( )4بنص بحريث بأخعجه بأقو بدا بود بيف بتسننه ،بكاذب باألقضة  ،بابب بيف بادصلح ،ب( ،)304/3بوصححهب
األدبذين.بصحةحبتسننبأيببداودب()3594ب .ب
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قمكوتهبعنبادنشع،برأاىبأنباحلك بيفبهذهباملمأد بالبخيلوبينبثماثبحذال  :ب
أوالً:بإنبغلب ب علىبادظنبأوبتعجحباحاعذلبتةعضبهذهبادصواةبألنوا بينبادرقلج ب
واخلرا بوادعيي،برمابجيوزباداصويعبوادنشع .ب
اثنةذً:بإنبتضعنبحمظوااًبككشفبادةواا بوحنوهذ،برمابجيوزباداصويعبوادنشع .ب
اثدثذً:بيذبتسوىب دك،بوهذابالبخيلوبينبثماث بأحوال :ب
اناشذاهذب
ب
أو بالً:بأنبيكونبأخذهذبمت بيفبيكذنبعذمبأوبحذلبادغذدببرةهبنشعبادصوابو
كذحملذرلبادةذي باملفاوح -اديتبرةهذبتغطة بإعماية ،بألنباملغلس بالبجيوزباداصويعبوادنشعبرةهذ،-ب
رهنذبالبإشكذلبوبالبينعبينبنشعهذ؛بألنهبيرخلبيفباسإ نبادةذم .ب
اثنةذً:بأنبيكونبأخذهذبمتبيفبيكذنبأوبوضعبأوبحذلبادغذدببرةهبعرمباداصويع،بوعرمب
بأوبيفبقةاهبأوبيبةعبيفبياجعهبأوبيفةلبرةماب
ً
نشعبادصواةبقطعيقباألوىل،بكعنبيصليبينفعداً
خذصذب،برهذابالبإشكذلبيفبتعجحبعرمبنشعهب .ب
ً
اثدثذً:بيذبيرخلبتبةذً بحتتبيذبتسبق،برةكونبحمببظذهعباحلذلبحبةثبإنبعل بينهب
ادعضذبأوبتوقعبعرمبمتنةه،برإنهبيلحقبابحلذد باألوىل ،بوإنبغلببعلىبادظنبأنهبميذنعبأوبالب
يوارقبرةلحقبابحلذد بادثذنة .ببب ب
يقبالبجيوزبرعنبابببأوىلبأنبالبجيوزبنشعهذببأوبتبذدهلذ،بهذابإنب
ب
وإنببأخذ بينهبقطع
كذنتبصوااًبعذدي ب،بأيذبإنبكذنتبصوااًبممذبيكشفبادةواا بأوبيؤديبإىلباحملعيذ بأوبيُةرب
ينبادفذضحبراشارباحلعي بيفبنش عب دك،بإ بإنبنشعهبيةربينبإشذع بادفذحش ،بوهوباناهذكب
صعيحبغريبيعضيبشععذً؛بحلعي باسإنمذن.ب ب
ومن أدلة منع انتهاك اخلصوصية بنشر الصور وتوزيعها دون إذن ما يلي:

 -1بقول بهللا بتةذىل :بﱣﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ( )1ب كع بادطربيبعنبقاذدةبيفبتفمريهذ:ب(رإايك بوأ ىب
املؤين،برإنبهللابحيوطه،بويغضببده)( .)2بوبقربعلقباقنبعبربادرببعلىبحريثبادنهيبعنب

()1بتسواةباألحزابباآلي ب(.)58ب ب
()2بجذيعبادبةذنب( .)324/20ب
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ارعبادصو بابداماوةبعنربادصماةبرسذل:ب(إ ابهنيباململ بعنبأ ىبأخةهباململ بيفبععلبادربب
وتماوةبادكاذب،برأ اهبيفبغريب دكبأشربحتعميذً،بوقربنظعبعبربهللابقنبعععوبإىلبادكةب ب
رسذل:ب(وهللابإنبدكبحلعي بودكنباملؤينبعنربهللابأعظ بحعي بينك،بحعمبينهبععضهبوديهب
ويذده،بوأنبالبيظنبقهبإالبخريباً(،)1بوحمبكبابدنهيبعنبأ ىباململ بيفباملةىنبادواادبيفبهذاب
احلريث،بركةفبمبذبهوبأشربينب دك بوهللاباملماةذن)( )2بويةلومبأنبيذباتببعلىبرةلهب
عسذببينبحربأوبدةنبوطعدبيكونبرةلهبحمعيذًب،بوادنهيبعنباأل ىبعذمبيرخلبرةهبكلبيذب
انةبادذينب
ب
يلحقباململ بابأل ي ب،بوقرب كعبقةضباملفمعينبأنبينبأتسبذببنزولباآلي :ب(ادز
كذنوابميشون بيف بطعقباملرين بيابةونبادنمذء بإ ابقعزنبابدلةل بدسضذء بحوائجهن،برةغعزونب
املعأة،برإنبتسكاتباتبةوهذ،بوإنبزجعهت باناهوابعنهذ)(.)3ب ب
إ ا بنظعان بإىل ب دك برإن بادزجع بوادةسذب بواقع بعلى بأانس بآ وا بأانتسذً بوه بيةلعون،ب
ركةفبمبنبيؤ يبإنمذانًبوهوبالبيةل بوملبأي ن ،برنشعبصوابغريهبابببينباأل ىبيفبحرب
اته،بركةفبإ ابغلببعلىبادظنبأوبتعجحباحاعذلبتةعضبهذهبادصواةبألنوا بينبادرقلج ب
واخلرا ببوادعييبمبذبملبيفةلهباسإنمذن ،برهذابينبهباذنبادفةل،بوادةةذ بابهلل.ب ب
 -2بقودهبتةذىل :بﱣﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱢ( )4بقذلبادكةذباهلعاتسيب:ب(ترلبعلىبوجوبب
ﳑ
حمن باالعاسذد بيف باملؤينني ،بوحمب باخلري بوادصماح ،بوادزجع بعن بإشهذا بادفذحش ب
واتسانبذطهذبقرقذئقباحلةلبواحلك بابدظنبواحلمبذن)( )5بقذلبادسعطيبب(بقةلبادفذحش بيفب
اآلي بادسولبادميءب)( )6ببوقذلباقنبادةعيب:ب(ي ة ِّين بي ِّعير ب َدِّك بوي ْبفةلُه بدَه ِّ
ب؛بأل َّ
َن بادْ َع َحبَّ َب
َْ ُ ُ َ ََ َ ُ ُ
ِّ
ِّ
بشة ئذبأَظْهعه ب،برَِّإ ْن ب َمل بيظْ ِّهع ب َكذنَ ِّ
ِّ
بعلَْة َهذب
َح َّ
ُْ ْ ْ
ب َ
ب َ ْ ً َ َُ
ب،بوَي ْن بأ َ
ر ْة ُل بادْ َس ْلب َ
ت بنةَّ اُهُبرَذتس َر ًة بيُ َةذقَ ُ

()1بأوادهباقنبعبربادرببيفبكاذبباداعهةرب(،)180/10بوكذابيفباالتساذكذاب(.)163/4ب ب
()2باداعهةرب(/23ب .)319ب
( )3يةذملبادانزيلب( .)376/6ب
()4بتسواةبادنوا:باآلي ب(.)19
()5بأحكذمبادسعآنب( .)33/4ب
()6باجلذيعبألحكذمبادسعآنب(.)206/12
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باحل ُر ِّ
ِّيف ْ ِّ ِّ
ود)( )1بو بقذل باقن بعذشوا :ب(جةل بادوعةر بعلىب
س بدَهُ بعُ ُسوقٌَ ِّبيف ُْ
باآلخَعة بَ ،بودَْة َ
احملب ؛بدشةو بادفذحش بيفباملؤيننيبتنبةهذًبعلىبأنبحمب ب دكبتماحقبادةسوق ؛بألنبحمب ب
دكبداد بعلىبخبثبادنة بحنوباملؤينني،بوينبشأنبتلكبادطوي بأنبالبيلبثبصذحبهذب
إالبيمرياًبحىتبيصرابعنهبيذبهوبحمببدهبأوبيُ َمعبقصرواب دكبينبغريه)(.)2ب ب
ونشعبادصوابدونبإ نبقربيكونبرةهبابعثبينب دك،بقذلبادشةخباقنبعثةعني:ب(إ باب
كذنبهذابادوعةربرةعنبحيببأنبتشةعبادفذحش ،بركةفبمبنبتمبببدشةو بادفذحش )( .)3ب
ونشع بادصوا بقر بيكون بتسببذً بسإشذع بادفذحش  ،بويةلوم بأن باألتسبذب بأتخذ بحك ب
نبقربأاتحبوهةأبينذخذبوجواًبعلىباألقل،بالتساةعذلب
ادغذاي ب،بإ بإنبانشعبادصوابدونبإ
ً
تلكبادصوابقشكلبأوبآبخع .ب
ذل باتس ُ ِّ
 -3بعن بأَِّيب ِّ
ار
بص ْعَي َ باضىبهللابعنهبقَ َ
ض َّ
(م ْن َ
ول باَ ََّّلل بصلىبهللابعلةهبوتسل ب:ب َ
َْ
ذل:بقَ َ َ ُ
ِّ ()4
ِّ
ِّ
ارهُ اَ ََّّللُ َ ،وَم ْن َش َّ
اق ُم َسلّ ًما َش َّق اَ ََّّللُ َعلَْيه ) بقذلبادصنةذين:ب(واحلريثب
ض َّ
ُم ْسل ًما َ
حتذيع بين بأ ى باململ بأبي بشيء)( )5بونشع بادصوا بهبذه باهلةئ بيةر بنوعذً بين بادضعاب
وإحلذقباأل ىبابدغري.ب ب
-4بعنبعبرهللابقنبعععوبقنبادةذصب-باضيبهللابعنهعذب-بعنبادنيبب-بصلىبهللابعلةهبوتسل ب
ِّ
هجر ما هنى هللا
بقذل:ب(املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملهاجر من َعنه)( )6بقذلباقنبقطذل:ب(املعادبهبذاباحلريث:باحلضبعلىبتعكبأ ىباململعنيبابدلمذنب
وادةر بواأل ى بكله ،بوهلذا بقذل باحلمن بادبصعى ب :باألقعاا به بادذين بال بيؤ ون بادذاب
وادنعل)( )7بوابتفذق برذحلريث بيرل بعلى بادنهي بعن بأ ى باململ بأو بضعاه بابدةر بأوب
()1بأحكذمبادسعآنب(.)38/6بببب ب
()2باداحعيعبوادانويعب( .)184/18ب
()3بادشعحباملعاعب( .)274/14ب
()4بأخعجهبأقوبداود،بكاذبباألقضة ،بابببادسضذء،ب( .)351/3ب
()5بتسبلبادممامب()198/4ب.ب ب
()6بأخعجهبادبخذاي،بكاذبباسإميذن،باببباململ بينبتسل باململعونبينبدمذنهبويرهب( .)13/1ب
()7باقنبقطذل،بشعحبصحةحبادبخذايب( .)62/1ب
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ابدلمذنبأوبأبيبدونبينبأدوانباأل ى،بونشعبادصوابدونبإ نبرةهبنو بينبهذاباأل ى،ب
أ ى بير ،بوأ ى بععل بوختطةط ،بوعذئر بعلى بكعاي باململ بابأل ى بوتسيء بادمعة ؛ب
البتسةعذبإنبوقةتبتلكبادصوابيفبأيربالبتنكعبينكعاًبوالبتسعبيةعورذًبيعبتطوابوتسذئلب
اداعثةلبواداخةةلب(ادرقلج ).ب ب
رعنبجمعو بيذبتسبق،برإنبنشعبادصوابادشخصة بألحربينبادنذسبممنبثباتبحعياهبوملب
يعتكببيذبيوجبباداشهريبقهبأنب دكبممنو بشععذًبويةربتةرايًبعلىبحسهبادشخصي .ب
وادصواباملسصودةبهنذبهي:بادواقة بأوبادصواةبادثذقا باملأخو ةبقكذيريةبتصويعبأوبابجلوالب
أوبغريه،بوكذدكبادصواةباملأخو ةبعلىبهةئ برةريوبكلهبالبجيوزبدونبإ ن .ب
وأما الصور اليت أتخذها القنوات التلفزيونية.
تسواء بكذنت بصواا بأم برةريوهذ ب ،برةسذل :بإيذ بأن بتكون بيف بقعانيج ب بكذدلسذءا ب
واجللمذ بويذبإدةه،برهذابالبإشكذلبيفبجوازبنشعه؛بحلصولباسإ نبابالتساضذر ب،بوإيذبأنب
تكونبعرببأخبذابأوبغريهذبينبادربايجباهلذدر ب،برهذابأيضذبممذبالبإشكذلبيفبنشعهبإ بيرخلب
حتتباسإ نبادةذمب،بإ ابغلببظهوابينفة بويصلح بيفبنشعه .ب
وأيذ بإن بدعت بحذج بدنشع بادصوا بدون بإ ن بصذحبهذ ،برسر بجذء بادسواعر باآلتة ب
ينهذ:بقذعرة:ب(احلاجة تنزل منزلة الضرورة)(،)1بوقذعرة:ب(الضرورات تبيح احملظورات) ب،ب
وقذعرة:ب(احلاجة تقدر بقدرها).ب ب
ربنذءبعلىبهذهبادكلةذ بيظهعبيلبوهللابأعل بأنهبجيوزبنشعبادصوابادشخصة بدونبإ نب
إنبدعتبحذج بدنشعهذبحبرودباحلذج ،بويسراب دكبأهلبادةل بابدنظعبدلعصذحلباملرتتب بأوب
املفذتسرباديتبيعادبداأهذ،بوينبأيثل باحلذج بأنبيكونبجمعيذًبهذاابًبينبأيريبادملطذ ب،بأوب
يكونبخمورذًبضعاه،برانشعبصواه؛بداحذيعبادنذسبينهبأوبدلعمذعرةبيفباسإيمذكبقهب،بأوبيكونب
يفسوداًبغذئبذً بدلاةعفبعلةه ،بأوبيكون بيةاذً بالبيةعف بدهبأهل،برانشعبصواته؛بدةاةعف بأهلهب
علةه،بويذبيفبيةىنب دكببممذبتنررعبقهباحلذج ب،بعلىبأننذبقعاانبأنباحلذج بياجردةبياطواةب،ب
إ بابعثهذبحصولباملشس ،برعىتبكذنبهنذكبحذج بجذزبرةلباحملظوا.
()1باقنبجنة ،باألشبذهبوادنظذئعب(ص.)91
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الفرع الثاين :احلق يف الصورة الشخصية يف النظام السعودي
ورةهبيمأداذن :ب
املمأد باألوىل:بحك باناهذكبادشخصة بابداصويع .ب
املمأد بادثذنة :بحك باناهذكبادشخصة بقنشعبادصواة .ب

املسألة األوىل :حكم انتهاك الشخصية ابلتصوير
نصذبصعحيًذبمينعبتصويعباألشخذصبدونبيوارساه ،بإالبأنهب
ملبياضعنبادنظذمبادمةوديب ً
()1
نظ بادوقذئعبادماحس بملعحل باحلصولبعلىبادصواةبو دكبيفبنظذمبمحذي بحسوقباملؤدف ،بإالب
أنب دكباملنعبميكنباتساخماصهبينبهذهباملذدةبابدسولبمبذبأنباملنظ بينعبنشعبأوبععضبأوب
يعبأصلبادصواةبأوبنمخذبينهذبإالبإب ن بصذحبهذبأوبواثاهبرعنبابببأوىلبأنهبالبيا بهذاب
توز
ً
اداصويعبأتسذتسذبإالبمبوارس بوإ نبصذحببادصواة،بوكذنباألجرابابملنظ بأنبينصبعلىب دكب
ً
قاةريلبادةبذاةبداصبحب«بالبجيوزبأبيبطعيس باحلصولبعلىبصواةبأوبنشعهذبأوبععضهذبأوب
توزيع بأصلهذ بأو بنمخ بينهذ بإال بإب ن بصذحب بادصواة ،»...بو دك بحىت بيشعل بادنص بأنب
تصويعبادشخصبينبقراي باأليعبالقربأنبيكونبإب نبيمبق» .ب
كعذبأنباملنظ بدوبعرببق ب(اداسذطبادصواة)بقرالًبينبكلع ب«بإناذجبادصواةب»بدكذنبأوىلب
وأدقبينبوجه بنظعي،بدكونباالداسذطبأدصقبابداصويعبادفوتوغعايف،بأيذبكلع بادةعلب-كعذب
بوهذابالبجيوزبشععذبكعذبتسبقب
ذبيرواي
ً
عرببيفبنظذيهبادسرمي-براوحيبأبنبادصواةبقربتكونبامسً ً
قةذنهبيفباملطلبباألولبينباملبحثبادثذين،بوعبذاةب«بإناذجب»ب-كعذبعرببيفبادنظذمباجلرير-بالب
تؤديباملةىن؛بألنباسإناذجبيكونبيعحل بالحس بملعحل باالداسذط،بكعذبأنباسإناذجبقربياضعنب
ادعتس بادةروي .ب
وادشخصبادذيبيُميءباتساةعذلبادصواةبادشخصة بدلغريبالبخيعجبعنبحذدني :ب
عذداي .ب
أنبيكونبرعداب ًب
األول:ب
ً
ذبعذيذ .ب
الثاين:بأنبيكونبيوظ ًف ً
رذدفعدبادةذدي بإيذبأنبيكونبقربأخذهذبخلم ً،بأوبأخذهذبإب نبصذحبهذبودكنهبأتسذءب
()1بيفبيذدتهبادمذقة بعشعة .ب
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اتساةعذهلذبيفباحلذداني،برإنهبيةذقببعلىبهذهباألرةذلبإيذبابدةسوق بادنظذية ب-إنبوجر -بأوب
ابدةسوق باداةزيعي باديتبيسعاهذبادسضذء .ب
أيذ باملوظف بادةذم برإ ا بكذن بيكل ًفذ بأبععذل بتاصل بأبتسعاا بادنذس ،بيثل باملةلويذ ب
وادصوا بادشخصة ب-كذملوظف باملخاص بيف بإدااة باألحوال باملرنة  -بوأتسذء باتساةعذهلذ ،برإنهب
بدملطاهبوياجذوزابهلذ(،)1بويةذقببقةسوق بيشردةبيفبهذهباحلذد  .ب
يكونبعنرئذبيماغماً
ً
وقربصرابنظذمبيكذرح بجعائ باملةلويذتة بيفباملعلك بادةعقة بادمةودي بينبهةئ باخلرباءب
مبجلسبادوزااء بادصذدابابملعتسومبامللكيباق ب(م)17/بقاذايخب(1428/3/8ه )بقنذءبعلىبقعااب
جملسبادوزااءباق ب()79بقاذايخب(1428/3/7ه )بقةربأنبأصبحتبتلكباجلعائ بهتردبأينب
وتسماي بامجماعع،بوتضعنبتستبعشعةبيذدةبتةذجلبأكثعباملشذكلباملوجودةبيفباجلعائ باسإدكرتونة ب
جبعةع بأنواعهذ بعرب بتطبةق بعسواب باادع بعلى بيعتكبةهذ ،بمبذ بيضعن بحتسةق باداوازن بقنيب
يصلح بامجماعع بيف باالتساةذن بابداسنة باحلريث  ،بويصلح باسإنمذن بيف بمحذي بحةذته باخلذص ،ب
واحلفذظ بعلى بأتسعااه بواملمذعرة بعلى بحتسةق بادنظذم باملةلويذيت ،بوحفظ باحلسوق باملرتتب بعلىب
االتساخرام باملشعو بدلحذتسبذ باآلدة بوادشبكذ باملةلويذتة  ،بعماوة بعلى بصون باألخماقب
واآلداببادةذي ،بومحذي باالقاصذدبادوطين .ب
وينباملوادبادصذداةبيفب دك :ب
املادة الثالثة:
يةذقببابدمجنبيرةبالبتزيربعلىبتسن بوقغعاي بالبتزيربعلىبمخمعذئ بأدف باايل،بأوب
تكببأايبينباجلعائ باملةلويذتة باآلتة :ب ب
؛بكلبشخصبيع
إبحرىبهذتنيبادةسوقاني ُّ
ً
 -1ب ادانصتبعلىبيذبهوبيعتسلبعنبطعيقبادشبك باملةلويذتة بأوبأحربأجهزةباحلذتسبب
اآليلب-بدونبيموغبنظذييبصحةحب-بأوباداسذطهبأوباعرتاضه .ب
؛بحلعلهبعلىبادسةذمبقفةلبأوبااليانذ ب
ب
-2بادرخولبغري باملشعو بداهريربشخصبأوباقازازه
بعنهبيشعوعذ .ب
عنه،بودوبكذنبادسةذمبهبذابادفةلبأوبااليانذ
ً
 -3بادرخول ب غري باملشعو بإىل بيوقع بإدكرتوين ب ،بأو بادرخول بإىل بيوقع بادكرتوين بداغةريب
()1بجتذوزبادملط :بجتذوزباملوظفبادملط باملخود بده.بكعم،بيةج بيصطلحذ بادشعية بوادسذنون،بص( .)101ب
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تصذية بهذاباملوقع،بأوبإتماره،بأوبتةريله،بأوبشغلبعنوانه.ب ب
 -4باملمذس ب ابحلةذةباخلذص بعنبطعيقبإتسذءةباتساخرامباهلواتفبادنسذد باملزودةبابدكذيريا،ب
أوبيذبيفبحكعهذ.ب ب
-5باداشهريبابآلخعينب،بوإحلذقبادضعابهب ب،بعرببوتسذئلبتسنةذ باملةلويذ باملخالف  .ب
املادة السادسة:
يةذقببابدمجنبيرةبالبتزيربعلىبمخسبتسنوا بوقغعاي بالبتزيربعلىبثماث بيماينيب
اايل،بأوبإبحرىبهذتنيبادةسوقاني،بكلبشخصبيعتكببأايبينباجلعائ باملةلويذتة باآلتة  :ب
 1بإناذجبيذبينبشأنهباملمذسبابدنظذمبادةذم،بأوبادسة بادرينة ،بأوباآلداببادةذي ،بأوبحعي ب
احلةذةباخلذص ،بأوبإعراده،بأوبإاتسذده،بأوبختزينه بعنبطعيقبادشبك باملةلويذتة ،بأوب
أحربأجهزةباحلذتسبباآليل .ب
 2بإنشذءبيوقع بعلىبادشبك باملةلويذتة ،بأو بأحربأجهزةباحلذتسبباآليلبأوبنشعهبدماجتذاب
يفباجلنسبادبشعي،بأوبتمهةلباداةذيلبقه .ب
 3بإنشذء باملواد ب وادبةذان باملاةلس بابدشبكذ باسإابحة ،بأوبأنشط باملةمعباملخل بابآلدابب
ادةذي بأوبنشعهذبأوبتعوجيهذ .ب
 4بإنشذءبيوقع بعلىبادشبك باملةلويذتة ،بأوبأحربأجهزةباحلذتسبباآليلبأوبنشعه،بدماجتذاب
ابملخراا بأوباملؤثعا بادةسلة ،بأوبتعوجيهذ،بأوبطعقبتةذطةهذ،بأوبتمهةلباداةذيلبهبذ( .)1ب
وقنذءبعلةهبرإنبعسوق بينبيصوابشخصذًبقغريبإ نهبتكونبقصواتني :ب
 إيذبقصواةبخمفف . أوبقصواةبيشردة.وادفعقبقةنهعذ :ب
 -1أنبادصواةباملخفف بهيبينبيصوابشخصذًبقغريبإ نهبرسط،بويكافيبابدصواةبعلىب
حذهلذ،بوالبيةرلبرةهذ،بوهذابتنطبقبعلةهباملذدةبادثذدث باآلنف بادذكع،بوحيقبملعتكبب
()1بينظعبيوقعبهةئ باخلرباءبمبجلسبادوزااء .ب
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=217&VersionID=232
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اجلعمي بيفبهذهبادصواةبأنبخيعجبوقتباداحسةقبقكفذد .
 -2أنبادصواةباملشردةبهيبينبيصوابشخصذًبقغريبإ نه،بويرخلبعلى بادصواةب(إناذج)ب
يثماًبينبابببادمخعي بيثلبيذبهوبيناشعباآلن،بأوبينبابببتلفةقبهتع بعلىبامجمينب
علةهبوغريهذ،بوهذابتنطبقبعلةهباملذدةبادمذدتس باآلنف بادذكع،بوالبحيقبدلجذينبوقتب
اداحسةقباخلعوجبقكفذد ،بقلبيا بإيسذرهبإىلباناهذءبادسضة .
علعذً بأبن بقضة بتصويع بادشخص بين بغري بإ نه بترخل بحتت بابب باملمذس بابحلةذةب
اخلذص ،بوهيبعسوق بجنذئة بختاصبقنظعهذباحملذك باجلزائة  .ب
املسألة الثانية :حكم انتهاك الشخصية بنشر الصورة
األصلبيفبادنظذمبادمةوديبأنهبالبجيةزبنشعبادصواةبادشخصة بأبيبوتسةل بإعمانة ،ب
وأبيبطعيس بكذنت،بإالبأنهبأجذزبنشعهذباتساثنذءًبيفبحذال بخمصوص ،بوقنذءًبعلىب دكبتسةا ب
احلريثبيفبهذابادفع بعنبأيعينبأوهلعذ:بادنصوصبادنظذية باديتبحتعيبادصواةبادشخصة بضرب
ادنشع،بواثنةهعذ:باحلذال باالتساثنذئة باديتبجيوزبرةهذبنشعبادصواةبادشخصة  .ب
أوالً :النصوص النظامية اليت حتمي الصورة الشخصية ضد النشر.
-1بأكربادنظذمباألتسذتسيبدلحك بيفباملعلك بعلىباحرتامبكعاي باسإنمذنبوحسوقه،بوينهذب
ابدطبعبحسهبيفبصواتهبادشخصة ،بو دكبينبخمالبإدزايهبدوتسذئلباسإعمامبوادنشعب
املسعوءةبواملعئة بواملمعوع بابحملذرظ بعلىبهذهباحلسوقبوعرمباسإتسذءةبإدةهذ،بإ بنصب
على بأن ب« بتلازم بوتسذئل باسإعمام بوادنشع بومجةع بوتسذئل باداةبري بابدكلع بادطةب ب
وأبنظع بادرود ،بوتمه بيفبتثسةفباألي بودع بوحرهتذبوحيظعبيذبيؤديبإىلبادفان ب
أو باالنسمذم بأو بميس بأبين بادرود بوعماقذهتذ بادةذي بأو بيميء بإىل بكعاي باسإنمذنب
وحسوقهبوتبنيباألنظع بكةفة ب دكب»( .)1ب
والبشكبأنبنشعبصواةباسإنمذنبقرونبيوارساه،بأوبإتسذءةباتساةعذهلذبيُةربينباسإتسذءةبإىلبكعاياه .ب
-2ببكعذ باعارب باملنظ بادمةودي بأن بمجةع بقةذان بادمجما باملرنة بمبذ برةهذ بادصواب
ادشخصة بتسعي بالبجيوزبادةبثبهبذ،بو دكبيفبنصهبيفبنظذمباألحوالباملرنة بعلىب
أنه ب« بيةارب بتسعًاي بيذ بحتويه بادمجما باملرنة بين بقةذان  ،بوال بجيوز بنسل بهذهب
()1باملذدةباداذتسة بوادثماثون .ب
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ادمجما بينبدوائعبويكذتبباألحوالباملرنة ،بأبيبحذلبينباألحوال...ب»( .)1ب
 -3بومشل بنظذم بمحذي بحسوق باملؤدف بادصواة بادشخصة بدإلنمذن بابحلعذي بعنريذ بجعمب
يعبأصلهذ،بأوبنمخذبينهذبدونبإ نبصذحببادصواةب
نشعبادصواةبأوبععضهذ،بأوبتوز
ً
حةثبنصبعلىبأنهب«ب البحيقبملنبقذمبإبناذجبصواة،بأنبينشع،بأوبيةعض،بأوبيوز ب
أصلبادصواة،بأوبنمخذبينهذبدونبإ نبينباألشخذصبادذينبقذمبقاصويعه بأوبإ نب
ً
واثاه ب»(،)2بونماحظبأنبادنظذمباجلريربحلعذي بحسوقباملؤدفبأعطىباحلقبدواث ب
صذحببادصواةبيفبيسذضذةبينبيسومبإبناذجبأوبنشعبأوبععضبصواةبيواثه ،بوهذاب
يذبأغفلهبادنظذمبادسرمي .ب
()3
-4بونصتبادمائح بادانفةذي بدنظذمباملطبوعذ بوادنشع ،بعلىبأنهب«بالبجيوزبطبعبأوبتكبريب
ادصواة بادشخصة بإال بقطلب بأو بيوارس بين بصذحب بادصواة ،بوال بجيوز بععضهذب
دلجعهوابقرونبيبوارس بصذحبهذ،بوحيظعبععضبادصوابادةذدي بأوباملكربةبدلنمذء»( .)4ب
ينبهنذبياضحبأنبيضعونباحلقبيفبادصواةبخيولبصذحبهبتسلطذ بثما ًباث( .)5ب
-1بتسلط باالعرتاضبعلىبنشعبادصواة .ب
-2بتسلط باالعرتاضبعلىبععضبادصواةبيفبحمةطبخذص .ب
-3بتسلط باالعرتاضبعلىبتوزيعبأصلبادصواةبأوبنمخبينهذ .ب
()6
وهذاباالعرتاضبيكونبينبحقبصذحببادصواةبيذبملبيوجرباتفذقبعلىبخماره  .ب
()1باملذدةباحلذدي بعشعة .ب
()2باملذدةبادمذقة بعشعة .ب
()3باعاعر بهذهبادمائح بينبوزيعباسإعمامبابدسعااباق ب(م/و/1/2759/مبواتايخب1422/6/16ه بومتب
نشعهذبجبعيرةبأمبادسعىبيفبعردهذباق ب()3863بقاذاخيهب(1422/7/18ه ) .ب
()4باملذدةبادثذين بوادثماثونب(رسعةبج) .ب
()5ب ويضةفبادبةض:بتسلط باالعرتاضبعلىباداسذطبادصواة،بوختالفبادنظ بادوضةة بيفبيرىباالعرتافب
هبذهبادملطذ  .ب
ملزيربينبادافصةل.بانظع:بهشذمبرعير،باحلعذي باجلنذئة بحلقباسإنمذنبيفبصواته،بص()24بويذبقةرهذ .ب
()6بعبذباةب«بيذبملبيوجرباتفذقبعلىبخمارهب»بنصبعلةهذبيفباملذدةبادثذنة بعشعةبينبنظذمبمحذي بحسوقب
املؤدفبادسرمي،بوحذرتبيفبادنظذمباجلرير،بويفبنظعيبأنبقسذءبهذهبادةبذاةبكذنبأوىلبألمهةاهذبادنظذية  .ب
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وينباملماحظبأنبادنصبعلىبحقباسإنمذنبيفبصواتهبادشخصة بيفبنظذمبمحذي بحسوقب
املؤدف( )1ب قربتسذه بيفباخللطبقنيبحقباسإنمذنبيفبصواته،بوحقباملؤدف،بحةثبأوادبقةضب
األحكذمباخلذص بابحلقبيفبادصواةبضعنبنظذمبمحذي بحسوقباملؤدف،بوينبشأنبهذاباململكب
دف،بإالبأنهبيبسىبنصذبنظذيةًذبيؤكرب
طبذعذبأبنباحلقبيفبادصواةبينبقبةلبحقباملؤ
أنبيرتكبان ً
ً
أحسة بادشخصبيفباحملذرظ بعلىبصواتهبادشخصة  .ب
اثنيًا :احلاالت االستثنائية اليت جيوز فيها النشر:
إ ابكذنباملنظ بادمةوديبقربحفظبدلصواةبادشخصة بحعياهذبوخصوصةاهذبعلىبحنوب
يذ بأوضحت بادنصوص بادمذقس  ،برسر بأجذز بنشعهذ بواالطما بعلةهذ بيف بحذال بخمصوص ب
ينصوصبعلةهذبيفبأكثعبينبنظذمبينبأنظع باملعلك ،بوينهذ :ب
أ-ب رسربوادبيفبنظذمبمحذي بحسوقباملؤدفبعردبينباحلذال باديتبيكونبرةهذبنشعبادصواب
يشعوعذبحةثبنصبعلىبأنهب«بالبحيقبملنبقذمبإبناذجبصواةبأنبينشع،بأوبيةعض،بأوب
ً
بأصلبادصواة،بأوبنمخذبينهذبدونبإ نبينباألشخذصبادذيبقذمبقاصويعه بأوب
يوز
ً
إ ن بواثاه  ،بوال بيمعي بهذا باحلك بإ ا بكذن بنشع بادصواة بقر بمت بمبنذتسب بحوادثب
وقةتبعلنًذ،بأوبتةلستبمبوظفنيبامسةني،بأوبأشخذصب ويبشهعةبعذي ،بأوبمسحتب
هبذ بادملطذ بادةذي بخري بدلصذحل بادةذم ،بودلشخص بادذي بمتثله بادصواة بأن بأي نب
قنشعهذبيفبادصحف،بوامجمما ،بوغريهذبينبادنشعا باملعذثل بحىتبودوبملبأي نبقذدكب
()2
،بوتمعيبهذهباألحكذمبعلىبادصواةبأايبكذنتبادطعيس باديتبعُعلتبهبذ»( .)3ب
املصوا
ً
وقرباحاذطباملنظ بملذبقربيماجربينبطعقبحريث بيفباملماسبل،بميكنبينبخماهلذبإناذجب
أوبنشعبادصواةبادشخصة ،برنصبيفبيذدتهبادمذقس بعلىبأنهب«بتمعيبهذهباألحكذمبعلىب
ادصواةبأايبكذنتبادطعيس باديتبععلتبهبذب» .ب
ً
دكبعلىبخطىبقذنونبمحذي باملؤدفباملصعيباق ب()354بدمن ب
()1بدةلباملنظ بادمةوديبقربتسذابيفب
ُ
1954م،بواملةرلبابدسذنونباق ب()38بدمن ب1992م،بيشذابإىلبهذابادسذنونبدرى:بإدايس،بخذدرب
بدكاوااه ،بجذية ب
ب
يصطفى ،باملمؤودة باملرنة بدلصحفي بعن بأععذده بادصحفة  ،بدااتس بيسذان  ،باتسذد
طنطذ،بكلة باحلسوق،ب2001م،بص( .)107ب
()2ب عربباملنظ بادمةوديبق ب(عذيلبادصواة)بيفبادنظذمبادسرميبيفبيذدتهبادثذنة بعشعة،بوعرببيفبادنظذمباجلريرب
ق ب(املصوا)ب«بوهوبادشخصبادذيبيسومبقةعلة باداصويعب»بوهوباألوىلبيفبنظعي .ب
()3باملذدةبادمذقة بعشعة .ب
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ب-بكعذ بواد بحذد باتساثنذئة بأخعىبيفبنظذمباألحوالباملرنة بجتةزباالطما بعلىبادصواةب
ادشخصة  ،بوهي :ب« ب ...برإن بأصرا بتسلط بقضذئة بأو بتسلط بحتسةق بامسة بقع ًاااب
ابالطما بعلةهذبأوبقفحصهذب(أيبقةذان بادمجما باملرنة )بوجببدانفةذب دكبأنب
ينرببقذضبأوبأنبيناسلباحملسقبإىلبيكذنبادمجما بيف بإدااةبأوبيكابباألحوالب
املرنة باملخاص؛بدماطما بوادفحص،بوجيوزبأنبياضعنبقعاابنرببادسذضي بتفويضهب
إبانق بينبأيمتنهبيفب دك»(.)1بوينباملةلومبأنبقةذان بادمجما باملرنة بحتويبادصواب
ادشخصة بينبضعنبيذبحتويه .ب
بأيضذبيفبجوازبنشعبادصواةبادشخصة بيذبنصهب«بال بجيوزبنشعباألخبذاب
ج -بوأوادباملنظ ً
أوبادصواباديتبتاصل بأبتسعااباحلةذةباخلذص بدألرعاد،بإالبإ ابكذنبادنشعبتنفة ًذابحلك ب
قضذئيبأوبقعاابإداايبتساضةهبيصلح بعذي ب»( .)2ب
ب وميكنبأنبنماخلصبينبهذهبادنصوص،باحلذال باالتساثنذئة باديتبجيوزبرةهذبنشعب
ادصواةبادشخصة بأوباالطما بعلةهذبواملاعثل بيف :ب
-1بصواباحلوادثبادةلنة  .ب
-2بصواةبادشخصةذ بادةذي بواملوظفنيبادعمسةني .ب
-3بادصواباملاةلس بخبري بادصذحلبادةذم .ب
-4باضذبصذحببادصواةبقنشعهذ .ب
 -5بصروابقعاا ب قضذئيبأوبقعاابإداايبينبتسلط بحتسةقبامسة بابالطما بعلىبادصواةب
ادشخصة بحتسة ًسذبملصلح بعذي .

الفرع الثالث :أثر التصوير يف االعتداء على احلياة اخلاصة بني الفقه والنظام السعودي
ابيذبأادانبأنبنةسربنوعذبينباملوازن بقنيبادفسهباسإتسماييبوادفكعبادنظذييبوادسذنوينب
إ
ً
قشكلبعذم،بحولبأثعباداصويعبيفباالعاراءبعلىباحلةذةباخلذص ،برإنبأولبيةزةبمياذزبهبذبادفسهب
اسإتسماييبعلىبادفكعبادن ظذييبهيبأنهبملبحيردبعسوق بهلذابادنو بينباالعاراءا بعلىباحلةذةب
اخلذص ،بوإمنذبتعكبتكةةفهذبدويلباأليعبحمبباملصلح بويذبيفعزهبادةصعبينبتطوابيفبوتسذئلب
اداصويع باحلريث  ،بوهذا بقرواه بياةح بدلعجاهر بودواضةي باألنظع برعص بكذرة بيف باالتسانبذطب
ودااتس بادواقة بوظعورهذبقرالًبين بإعطذءبحرودبتصواي بتسععذنبيذبتصطرمبيعبادواقع،بوتلكب
يةزةبدلفسهباسإتسماييبحبرب اهتذ .ب
()1باملذدةباحلذدي بعشعة .ب
()2باملذدةبادثذدث بوادمبةونبرسعةب(ح)بينبادمائح بادانفةذي بدنظذمباملطبوعذ بوادنشع .ب
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ويةزةبأخعىبمتةزبادفسهباسإتسماييبعلىبادفكعبادنظذييبوهيبأنهباعاربباتسرتاقبادبصعب
(املمذاق بادبصعي )،بجعمي بيوجب بدلاةزيعبقصعفبادنظعبعنبادوتسةل باديتبتا بهبذبهذهباجلعمي ب
تسواءبأكذنتبا دوتسةل بتسلةري بكذدةنيبامجمعدة،بأمبكذنتبحريث ،بخبمافبادفكعبادنظذييبحةثب
هببجذنببينهبإىلبقصعباداجعميبعلىبادالصصبادذيبيا بابدوتسذئلبادةلعة باحلريث بدونب
غريهذ؛بوتلكبنظعةبالبتام بابدواقةة بوتبروبجمذرة بدسواعرباملنطقبادملة ،برذدوتسذئلبادةلعة ب
احرةبيفب
ب
خطعابعلىبادفعدبينبادوتسذئلبادةذدي بإالبأنبعل باداجعميبو
احلريث بوإنبكذنتبأكثع ب ً
كماباحلذدني،بوهيباالعاراءبعلىبخصوصة باسإنمذن .ب
كعذ بأنه بيف بادوقت بادذي بجنر بأن بدائعة بجتعمي بكل بيذبين بشأنه باسإتسذءة بإىل بادصواةب
ادشخصة بدغريهبتامعبيفبادفسهباسإتسماييبداشعلبكذر بصواباداةريبواسإتسذءة،بجنربأنبادفكعب
ادنظذيي بحيصع بتلك باسإتسذءة بيف بقةض باألرةذل باملذتس  ،بابدصواة بادشخصة  ،بوال بشك بأنب
املنظوابادفسهيبهبذابيةطيبمحذي بأكرببوأمشلبدلصواةبادشخصة بينباملنظوابادنظذيي( .)1ب
ب
ب

()1بينظعبيمفعبادسحطذين،بمحذي باحلةذةباخلذص بدإلنمذنبوتطبةسذهتذبادسضذئة ب(487/1ب) .ب
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اخلامتة:
احلعربهللبادذيبقنةعاهبتا بادصذحلذ ،بوادصماةبوادممامبعلىباتسولبهللابأيذبقةر ،ب
رسربتوصلتبيفبخاذمبهذابادبحثبدلناذئجباآلتة  :ب
( )1أنبحتريرباملسصودبمبصطلحباحلةذةباخلذص بيفبادنظذمب(ادسذنون)بأيعبيصةببادوقوفبعلةه،ب
أوبحتريربطبةةاه،بو دكبقمبببنمبة بادفكعةبويعوناهذبواخامارهذبينبجماععبآلخع.
( )2احلعذي باديت بكفلهذ باسإتسمام بملفعدا باحلةذة باخلذص بتةر بمحذي بأصةل بواثقا  ،بوغريب
قذقل بدلاغةريبأوبادابريل،بأيذباحلعذي باديتبكفلاهذباألنظع بوادسواننيبادوضةة بمبوجبب
االتفذقةذ بواملةذهرا ،برهيبوإنبكذنتبتكفلباحلعذي بنظعايًبهلذهباحلسوقبإالبأهنذب
دةمتبمحذي باثقا بودائع .
( )3أن باحلذج بقر بتفعض بادارخل بيف بخصوصةذ باآلخعين ،بو دك بألي بتسبب بينب
األتسبذب،بوالبيةارببجمعدبوجودباحلذج بيموغذًبدلارخلبيفباخلصوصة ،بقلبالبقربينب
املوازن بقنيبينفة بادارخلبوضعاه،بوقنيباملصلح بيفبادمعذحبابداةعضبدلخصوصة ب
ويفمرةب دك.
( )4أنبادفسهباسإتسماييبحيعيباخلصوصة بقكلباآلدةذ باملاذح ،برهوبمينعباداةريبعلةهذب
أصماً،بويوقفهبإ ابكذنبقذئعذً،بويةذقببعلةهبإ ابيضى.
( )5أن بادةسواب باملسعاة بيف بادشعية بيف بحذل باناهذك باخلصوصةذ  ،بكلهذ بعسواب ب
تةزيعي ،بيرتكبأيعبتسعيعهذبوتنفةذهذبحبمبباحلذلبوادزيذنبواملكذن.
( )6اداطواباداكنودوجيباهلذئلبواملطعدبيفبجمذلبتسنةذ باداصويعبواقطهذبابهلواتفبادذكة ب
واحلواتسبباآلدة ،بجةلباحلقبيفبادصواةبيفبغريبيأينبينباالناهذكبيفبأيبحلظ .
( )7أنبادفسهباسإتسماييبقربعذجلبوقكفذءةبانداةبويفبيعحل بيبكعةبهذهباملشكل باملاةلس ب
خبصوصة باسإنمذن ،باغ بأنه بمل بتكن بهنذك بتسنة بياطواة بيف باآلال بوأتسذدةبب
اداصويع،بتفعضبعلةه بتودةربادنصوصبواالتسانبذطبينهذ.
( )8جواز باداصويع بادفوتوغعايف بيع بيعاعذة باالتساثنذءا بادواادة بعلى باجلواز ،بو دكب
دلحذج بامللح بدلاصويعبيفبادةصعباحلذضع،بممذبجيةلهبينباملنذرعباديتبترخلبيفبمجل ب
يسذصربادشذا .ب
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( )9احلق بيف بادصواة بين باحلسوق بادلصةس بابدشخصة  ،بشأنه بشأن باحملذداث باهلذتفة ب
وادعتسذئلبوادربقةذ ،برهوبينبعنذصعباخلصوصة بويظهعبينبيظذهعهذ،بويعب دكب
رما بيشرتط بداحسق باملمذءد بوقو بادضعا ،بإ بإن بجمعد بنشع بصواة بادشخص بيةرب
اناهذكذًبهلذاباحلق.
( )10أن بحق بادشخص بيف بمحذي بصواته بادشخصة بيافع بحبمب باهلرف بين باختذ ب
ادصواة ،برعذ بقةل بجبوازه بأو بكعاهاهبين بهذه بادصوا ،برإنه بينبين بعلةه بادسول بأبن بدهب
حعي  ،بويكونبدصذحبهذبحق بيف بمحذياهذ ،ب بويذ بقةل بقاحعميه برةنبين بعلةه بادسول بأبنب
دةسبدهبحعي ،بوابداذيلبدةسبدصذحبهباحلقبيفبمحذياهذ.
( )11أنباألصلبيفبادفسهباسإتسماييبعرمبجوازباالعاراءبعلىبادصواةبادشخصة بإالبأنهبإ اب
اقاضتباملصلح بادةذي بنشعبادصواةبادشخصة ،برإنبهذهبحذد باتساثنذئة بتعدبعلىب
األصلبادةذم،بوهذابياوارقبيعبنصوصباملنظ بادمةودي،بحةثبحظعبنشعبادصواةب
ادشخصة بأبيبوتسةل بإعمانة بوأيبطعيس بكذنت،بوأجذزبنشعهذبيفبحذال بخمصوص ب
يعبيعاعذةبأنبادصواةبالبيةاعربعلةهذبيفبجمذلبادفصلبادسضذئيبإالبكسعين بتوصلب
دلحسةس ،بالحاعذلبتةعضهذبدلاغةريبوادابريلبقواتسط بادطعقبادفنة باحلريث  .ب

التوصيات:
( )1أنبيموغذ بادارخلبيفباخلصوصة بالبتزالبحبذج بإىلبيزيربينبادبحثبعلىبنطذقب
أوتسع ،بو دك بابدنظعبإىل بشرة باحلذج بإدةهذ ،بيع بتراخل بيمذئلهذ بوكثعهتذ ،بوتةردب
صواهذبوأحكذيهذ .ب
( )2عسر بادنروا بادةلعة بواالجاعذعة باديت بين بشأهنذ بتةعيف باألرعاد بابحلق بيفب
اخلصوصة .
( )3ادةعلبعلىبإنشذءبجلذنبياخصص ،بحلعذي بحقباسإنمذنبيفباخلصوصة ،بويعاقب بأيب
اناهذكذ بهلذ.
هذابوهللابأعلىبوأعل ب
وصلبادله بوتسل بعلىبنبةنذبحمعربصلىبهللابعلةهبوتسل
466

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

املصادر واملراجع

ادسعآنبادكعمي.
ادم بكي،بعل يبق نبعب ربادك ذيف.ب"اسإهب ذجبيفبش عحباملنه ذجبعل ىبينه ذجبادوص ولبإىلبعل ب
األصولبدلبةضذوي".بحتسةق:بمجذع بينبادةلع ذء،بادنذش ع:بداابادكا ببادةلعة ب–بق ريو ،ب
ادطبة باألوىل،ب1404ه  .ب
حمعرباحلبش.ب"أحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسمايي".بدااباخلريبدلنشعبواداوزيع،ب1987م.
حمعربقنبأمحربقنبعليبواصل.ب"أحكذمباداصويعبيفبادفسهباسإتسمايي".بحبثبيس رمبدنة لبداج ب
املذجم اريبيفبادفس هباسإتس مايي.بإش عافبرض ةل بادش ةخبد.بص ذحلبق نبعب ربهللابق نبعب رب
اد عمحنبادماح ،باألتس اذ باملش ذاكبقسم بادفس هبيفبر ع بجذية باسإي ذمبابدسص ة ،بادة ذمب
بادةعقة بادم ةودي ،بوزااةباداةل ة بادة ذيل،بجذية باسإي ذمب
اجل ذيةيب1417بهج عي،باملعلك ب
حمعربقنبتسةودباسإتسماية ب،بكلة بادشعية بابدعايض .ب
املذوادي،بأقوباحلمنبعليبقنبحمعربقنبحمعر.ب"األحكذمبادملطذنة ".بادنذشع:بدااباحلريثب-بادسذهعة ب
ادكة ذباهلعاتس ي.ب"أحك ذمبادس عآن".باحملس ق:بيوتس ىبحمع ربعل يبوع زةبعب ربعطة ،بادنذش ع:بدااب
ادكاببادةلعة ،بقريو  .ب
اق نبادة عيب،بأق وقكعبحمع ربق نبعب رهللا.ب"أحك ذمبادس عآن".بحتسة ق:بعل يبادبج ذوي،بدااباجلة ل،ب
قريو ،ب1408ه 1988-م .ب
اجلص ذص.ب"أحك ذمبادس عآن".باحملس ق:بحمع ربص ذدقبادسعح ذويب-بعض وبجلن بيعاجة باملص ذحفب
ابألزهعبادشعيف،بادنذشع:بداابإحةذءبادرتاثبادةعيبب–بقريو ،باتايخبادطبع:ب1405به ب
األدبذين.ب"آداببادزرذفبيفبادمن باملطهعة".باملكاب باسإتسماية ،باألادن،بط،2ب1409ه،بص.)192
اق نبعب رباد رب.ب"االتس اذكذا".بحتسة ق:بتس ذملبحمع ربعط ذب،بحمع ربعل يبية وضب،بادطبة باألوىلب،ب
1421ب–ب2000ب،،بنشعب:بداابادكاببادةلعة  .ب
ِّ
بعلَ َ ِّ
بحنِّْة َف َب
اق نبجن ة ،بزي نباد رينبق نبإق عاهة بق نبحمع ر.ب" ْاألَ ْش بَذهُ َبوادنَّظَ ذئ ُع َ
َيب َ
ىبي ْذ َهببأِّ ْ
ذن".بوض عبحواش ةهبوخ عجبأحذديث ه:بادش ةخبزك عايبعع ريا .بادنذش ع:بداابادكا بب
ادن ُّْة َع ِّب
ادةلعة ،بقريو ب–بدبنذن،بادطبة :باألوىل،ب1419به ب-ب1999بمب ب
ادمةوطي.ب"األشبذهبوادنظذئع".بادنذشع:بداابادكاببادةلعة ،بادطبة :باألوىل،ب1411ه ب-ب1990م.ب ب
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اق نبداي ر،بأق وبقك عبحمع ربق نباحلم ن.ب"االش اسذق".بداابادنش ع:بيكاب باخل ذجنيب-بادس ذهعةب/ب
يصعب،-بادطبة :بادثذدث ،بحتسةق:بعبربادممامبحمعربهذاون.ب ب
اق نبق ة باجلوزي ،بحمع ربق نبأيببقك ع.ب"إع مامبامل وقةنيبع نباببادة ذملني".بحتسة ق:بحمع ربعب ربادم مامب
إقعاهة ،بادنذشع:بداابادكاببادةلعة ب–بيريو ،بادطبة :باألوىل،ب1411ه ب-ب1991م .ب
ادزاكلي.ب"األعمام".بادنذشع:بداابادةل بدلعمايني،بادطبة :باخلذيم بعشعب-بأاياب/بيذيوب2002م.ب ب
امل عداوي.ب"اسإنص ذفبيفبيةعر باد عاجحبي نباخل مافبعل ىبي ذهبباسإي ذمبأمح ربق نبحنب ل".ب
ادطبة باألوىلب1419ه ب،بنشع:بداابإحةذءبادرتاثبادةعيببقريو ب بدبنذنب .ب
أق وبحة ذن،بحمع ربق نبيوتس فبق نبعل ي.ب"ادبح عباحمل ةطبيفبادافم ري".باحملس ق:بص رقيبحمع رب
مجةل،بط:بداابادفكعب–بقريو ،ب1420به .ب
اق نبكث ري،بإمسذعة لبق نبعع ع.ب"ادبراي بوادنهذي ".باحملس ق:بعل يبش ريي،بط:بداابإحة ذءباد رتاثب
ادةعيب،باألوىلب،1408به ب-ب1988م .ب
ادزقة ري،بحمع ربق نبحمع ربق نبعب رباد عزاقباملعتض ى.ب"اتجبادة عوسبي نبج واهعبادس ذيوس".ب
َّ
احملسق:بجمعوع بينباحملسسنيبط:بدااباهلراي .
اقنبرعحون،بإقعاهة بقنبعليبقنبحمعر.ب"تبصعةباحلكذمبيفبأص ولباألقض ة بوين ذهجباألحك ذم".ب
ادنذشع:بيكاب بادكلةذ باألزهعي ،بادطبة :باألوىل،ب1406ه ب-ب1986م .ب
اق نبعذش وا.ب"اداحعي عبوادان ويع".بداابادنش ع:بداابتس حنونبدلنش عبواداوزي عب-بت ونسب-ب
1997م .ب
عبربادكعميبقنبآدمباآلثعي.ب"تمهةلباملنطلق".بطبة بجمععبادفسهباسإتسماييبجبرة.ب ب
اقنبجزي.ب"ادامهةلبدةلومبادانزيل".نشعبداابادفكع .ب
عبربادسذدابعودة.ب"اداشعيعباجلنذئيباسإتسمايي".بادنذشع:بداابادكذتببادةعيب،بقريو ب ب
رةصلبحمعود.ب"اداصويعبادفوتوغعايفبادةذديبوامللون".بداابادشعوق،بععذن،بط،2ب1988م .ب
بادبوطي،بادركاوابحمع ربتورة قبايض ذن.بب"اداص ويعبق نيبحذج بادةص عبوض واقطبادش عية ".بدااب
ادفكعبدلطبذع بواداوزيع .ب
اجلعج ذين.ب"اداةعيف ذ ".باحملس ق:بض بطهبوص ححهبمجذع بي نبادةلع ذءبإبش عافبطبط:بدااب
ادكاببادةلعة بقريو ب–دبنذنب:باألوىلب1403ه ب1983-م.ب ب
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اق نبكث ري،بأق وبادف راءبإمسذعة لبق نبعع ع.ب"تفم ريبادس عآنبادةظ ة ".باحملس ق:بتس ذييبق نبحمع رب
تسماي ،بط:بداابطةب بدلنشعبواداوزيع،بادثذنة ب1420ه ب-ب1999م .ب
اق نبعب رباد رب.ب"اداعهة ر".بحتسة ق:بيص طفىبق نبأمح ربادةل وىبوبحمع ربعب ربادكب ريبادبك عي،ب
نشع:بيؤتسم بقعطب  .ب
اقنبحجعبادةمسماين.ب"هتذيبباداهذيب".بط:بيطبة بدائعةباملةذافبادنظذية ،باهلنربباألوىل،ب1326ه.ب ب
املن ذوي،بزي نباد رينبحمع ربامل رعوبقةب رباد عؤوفبق نباتجبادة ذارني.ب"اداوقة فبعل ىبيهع ذ ب
اداة ذايف".بادنذش ع:بع ذملبادكا بب38بعب رباخل ذدقبث عو -ادس ذهعة،بادطبة :باألوىل،ب
1410ه 1990-مب .ب
اق نبجعي ع،بحمع ربق نبجعي عبق نبيزي ر.ب"ج ذيعبادبة ذنبيفبأتوي لبادس عآن".باحملس ق:بأمح ربحمع رب
شذكع،بط:بيؤتسم بادعتسذد ،باألوىل،ب1420به ب-ب2000م .ب
ادرتي ذي،بحمع ربق نبعةم ى.ب"اجل ذيعبادص حةحبتس ننبادرتي ذي"بحتسة ق:بأمح ربحمع ربش ذكعب
وآخعون،بط:بداابإحةذءبادرتاثبادةعيبب–بقريو  .ب
ادرتي ذي،بحمع ربق نبعةم ى.ب"اجل ذيعبادكب ريب-بتس ننبادرتي ذيبادرتي ذي".باحملس ق:بقش ذابع وادب
يةعوف.بط:بداابادغعبباسإتسماييب–بقريو بتسن بادنشع:ب1998بم.ب
ادبخ ذاي،بأق وبعب رهللابحمع ربق نبإمسذعة ل.ب"اجل ذيعباملم نربادص حةحباملخاص عبي نبأي واباتس ولبهللابب
وتس ننهبوأايي هبيبص حةحبادبخ ذاي".بط:بداابط وقبادنج ذةب(يص واةبع نبادم لطذنة بإبض ذر بت عقة ب
حمعربرؤادبعبربادبذقي)بادطبة :باألوىل1422ه باحملسق:بحمعربزهريبقنبانصعبادنذصع.
ادسعطيب،بأقوبعبربهللابحمعربقنبأمحر.ب"اجلذيعبألحك ذمبادس عآن".باحملس ق:بهش ذمبمس ريبادبخ ذاي،ب
ط:بداابعذملبادكاب،بادعايض،باملعلك بادةعقة بادمةودي ،ب1423به /ب2003بم.
عب ربادلطة فبمه ة بحمع ر.ب"ج عائ باالعا راءبعل ىباحلة ذةباخلذص ب:باحل قبيفباخلصوص ة بوب
عسوقاه ذبيفبادش عية بوبادس ذنون".بإش عافبي أيونبحمع ربتس ماي ب،بعب راجللةلبتس ةرب
ادسعنشذويباتسذد بدكاوااهبجذية باألزهعب1401ه  .ب
حمع ربخبة تباملطةة ي.ب"اجل واببادش ذيفبيفبإابح باداص ويعبادفوت وغعايف".بداابادنش ع:باملطبة ب
اخلريي ،بيصع.ب ب
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مسذح بادش ةخبعب ربادةزي زبق نبعب ربهللابق نبابز.ب"اجل وابباملفة ربيفبحك باداص ويع".بادعائتس ب
ادةذي بسإدااةبادبحوثبادةلعة بوادرعوةبواسإاشذد.بادعايضب-ب1406ه ..
اقنبعذقرين.ب"حذشة باقنبعذقرين".بنشعبداابادفكعبدلطبذع بوادنشع.بتسن بادنش عب1421ه ب-ب
2000م.قريو  .ب
ادرتس وقي،بحمع ربق نبأمح ربق نبععر ب"حذش ة بادرتس وقيبعل ىبادش عحبادكب ري".ببحتسة قبحمع رب
علةش،بنشع:بداابادفكعبقريو  .ب
ادص ذوي،بأمح ربق نبحمع رباخلل ويت.ب"حذش ة بادص ذويبعل ىبادش عحبادص غريب(قلغ بادم ذدك)".ب
ادنذشع:بدااباملةذاف .ب
امل ذوادي،بأق وباحلم نبعل يبق نبحمع ربق نبحمع ربق نبحبة بب"احل ذويبادكب ري".بداابادنش عب/بدااب
ادفكعب بقريو  .ب
تسةةربجرب.ب"احلقبيفبادصواة".بداابادنهض بادةعقة ،بادسذهعة،ب1986م ب
حك باسإتس مامبيفبادص وابواداص ويع،بدن رلبج رببيكاب باملن ذا،باألادن،بط،2ب1406ه -
1985م.ب ب
ودةربقنبااشربادمةةران.ب"حك باداصويعبادفوتوغعايف".بيوقعبيكاب بنوا.
"حك باداصويعبيفبادفسهباسإتسمايي".بدااباخلري،بقريو ،بط،1ب1407ه ب
صذحلبادغزايل.ب"حك بممذاتس بادفنبيفبادشعية باسإتس ماية ".بادنذش ع:بي رااباد وطنبدلنش ع،باتاي خب
ادنشع:ب .2017/01/01ب
هش ذمبحمع ربرعي رباتس ا .ب"احلعذي باجلنذئة بحل قباسإنم ذنبيفبص واته".بقواتس ط :باتس ا ،بهش ذمب
حمعربرعير.بادنذشع:بأتسةوط،بيصع:بيكاب باآلال باحلريث ،ب1986م .ب
ادمةوطي،بعبربادعمحنبقنبأيببقكع.ب"ادراباملنثوا".بادنذشع:بداابادفكعب–بقريو  .ب
أقوبادورذءبحمعربداويشباحملذيي.ب"ادعدبعلىبرضةل بيفيتبادرايابادمةودي بيفبحك باداصويعبادضوئي".
ادنووي.ب"اوض بادطذدبني".بحتسة ق:بعب ربادم مامبعب ربادش ذيفبحمع ر.بادنذش عباملكا بباسإتس ماييب
تس ن بادنش عب1405بيك ذنبادنش عبق ريو .بداابادنش ع:بداابادكا ببادةلعة ب-بدبن ذنب
ادطبة :باألوىلب-ب1413ه ب ب1993مب ب
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اق نبقزي زة.ب"اوض باملم ابنيبيفبش عحبكا ذببادالس ني".باحملس ق:بعب ربادلطة فبزك ذغبادنذش ع:بدااب
اقنبحزمبادطبة :باألوىل،ب1431به ب-ب2010بم .ب
ادصنةذين.ب"تسبلبادممام".بادنذشع:بيكاب بيصطفىبادبذيبباحلليببادطبة :بادعاقة ب1379ه/ب1960م .ب
األدبذين،بأقوبعبربادعمحنبحمعربانصعبادرين.ب"تسلم ل باألحذدي ثبادص حةح بوش يءبي نبرسهه ذب
وروائرهذ".بط:بيكاب باملةذافبدلنشعبواداوزيع،بادعايض،باألوىل .ب
ادمجم اذين،بتس لةعذنبق نباألش ةثب"تس ننبأيببداود".ب(املا و :ب275ه )،بط:بداابادكا ذبب
ادةعيبب بقريو  .ب
ادبةهس ي،بأق وبقك عبأمح ربق نباحلم نيبق نبعل ي.ب"ادم ننبادك ربى".بط:بجمل سبدائ عةباملة ذافب
ادنظذية بادكذئن بيفباهلنربقبلرةبحةرابآابد،باألوىلب ب1344به  .ب
ادنم ذئي،بأق وبعب رباد عمحنبأمح ربق نبش ةةب.ب"تس ننبادنم ذئي".باحملس ق:بيكا ببحتسة قباد رتاث،ب
ط:بدااباملةعر بقبريو ،باخلذيم ب1420ه  .ب
ادذهيب.ب"تسريبأع مامبادن بماء".باحملس ق:بجمعوع بي نباحملسس نيبإبش عافبادش ةخبش ةةبباألاانؤوطب
طب:بيؤتسم بادعتسذد بب:بادثذدث ب،ب1405به ب/ب1985بم
اق نبادةع ذد.ب"ش ذاا باد ذهب".بحسس ه:بحمع ودباألاانؤوط،بخ عجبأحذديث ه:بعب ربادس ذداب
األاانؤوط،بادنذشع:بدااباقنبكثري،بديشقب–بقريوت بادطبة :باألوىل،ب1406به ب-ب1986بم ب
اق نبادنج ذا،بتس يباد رينبأق وبادبس ذءبحمع ربق نبأمح ر.ب"ش عحبادكوك بباملن ري".باحملس ق:بحمع رب
ادزحةليبونزيهبمحذد،بادنذشع:بيكاب بادةبةكذن،بادطبة بادثذنة ب1418ه ب-ب1997بي ب ب
اق نبعثةع ني.ب"ادش عحباملعا ع".بداابادنش ع:بدااباق نباجل وزيبادطبة ب:باألوىلبتس ن بادطب عب:ب
1422ب-ب1428به  .ب
اقنبقطذل.ب"شعحبصحةحبادبخذاي".بحتسةق:بأقوبمتة بايتسعبقنبإق عاهة ،بادطبة :بادثذنة ،بنش ع:ب
يكاب بادعشربادعايض،بادمةودي ،بتسن ب1423ه ب-ب2003م ب
أمح ربيص طفىبادسض ذة.ب"ادش عية باسإتس ماية بوادفن ون".بدااباجلة ل،بق ريو ،بط،1ب1408ه -
1988م،بص( .)67ب
ادبةهس ي،بأق وبقك عبأمح ربق نباحلم ني.ب"ش ةبباسإمي ذن".بحتسة ق:بحمع ربادم ةةربقم ةوينبزغل ول،ب
ط:بداابادكاببادةلعة ب–بقريو ،باألوىل،ب1410ه  .ب
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اق نبخزمي ،بأق وبقك عبحمع ربق نبإتس حذق.ب"ص حةحباق نبخزمي ".باحملس ق:بد.بحمع ربيص طفىب
األعظعي،بط:باملكابباسإتسماييب–بقريو .ب ب
األدب ذين،بأق وبعب رباد عمحنبحمع ربانص عباد رين.ب"ص حةحباجل ذيعبادص غريبوزايدت ه".بط:باملكا بب
اسإتسمايي.ب ب
ادسش ريي،بيم ل بق نباحلج ذج.ب"ص حةحبيم ل ،باملم نربادص حةحباملخاص عبقنس لبادة رلبع نب
ادةرلبإىلباتسولبهللابصلىبهللابعلةهبوتسل ".باحملس ق:بجمعوع بي نباحملسس ني،بط:بدااباجلة لب
–بقريو ،بيصواةبينبادطبة بادرتكة باملطبوع بيفباتساذنبولبتسن ب1334ه  .ب
اقنبقذض يبش هب .ب"طبس ذ بادش ذرةة ".باحملس ق:بد.باحل ذرظبعب ربادةل ة بخ ذن،بداابادنش ع:بع ذملب
ادكابب–بقريو ،بادطبة :باألوىل،ب1407ه .ب ب
اقنبتسةر،بأقوبعبربهللابحمعربقنبتس ةربق نبينة ع.ب"ادطبس ذ بادك ربى".باحملس ق:بإحم ذنبعب ذس،ب
ط:بداابصذداب–بقريو ،باألوىل،ب1968م .ب
بادش ْن ِّس ِّ
بجمَ ذدِّ ِّ
ةط ِّي ِّبيفباداَّ ْف ِّم ِّبري".بباحملس ق:بخذد رب
س َّ
ببادن َِّّع ريُ ِّبي ْن َ
ادش نسةطي،بحمع رباألي ني.ب" َ
ادة ْذ ُ
قنبعثع ذنبادم بت.بإش عاف:بقك عبق نبعب ربهللابأق وبزي رب،بادنذش ع:بداابع ذملبادفوائ ربدلنش عب
واداوزيع،بيك باملكعي ب،ادطبة :بادثذنة ،ب1426به  .ب
اقنبشذس.ب"عسرباجل واهعبادثعةن بيفبي ذهببع ذملباملرين ".بحتسة ق:بأ.بد.بمحة ربق نبحمع ربحل ،ب
ادطبة :باألوىل،ب1423به ب-ب2003بم،بنشعب:بداابادغعبباسإتسمايي،بقريو  .ب
ادفعاهةري،بأقوبعبرباد عمحنباخللة لبق نبأمح ر.ب"ادة ني".باحملس ق:بدبيه ريباملخزوي ي،بدبإق عاهة ب
ادمذيعائي،بط:بداابويكاب باهلمال .ب
ادزخمش عي،بأق وبادسذتس بحمع ودبق نبعع عو.ب"ادف ذئقبيفبغعي بباحل ريثبواألث ع".باحملس ق:بعل يب
حمعربادبجذويب-حمعربأقوبادفضلبإقعاهة ،بادنذشع:بدااباملةعر ب–بدبنذن،بادطبة :بادثذنة  .ب
را ذوىبادلجن بادرائع بدلجن بادرائع بدلبح وثبادةلعة بواسإرا ذء.بمج عبوتعتة ب:بأمح ربق نبعب رب
ادعزاقبادرويش:بيوقعبادعائتس بادةذي بدلبحوثبادةلعة بواسإراذء .ب
ادش ةخبحمع ربق نبإق عاهة .ب"را ذويبواتس ذئلبمسذح بادش ةخبحمع ربق نبإق عاهة ".بمج عبوتعتة بب
وحتسةق،بحمعربقنبقذتس ،بيطبة باحلكوي ،بيك باملكعي ،بط،1ب1399ه  .ب
472

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

بادشةخبحمعربادشةعاوي.ب"راذوي".بمجعبادمةرباجلعةلي،باملكاب بادةصعي ،بقريو ،ب1420ه -
2000م ب
اقنباجب.بب"راحبادبذاي".بحتسةقب:بأقوبيةذ بطذاقبقنبعوضبهللابق نبحمع ر.بداابادنش عب:بدااب
اقنباجلوزيب-بادمةودي ب/بادريذمب-ب1422ه بادطبة ب:بادثذنة  .ب
اقنبحجع.ب"راحبادبذايبقش عحبص حةحبادبخ ذاي".بطب/بدااباملةعر ب-بق ريو ب-بحتسة قب/حم بب
ادرينباخلطةب.
ادس عايف.ب"ادف عوقبأوبأن وااباد ربوقبيفبأن واءبادف عوقب(ي عباهل وايش)".بحتسة قبخلة لباملنص وا،ب
ادنذشعبداابادكاببادةلعة بتسن بادنشعب1418ه ب-ب1998مب،يكذنبادنشعبقريو  .ب
اقنبحزم،بأقوبحمعربعليبقنبأمحر.ب"ادفصلبيفباملللبواألهواءبوادنحل".ادنذش ع:بيكاب باخل ذجنيب
–بادسذهعة.ب ب
تس ةربتس ذقق.ب"رس هبادم ن ".بادنذش ع:بداابادكا ذببادة عيب،بق ريو ب–بدبن ذن،بادطبة :بادثذدث ،ب
1397به ب-ب1977م.ب ب
محريبعبربادعمحن.ب"ركعةباحلق".بداابادفكعبادةعيب،بادسذهعة،ب1979م .ب
ادفريوزآابدى،بحمعربقنبيةسوب.ب"ادس ذيوسباحمل ةط".بحتسة ق:بيكا ببحتسة قباد رتاثبيفبيؤتسم ب
بادةعقموتس ي،بادنذش ع:بيؤتسم بادعتس ذد بدلطبذع بوادنش عب
ادعتس ذد ،بإبش عاف:بحمع ربنة ة
ُ
واداوزيع،بقريو ب–بدبنذن،بادطبة :بادثذين ،ب1426به ب-ب2005بمب .ب
اق نبتةعة .ب"ادسواع ربادنواانة بادفسهة ".باحملس قب:بحمع ربحذي ربادفس يب،ادنذش عب:بيكاب بادم ن ب
احملعري ،بيصع،بادسذهعةب،ادطبة ب:باألوىل،ب1370ه 1951/م .ب
اقنبعثةعني.ب"ادسولباملفةربعلىبكاذبباداوحةر".بدااباقنباجلوزي،بادعايض،بط،4ب1421ه ،ب ب
ادمعاج.ب"ادلبذببيفبقواعربادلغ بوآال باألدببادنح وبوادص عفبوادبماغ بوادة عوضب
حمعربعليب َّ
وادلغ بواملثل" .ب
ادمفذايينباحلنبلي.ب"كشفبادلثذمبشعحبععرةباألحكذم".باعاىنبقهبحتسةسذبوضبطذبوختعجي ذ:بن واب
اد رينبطذد ب،بادنذش ع:بوزااةباألوق ذفبوادش ؤونباسإتس ماية ب-بادكوي ت،بداابادن واداب–ب
تسواايبادطبة :باألوىل،ب1428به ب-ب2007بم ب
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اقنبينظوا.ب"دمذنبادةعب".باحملسقب:بعبربهللابعليبادكب ريب بحمع ربأمح ربحم ببهللاب بهذش ب
حمعربادشذ يل،بط:بدااباملةذاف-بادسذهعة .ب
اقنبعثةعني.بب"جمعو براذوىبواتسذئلباقنبعثةعني".بادنذشعب:بداابادوطنب-بداابادث عاي،بادطبة :ب
األخريةب-ب1413به .ب
ادنووي.ب"امجمعو ".بنشعبداابادفكع .ب
هةئ باخلرباء.ب"جمعوع باألنظع بادمةودي ".ب ./https://www.boe.gov.saب
اق نبعطة باألنردم ي،بعب رباحل قبق نبغذد ب.ب"احمل عاباد وجةزبيفبتفم ريبادكا ذببادةزي ز".بدااب
ادنشع:بداابادكاببادةلعة ب-بدبن ذنب-ب1413ه ب ب1993مبادطبة :باألوىل،بحتسة ق:بعب رب
ادممامبعبربادشذيفبحمعر.ب ب
اد عازي،بحمع ربق نبأيببقك عبق نبعب ربادس ذدا.ب"خما ذابادص حذح".باحملس ق:بيوتس فبادش ةخبحمع ر،ب
ادنذش ع:باملكاب بادةص عي ب-باد راابادنعو جة ،بق ريو ب–بص ةرا،بادطبة :باخلذيم ،ب
1420ه ب/ب1999م .ب
اقنباحلذج.ب"املرخل".بادنذشع:بداابادرتاث .ب
أق وبعب ربهللاباحل ذك بحمع ربق نبعب ربهللا.ب"املم اراكبعل ىبادص حةحني".بحتسة ق:بيص طفىبعب رب
ادسذدابعطذ،بط:بداابادكاببادةلعة ب–بقريبو ،باألوىل،ب1411ه ب-ب1990م .ب
أق وبداودبتس لةعذنبق نبداود.ب"يم نربأيببداودبادطةذدم ي".باحملس ق:باد ركاوابحمع ربق نبعب رب
احملمنبادرتكي،بط:بداابهجعب–بيصع،باألوىل،ب1419به ب-ب1999بم.ب ب
أق وبعب ربهللابأمح ربق نبحمع ربق نبحنب ل.ب"يم نربأمح ر".باحملس ق:بش ةةبباألان ؤوطب-بع ذدلب
يعش ر،بوآخ عون،بإش عاف:بدبعب ربهللابق نبعب رباحملم نبادرتك ي،بط:بيؤتسم بادعتس ذد ،ب
األوىل،ب1421به ب-ب2001بم .ب
ادفة ويي،بأمح ربق نبحمع ربق نبعل ي.ب"املص بذحباملن ريبيفبغعي ببادش عحبادكب ري".بط:باملكاب ب
ادةلعة ب–بقريو  .ب
أق وبقك عبعب رباد عزاقبق نبمه ذم.ب"يص نفبعب رباد عزاق".باحملس ق:بحبة بباد عمحنباألعظع ي،بط:ب
امجملسبادةلعي-باهلنر،ببواملكابباسإتسماييب–بقريو ،بادثذنة ،ب1403ه  .ب
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ادسعش ي،بحمع ربق نبحمع ربق نبأمح ر.ب"ية ذملبادسعق بيفبطل بباحلم ب ".بادنذش ع:بداابادفن ونب
«كعربدج».ب ب
دبأمحربخماذابعبرباحلعةربععع.ب"يةج بادلغ بادةعقة باملةذص عة".بمبم ذعرةبرعي قبعع ل،بادنذش ع:ب
عذملبادكاب،بادطبة :باألوىل،ب1429به ب-ب2008بمب ب
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