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  في الفقه اإلسالمي حكم تصوير جثث القتلى والمصابين
  إعداد

  إيهاب وليد ذياب
  بإشراف

  جمال الكيالني. د
  الملخّص

بيان حكم تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشرها عبر وسائل  سالةهذه الرتناولت في      
اإلعالم؛ وقد جعلت الرسالة من فصلين بدأتها بكتابة تمهيد مختصر عن الطور التاريخي 

ن أصبح التصوير األكثر أثرا في نشر األخبار والحقائق، حتّى وصل للتصوير، من نشأته إلى أ
  .الحال إلى أن بات الخبر العاري من الصورة موضع شك بين الناس

وخصصت الفصل األول عن مفهوم التصوير وحكمه في الفقه اإلسالمي، فتناولت في     
ي قمت بعرض آراء الفقهاء مع وفي المبحث الثان. المبحث األول أنواع التصوير، وتعريفاته

ومن ثم  - إذ هو ما يهمنا في بحثنا - أدلّتهم عن التصوير مقتصرا الكالم على التصوير الضوئي
  .اجتهدت في بيان الراجح من أقوال العلماء في مسألة التصوير الضوئي

لمصابين، أما الفصل الثاني واألخير فجعلته في خمسة مباحث، بدأت بتعريف جثث القتلى وا    
ثم تكلّمت في المبحث الثاني عن عالقة تصوير جثث القتلى والمصابين بالمثلة؛ ومن ثم قمت 

: لتصوير جثث القتلى والمصابين في المبحثين - المدعومة باألدلّة - بعرض المصالح والمفاسد
األدلّة الّتي وأما المبحث الخامس فبينت فيه أراء العلماء في المسألة مع بيان . الثالث والرابع

اعتمدوها في فتواهم، وانتهيت بالترجيح بين اآلراء، وبيان حكم تصوير جثث القتلى والمصابين، 
  .ونشرها عبر وسائل اإلعالم

 إن: ، وأذكر منهاإليها تبخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات الّتي توصل رسالةثم أنهيت ال     
 خاصة حاالت في إلّا شرعا، حرام اإلعالم وسائل عبر ونشرها والمصابين، القتلى جثث تصوير

  .، كنشر الصور وهي مكفّنة بالكفن الكاملالشرعية الضوابط وفق
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  مقدمةال

على سيد المرسلين، الم العالمين، والصالة والس ، والحمد هللا ربمحيبسم اهللا الرحمن الر     
  وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد

ختم اهللا عز وجّل رساالته بالرسالة المحمدية وارتضى للبشرية جمعاء الشريعة اإلسالمية،     
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 مرتكزا علىحكم تصوير جثث القتلى والمصابين،  افرأيت أن أجري دراسة أبحث به     
  .ملسو هيلع هللا ىلصسنّة المصطفى أصول الشرع اإلسالمي من الكتاب الكريم، و

فاخترت موضوع هذه الرسالة بمساعدة مشرفي لكي أتقدم بها لنيل درجة الماجستير من      
حكم تصوير (قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس؛ وهي بعنوان 

  ).جثث القتلى والمصابين في الفقه اإلسالمي

    البحثأسباب اختيار 

  .خاص بوجه المسلمكرامة ، وبوجه عام أهمية الحفاظ على كرامة اإلنسانإلظهار  - 1     

  .   ئة الّتي تُحدثهاالال مباالة في نشر الصور لجثث القتلى والمصابين، واآلثار السيلعموم  - 2     
                                                           

  .3اآلية : المائدةسورة  1
  .70اآلية : سورة اإلسراء 2
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خاذ موقف هم الشرعي في الحفاظ على خصوصيتهم، وعدم اتّحقّ عنالناس  لغفلة - 3     
  .خصوص هذه المسألة، سواء على الصعيد الديني، أو الدنيويصارم في 

  مشكلة البحث  

ونشر العلوم؛ وبالمقابل مدى  مدى أهمية الصورة في نشر األخبار، وإثبات الجرائم، -1    
حقّ حفظ : تأثير الصورة في خدش الذوق العام، والمساس بالحقوق الخاصة لإلنسان

       ... ن، حقّ مواراة األجسادالخصوصية، حقّ حفظ كرامة اإلنسا

حكم تصوير  القارئفي بحثي هذا أن أضع بين يدي   -تعالى إن شاء اهللا -سأحاول -2    
حفاظًا على كرامة اإلنسان،  ؛لقتلى والمصابين، وفق القواعد العامة لهذا الدين الحنيفجثث ا

  .وحفاظًا على خصوصيته

 أحوال معرفةإعطاء حكم شرعي يتماشى مع الحقّ العام، وهو حقّ األمة اإلسالمية في  -3    
    .من غير التعدي على الحقوق الخاصة لإلنسان المسلمين

  أهداف البحث

  .بيان الحكم الشرعي في مسألة تصوير جثث القتلى والمصابين - 1     

المجتمع وحقوق الفرد، والعدل في معاملته إظهار عظمة هذا الدين في حفظه لحقوق  - 2     
  .لغير المسلمين، فال يستبيح خصوصية من كان على غير هذا الدين

  .  لقتلى والمصابينتصوير ابة على السلبية المترتّاإليجابية وبيان اآلثار  - 3     

  الدراسات السابقة    

      ا، وحديثًا موضوع كرامة اإلنسان، وضوابط ستر العورة للحيلقد تناول العلماء قديم
ة، والميت، ومعاملة أسرى الحرب، وحكم التمثيل بالجثث، فكلّها مواضيع بمثابة القواعد العام
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في  - اقديما، أو حديثً انّي لم أجد رسالة، أو كتابإالّتي سأستند إليها في موضوع رسالتي، إذ 
  .تناول هذه الجزئية، وأعطاها الحكم الشرعي - لعت عليهحدود ما اطّ

  :ومن الدراسات الّتي كتبت في عموم هذا الموضوع     

هـ، دار 1417، 2، طهيكل خير دمحمل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - 1    
من  ا، وقد تناول كثيرالدكتوراة لنيل لقبها بوهو عبارة عن رسالة دكتوراة تقدم  البيارق؛

  .االحكام الّتي تخص الجهاد والمجاهدين، وكيفية التعامل مع أعداء الدين، وحكم التمثيل بالجثث

، وهو عبارة عن بحث، دور وسائل اإلعالم في مكافحة الجريمة من منظور إسالمي - 2    
عودية، لمجلّة مركز البحوث والدراسات قدمته رقية سعيد سالمة القراله، من المملكة العربية الس

اإلسالمية، وقد تناولت في بحثها الضوابط الشرعية في نشر الجريمة عبر وسائل اإلعالم، 
  .وتأثيرها على المجتمع

 المطبعة ،1ط المطيعي، بخيت محمدل ،الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي - 3   
  .حكم التصوير الفوتوغرافي عن كتيب يحمل في طياته فتوىوهو عبارة عن  ؛مصر الخيرية،

ة البحثمنهجي  

  :اتبعت في بحثي المنهج الوصفي التحليلي، وهو على النحو اآلتي     

    1- ة والمراجع المعتمدة في توفير المادة الّتي لها صلة الرجوع الى المصادر الرئيسية العلمي
 هاموضوع الّتي -والوضعية منها الشرعية-الكتببالتركيز على ؛ وذلك وتوثيقها، موضوعالب

  .التمثيل بالجثث، وحدود العورات، والكتب التي تناولت موضوع التصوير

    2- جمعها وموازنتها وتحليلها وترتيبها وفق خطّة البحثدراسة الماد ة التي تم.  

فق مع الخطّة المتّبعة في كتابة الرسائل بما يتّ، باع األسلوب العلمي في كتابة األبحاثإتّ -3    
  :بحيث تشمل، وها إلى مصادرها األصليةوذلك بتوثيقها وعز، العلمية
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  .تقسيم الرسالة إلى فصول ومباحث ومطالب -أ       

  .توثيق المعلومات بشكل دقيق ونسبة األقوال إلى أصحابها -ب       

  .مظانّهامن ق اآليات واألحاديث توثي -ت       

  .الخلوص بالنتائج والتوصيات -4    

  خطة البحث

  المقدمة 

  .نشأة التصوير: التمهيد

  مفهوم التصوير الضوئي وحكمه في الفقه اإلسالمي: الفصل األول

  :وفيه المباحث التالية

  :تعريف التصوير الضوئي، وأنواعه: المبحث األول

  في الفقه اإلسالمي )الفوتوغرافي(الضوئي التصويرحكم : المبحث الثاني

  حكم التصوير لجثث القتلى والمصابين في الفقه االسالمي : الفصل الثاني

  :وفيه المباحث التالية

  تعريف جثث القتلى والمصابين: المبحث األول

  عالقة تصوير الجثث والمصابين بالمثلة: المبحث الثاني

  صوير الجثث والمصابينالمصالح المترتبة على ت: المبحث الثالث

  المفاسد المترتّبة على تصوير الجثث والمصابين: المبحث الرابع

 الفقه في وحكمه ونشرها، والمصابين القتلى جثث تصوير في العلماء رأي: المبحث الخامس
  اإلسالمي

  .الخاتمة وأهم النتائج الّتي توصلت إليها
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  التمهيد

  نشأة التصوير

بالجديد الّذي أنشأه المسلمون، فقد جاء اإلسالم وجدران الكعبة مليئة لم يكن التصوير      
 رضي - عباس ابنسماعيل عليهما السالم، فقد ذكر إبالصور والتماثيل، ومنها صورة إبراهيم و

 خرجت،فُأ بها فأمر اآللهة، وفيه البيت يدخل أن َأبى ،قدم الم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن": قال -عنهما اهللا
قاتلهم اهللا، أما ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال األزالم، أيديهما في وإسماعيل إبراهيم، صورة أخرجواو

  .1"فيه يصّل ولم نواحيه، في رفكب البيت، فدخل. "واهللا لقد علموا أنّهما لم يستقسما بها قطّ

هو خاصية اهللا عز وجّل، حيث خلق األشياء وأعطاها  - بالمفهوم العام الشرعي - والتصوير     
    ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ     َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ {: الصورة الّتي يريدها اهللا جّل في عاله، فقال حين خلق آدم عليه السالم

ْرنَاُكمْ  ْرنَاُكمْ َصو) ْرنَاُكمْ َصو) ْرنَاُكمْ َصو) نَا    ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     َصو)
ْ
نَاقُل
ْ
نَاقُل
ْ
نَاقُل
ْ
ئَِكةِ     قُل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
     فََسَجُدوافََسَجُدوافََسَجُدوافََسَجُدوا    ِلَدمَ ِلَدمَ ِلَدمَ ِلَدمَ     اْسُجُدوااْسُجُدوااْسُجُدوااْسُجُدوا    لِل

(
Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِمْ     إِبْلِيَس إِبْلِيَس إِبْلِيَس إِبْلِيَس     إ
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
اِجِدينَ     مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     يَُكنْ يَُكنْ يَُكنْ يَُكنْ     ل اِجِدينَ الس) اِجِدينَ الس) اِجِدينَ الس) }الس)

2.  

م ابن آدم لنفسه لم يتركه دون أن يزين له طريق الكفر والضالل بمضاهاته لخلق لْولكن ظُ     
عز وقد بين اهللا  ،خذها آلهة يعبدها من دون اهللاهللا، فبدأ بصناعة التماثيل ورسم الصور، ثم اتّ

وا{: هذا في قوله وجّل
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
     َوقَال

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     (آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ     تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mا    تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن)     َو Wاَود Wاَود Wاَود Wَود     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mُسَواعً ُسَواعً ُسَواعً ُسَواعً     َو     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mا    َويَُعوَق َويَُعوَق َويَُعوَق َويَُعوَق     َيُغوَث َيُغوَث َيُغوَث َيُغوَث     َو اَونَْسً اَونَْسً اَونَْسً }َونَْسً
3333، 

عليهما  - كانوا في فترة ما بين آدم ونوح - فهذه األسماء كانت، في أصلها، لرجال صالحين 
 وأشوق لكم أنشط ذلك كان صورهم رتمصو لو: لهم قالف للناس إبليس جاءفلما ماتوا  -السالم 

 كانوا قبلكم من ذينالّ إن :إبليس لهم فقال ،قوممن بعدهم  نشأ ثم ،ذلك ففعلوا العبادة إلى
وهكذا ومع طول الزمن،  ؛4، فلو سرتم على ما سار عليه آباؤكم في عبادة هذه التماثيليعبدونهم

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع): هـ256: ت( عبداهللا، أبو إسماعيل، بن محمد البخاري،1
 باب الحج، كتاب النجاة، طوق دار ناصر، بن زهير محمد: تحقيق هـ،1422 ،1ط ،البخاري صحيح=  وأيامه وسننه

  .1601 رقم حديث ،150ص ،2ج الكعبة، نواحي في كبر من
  .11اآلية : سورة األعراف 2
  .23اآلية : سورة نوح 3
 لباب =الخازن تفسير: )هـ741: ت(عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن  الخازن،: انظر 4

  .346، ص4لبنان، ج - بيروت، ةدار الكتب العلمي هـ، 1415، 1، طالتنزيل معاني في التأويل
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ووسوسة الشيطان لهم، أخذت األجيال باالنحراف عن الطريق الصحيح، وبدأت بعبادة هذه 
  .تلك هي البداية، الّتي سطّرها القرآن الكريم، في صنع التماثيل ورسم الصوراألصنام، فكانت 

أن يضّل الناس عن  قائم بين الشرك والتوحيد، وهدف إبليس  ومنذ ذلك الوقت والصراع     
 عليه السالمأهل الكفر والشرك زمن نوح  عز وجّل طريق الهدى، فنجد أنّه بعد أن أغرق اهللا

وكابدوا من أجل  عليه السالمعلينا ما عاناه األنبياء الّذين جاؤوا بعد نوح  عاد القرآن ليتلو
  . ترسيخ العبودية هللا عز وجّل، وإنقاذ الناس من الكفر والشرك وتخليصهم من عبادة األوثان

 الفاصلة الحاسمة، باللحظةزمن نوح عليه السالم، والشرك  الكفر أهل إغراق لحظة تكن لمف     
إبراهيم سبحانه اهللا  ثم بعث. والضالل الكفر إلى الناس عاد ما فسرعان والتوحيد، الشرك بين

    آتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَا    َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ {: عليه السالم، وقد عاد قومه إلى الشرك وعبادة األصنام، حيث قال اهللا عز وجّل

ن)ا    َقبُْل َقبُْل َقبُْل َقبُْل     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     رُْشَدهُ رُْشَدهُ رُْشَدهُ رُْشَدهُ     إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ 
ُ
ن)اَوك
ُ
ن)اَوك
ُ
ن)اَوك
ُ
     َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     َوك

َ
 قَال
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

بِيهِ     قَال
َ
بِيهِ ِل
َ
بِيهِ ِل
َ
بِيهِ ِل
َ
ِ     َماَماَماَما    َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ     ِل ِ َهِذه ِ َهِذه ِ َهِذه ِت     ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل     َهِذه

(
ِت ال
(
ِت ال
(
ِت ال
(
نْتُمْ     ال

َ
نْتُمْ أ
َ
نْتُمْ أ
َ
نْتُمْ أ
َ
َها    أ

َ
َهال
َ
َهال
َ
َهال
َ
َعكُِفوَن، َعكُِفوَن، َعكُِفوَن، َعكُِفوَن،     ل

وا
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
َها    آبَاَءنَاآبَاَءنَاآبَاَءنَاآبَاَءنَا    وََجْدنَاوََجْدنَاوََجْدنَاوََجْدنَا    قَال

َ
َهال
َ
َهال
َ
َهال
َ
}َعبِِدينَ َعبِِدينَ َعبِِدينَ َعبِِدينَ     ل

1111.        

في زمان والناس فيه أيضا عاكفون على األصنام إذ يقول  عليه السالمثم بعث اهللا موسى      
ائِيَل     بِبَِن بِبَِن بِبَِن بِبَِن     وََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَا{: اهللا عز وجّل ائِيَل إِْسَ ائِيَل إِْسَ ائِيَل إِْسَ َْحرَ     إِْسَ

ْ
َْحرَ ال
ْ
َْحرَ ال
ْ
َْحرَ ال
ْ
تَوْا    ال

َ
تَوْافَأ
َ
تَوْافَأ
َ
تَوْافَأ
َ
     فَأ

َ
0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

     َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ     قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ     0َ
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

ْصنَااٍ     0َ
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ُهمْ     أ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
وا    ل

ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
    يَا ُموَس يَا ُموَس يَا ُموَس يَا ُموَس     قَال

َا    اْجَعلْ اْجَعلْ اْجَعلْ اْجَعلْ 
َ

َال
َ

َال
َ

َال
َ

ًها    ل
َ
ًهاإِل
َ
ًهاإِل
َ
ًهاإِل
َ
َما    إِل

َ
َماك
َ
َماك
َ
َماك
َ
ُهمْ     ك

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
     آلَِهةٌ آلَِهةٌ آلَِهةٌ آلَِهةٌ     ل

َ
 قَال
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

َْهلُونَ     قَوْمٌ قَوْمٌ قَوْمٌ قَوْمٌ     إِن)ُكمْ إِن)ُكمْ إِن)ُكمْ إِن)ُكمْ     قَال
َ

َْهلُونَ ت
َ

َْهلُونَ ت
َ

َْهلُونَ ت
َ

}ت
2222.   

، اإلسالم جاء حتّى ،والصور التماثيلصناعة و األوثان عبادة على الناس وهكذا ظّل      
وزجر وشدد على المصورين حتّى يقطع  - كما حاربه األنبياء من قبل - فحارب الشرك والكفر

 ،4مسروق مع اكنّ: قال ،3بن صبيح مسلمطريق الضالل ويسد باب الشرك، فقد جاء على لسان 
                                                           

 .51،52،53اآليات : سورة األنبياء 1
 .              138اآلية : سورة األعراف 2
3 يشحٍ القُريبص بن ملسى محو الضا وكان حجة، ثقة، والتفسير، الفقه أئمة من تابعي، كان: َأبسنة نحو: مات .عطار 

: ت( قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين الذهبي، شمس .العزيز عبد بن عمر خالفة في مائة،
 .71، ص5لبنان، ج -الرسالة، بيروت هـ، مؤسسة1405 ،3طالنبالء،  أعالم سير: )هـ748

قدم المدينة في . تابعي ثقة، من أهل اليمن :)هـ 63 -  000( عائشة أبو الوادعي، الهمداني مالك بن األجدع بن مسروق 4
 خير ركلي،الز. وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء. وشهد حروب علي. وسكن الكوفة. أيام أبي بكر

 للماليين، العلم دار م،2002 ،15ط ،األعالم): هـ1396: ت( الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين
 .215ص ،7ج لبنان، -بيروت
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 سمعت: قال ،3بن مسعود اهللا عبد سمعت: فقال تماثيل، 2تهفّص في ،فرأى1رمينُ بن يسار دار في
ا عند اهللا يوم القيامة ا": يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبيالناس عذاب أشد رونإن4"لمصو . ملسو هيلع هللا ىلصلهذا أمر النبي 

بتكسير األصنام ومحو الصور الّتي كانت في البيت الحرام،  ةمكّ فتح يوم الصحابة الكرام
الكفر والضالل، ويغلق منافذ الشيطان حتّى ال تعود البشرية إلى ما كانت  معالم جميع طمسلي

  .عليه من الشرك، وعبادة األوثان

وال ننفي وجود بعض التجاوزات في األمة اإلسالمية، فالّذي يقلّب صفحات التاريخ يجد      
األموي والعباسي، نجد من  ينحيوانات، الّتي حاربها اإلسالم، ففي العصرالشخاص أو األصور 

قال بوجود الرسومات في قصور الخلفاء، وبالمقابل نجد من يرد ويشنّع على من تأثّر بأخبار 
الّتي ينشرونها في كتبهم دون التحقّق من كالمهم، وعلى سبيل  عاءاتدإلالمستشرقين وأخذ با

إلى  هؤبنا نُسب فقد ،لّا وذكرهالّذي ال يكاد كتاب خاض في الفن اإلسالمي إ" 5قصر عمرة"المثال 
 موزيل( الةالرح القصر هذا اكتشف قد" :6الشيخ صالح أحمد الشامي قال .األموي العهد

                                                           

 أحمد بن ابن حبان، محمد،. مولى عمر بن الْخطاب يروي عن عمر روى عنْه َأبو واِئل شَقيق بن سلمة : يسار بن نمير 1
 ـ، دائرة ه 1393 ،1، ط الثقات: )هـ354: المتوفى( البستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن

 .557، ص5الهند، ج الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف
 ،4ط ،العرب لسان): هـ711: ت(االفريقي مكرم بن محمد الدين جمال الفضل ابو منظور، ابن. الواسع البهو: الصفَّة 2

 .253ص ،8ج لبنان، -بيروت صادر، دار ،)صفف مادة(  م،2005
اإلمام الحبر، فقيه األمة، أبو عبد الرحمن الهذلي، الصحابي الجليل، : الهذلي حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبد 3

النجباء العالمين، شهد بدرا، وهاجر كان من السابقين األولين، ومن  .المكي، المهاجري، البدري، حليف بني زهرة
 .461ص ،1، جالنبالء أعالم سير: الذهبي .الهجرتين

  .5950، حديث رقم 167، ص7، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، جصحيح البخاري: البخاري 4
هو قصر صحراوي أموي يقع في شمال الصحراء األردنية في منطقة األزرق في محافظة الزرقاء حوالي : قصر عمرة  5

 .http://ar.wikipedia.org-ويكيبيديا الموسوعة الحرة. كم شرقي عمان 75
االبتدائية في مدينته، أتم دراسته . م في مدينة دوما الواقعة شمال شرقي دمشق  1934ولد عام : صالح بن أحمد الشامي 6

تخرج من هذا . التابع للجمعية الغراء" معهد العلوم الشرعية " ثم انتقل إلى دمشق ليتابع دراسته اإلعدادية والثانوية في 
عمل . م1958عامها تخرج منو –ا جامعة دمشق حاليّ –كلية الشريعة في الجامعة السورية ، ثم انتسب إلى م 1954المعهد 

حيث  م1980ثم نقل إلى بلده دوما واستمر في عمله حتى عام ، رسا لدى وزارة التربية والتعليم في محافظة السويداءمد
 .http://saleh.shami.me-موقع الكاتب صالح بن أحمد الشامي. تقدم بطلب إلحالته على التقاعد
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Musil(1 البادية في عبد  بن الوليد األموي الخليفة إلى المبنى هذا ونسب م،1898 سنة ةالسوري
 المنائر وضع ذيالّ وهو األقصى، والمسجد األموي، والمسجد النبوي، المسجد بنى ، الذي2لملكا

 لصور ماتالمحر من فيه ما فيه ،هذا مثل قصر بناء على يعمل أن فكيف لهذا الخليفة للمساجد،
فقد! ة؟تشخيصي باللغة وكتابات ونساء عاريات لحيوانات صور كذلك فيه جدو ةاإلغريقي 
و ةواآلراميبوضوح أشارت واآلثار الصور هذه فمعظم أعاجم، ملوك صور إلى إضافةً ة،العربي 

ال : " ويستطرد الشيخ ويقول. 3"الروماني العصر إلى يعود ماإنّ احتواه فيما المبنى هذا أن إلى
ان الّذي لم يلتزم ، وقد يحدث أن الفنّ...انين لم يلتزموا بأوامر الدينننكر وجود ُأناس من الفنّ

رسم  يحدث أن بلغت به الجرأة إلى حد رواح؛ ولكنّه لمباإلسالم رسم األشخاص أو ذوات األ
  .4..."النساء العاريات

وقد وصل إلينا بعض المخطوطات الّتي فيها صور لذوات األرواح، وأقدم ما وصل إلينا      
  .يعود إلى القرن السادس الهجري

  : 5ومن هذه المخطوطات     

 .ى الواسطييحيى بن محمود بن يحي: رسم صوره) مقامات الحريري(لكتاب  مخطوط •
ّة بباريسوهو محفوظ حاليا في المكتبة الوطني.  

                                                           

اإلمبراطورية النمساوية المجرية، أستاذ جامعي أحد مستشرقي ): م1944 - مAlois Musil ،1868(الويس موسيل  1
وأحد مشاهير الرحة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينالة األوربيين الذين قاموا بزيارة الجزيرة العربي .

  .http://ar.wikipedia.org -ويكيبيديا الموسوعة الحرة. قصور بني أمية الصحراوية 1898أكتشف في عام 
ي بعد وفاة أبيه ولّ. من ملوك الدولة األموية في الشام): هـ 96 - 48(بن مروان، أبو العباس  الوليد بن عبد الملك 2
ت في زمنه حدود امتدو .، فوجه القواد لفتح البالد، وكان من رجاله موسى بن نصير ومواله طارق بن زياد)هـ 86سنة (

ا بالبناء والعمران، وكتب إلى البلدان جميعها بإصالح الطرق  .الصين ة إلى بالد الهند وأطرافالدولة العربيوكان ولوع
. وهو أول من أحدث المستشفيات في اإلسالم. ومنع المجذومين من مخالطة الناس، وأجرى لهم األرزاق. وعمل اآلبار
وأقام بيوتًا  ،للقراء أموالًا وأرزاقًا ورتّب ،مقعد خادما وأقام لكّل ،نفقاته من بيت المال ىأعمى قائدا يتقاض وجعل لكّل

يا وليد إنّك : "وكان نقش خاتمه. ودفن بدمشق ،)من غوطة دمشق(وكانت وفاته بدير مران . ومنازل يأوي إليها الغرباء
  .121، ص8ج ،األعالم: الزركلي". ميت

سوريا،  -دار القلم، دمشق م،1990 - هـ1410، 1، ط الفن اإلسالمي التزام وابتداع: الشامي، صالح أحمد : انظر 3
 .228ص - 224ص

  . 231، صالفن اإلسالمي التزام وابتداع: الشامي 4
 .232ص – 231، صالفن اإلسالمي التزام وابتداع: الشامي: انظر 5
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 وهو. صورة عن الحيوان 98ويشمل على ) كليلة ودمنة(مخطوط مصور لكتاب  •
  .بباريس الوطنية المكتبة في احاليّ محفوظ

مخطوط لبعض أجزاء كتاب األغاني، ألبي الفرج األصفهاني، مزين بالرسوم، وموجود  •
      .الوطنية بالقاهرةفي المكتبة 

إن األمة اإلسالمية بقيت في غالبيتها مانعة لتصوير ذوات األرواح، حتّى : يمكننا القولو    
على 1م، حيث استطاع العالم نيسافور نيابس1826عهد الصور الفوتوغرافية؛ وذلك عام 

ة ثالثيل صورة شمسيبفرنسا، استغرق صنعها كانت لريف شالون  -ة األبعادالحصول على أو
في عام  2، ومن ثم تعاقد مع لويس جاك مندي داغار- ثماني ساعات على صفيحة من النحاس

ي بعد أربعة أعوام من العقد، م، لتطوير عملية التصوير الضوئي؛ ولكن نيسافور توف1829ّ
بتثبيت ذلك  م تطوير الصور الفوتوغرافية، وقام1835وتابع داغار المشوار، واستطاع في عام 

  .وأخذت هذه الصور بالتطور حتّى وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم. 3م1837عام 

      ّثَم ابنبنا، في هذا المقام أن نذكر العالم المسلم  وحرييالّذي 4اله ،المفاهيم بعض حصح 
 نإ :قيقةح أثبت؛ ووإقليدس ،وبطليموس ،أرسطو اتنظري على اعتمادا الوقت ذلك في السائدة
إليه  سبنُ لهذا  الفترة، تلك في عتقدي كان كما العكس وليس العين، إلى األجسام من يأتي الضوء

  .5الكاميرا اختراع مبدأ

                                                           

م، اخترع عملية 1833م، وتوفي في 1765كيميائي فرنسي، ولد عام ): جوزيف نيسيفور نيبس(نيسافور نيابس  1
: محفوظ محمد محمود برئاسة والباحثين، العلماء من مجموعة: المصدر... التصوير الضوئي، وله اختراعات أخرى

 .2515ص ،4ج تونس، -هرةالقا -بيروت الجيل، دار م،2001 ،2ط ،الميسرة العربية الموسوعة
عالم ومصور فرنسي للمناظر، مخترع آلة داجير : )م1851 -م1789) (لويس جاك ماندي داجير(لويس داغار  2

الموسوعة العربية : مجموعة من العلماء. للتصوير، يعزى إليه الفضل في وضع الخطوات العلمية في التصوير الضوئي
 . 1064، ص2، جالميسرة

: مجموعة من العلماء، تم ترجمتها من الفرنسية بإدارة عماد العزالي، وبإشراف عبد الحميد كمون على المترجمين 3
  .281، ص1م، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ج2006 - هـ1427، 1، طموسوعة القرن

له . ة، يلقب ببطليموس الثانيمهندس من أهل البصر): هـ 430نحو  - 354( أبوعلي الحسن، بن ، محمدابن الهيثَم 4
  . 83، ص6، جاألعالم: الزركلي. تصانيف في الهندسة

  . http://ar.wikipedia-ويكيبيديا الموسوعة الحرة 5
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 أجل منوصل بنا الحال إلى أن الصورة تجاوزت دائرة الفن، وأصبحت تُستعمل واليوم      
عند الرسام أو الفنّان؛ وأصبح بمقدور كّل ، فلم تقف العلوم ونشر الجرائم، وإثبات الحقائق، نقل

شخص أن يقوم بالتصوير من خالل الماكنات والهواتف النقّالة، فباتت الصورة باألمر 
ويكشف فيها عن األكاذيب، بل أصبح  ،األخبارالضروري الّتي من خاللها تُنقل فيها الحقائق و

ة المستند الّذي يثبت هويته، فكان من تكون بمثاب - في داخلها صورته- اليوم لكّل مواطن بطاقة 
  .الضروري بحث المسألة من جديد

 مباالة الالومع هذا كلّه ال بد من األخذ بعين االعتبار ما وصلت إليه اإلنسانية من السلبية و     
 نافذةال حافة علىيلهو  طفل مشهد بتصوير شخص يقوم أن، فليس من األخالق الصور نشر في

 بسيطة حركةف سنتيمترات، بضع إلّا الموت وبين بينهفي الطابق الثامن، أو التاسع ليس  في بيته
، واالستمرار في التصوير يتابع أن المصور ، ومع هذا يختاررضاأل لىبه إ هويمن الطفل قد ت

 نفس إنقاذالعمل، لعلّه يدرك بهذا السبق الصحفي، أو يحصل على أفضل حدث، تاركًا وراء ذلك 
  .1إنسانيته سقطت المصور ولكن الطفل، ذاك يسقط لم تعالى اهللا بفضل ولكن ،بشرية

الّذي ال يكاد يوم يمر إلّا  - المصابين المتظاهرين بين مصورينال تجوال وهو آخر ومشهد     
 نشر هدفهم، - ما تقشعر منه األبدان من دماء المصابين والقتلى مونشاهد فيه عبر وسائل اإلعال

 من لأو ليكونوا ممكن، وقت أسرع في بشاعةً األكثر المناظر وإظهار الصور، وبثّ األخبار
   .لوا على السبق الصحفيحصت، فيالخبر نشر

 قد وأ المساعدة، إلى محتاج هو من المصابين هؤالء من أن أحدهم يفكّر ألم هنا والسؤال    
 ةمر ولكن !؟ذلك شابه ما أو نزيف، كتعصيب ،بذل بضع دقائق في إسعافهم على حياته فتتوقّ

 المال، الشهرة وحبحب  شهوة مع نسانيةاإلروح  رينوالمص نفوس في اجتمعت أخرى
 وال حول وال عملهم، رونالمصو ويتابع الشهوات وتنتصر ةاإلنساني روح عندهم تنهزم ولألسف

  .باهللا إلّا قوة

                                                           

". فيديو خطير لطفل كاد أن يقع من فوق برج عالي:" تحت عنوان  2014/ 02/ 23مقطع تم نشره على اليوتيوب  1
 .https://www.youtube.com- اليوتيوب
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ت؛ ال أنكر وجود من هدفه نشر الحقائق، وإيصال األخبار للناس، ولكن الموازين اختلّ! نعم     
هذا إن كانت وفق الضوابط الّتي  -فاألصل إسعاف المصابين، ومن ثم التفكير في نشر الصور

  . - سنتحدث عنها

 الّتي األخبار واتقن بين ويتنقّل التلفاز، محطّات يقلّب أحدنا أصبح بل فحسب؛ هذا وليس     
 عندنا فأصبح، ذهبت قد الماضي من صور كأنّها بناوقل تأثّرت الف والقتل، والعنف، األهوال، تبثّ
  .   المروعة ناظرالم من نشاهد ما كثرةلمباالة  والال عتياداإل من حالة

    ة فحساإلنساني وال حول وال العزاء،مع  الفرحواجتمع  األرواح، وهانت البشر عند فضع 
  .  باهللا إلّا قوة

           ويبقى السؤال هنا، ما هو موقف الشريعة اإلسالمية إزاء ذلك كلّه؟     
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  األول الفصل

  اإلسالمي الفقه في وحكمه الضوئي التصوير مفهوم

  :مبحثان وفيه

  :وأنواعه الضوئي، التصوير تعريف: األول المبحث

  اإلسالمي الفقه في )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير حكم: الثاني المبحث
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  األول المبحث

  وأنواعه الضوئي، التصوير تعريف

  :مطالب ثالثة وفيه

    واصطالحا لغةً التصوير تعريف: األول المطلب

     الصلة ذات األلفاظ: الثاني المطلب

  التصوير أنواع: الثالث المطلب

  :لغةً واصطالحا تعريف التصوير: المطلب األول

  :التصوير لغةً: أولًا     

هو اسم الفاعل للفعل الرباعي : صور  يصور تصويرا ، فهو مصور؛ والمصور: التصوير     
صور جميع الموجودات ورتّبها،  أي الّذي: -جّل جالله -الْمصور: ومعنى اسم الجاللة. 1صور

وقال ابن . 2وهيئة منفردة يتميز بها على اختالفها وكثرتهافأعطى كّل شيء منها صورة خاصة، 
وصورة الشيء هي ما  .3"الّذي ينفّذ ما يريد إيجاده على الصفة الّتي يريدها: المصور: "كثير
صنع : التصوير لغةًف ،لهذا ؛4المميّز هأبه الشيء عن غيره، سواء كان عين ذاته أو جز يتميّز

   .5الصورة

                                                           

هـ 1406، 2طاشتقاق أسماء اهللا، ): هـ337: ت(الزّجّاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي، أبو القاسم  1
  .243لبنان، ص - م، مؤسسة الرسالة، بيروت1986 -
النهاية في ): هـ606: ت(جزري ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ال 2

  .58، ص3لبنان، ج -م، المكتبة العلمية، بيروت1979 -هـ 1399، دط، غريب الحديث واألثر
، 1، طتفسير القرآن العظيم): هـ774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي  3

  .109، ص8لبنان، ج -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1419
هـ  1433، دط، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ):هـ685: ت(البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد اهللا بن عمر  4
  .261، ص1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ج: م، الناشر2012 -
  .92، ص12ويت، جالك –م، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 2008 -هـ 1429، 5، طالموسوعة الفقهية الكويتية 5
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  . 1جمع صورة: والصور بكسر الصاد، والصور، هي     

   :أهمها ،لغوية كثيرة ستعماالتإ ورةصلول     
يِّ     ِف ِف ِف ِف { :، ومنه قول اهللا عز وجّل2الشَّكُْلتستعمل بمعنى : األول     

َ
يِّ أ
َ
يِّ أ
َ
يِّ أ
َ
بََك     َشاءَ َشاءَ َشاءَ َشاءَ     َماَماَماَما    ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ     أ

(
بََك َرك
(
بََك َرك
(
بََك َرك
(
}َرك

3 .  

  .4صفتها :أي ،كذا المسألة صورة: ، كأن يقالتستعمل بمعنى النوع، والصفة: الثاني     

  .5هيئته :أي ،وكذا كذا الفعل صورة :، فيقالهيئتهالشيء، وحقيقة تستعمل بمعنى : الثالث     
أن جارية له لطمها ": ت 7ن؛ ففي حديث سويد بن مقر6قد يراد بالصورة الوجه: الرابع     

الصورة : " قال ابن حجر في شرحه .8..."أما علمت أن الصورة محرمة: إنسان، فقال له سويد
   .9"َأي الْوجه الَّذي لَا يحل ضربه: محرمة
  :التصوير اصطالحا: ثانيا     

، وبين التعريف اللغوي له؛ - في عمومه -للتصوير بين التعريف االصطالحي هناك توافق     
  .10فقد جرى التعريف االصطالحي على ألسنة الفقهاء، على ما جرى عليه في اللغة

                                                           

م، دار 2008 -هـ1429، 1، طمختار الصحاح): هـ 666بعد : ت( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 1
  .235لبنان، ص -صادر، بيروت

م،  2005 -هـ  1426، 8، طالقاموس المحيط): هـ817: ت(الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 2
  .427لبنان، ص -بيروتمؤسسة الرسالة، 

  .8 اآلية: اإلنفطار سورة 3
  .427، صالقاموس المحيط: الفيروز آبادى 4
  .304، ص8، ج)مادة صور(  لسان العرب،: ابن منظور 5
 .304، ص8، ج)مادة صور( ، لسان العرب: ابن منظور 6
كوفيين، وبالكوفة مات، روى عنه أخو النعمان بن مقرن، يكنى أبا عدي، يعد في ال: سويد بن مقرن بن عائذ المزني 7

االستيعاب في ): هـ463: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي . الكوفيون
 .680، ص2لبنان، ج -هـ، دار الجليل، بيروت1412، 1، طمعرفة األصحاب

 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند): هـ261: ت(مسلم، أبو الحسن، بن الحجاج القشيري النيسابوري  8
، 1ط ،)4317(، كتاب االيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، رقم الحديثصحيح مسلم= ثثثث  اهللا رسول
  .808لبنان، ص -م، دار األرقم، بيروت1999 -هـ1419

هـ، دار 1379دط،  ،الباري شرح صحيح البخاريفتح ): هـ852:ت( ابن حجر، احمد بن علي أبو الفضل العسقالني 9
  .146، ص1لبنان، ج -المعرفة، بيروت

  .93، ص12ج ،الموسوعة الفقهية الكويتية 10
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     المعنى االصطالحي كانت هذه أصنع الصورة، سواء : ، هو - بعمومه - للتصوير لهذا فإن
  .الصورة مجسمة، أم غير مجسمة، يدوية، أم آلية

فتختلف التعريفات  مانع، جامع بحدّ هحد كنمفإنّه من غير الم ،التصوير أنواع رةلكثو    
  .الثالثتفصيل ذلك في المطلب تي أيبه، وس لكّل نوع تعريفه الخاصباختالف نوع التصوير، و

  :األلفاظ ذات الصلة: مطلب الثانيال

  :التِّمثال - 1

 من صله، وأليهإ ينظر هنّكأ ىحتّ رهصو: الشيء له ومثََّل. التَّماثيل والجمع ،الصورة :لغةً     
 ذلك واسم ،به يهاتشب بالشيء الشيء تَمثيل ويكون ه،قدر ىعل رتهقد ذاإ بالشيء الشيء تمثَّل

   .1تمثَالُه ءشي كّل ، وظّلثالتم الممثَّل

ُ َما يََشاُء مِْن {: ومنه قول اهللا عز وجّل      ُ َما يََشاُء مِْن َيْعَملُوَن لَ ُ َما يََشاُء مِْن َيْعَملُوَن لَ ُ َما يََشاُء مِْن َيْعَملُوَن لَ ََواِب َوقُُدوٍر َيْعَملُوَن لَ ََواِب َوقُُدوٍر َمَارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجَفاٍن َكلْ ََواِب َوقُُدوٍر َمَارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجَفاٍن َكلْ ََواِب َوقُُدوٍر َمَارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجَفاٍن َكلْ َمَارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجَفاٍن َكلْ

ُكوُر  ًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَادَِي الش)
ْ
 َداُووَد ُشك

َ
ُكوُر َراِسَياٍت اْعَملُوا آل ًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَادَِي الش)

ْ
 َداُووَد ُشك

َ
ُكوُر َراِسَياٍت اْعَملُوا آل ًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَادَِي الش)

ْ
 َداُووَد ُشك

َ
ُكوُر َراِسَياٍت اْعَملُوا آل ًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَادَِي الش)

ْ
 َداُووَد ُشك

َ
}َراِسَياٍت اْعَملُوا آل

 ما كّل :هو، تمثالال: " القرطبيقال ، 2

رو3"حيوان غير أو حيوان من صورة مثل على ص.  

 التمثال، تعني الّتي هي ،)المجسمة الصورة( الظّل ذات الصورة أن إلى 4بعضال وذهب     
  .   5اليوم العرف جرى هذاعلى و ؛اتمثالً صورة كّل وليس صورة، تمثال فكّل

                                                           

  .19ص، 14، ج)مادة مثل( ، لسان العرب:  ابن منظور 1
  .13اآلية : سورة سبأ 2
الجامع ): هـ671: ت(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين  3

  .272، ص14مصر، ج -م، دار الكتب المصرية، القاهرة 1964 -هـ 1384، 2، طألحكام القرآن
م، دار النفائس، 1988 -هـ  1408، 2، طمعجم لغة الفقهاء: و قنيبي، حامد صادق –قلعجي، محمد رواس : أنظر 4

رسالة دكتوراة عام  - البيوع المحرمة والمنهي عنها: ميالد، عبد الناصر بن خضر. 146االردن، ص -عمان
 .298مصر، ص -م،  دار الهدى النبوي، المنصورة2005 -هـ 1426، 1، ط -هـ1425

، حكم االسالم في التصوير: باني، ناصر الديناألل  -ابن فوزان، صالح  -ابن باز، عبد العزيز  -الصابوني، محمد علي 5
  .23دط، دت، المكتبة القيمة، مصر، ص
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 ،حجر من حتنُ ماأو هو . 1اهللا خلق من بخلق امشَبه المصنوع للشيء اسمهو  :اصطالحا     
  .2له ارمز يكون معنى به ليمثّ أو، الطبيعة من خلق به يحاكى ونحوه، نحاس، من نعص أو

  :الرسم - 2

 لصق ما هو: وقيل اآلثار، من شخص له ليس ما هو: وقيل األثر، ةبقي: وقيل األثر،: لغةً     
 ورسم األثر،: والرشم والرسم .3باألرض االصقً آثارها من كان ما: الدار ورسم. منها باألرض

  .4كتب أي ورشم، كذا، على

 كان نإ ح،المسطّ التصوير أو حة،المسطّ الصورة: بمعنى المعاصر االستعمال في الرسمو     
  .5ارسم الفوتوغرافية الصورة ىسمتُ وال، باليد امعمولً

  .6الريشة أو منظر بالقلم أو شيء أو لشخص تمثيالً الشّخص يخطّه ما: اصطالحا     

  :الوثَن - 3

  .7وُأثُن ووثْن ووثُن َأوثان :والجمع الصنَم، الراكد، والوثَن المقيم :والواثن الوثَن: لغةً     

 أو خشب من التمثال: أو هو. 8غيره أو حجر أو خشب من كان سواء الصنم :الوثَن :اصطالحا
  .9ونحوها فضة أو ذهب أو حديد

                                                           

دار إحياء التراث م، 2001، 1، طتهذيب اللغة :)هـ370: ت( الهروي بن أحمد بن محمد منصور األزهري، أبو 1
  .72، ص15لبنان، ج -بيروت، العربي

سوريا،  –م، دار الفكر، دمشق  1988 -هـ  1408، 1، طالقاموس الفقهي لغة واصطالحا: أبو حبيب، سعدي 2
  . 336ص

  .154، ص6، ج)رسممادة ( ، لسان العرب: ابن منظور 3
  .249، ص11، جتهذيب اللغة: األزهري 4
  .95، ص12، جالموسوعة الفقهية الكويتية 5
عالم  م،2008 -هـ 1429، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة): هـ1424: ت(عمر، أحمد مختار عبد الحميد  6

 .890، ص2مصر، ج –الكتب، القاهرة
م، 2000 -هـ1421، 1، طالمحكم والمحيط األعظم): هـ458: ت(المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  7

  .216، ص10لبنان، ج -دار الكتب العلمية، بيروت
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير): هـ770نحو : ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس 8

  .647، ص2لبنان، ج -دط، دت، المكتبة العلمية، بيروت
 .54، ص12، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 9
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 ما كّل الوثن أن والصنم الوثَنِ بين الفرق: األثير ابن قال: " وذكر ابن منظور في معجمه     
 نصبوتُ عملتُ اآلدمي كصورة والحجارة الخشب من أو ،األرض جواهر من معمولة ةجثّ له
  .1"المعنيين على وأطلقهما بينهما قيفر لم من ومنهم ة؛جثّ بال الصورة :والصنم عبد،فتُ

  :النحت - 4

بَالِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ {: ، ومنه قوله عز وجّلقَطَعه: حتُهين الجبل ونَحتَ. روالقَش رالنَّش :لغةً      ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
    ال

}فَارِهِيَ فَارِهِيَ فَارِهِيَ فَارِهِيَ     ُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًا
2.   

 أو كاإلزميل ةحاد بأداة وما شابه الخشب أو كالحجر صلبة كتلة من األخذ :اصطالحا     
 فهو آخر اشيًئ ليمثّ بقي ما كان فإن المطلوب، الشكل على منها يبقى ما يكون ىحتّ السكين،

  .3فال اوإلّ صورة، أو تمثال
  :النقش - 5

 الشيء تلوين: وهو. 4اَألرض في اَألثَر :والنَّقْشُ. نَمنَمه: وانْتَقَشَه نَقْشًا، ينْقُشُه نَقَشَه: لغةً     
  . 5ألوان أو بلونين،

  .6اللغة في معناه عن االصطالح في النقش معنى يخرج وال     

6 - قْالرم:  

 يأ: تَرقيما تُهورقَّم الثَّوب رقَمتُ: ويقال كتَابه،: بالثَّو ورقْم؛ الْخَطُّ ، وموالخَت ابة،تالك :لغةً     
 قد أي :مرقوم وكتاب، بسواد مخَطَّطُها: القوائم مرقوم وثور، ثمانهاأ من ابيالث ىعل يكتب ام
بوقوله. التنقيط من بعالماتها حروفه نتي َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ     كَِتاٌب كَِتاٌب كَِتاٌب كَِتاٌب {: وجّل عز{

   .8مكتوب كتاب: أي ،7777

                                                           

  .153، ص15، ج)مادة وثن( ، لسان العرب: ابن منظور 1
  .149اآلية : سورة الشعراء 2
  .95، ص12، جالموسوعة الفقهية الكويتية 3
  .339، ص14، ج)نقشمادة ( ، لسان العرب: ابن منظور 4
، تاج العروس من جواهر القاموس): هـ1205: ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض  5

  . 423، ص17دط، دت، دار الهداية، ج
  . 146، ص41، جالموسوعة الفقهية الكويتية 6
  .9 اآلية: سورة المطففين 7
 .207، ص6، ج)رقممادة (  لسان العرب،: ن منظوراب 8
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  .1الورق على بالقلم والرسم الثوب على كالتطريز له ظّل ال رسم كّل :اصطالحا     

7 - شْيالو:  

ولعّل المعنى . 3وحسنَه نَقَشه: الثوب ووشَى. 2الثَّوبِ بأكثر من لون نَقْشُ: الوشْي: لغةً     
  .له االصطالحي للوشي يوافق المعنى اللغوي

  أنواع التصوير: لثالمطلب الثا

، الفقهاءالسلف من قسم أهل العلم التصوير إلى أنواع مختلفة، منها ما هو قديم تناولتها كتب      
ويرجع سبب ذلك   - كالتصوير الفوتوغرافي - ومنها ما هو جديد، نجدها فقط في كتب الخلف

  . التقسيم إلى اختالف حكم كّل تصوير بحسب نوعه

  :وأما هذه األقسام؛ فهي على النحو التالي     

  :وهو قسمانأنواع التصوير باعتبار الحيز، : األول القسم

  ): صورة ذات ظّل( التصوير المجسم - 1

للتصوير المجسم، إلّا أنّني وجدت من عرف  ااصطالحي الم أجد فيما اطّلعت عليه تعريفً     
جوهر متّصل بسيط ال وجود لمحلّه دونه، قابل : " ، هي4الصورة المجسمة؛ حيث قال الجرجاني

  . 5"لألبعاد الثالثة المدركة من الجسم في بادئ النظر

  

                                                           

  .225، صمعجم لغة الفقهاء: و قنيبي –قلعجي  1
  .201، ص40ج تاج العروس من جواهر القاموس،: الزبيدي 2
  .139، ص8، جالمحكم والمحيط األعظم :المرسي 3
من كبار العلماء . فيلسوف): هـ 816 - 740(علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني الجرجاني،  4

له نحو خمسين مصنفا، منها . ودرس في شيراز، وتوفي فيها) قرب استراباد؛ وهي مدينة في إيران(ولد في تاكو. بالعربية
: الزركلي". خ -مقاليد العلوم" في الهيئة، و " يني شرح كتاب الجغم" و " ط  -شرح مواقف اإليجي" و " ط  -التعريفات"

  . 7، ص5، جاألعالم
  .135لبنان، ص -م، دار الكتب العلمية،  بيروت1983-هـ 1403، 1، طكتاب التعريفات :الجرجاني 5
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  . 2"في نفسه هي الجوهر الممتد في الجهات الثالث المتّصل: "قالف، 1وعرفها التَّهانَوي     

المعاصرين إلى أن التصوير المجسم هو التماثيل؛ حيث عرف من أهل العلم  بعضوذهب       
يحاكَى به ما نُحت من حجر، أو صنع من نحاس، ونحوه، : " التمثال، بأنّه 3سعدي أبو حبيب

سعدي أنّه  ونستطيع أن نفهم من تعريف. 4"خلق من الطبيعة، أو يمثّل به معنى يكون رمزا له
ل حيزا في الكون، وهذا ما أكده القرضاوي في كتابه صد من التمثال ما كان له جرم وشغق

ن الصور المحرمة إنّما هي المجسمة، الّتي نطلق إ: "الحالل والحرام، حيث قال
  .5)!"التماثيل(عليها

من  ايماثل خلقً صل بنفسه،صنع جوهر متّ: ن التصوير المجسم، هوإ :وبهذا أستطيع القول     
ا في الجهات الثالثالطبيعة، أو من الخيال، يشغل حيالطول، العرض واإلرتفاع(ز(.  

  ):صورة من غير ظّل(  التصوير المسطّح - 2

تُطلق  المعاصرعرف الكان لها ظّل فإنّها في  نبينت سابقًا في التعريف للصورة؛ أنّها إ     
  .6على التمثال

                                                           

باحث : )هـ  1158بعد  - 000(الحنفي الفاروقي صابر محمد بن حامد محمد القاضي ابن علي بن ، محمدالتَّهانَوي 1
 -سبق الغايات في نسق اآليات (هـ و  1158مجلدان، فرغ من تأليفه سنة ) ط -كشاف اصطالحات الفنون (له  .هندي

 .295ص ،6ج ،األعالم: الزركلي ) .2) (ط
م، مكتبة لبنان 1996، 1، طموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم): هـ1158بعد : ت(التهانوي، محمد علي  2

  .1100، ص2لبنان، ج -ناشرون، بيروت
م، تخرج في جامعة دمشق بإجازتين في الحقوق والشريعة، ودرس 1932/ هـ1351سعدي أبو جيب، مواليد دمشق  3

م، وأصبح 1960على عالمة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار والمحدث السيد المنتصر الكتاني، تولى القضاء عام 
ليمارس مهنة المحاماة، عمل في موسوعة الفقه  1990مستشاراً في الغرفة الشرعية في محكمة النقض، ثم استقال عام 

اإلسالمي في الكويت، وفي قسم الحضارة في الموسوعة العربية بدمشق، قام بتأسيس المجمع الفقهي اإلسالمي في مكة 
ويكيبيديا الموسوعة .ة الحقوق بجامعة دمشق، وله مؤلفات كثيرةالمكرمة، ألقى محاضرات في الشريعة اإلسالمية في كلي 

  .http://ar.wikipedia.org -الحرة
سوريا،  –م، دار الفكر، دمشق  1988 -هـ  1408، 1، طالقاموس الفقهي لغة واصطالحا: أبو حبيب، سعدي 4

  .336ص
  .116مصر، ص -م، مكتبة وهبة، القاهرة2014 - هـ 1435دط،  ،الحالل والحرام في اإلسالم: القرضاوي، يوسف 5
  .23ص ،التصوير في االسالم حكم: األلباني - فوزان ابن -  باز ابن - الصابوني 6
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وكذلك جرى العرف بين الناس؛ أن الصورة الّتي ال ظّل لها، وصنعت باليد؛ فإنّها تعني      
وإن كانت من صنع اآللة؛ فإنّها تعني الصورة الفوتوغرافية، وسيأتي البيان المفصل عن . 1الرسم

  .، إذ عليها يرتكز البحث2ما بعدالصورة الفوتوغرافية في

، أو بقاء األثر كما أورده ابن منظور 3عنى اللغوي لكلمة الرسم يعني األثرفإذا علمنا أن الم     
الّذي نريد رسمه على  وشكله بقاء أثر لهيئة الشيء: ؛ فإن الصورة المسطّحة تعني4في كتابه

  . مسطّح بواسطة لون أو أكثر

ربية المعاصرة، لهذا فإنّي أرى أن التعريف للتصوير في المعجم الوسيط، ومعجم اللغة الع     
صورة األشياء أو  5نقش: " ، وهو-يصلح ألن يكون التعريف االصطالحي للتصوير المسطّح

  .6"ة أو بآلة التصويرااألشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرش

  :قسمين أنواع التصوير باعتبار الوسيلة، وينقسم إلى: نيالقسم الثا 

  : التصوير اليدوي - 1

  .التصوير اليدوي، هو صنع الصورة بواسطة اليد: لغةً     

هو التصوير الذي : "إلى أن التصوير اليدوي 7ذهب حسين بن عبد اهللا العبيدي: اصطالحا     
ة التصوير بواسطة القلم أو الفرش تكون اليدة عن طريق رسم الصورة على افيه مباشرة لعملي

                                                           

قام (دط، دت، الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني، ): هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا  1
من، الي –، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء )حالق، أبو مصعب محمد صبحي حسن: بجمع الرسائل، وتحقيقها، والتعليق عليها

  .95، ص12، جالموسوعة الفقهية الكويتية. 5184، ص10ج
  .من البحث 23ص: انظر 2
  .122، ص مختار الصحاح: الرازي 3
  .154، ص6، ج)مادة رسم( ، لسان العرب:  ابن منظور 4
  .423، ص17، جتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي. تلوين الشيء بلونين، أو ألوان: النقش 5
: مجمع اللغة العربية بالقاهرة) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (مجموعة من الباحثين 6

، 2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار. 528، ص1، دت، دار الدعوة، مصر، ج3، طالمعجم الوسيط
  .1333ص

  . al0bidi.blogspot.com. ة الشريعهرئيس قسم الفقه بكلياألستاذ الدكتور بجامعة القصيم السعودية،  7
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 في ،كتاب المنجد ومعاونوه في البستانيوذهب . 1"و نحتهالوح أو حائط ونحوهما أو نقشها أ
عريف وهذا التقييد للتّ .2"تمثيل األشخاص واألشياء باأللوان فن: "تعريف التصوير اليدوي إلى أنّه

، يخص التعريف بالتصوير المسطّح دون المجسم، ألن التصوير المجسم يحتاج في "باأللوان"
، اوملموس امحسوس احتّى يكون مجسم - شأنها إعطاء المجسم الحيز والهيئةالّتي  -صنعه المواد

بخالف التصوير المسطّح الّذي يحتاج فقط لأللوان حتّى يشاهد ويتعرف عليه بواسطة حاسة 
االبصر دون أن يكون له البعد الثالث، وحينئذ ال يكون جسم املموسلجسم بواسطة  ا، بل أثر

  .    األلوان

؛ حتى يصبح "المواد"من التعريف، وتبديلها بكلمة " األلوان"حذف كلمة  ويرى الباحث     
سواء؛ فكلمة المواد تشمل األلوان  االتعريف عام م على حدللتصوير اليدوي المسطّح والمجس

الخشب، والحديد، : للتصوير المسطّح، وتشمل أيضا المواد الّتي تستعمل لصنع المجسمات، مثل
  ... لبالستيك، وغيرهاوا

  .تي تُصنع باآلالت، إلخراج الصور الّ"اليد"وكان ال بد من إدخال كلمة      

 الفن:  للتصوير اليدوي هو ن التعريف االصطالحيبأ -  أعلم واهللا -يرى الباحثوعليه؛      
  .اليدوي في تمثيل األشخاص واألشياء بالمواد

  :التصوير اآللي - 2

بات مفهوما أن التصوير اآللي، هو التصوير الّذي يتم انتاج الصورة فيه بواسطة اآللة،      
مساك اآللة، سواء كانت الصورة مسطّحة أم إدون الحاجة لليد في صنع الصورة، اللهم إلّا 

وتختلف تعريفات هذه األنواع من التصوير باختالف اآللة الّتي تُستعمل في صناعة . مجسمة

                                                           

، بحث قُدم لمؤسسة مناهج صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي: العبيدي، حسين بن عبد اهللا 1
   .http://www.dorar.net - الدرر السنية. هـ1/7/1424العالمية في السعودية في تاريخ 

، 39، طالمنجد في اللغة واألعالم: ومعاونوه، وضعه الراهب األب لويس معلوف) هـ1386: ت(البستاني، كرم 2
 .440لبنان، ص -م، دار المشرق، بيروت2002
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، بيان للتصوير "التصوير والحياة"عن التصوير، في كتابه 1سويلم محمدولعّل تعريف  .الصورة
 محدودة، زمنية لفترة نراها الّتي األغراض تسجيل وعلم فنالتصوير : "اآللي، حيث قال

 يجري حساسة طبقات على) كالضوء( كهرمغناطيسية موجات تأثير باستخداموتخليدها إلى األبد 
  . 2"إيجابية صور هيئة علىإلى األبد  وإظهاره التأثير هذا إلبراز معاملتها

التلفزيوني، و السينمائي،والضوئي، : ويندرج تحت هذا النوع من التصوير أربعة أنواع     
وتفصيل ذلك؛ ةوالتصوير باألشع:  

   :)الفوتوغرافي(التصوير الضوئي -أ

؛ أما 3صنع الصورة: المعنى اللغوي للتصوير، الّذي يعني إلى في بداية المبحث ُأشير :لغةً     
  :    على النحو التالي و، فه"الضوئي"لكلمة  المعنى

  .4ما أضاء لك: والضوء والضياء. ضيًئابمعنى استنار، وصار م: َأضاء يضيء: ءالضو     

الضوء أقوى من : 6قال الزمخشري. 5النور، وهما مترادفان عند أئمة اللغة: ومعنى الضوء     
َقَمَر نُوًرا{ :النور، واستدلَّ بقوله تَعالَى

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
}...ُهَو ال

7777
خالف  والضوء .

   .8الظلمة

  

  
                                                           

ال التصوير ماجستير ودكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة، له عدة مؤلفات في مج: محمد نبهان سويلم 1
 .305ص الكويت، المعرفة، عالم م،1984 دط، ،والحياة التصوير: نبهان محمد سويلم، .اإلعالمي والهندسة الكيميائية

  .13، صالتصوير والحياة: سويلم 2
  .92ص ،12ج الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة م،2008 - هـ1429 ،5ط ،الكويتية الفقهية الموسوعة 3
  .70، ص9، جلسان العرب: ابن منظور 4
  .318، ص1، جتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 5
، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل): هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  6

  .329، ص2لبنان، ج -هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1407
  .5اآلية : سورة يونس 7
  .629، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي 8
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  .2"هو ما تُدرِك به حاسةُ البصر المواد: "، بأن الضوء1عمرمختار  أحمدوعرفه      

) فوتوس(وتتكون من كلمتين  ة،اليوناني من مشتقة مركّبة هي كلمةف؛ "افوتوغرافي"كلمة أما      
؛ ويكون المعنى في اللغة العربية )أنا أرسم(و) ضوء: (، ومعناهما على التوالي)جرافو(و

   .3التصوير الشمسي

   ااصطالح:  

التصوير لم يعهده السلف من قبل؛ حيث إن  جديد، مصطلح الضوئي التصوير     
  . 4م1826، عرف في عام )الفوتوغرافي(الضوئي

 على تسقط األشياء من ةضوئي ةأشع بانبعاث مةالمجس األشياء صور نقلوهو عبارة عن      
 جزئها في اسحس زجاج أو شريط إلى ثم ومن منها، األمامي الجزء فيآلة التصوير  عدسة
  .5ااويكيم اتأثير فيه الضوء بتأثير الصورة عليه فتطبع الخلفي

 شياءواأل شخاصاأل صور ثباتإ فن: " ، بأنّهالمنجد في كتاب هومعاونو البستانيعرفه وقد      
وإلى هذا ذهب أيضا . 6"بالنور رالتأثّ سريعة صفيحة على مظلمة سوداء غُريفة بواسطة الحاصلة

                                                           

 التحق باألزهر، ثم ، فحفظ القرآن صغيرا، ثم1933ولد بالقاهرة عام ):  هـ1424: ت(أحمد مختار عبد الحميد عمر 1
وحصل 1958نة ل دفعته سدار العلوم، وقد حصل على الليسانس منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، وكان أو ،

حول تحقيقه وإخراجه ديوان األدب للفارابي الذي  1963ة دار العلوم بتقدير امتياز على الماجستير في علم اللغة من كلي
، ثم حصل على الدكتوراة في علم اللغة من 1979-1974مجلدات من عام  5أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 

 - المكتبة الشاملة، قائمة األقسام. فجمع بين التراث والمعاصرة من أوسع أبوابهما. 1967جامعة كمبريدج ببريطانيا 
http://shamela .  

  .1373، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 2
لبنان، دار  -الجيل، بيروتم، دار 1988 - هـ1408، 1، طالشريعة اإلسالمية والفنون: القضاة، أحمد مصطفى علي 3

  .67األردن، ص -عمار، عمان
  .281ص ،1ج ،القرن موسوعة: العلماء من مجموعة 4
  .528، ص1، جالمعجم الوسيط الباحثين، من مجموعة 5
  .440، صالمنجد في اللغة واألعالم: البستاني ومعاونيه 6
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، بأن التصوير "التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة"في كتابه  1محمد توفيق البوطي
  .2"ات وتثبيتهاتسجيل المرئي فن: "الضوئي هو

في التعريف فيه نظر؛ إذ إن التصوير الضوئي اليوم " فن"ويعتقد الباحث أن استعمال كلمة      
حث يرجح التعريفات الّتي من ال يحتاج إلى مهارات حتى نقوم بإنتاج الصورة، لهذا فإن البا

  .شأنها إعطاء التصوير الضوئي صبغة اإلنتاج واآللية

 ،الحصول من مكِّنتُ تقنية طريقة : "وقد عرف أحمد مختار عمر التصوير الضوئي، بأنّه     
   .-واهللا أعلم -، وهو التعريف المختار3"للكائنات ثابتة صورة على ،الضوء بفعل

   :السينمائي التصوير - ب

قبل الحديث عن المعنى للتصوير السينمائي ال بد لنا أن نعرف أن ميالد هذا النوع من      
 4، حين أظهر األخوان أوجتس ولوي لومييرشباط 13م، وتحديدا في 1895التصوير كان عام 

اختراعهما لجهاز يمكن بواسطته عرض الصور المتحركة على الشاشة، ويعتبر هذا الجهاز 
من اختراع جهاز أفضل منه؛ وكان ذلك  5األول في حياة السينما، ثم استطاع أرمات وجينكينز

، بناء على 6إلى شركة توماس أديسون وجينكينز من السنة نفسها؛ إلى أن انضم أرمات أيلولفي 

                                                           

 .نجل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي 1
م، مكتبة 1996 -هـ1417، 2، طالتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة: البوطي، محمد توفيق رمضان 2

  .123سوريا، ص -الفارابي، دمشق
  .1333، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 3
- م1862( لومييراخترع هو وأخوه أوجست ماري لويس نيقوال. ، مخترع فرنسي)م1948-م1864(لوميير، لوي جان 4

وهو أول آلة ميكانيكية لعرض الصور المتحركة على ستار . م1895، السينما توجراف، وسجاله، وعرضاه )م1954
  .2109ص ،4، جالميسرة العربية الموسوعة :العلماء من مجموعة: المصدر. يشاهدها فيه الجمهور

توماس أرمات ؛ واخترع هو وع التلفزيون فيما بعدالذي ساهم في اخترا) م1934-م1867(شارلز فرانسيس جينكينز  5
نسبة إليهما، وهو جهاز لعرض الصور الثابتة " أرمات-جينكينز"والذي عرف باسم " بانتاسكوب"جهاز ) م1948-م1866(

-قناة الجزيرة الوثائقية: المصدر. م1895 بشراءه عام إديسون ؛ والّذي قامعلى نحو متوال
http://doc.aljazeera.net/magazine.  

م، والمصباح 1864التلغراف المزدوج عام : م، وله كثير من االختراعات؛ منها1847ولد بميالن عام : توماس أديسون 6
بمساعدة  ،م نشر آلة البثّ السينمائي، واستصدر أكثر من ألف براءة اختراع1895م، وانطالقًا من عام 1877المتأجج عام 

  . 292، ص1، جموسوعة القرن: مجموعة من العلماء: المصدر. م1931وتوفي عام  فريقه؛
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زين، وقام بأول عرض له اه لهم، واستطاع عندها أديسون من اختراع جهازه الجامع للجهدعوت
  .  1م، ولقي نجاحا كبيرا1896في عام 

، هو الّذي ينقل صورة متحركة مع الصوت للشيء المصور، على والتصوير السينمائي     
     شاشة، هي خيال للشيء المصور امتداد فترة زمنية محددة، بحيث إن الصورة الّتي تظهر على ال

   .2الّذي تم تثبيته على شريط
 تيالّ األفالم وإخراج إنتاج فن : "، بأنّه"المعاصرة العربية اللغة معجم"وقد عرفه صاحب      

  .3"اظرينالن أمام البيضاء اشةالش على تُعرض
  :التلفزيوني التصوير - ت

فهو وليد لفكرة جمع مألوف للناس آنذاك؛ اللم يكن اختراع التلفاز بالشيء الجديد غير      
 ةأمبتدخرى، الختراعات توالت واحدة بعد األكان امتدادا ، ف)الراديو(الصوت مع المرئية الصورة

ة، إلى أن ظهر بالصور الفوتوغرافيالسينمائي ختراعات االتصوير التلفزيوني، وتخلّل ذلك ة ثم
، حيث بدأ ذلك باكتشاف المهندس اإلنجليزي ساعدت جميعها بصنع التلفازعالية  وجهودكثيرة 

" 5باول نيفكو"م، واأللماني 1873تأثير الضوء على عنصر السيلنيوم عام" 4ويلوغبي سميث"
وأول . استطاع بواسطته إرسال صور لمسافات قصيرة م1884عام باختراعه لقرص نيفكو

" 7فيلو فارنسوورث" م، ومن ثم قام 1926عام" 6جون بيرد"إرسال تلفزيوني قام به البريطاني 
                                                           

م، دار المسيرة، 2012 -هـ1433، 1ط وسائل اإلعالم واالتصال دراسة في النشأة والتطور،: سلطان، محمد صاحب 1
  . 311األردن، ص -عمان

، أحكام التصوير في الفقه اإلسالمي: أحمد عليواصل، محمد بن . 68، صالشريعة اإلسالمية والفنون: القضاة: انظر 2
 -هـ1433، 4، طإشراف صالح عبد اهللا الالحم -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض -رسالة ماجستير

  . 65السعودية، ص -م، دار طيبة، الرياض2012
 .1152، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 3
 .-http://ar.wikipediaويكيبيديا الموسوعة الحرة . مهندس كهربائي إنجليزي): يلوغبي سميث(ويلوغبي سميث  4
 .http://ar.wikipedia-ويكيبيديا الموسوعة الحرة . مهندس ألماني): بول جوتليب نبيكوف(باول نيفكو  5
ية مستخدما قرصا مثقّبا تلفزيونمنظومة ل مهندس كهرباء اسكتلندي أخترع أو): م1946 -م1888(جون لوجي بيرد  6

الموسوعة العلمية : خير اهللا، يوسف سليمان - الخطيب، أحمد شفيق: المصدر. دوارا، لتحويل ضوء المشهد إلى خطوط
 .166، دط، دت، مكتبة لبنان ناشرون، صالشاملة

د التلفزيون األمريكي وأشهر اخترعاته هو مخترع أمريكي معروف ورائ) : م1971 - م1906(فيلو تايلور فارنسورث  7
التلفزيون االلكتروني، ووضع فارنسورث نظام للتلفزيون الكامل مع الكاميرا وأنتجه تجاريا عن طريق شركة فارنسورث 

 .http://ar.wikipedia - ويكيبيديا الموسوعة الحرة. م1951م إلى عام 1938للتلفزيون والراديو من عام 
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 إرسال أول في" 1جنرال إليكتريك"وحظيت شركة . م1927بتطوير تقنية إرسال الصورة عام 
 باإلرسال يعرف ما م ظهر للعالم1954وفي عام. م1928 عام ، وكان ذلك فيتلفزيوني

  . 2الملون
  :مكونة من مقطعين - تعني الرؤية عن بعد - كلمة غير عربية: والتلفاز لغةً 

     - te'le :3معناه عن بعيد.  

      - vision :4معناه الرؤّية.  

ھو طريقة إرسال واستقبال الصورة والصوت من مكان .خر : والمعنى العلمي للتلفاز     

  . 5بواسطة الموجات الكھرومغناطيسّية وا:قمار ا8صطناعّية

نقل الصورة والصوت في : أّما المعنى ا8صطAحي للتصوير التلفزيوني، فھو عبارة عن     
   .6وقت واحد بطريق الدفع الكهربائي

  - :ةالتصوير باألشع - ث

 عادي وسط في أو الفضاء في وامتدادها الطاقة انبعاث :اإلشعاع، وهو مفردها: األشعة     
  .7نوعها كان اأيّ موجات هيئة على

                                                           

أسسها العالم األمريكي  1892هي شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية، تأسست في نيويورك في عام : كجنرال إليكتري 1
 .http://ar.wikipedia -الحرة الموسوعة ويكيبيديا. إديسون الّذي اخترع مصباح الضوء

مصر،  -اللبنانية، القاهرةم، الدار المصرية 2011، 1، طثقافة الصورة في وسائل اإلعالم: ناصر، عبد الجبار 2
 .189ص

3 )te'le :( ة األصل وتعنية للعلوم  -أماراباك". بعيد"هي كلمة يونانية العربية األمريكيمجلة األكاديمي
  .2012،)7(3والتكنولوجيا

4 )vision( : :(ة كلمة هية مجلة -أماراباك". مشاهدة" وتعني األصل التينية األكاديمياألمريكي للعلوم ةالعربي 
  .2012،)7(3والتكنولوجيا

  .31، صوسائل اإلعالم واالتصال دراسة في النشأة والتطور: سلطان 5
  .747، ص2، جالموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من العلماء 6
  .485، ص1، جالمعجم الوسيط الباحثين، من مجموعة 7
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لتقط تُ، 1والتصوير باألشعة، هو عملية إيجاد الصورة بفعل األشعة على اختالف أنواعها     
 .2ة من جسم اإلنسانلرسم األجزاء الداخلي، في غالبيتها تكون لتصويرخاصة لعن طريق آالت 

ي، والجنائي؛ ولها أنواع كثيرة، منهاوتُستخدم هذه الصور في المجال الطب :  

 تحت األشعة ذات الكاميرا تكون بحيث شخيصالت في طريقة: الحراري صويرالت -     
 في الحرارة درجة تغيرات قياس طريق عن طبيعي غير نسيج لنمو مواقع تبين صورا الحمراء

  .3الجسم

 فوق التموجات فيه تُستخدم تشخيصي تصوير: )صورة السونار( صوتي فوقال تصويرال -     
  .4الجنين تطور مراحل أو الداخلي الجسم تكوين لتصوير السمعية

  :الحياة باعتبار التصوير أنواع :الثالث القسم

 جديد بنوع لنا يأتي ال التقسيم هذا نإ حيث نوعي، ال فقهي تقسيم هو التقسيم، من النوع هذا     
 ،نوع منه بحسب نوع الشيء المصور كل أحكام الختالف وجد أنّه إلّا والصور، التصوير من
  : هو نوعانو

  :هو قسمان، والروح ذوات تصوير :النوع األول

       .صور ذوات الروح من بني آدم -أ

باعتبار أن (  ...والحشرات األسد، كصورة ،صور ذوات الروح من الحيوانات غير العاقلة -ب
 ذُوا لَا ":  ملسو هيلع هللا ىلصللحيوان الغير عاقل روح لقول النبيًئا تَتَّخشَي يهف وحا الرض5"غَر(.  

  
                                                           

األشعة الشمسية، األشعة الضوئية، األشعة الحرارية، أشعة جاما، أشعة إكس، واألشعة فوق البنفسجية، : أنواع األشعة 1
  . 70، ص69، صالشريعة اإلسالمية والفنون: القضاة: المصدر. واألشعة تحت الحمراء، وأشعة الراديوم

  .16هـ، الكويت، ص1415، دط، وير في الشريعة اإلسالميةأحكام التص: اليوسف، عبد الرحمن عبد الخالق 2
  .1333، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 3
 .المرجع السابق 4
  .966، ص)1957(، رقم الحديثالنهي عن صبر البهائم، باب الصيد والذبائحصحيح مسلم، كتاب : مسلم 5
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  :وينقسم ثالثة أقسام :الروح ذوات غير تصوير: النوع الثاني

  ...النامية، كاالشجار، وغيرهاصور المخلوقات  -أ

  ...صور المخلوقات غير النامية، كالجبال، وغيرها -ب

  ...1صور المصنوعات البشرية، كالبيت، والسيارة، وغيرها -ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .73، ص72ص اإلسالمي،أحكام التصوير في الفقه : واصل :انظر 1
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  الثاني المبحث

  اإلسالمي الفقه في )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير حكم

 :مطالبثالثة وفيه 

   تمهيد

   )الفوتوغرافي(الضوئي للتصوير المجيزين رأي: األول المطلب

   )الفوتوغرافي(الضوئي للتصوير المانعين رأي: الثاني المطلب

  اآلراء بين الترجيح: الثالث المطلب

  :تمهيد     

بواسطة التلفاز، أو تكون الّتي يتم عبرها نشر الصور غالبا ما  إن جميع الوسائل اإلعالمية     
تدخل تحت مسمى  واتف النقّالة، فجميع هذه الوسائلالجرائد، أو بواسطة الهالمجلّات، أو 

دون التطرق إلى األنواع  اآللي التصوير حكمالتصوير اآللي؛ لهذا اكتفيت في هذا البحث ببيان 
األخرى؛ إذ إن اإلسهاب في بيان الحكم لجميع أنواع التصوير يكون في بحث يختص في عموم 
التصوير، ال في بحث يكون فيه التصوير أداة، أو وسيلة تُستعمل كمرحلة أولى قبل النشر، فمن 

 في الخوض الحاجة من دأج لم لهذاالمفهوم بالضرورة أنّه ال نشر للصور دون وجود الصورة؛ 
  .الصحيح مساره عن الموضوع ُأخرج ال ىحتّ التصوير، أحكام جميع بيان

ولكي يكون الحكم على مسألة نشر الصور للقتلى والمصابين حكما صحيحا، وتاما ال       
 عن فرع الشيء على فالحكم؛ مسألةال جزئيات جميع في النظر من بد يعتريه النقص؛ كان ال

ل إلى حكم . رهتصووالحكم في مثل هذا الموضوع يتطلّب بحث مواضيع كثيرة قبل التوص
  .مفصل يحتوي جميع جزئيات هذه المسألة



30  
 

وال شك أن حكم التصوير اآللي، هو الجزئية األولى الّتي يجب النظر فيها، فهي بمثابة      
لّا فال حاجة في النظر في باقي القنطرة األولى الّتي إن اجتيزت، صلُح النظر في غيرها؛ وإ

  .المسائل، فما بني على الباطل، فهو باطل

  الضوئي للتصويررأي المجيزين : المطلب األول

، وال في عهد ملسو هيلع هللا ىلصأن التصوير اآللي لم يكن موجودا في عهد رسول اهللا  - سابقًا - بينّت     
الصحابة الكرام، أو التابعين، وكذلك لم يكن موجودا في عهد المدارس الفقهية، لهذا فإن اآلراء 
الفقهية والفتاوى عن التصوير اآللي، محصورة بالعلماء المعاصرين، أو بالعلماء الّذين برزوا 

ومع هذا رأيت  اآللي، التصوير فيه كتشفا الّذي القرن وهو ميالدي،البعد القرن التاسع عشر 
من الضروري إيراد آراء الفقهاء القدامى في حكم التصوير المسطّح، وإن كان هذا النوع من 

من حيث اآللة المستعملة في : التصوير ليس كالتصوير اآللي، فهو يختلف عنه في بعض الوجوه
كون الصورة الناتجة : وهي صنعه، ومن حيث كيفية صنع الصورة؛ إلّا أنّه يشترك معه بالنتيجة،

صورة من غير ظّل، وقد  - ، والتصوير المسطّحالتصوير اآللي - نوعين من التصويرفي كال ال
تحدث فقهاؤنا القدامى عن التصوير المسطّح؛ لهذا سأعرض رأي المجيزين القدامى للتصوير 

  : لمجيزين المعاصرين للتصوير اآلليالمسطّح في هذا المطلب، ورأي ا

  ):ما ال ظّل له( لتصوير المسطّحرأي المجيزين السلف في ا: م األولالقس

      ة إلى أنتحرم الحيوانات تصاويرذهب المالكي ظّل لها كاملة كانت إن اإجماع يطول امم 
 ،الصغار البنات بها تلعب صغيرة بنت هيئة على لعبة تصوير مالمحر من يستثنى ، واستمراره

 مايستثنى أيضا و ،البطن مخروق كان إذا ما مثله، وبه يعيش ال عضوٍ ناقصأو تصوير حيوانًا 
      1.جدار أو ورق في كنقش له ظّل ال

  

                                                           

بلغة = حاشية الصاوي على الشرح الصغير  :)هـ1241: ت(د الخلوتي، المالكيأبو العباس أحمد بن محمالصاوي،  1
  .501، ص2، دط، دت، دار المعارف، جالسالك ألقرب المسالك
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  )الفوتوغرافي(الضوئي التصويرفي رأي المجيزين المعاصرين : القسم الثاني

 بخيت محمد: ، أمثالين إلى جواز التصوير الفوتوغرافيمن العلماء المعاصركثير ذهب      
 يوسف، و- رحمهم اهللا - ،4الزحيلي ووهبة ،3مخلوف حسنين، و2السايس علي محمد، و1المطيعي

وقد استندوا في . ، وغيرهمالبوطي رمضان توفيق ومحمد ،6عفانة الدين وحسام ،5القرضاوي

                                                           

ولد في بلدة . ار فقهائهاة، ومن كبمفتي الديار المصري): هـ 1354 -  1271(محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي  1
ا للديار ن مفتيوعي ه،1297وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة . وتعلم في األزهر، واشتغل بالتدريس فيه). المطيعة(

إرشاد األمة إلى أحكام (له كتب، منها . ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي بالقاهرة ،)هـ  1339 -  1333(ة سنة المصري
 . 50، ص6، جاألعالم: الزركلي. غيرهاو) ط -أهل الذمة 

نال الشهادة . مصر -من مواليد مركز مطوبس .فقيه ورع أزهري من أعضاء هيئة كبار العلماء: محمد على السايس 2
فات كثيرة في علوم الحديثله مؤلّ .بمرتبة األمتياز 1929وحصل على درجه الدكتوراه عام  م،1926ة عام العالمي، 

 ويكيبيديا. ـه 1396توفي سنة . تاريخ التشريع اإلسالمى  -والفقه واألصول ومن أهم كتبه نشأة الفقه االجتهادى 
 http://ar.wikipedia.org.-الحرة الموسوعة

 التحـق  العاشـرة، ثـم   في الكريم وهو القرآن حفظ القاهرة، في ولد: )م1990 -م1890(الشيخ حسنين محمد مخلوف  3
 ومحمـد  دراز، اهللا عبد الشيخ أمثال من األزهر، شيوخ كبار على العلم وتلقّى عمره، من عشرة الحادية في وهو باألزهر

 للـديار  مفتيا عمل. تفقه على مذهب المالكية .واحد من كبار علماء األزهر وغيرهم، وأصبح والبيجرمي، المطيعي، بخيت
 فـي  الكـريم  القرآن من أضواء"و " فيها الواردة القرآنية واآليات الحسنى اهللا أسماء: "المصرية، وله مؤلّفات عديدة، منها

ــل ــات فض ــا الطاع ــر وثمراته ــي وخط ــا المعاص ــا" وعقوباته ــديا .وغيره ــوعة ويكيبي ــرة الموس -الح
http://ar.wikipedia.org.   

سوريا في العصر أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة من : )م2015 آب 8 - م1932(وهبة بن مصطفىالزحيلي،  4
ورئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه ، الحديث، عضو المجامع الفقهية بصفة خبير في مكة وجدة والهند وأمريكا والسودان

حصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق ، ولد في بلدة دير عطية من مدن ريف دمشق. بجامعة دمشق، كلية الشريعة
 83هـ في دمشق بسوريا عن عمر يناهز  1436شوال  23في يوم السبت الموافق تو م، 1963عام ) الشريعة اإلسالمية(

  .http://ar.wikipedia.org-الحرة الموسوعة ويكيبيديا". فقه اإلسالمي وأدلته: "، وله كثير من المؤلفات أشهرهاسنة
 المسلمين، ولد لعلماء العالمي االتحاد ورئيس الحديث، العصر في السنة العلماء أبرز أحد: اهللا عبد القرضاوي، يوسف 5

 من تخرج حتى الشريف باألزهر والتحق العاشرة، دون وهو الكريم القرآن م، حفظ1926مصر سنة  -صفط قرية في
ة الشيخ التحق الثانوية، ثمموضوع وكان) الدكتوراة( على حصل م 1973 سنة األزهر، وفي بجامعة الدين أصول بكلي 

 .http://ar.wikipedia.org-الحرة الموسوعة ويكيبيديا ".االجتماعية المشاكل حل في وأثرها الزكاة" عن الرسالة
فقيه ومفتي وكاتب فلسطيني، وأستاذ الفقه واألصول في جامعة القدس، وصاحب سلسلة : حسام الدين موسىعفانة،  6

ذو  16الشرقية لمدينة القدس المحتلة في يسألونك الفقهية، والمشرف العام على شبكة يسألونك، ولد في بلدة أبوديس البوابة 
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه . له عشرات الكتب والمؤلفات الفقهية . م  1955آب  5هـ الموافق 1374الحجة 

- الحرة الموسوعة ويكيبيديا .م1985واألصول، بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة في جامعة أم القرى سنة 
http://ar.wikipedia.org. 
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على أكثر من مسألة وتعليل، وهذا بيان لما  )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير جوازفتواهم على 
           :1قالوا في كتبهم

التصوير الّذي يدخل بالوعيد، هو ذاك التصوير المجسم الّذي يكون قابلًا الستقرار  - 1     
فال يتصور حياة، وروح داخل جسم ال جرم له، أو جسم له جرم؛ لكنّه فقد عضوا ال . الحياة فيه

حين قال  ملسو هيلع هللا ىلصالتحدي من اهللا عز وجّل، الّذي جرى على لسان رسوله : دليل ذلكيعيش بدونه، و
من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح ": يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت: تعباس ابن

فهذا التحدي من اهللا عز وجّل يتحقّق فقط حين يكون السبب في  ،2"يوم القيامة، وليس بنافخ
عجز المصور في فعل ذلك، وعدم قدرته :  عدم قدرة نفخ الروح في الصورة الّتي صنعت، هو

 مات الّتي يجب أن تتوفّر فيه حتى تستقرعلى إحياء ما صنع بيديه، ال بسبب فقدان الجسم للمقو
  .لسليمة، والجرمالحياة فيه، وهي األعضاء ا

إن تصوير ما ال ظّل له داخل في الرقم المستثنى من التصوير المنهي عنه، وقد ورد  - 2     
إن ": قال  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا: "، قالملسو هيلع هللا ىلصهذا االستثناء في حديث أبي طلحة، صاحب رسول اهللا 

، فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه 4ثم اشتكى زيد: 3، قال بسر"المالئكة ال تدخل بيتًا فيه الصورة

                                                           

 الخيرية، المطبعة ،1ط ،الفوتوغرافي التصوير إباحة في الشافي الجواب): هـ1354: ت( بخيت محمد المطيعي، 1
 مصر، العصرية، المكتبة م،2002 دط، ،األحكام آيات تفسير): هـ1396( علي محمد السايس، .22ص مصر،

 .186ص مصر، -القاهرة االعتصام، دار دط، ،شرعية فتاوى): هـ 1410: ت( محمد حسنين مخلوف، .677ص
 ،32ط ،للزحيلي وأدلّته اإلسالمي الفقه: مصطفى بن وهبة الزحيلي، .125ص ،اإلسالم في والحرام الحالل: القرضاوي

 ،1ط ،يسألونك فتاوى: موسى بن الدين حسام عفانة، .574ص ،3ج سوريا، -دمشق الفكر، دار م،2010 -هـ1431
 للطباعة الطيب ودار العلمية المكتبة/ 14 - 11 جـ{ ،}فلسطين – الغربية الضفة دنديس، مكتبة/ 10 - 1 جـ{ م،2009

 .181ص ،الشريعة وضوابط العصر حاجة بين التصوير: البوطي .254ص ،13ج ،}ديس أبو - القدس والنشر،
، )5592(صورة، رقم الحديث، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صحيح مسلم: مسلم 2

  .1046ص
3 بيروت العربي، التراث إحياء دار دت، دط، ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة: العينى. ابن سعيد المدني: سرب - 

: الذهبي. مائة هجري سنة توفي من كبار التابعين،: الحضرمي بني مولى المدني سعيد بن بسر(  .74ص ،22ج لبنان،
 ).594ص ،4ج، النبالء أعالم سير

  .74ص ،22ج ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة: العينى. ابن خَاِلد الْجهني الصحابِي: زيد 4
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 ور يومألم يخبرنا زيد عن الص: ،-ملسو هيلع هللا ىلصربيب ميمونة زوج النبي  -صورة، فقلت لعبيد اهللا
  . 1"إلّا رقما في ثوب: "ألم تسمعه حين قال: األول؟ فقال عبيد اهللا

لوقت الماضي، وهو ا: المراد باليوم األول..." عمدة القاري"في كتابه  2قال العيني بدر الدين     
ولما كان الصحابة الكرام حديثي عهد بعبادة الصور، كان  .3من إضافة الموصوف إلى صفته

  .ه من النهي، وأصبح مباحاؤتصوير ما ال ظّل له منهيا عنه، ثم تقرر بعد ذلك استثنا

     3 - ة الصور أخذ إنا معناهما إيجاد الصورة، وما يحصل في  الفوتوغرافيلغةً وشرع
 األجسام مقابلة من تعالى اهللا بخلق الناشئ الظّل حبس إلّا ليس )الفوتوغرافي(الضوئيالتصوير 

 صورة، صنع بمعنى لصورة إيجاد فيه الّذي التصوير ذاك فهو عنه المنهي التصوير أما للضوء،
  . اليدوي وهو ما يعني التصوير

 يفعله كان كما له، محاكاة وال بخلقه، تعالى هللا مضاهاة فيه ليس اليوم التصوير - 4     
ما هو إلّا منع للظّل الّذي خلق اهللا تعالى  )الفوتوغرافي(الضوئيآنذاك، فالتصوير  المصورون

 - تعالىالّذي خلقه اهللا  -من زواله عند زوال مقابلة الجسم المظّل للجرم المنير، وجعل ذلك الظّل
  :مستمرا على الدوام، واستدلّوا على هذه المسألة بأمرين

جواز إقتناء جثّة حيوان، قد حنّطت بمواد تحفظه من التعفّن والبِلَى، وهذا حفظ للصورة  -أ     
  .الّتي أوجدها اهللا عز وجّل

ة، ولو فرضنا المرآة، الّذي ينتج بسببه انعكاس لظلّه في المرآ أمام اإلنسان جواز وقوف -ب    
أن أحدا استطاع صنع آلة يستطيع بواسطتها أن يبقي على الصورة في المرآة؛ فهل يمكن ألحد 

  ؟!عندها أن يقول عن هذا الشخص إنّه مصور

                                                           

  .5958، حديث رقم 168، ص7، جالصورة على القعود كره من باب، لباس، كتاب الصحيح البخاري: البخاري 1
. ة، من كبار المحدثينمؤرخ، عالم): هـ 855 -  762(الحنفي الدين بدر أحمد، بن موسى بن أحمد بن محمود العيني، 2

 ،وولي في القاهرة الحسبة. أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس) وإليها نسبته(أصله من حلب ومولده في عينتاب 
ي في عمدة القار(من كتبه . توفي بالقاهرةو. وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه

، األعالم: الزركلي .، وغيرها)خ -مغاني األخيار في رجال معاني اآلثار (أحد عشر مجلدا، و  ،)ط - شرح البخاري 
 .163، ص7ج
  .74ص ،22ج ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة: العينى 3
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، لكنّه فرق بين التقاط الصور، وبين حكم -اهللا رحمه - 1عثيمين ابنوعلى هذا النحو سار      
المحرم،  صويرالت في يدخل ال )الفوتوغرافي(الضوئيإن التصوير : فقال ؛التصوير، والصورة

ذلك بأن المعنى من  ،يصور لمحقيقةً  فاعله ألن ؛الّذي يستحقّ فاعله اللعنة ،المنهي عنه
ِي    ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ {: تعالى اهللا قال كما نة،معي صورة على ءالشي جعل :، هوالتَّصوير

(
ِيال
(

ِيال
(

ِيال
(

    ِف ِف ِف ِف     يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ     ال

رَْحامِ 
َ
رَْحامِ ال
َ
رَْحامِ ال
َ
رَْحامِ ال
َ
يَْف     ال

َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
}يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ     ك

مْ {: وقال ، 2
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك ْحَسنَ     وََصو)

َ
ْحَسنَ فَأ
َ
ْحَسنَ فَأ
َ
ْحَسنَ فَأ
َ
مْ     فَأ

ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
}ُصَوَرك

 فعل هناك يكون أن تقتضي فالمادة،  3333
 في عنتور أن يجب وكما الوجه، هذا على ليس باآللة الصورة نقل أن ومعلوم الصورة؛ نفس في

والمعلوم أن األعمى يستطيع  ؛تحريم دمجر ليست فالمسألة اإليجاب، في نتورع أن يجب السلب
  .  التقاط الصور باآللة، فشتّان بين الّذي يصور بيده، وبين من يلتقطها باآللة

 األحكام فيه تجري هفإنّ المباح، التصوير هذا ريصو أن اإلنسان أراد نإ: ظرالن يبقى ولكن     
 ،واجبا كان واجبا شيًئا به قصد وإن ،حرام فهو محرما شيًئا به قصد فإذا القصد، بحسب الخمسة

 وما ،يقتل أن كمحاولة العباد؛ حقّ من هي تيالّ الجرائم من بجريمة متلبسا إنسانًا مثلًا رأينافلو 
 إنسان صور وإذا .واجبا حينئذ التصوير كان صوير،بالت إال إثباتها إلى نتوصل ولم ذلك، أشبه

 هاإنّ: نقول ال ناألنّ ؛التصوير حرام، ومثلها التصوير للذّكرى، ليمتّع نظره فيها فإن هذا صورةً
 أن صورة عنده كان فيمن الوعيد جاء فقد اقتناها فإذا ،شَك ال صورة هي بل صورة؛ غير

  .4صورة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة
 ةالشمسي، في حكمه على الصور - بيت المقدس -لإلفتاء 5وذهب المجلس اإلسالمي     

)لضوابط، إذا ما كانت وفق االبيوت في وتعليقها واقتنائها خاذهااتّ إلى جواز :)ةالفوتوغرافي 
  :التالية

                                                           

): م2001 - م1929(التميمي  الوهيبي الرحمن عبد بن سليمان بن محمد بن صالح بن محمد اهللا عبد ابن عثيمين، أبو 1
 بعنيزه مسجده في يدرس كان فقد قرن، نصف من أكثر التعليم السعودية، باشر العربية المملكة مدن إحدى عنيزة ولد في 

و ) المستقنع زاد على الممتع الشرح(و ) األصول ثالثه شرح( :منها كثيرة مؤلفات يوم، إلى أن توفاه اهللا في جدة، وله كّل
 الموسوعة ويكيبيديا .المكرمة بمكة ودفن .وغيرها) منها السنة أهل وموقف وصفاته اهللا أسماء( و) التفسير مقدمة شرح(

 .  http://ar.wikipedia.org-الحرة
 .6 اآلية: عمران آلسورة  2
 .3اآلية : التغابنسورة  3
 -  1422، 1، طالممتع على زاد المستقنعالشرح : )هـ1421: ت( العثيمين محمد بن صالح بن محمد عثيمين، ابن 4

  .201، ص2، جدار ابن الجوزيـ، ه1428
 المالبس على تكون الّتي والصور الزيتية الرسوم حكم ما: "م، عنوان الفتوى2008-5-17، تاريخ 88: رقم الفتوى 5

 .http://www.fatawah.com -المقدس بيت - لإلفتاء اإلسالمي المجلس. ؟)الفوتوغرافية( الشمسية والصور
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  .ةالوثني عن رتعب تيالّ كالصور ،اإلسالم لعقيدة مخالفًا الصورة موضوع يكون ال أن -1
  .عاريات النساء كتصوير ،اإلسالم تعاليم مع يتضارب الصورة موضوع يكون ال أن -2
 اهللا وجود نكري ملحد لزعيم كصور ،الفسقة أو الظلمة أو الكفرة ألحد الصورة تكون ال أن -3

  ...وجّل عز باهللا شركي وثني أو، تعالى
  الضوئي للتصوير المانعين رأي: الثاني المطلب

  ):له ظّل ال ما( المسطّح التصوير في السلف المانعين رأي: القسم األول
 يستثن لمو على عمومها، التصاويرحرمة إلى  3، والحنابلة2، والشافعية1ذهب الحنفية     

واستثنوا ، -ممتهن شيء على كانوإن  - شيًئا في حرمة صنع الصورة نفسها والحنابلة الشافعية،
الملقاة  ة، أو الصورالخَاتَم على الّتي كالصورةما كان ممتهنًا، في حكم االقتناء واتخاذ الصورة 

ا عملًشيًئا، ذلك  منالّذي لم يستثن  4، بخالف الزهريعلى االرض، كوجودها على البساط
6)5حديث النمرقة(ما بظاهر األحاديث السي.   

                                                           

تكملة : وفي آخره -البحر الرائق شرح كنز الدقائق): هـ970: ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المصري 1
، دت، دار الكتاب اإلسالمي، 2، ط)هـ 1138بعد : ت(البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري

 ترتيب في الصنائع بدائع): هـ587: ت( الحنفي أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، ءعال الكاساني، .29، ص2ج
  .116ص ،1ج لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار م،1986 -  هـ1406 ،2ط ،الشرائع

نهاية المحتاج إلى شرح ): هـ1004: ت(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين  2
  .375، ص6لبنان، ج -م، دار الفكر، بيروت1984/هـ1404ط األخيرة،  ،المنهاج

 دط، ،المغني): هـ620: ت( الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو قدامة، ابن 3
  .282ص -280، ص7مصر، ج القاهرة، مكتبة م،1968 - هـ1388

من بني زهرة بن كالب، من قريش، تابعي، من أهل ): هـ 124 - 58(الزهري، محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب 4
نزل الشام . كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها مسند. وهو أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. المدينة

قال . عليكم بابن شهاب فإنّكم ال تجدون أحدا أعلم بالسنّة الماضية منه: عماله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى. واستقر بها
  .97، ص7، جاألعالم: الزركلي. مات بشَغْب، آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين: ابن الجزري

 ملسو هيلع هللا ىلصأنّها اشترت نُمرقَةً فيها تصاوير، فلما رآها رسول اهللا ، رضي اهللا عنها عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة 5
يا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وإلى رسوله فماذا : قام على الباب فلم يدخل، فعرفت، أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت

إن : " ملسو هيلع هللا ىلصسدها، فقال رسول اهللا اشتريتها لك، تقعد عليها وتو: ، فقالت"ما بال هذه النُّمرقَة؟: "ملسو هيلع هللا ىلصأذنبت؟ فقال رسول اهللا 
: مسلم ".إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله المالئكة: "ثم قال" أحيوا ما خلقتم : أصحاب هذه الصور يعذّبون، ويقال لهم

  .1044، ص)5580(، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، رقم الحديثصحيح مسلم
، 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): هـ676: ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 6

  .82، ص14لبنان، ج -هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1392
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن: أخبره عنهما اهللا رضي عمر، بن اهللا عبد أن نافع،حديث واستندوا على      
  .1"خلقتم ما أحيوا: لهم يقال القيامة، يوم بونيعذّ الصور هذه يصنعون لذيناّ إن: "قال

      ألعب كنت: قالت عنها، اهللا رضي عائشةإلّا تصوير لعب البنات، فيجوز صنعها، ألن 
 يتَقَمعن دخل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فكان معي، يلعبن صواحب لي وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند بالبنات

ال : أنّه 3وزاد الشافعيةوحكمة ذلك تدريبهن أمر التربية، . 2"معي فيلعبن إلي فَيسربهن منه،
  . أجرة لمصور، كما ال أرش على كاسر صورة

  )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير في المعاصرين المانعين رأي: الثاني القسم
 مصطفى: ، أمثالالقول بحرمة التصوير الفوتوغرافيالعلماء المعاصرين إلى  بعض ذهب     

   ،7البوطي رمضان سعيد ومحمد ،6األلباني الدين ناصرو ،5باز بن العزيز عبد، و4الحمامي

                                                           

 . 5951، حديث رقم 167، ص7، جالقيامة يوم المصورين عذاب باب، اللباس كتاب، صحيح البخاري: البخاري 1
   .6130، حديث رقم 31، ص8، كتاب األدب، باب االنبساط إلى الناس، جالبخاريصحيح : البخاري 2

  .تعليق مصطفى البغا. يرسلهن ):فيسربهن إلي(يدخلن البيت ويستترن منه،  ):يتقمعن منه(جمع صاحبة، ): صواحب(    
  .375ص ،6ج ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية: الرملي 3
حنفي المذهب، ولد وتوفي في القاهرة، كان خطيب المسجد الزينبي ): هـ 1368 -  000(مصطفى أبو سيف  الحمامي، 4

شجاعة رسول "، و"تاج الخطب المنبرية"ديوان خطب كبير، و" منتهى آمال الخطباء: "له كتب مطبوعة، منها. بالقاهرة
 .235، ص7، جاألعالم: الزركلي". غوث العباد ببيان الرشاد"رسالة، و -"اهللا

سعودي  وفقيه قاض :)م1999 – م1910(عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبدالرحمن بن محمد بن عبد اهللا آل باز ابن باز،  5
شغل منصب مفتي عام المملكة العربية . العلم بطلب التحق ثم البلوغ، سن قبل الكريم القرآن الرياض، وحفظ في ولد

. وله مؤلفات عديدة. المكرمة بمكّة ودفنه عليه الصالة وتمت بالطائف، توفي ،ى وفاتهحتّ 1992مالسعودية منذ عام 
  .http://ar.wikipedia.org - الحرة الموسوعة ويكيبيديا

المعروف باسم محمد ناصر  ،محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األرنؤوطي ،أبو عبد الرحمناأللباني،  6
 الحديث، العصر في الشهرة ذوي الحديث علماء من ويعد الحديث شؤون في باحث: )م1999 – م1914(الدين األلباني 

و " وزيادته الصغير الجامع وضعيف صحيح " :وتعليق، وأشهرها وتحقيق وتخريج تأليف بين مؤلف 300 من أكثر وله
 في هناك، وتوفي الحنفي المذهب علماء كبار أحد كان والده أللبانيا، القديمة العاصمة أشقودرة في ولد". النبي صالة صفة"

 .  http://ar.wikipedia.org -الحرة الموسوعة ويكيبيديا .األردن، ودفن فيها عاصمة عمان مدينة
الواقعة على " جليكا"ولد البوطي في قرية ): م 2013 -  1929/ هـ  1434 - 1347(محمد سعيد رمضان البوطي  7

على اإلجازة في الشريعة من حصل . 1933وهاجر مع والده مال رمضان البوطي إلى دمشق في عام . ضفاف نهر دجلة
ثم حصل على دبلوم التربية م. 1955ة الشريعة باألزهر عام كلي1956ة اللغة العربية في األزهر عام ن كلي .عيداً عن مي

أصبحت مكانة البوطي في العالم  2013-2011في فترة أحداث سوريا . م 1960ة الشريعة بجامعة دمشق عام في كلي
بتعرضه  اإلسالمي مثاراً للجدل والخالف بسبب موقفه الرافض للثورة السورية، ودعمه لنظام الرئيس بشار األسد، انتهت

البدايات باكورة أعمالي : "مؤلفّاً في مختلف المجاالت، أبرزها 60ترك البوطي أكثر من . م2013 آذار  21لالغتيال يوم 
الحكم "و " المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة"و " التعرف على الذات هو الطريق المعبد إلى اإلسالم"و " الفكرية

 .http://ar.wikipedia.org -ديا الموسوعة الحرةويكيبي". العطائية شرح وتحليل
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 أهل من وغيرهم، 3الصابوني محمد، و2العثماني تقي محمد، رحمهم اهللا، و1زيدان الكريم عبدو
  :ما يليب ذلك على واستندوا العلم،

كانت مسطّحة،  مأ مجسمة الصورة كانتأ سواء تعالى، اهللا خلقب مضاهاةفيه  لتصويرا -1
  .4"المصورون القيامة يوم عذابا الناس أشد: ""ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث لعموم

 تعظيمهم  إلى ذلك يفضي حتّى فيهم، والغلو الصور، تلك بأصحاب للتعلّق وسيلة التصوير -2
 كنيسة ذكرتا سلمة وأم حبيبة، أم أن المؤمنين، أم عائشة لحديث ،تعالى اهللا دون من وعبادتهم

 الرجل فيهم كان إذا أولئك إن: "فقال ملسو هيلع هللا ىلص للنبي فذكرتا ،تصاوير فيها بالحبشة} رأتاها{رأينها

                                                           

ولد ببغداد، ونشأ فيها، تدرج في مراتب العلم إذ ابتدأ بتعلم قراءة ): م2014 -م1917(عبد الكريم زيدان بهيج العاني 1
ساتذة العراقيين من المشايخ واأل استفاد. ثم أكمل دراسته األولية في بغداد. القرآن الكريم في مكاتب تعليم القرآن األهلية

حصل على شهادة . والمصريين، من أمثال الشيخ أمجد الزهاوي، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة، وغيرهم
 97توفي في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز . م بمرتبة الشرف األولى1962الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 

الوجيز في أصول "و" كتاب أصول الدعوة"و " أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم: "له مؤلّفات عديدة، منها. عاما
   .http://ar.wikipedia.org - ويكيبيديا الموسوعة الحرة. وغيرهم" الفقه

أحد ): م 1943 هـ، 1362( محمد تقي بن محمد شفيع بن محمد ياسين بن خليفة تحسين علي بن ميانجي إمام علي 2
ولد في قرية ديوبند في محافظة سهارنفور الهندية، في بيت مشهور بالعلم، حيث تولَّى ، العلماء من أهل السنة والجماعة

هـ، وبقي جدّه الشَّيخ محمد  1362ى حتّ ،هـ 1350والده الشَّيخ المفتي محمد شفيع التَّدريس والفتوى فيها منذ سنة 
ى بعض المواد تي أسسها والده، وتلقّالتحق بمدرسة دار العلوم في كراتشي والّ .امياسين مدرساً فيها قرابة أربعين عا

وغيرها  ،وأصوله ،والفقه ،والتفسير ،والحديث ،والفرائض ،والشريعة ،حيث درس علوم اآللة ؛باللغتين الفارسية واألردية
درس العلوم االقتصادية  ثم .ة بدرجة امتيازهـ ونال الشَّهادة العالمي 1379وتخرج منها عام . من علوم األدب العربي

كما حصل على شهادة الماجستير في العلوم العربية بمرتبة الشَّرف األولى من جامعة بنجاب سنة  والسّياسية والحقوق،
 فتح ةتكمل"، و"اإلنكليزية إلى القرآن معارف ترجمة"، و"القرآن علوم" :منها والكتب، المصنّفات، من العديد له. هـ1390
 - الحرة الموسوعة ويكيبيديا .، وغيرها"معاصرة فقهية قضايا في بحوث"و" مسلم صحيح شرح الملهم

http://ar.wikipedia.org. 
3ونيابّد علي الصلد: محمابوني جميل الشيخ والده يد على المبكّر تعليمه وتلقّى ،1930 عام السورية حلب مدينة في وّالص 

 العربية اللغة علوم وتعلّم الثانوية، المرحلة في وهو حفظه وأكمل الكُتّاب في القرآن فحفظ حلب، مدينة علماء كبار أحد
 راغب ومحمد اإلدلبي، سعيد ومحمد الشماع، وأحمد سراج، نجيب محمد الشيخ يد على تتلمذ كما الدين، وعلوم والفرائض

أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن  وهو. العلماء من وغيرهم خياطة، نجيب ومحمد الطباخ،
 كنوز من"كُتُبه، و أشهر وهو ،"التفاسير صفوة: "وله أكثر من ثالثين مصنّف، منهاالمتخصصين في علم تفسير القرآن، 

  .http://ar.wikipedia.org -الحرة الموسوعة ويكيبيديا ".األحكام آيات تفسير في البيان روائع"، و"السنّة
، )5590(، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، رقم الحديثصحيح مسلم: مسلم 4

  .1045ص
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 اهللا عند الخلق شرار فأولئك الصور، تلك فيه وصوروا مسجدا، قبره على بنوا فمات، الصالح
   .1"القيامة يوم

3- ه فيه خاذها،واتّ الروح ذوات صور صناعة إنكانوا والمشركين، الّذين ارالكفّ بفعل تشب 
 صحيح في كما - ملسو هيلع هللا ىلصنهى النبي  قد، وتعالى اهللا دون من ويعبدونها ،والتماثيل الصور يصنعون

  .غروبها، مخالفة ألهل الضالل وعند الشمس، طلوع  عند تعالى هللا السجود عن -2مسلم

4- ورد وقد ،وجودها مكانالبيوت، أو إلى  إلى المالئكة دخول تمنع الروح ذواتل صورال نكو 
  .3"الصورة فيه بيتا تدخل ال المالئكة إن: "قال ملسو هيلع هللا ىلص قوله في النهي هذا

  :الفوتوغرافي التصوير في المعاصرين المانعين رأيل بيانوهذا      

إلى أن نهي التحريم  - اهللا امرحمه- 5، وعبد العزيز بن باز4ذهب عبد الكريم زيدان: األول     
الصورة المصنوعة  نإ، بل ايشمل الصورة المصنوعة باليد والمصنوعة باآللة، إذ ال فرق بينهم

للواقع، فهي َأولى بالمنع، والحظر من المصورة باليد، واستثنى من  اأكثر مماثلة، وتطابقً باآللة
ر، ووثيقة سياقة السيارة، ووثيقة ذلك للضرورة صور إثبات الهوية الشخصية، وجواز السف

ولم يجز تعليق صور األشخاص واألهل على جدران . ممارسة مهنة معينة؛ خوفًا من التزوير
  .البيت

                                                           

، حديث 93، ص1جمساجد،  مكانها ويتخذ الجاهلية، مشركي قبور تنبش هل، الصالة كتاب، صحيح البخاري: البخاري 1
 .427رقم 

مك اهللا وأجهله، أخبرني عن ا علّيا نبي اهللا أخبرني عم: فقلت،...السلمي عبسة بن عمرو قال: قال أمامة، أبي عن 2
ى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني ى تطلع الشمس حتّعن الصالة حتّ َأقْصر صالة الصبح، ثم صّل«: الصالة، قال

عن  َأقْصر بالرمح، ثم الظّل ى يستقّلالصالة مشهودة محضورة حتّ فإن صّل ار، ثمشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّ
م، فإذا أقبل الفيء فصّلسجر جهنّحينئذ تُ الصالة، فإنالصالة مشهودة محضورة حتّ ، فإنى تصلي العصر، ثم رعن  َأقْص
 صالة كتاب ،مسلم صحيح: مسلم ".ارها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّى تغرب الشمس، فإنّالصالة حتّ
  .369ص ،)294(الحديث رقم عبسة، بن عمرو إسالم باب وقصرها، المسافرين

  .34ص  سبق تخريجه 3
، 3، طالمفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية): م2014: ت(زيدان، عبد الكريم العاني 4

  .470ص -469، ص3لبنان، ج - م، مؤسسة الرسالة، بيروت2000 -هـ1420
  .http://www.binbaz.org.sa-قع الرسمي لسماحة الشيخ بن باز رحمه اهللالمو 5
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تماما،  ، كالتصوير باليدفيمصطفى الحمامي إلى أن التصوير الفوتوغرا ذهب: الثاني     
فيحرم على المؤمن تسليط اآللة اللتقاط الصور، كما يحرم على المسلَّط نحوه تمكين الملتقط من 

وجعل التصوير باآللة كمن يرسل أسدا مفترسا، فيقتل . التقاط الصورة؛ ألنّه يعينه على الحرام
  .  1!ه األسدأنا لم أقتل، إنّما قتل: من يقتل؛ فإذا وجه إليه االتهام بالقتل، قال

في كالمه عن حكم الصور  - اهللا رحمه - د سعيد رمضان البوطيذهب محم: لثالثا     
الفوتوغرافية، إلى أنّه ال ينبغي التفريق بين أنواع التصوير المختلفة حيطة في األمر، والخوض 

خاذها فال فرق بين أما اتّ. في حقيقة الحكم الشرعي يحتاج إلى بحث ودراسة مفصلة
  .2وغيره الفوتوغرافي

  .تحريم التصوير الشمسي إلى - رحمه اهللا - األلباني ناصر الدينذهب  :الرابع     

 المعروف التصوير نفس هو وضررا، ،وأثرا ،وشرعا ،لغةً :الشمسي التصوير إن: وقال       
 ليس هأنّ بزعم، على من فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الشمسي ، وعابملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد
، حيث بين األلباني أن هنالك جهدا جبارا صرفه اإلنسان لصنع آلة التصوير، اإلنسان عمل من

صنع اإلنسان  ليب، هو من قتصويره المراد الهدف نحو وتسديدها لآللة المصور وأن توجيه
  .للصورة

 أن ولو: "ورأى من الجمود اعتبار الصورة الشمسية جائزة، واليدوية محرمة، وعلّق قائلًا     
مصوار الصور هذه رصو تعليقها جاز باآللة ةاليدوي فهل من أجاز التصوير اآللي، عند اأيض 
 اإلّ ،امثلً له أر ملف أنا اأم، ود؟مالج هذا مثل النصوص ظواهر على اجمود القارئ أيها رأيت
 في البول عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول نهى: "حديث في أحدهم قول مثل اقديم الظاهر أهل بعض جمود

                                                           

م، مطبعة مصطفى ألباني 1935 - هـ1354، دط، النهضة اإلصالحية): هـ1368: ت(الحمامي، مصطفى أبو سيف 1
 .264الحلبي وأوالده، مصر، ص

 -م، دار السالم، القاهرة1999 -هـ1419، 6، ، طفقه السيرة النبوية): م2013:ت(البوطي، محمد سعيد رمضان 2
  .281مصر، ص
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 في أراقه ثم إناء في بال لو اأم ،مباشرة الماء في البول هو عنه فالمنهي :قال. 1"الراكد الماء
 على جموده ولكن ؛بالطريقين حاصل الماء تلويث أن مع هذا يقول، !عنه امنهي ليس فهذا الماء
من الغاية فهم من منعه النص قةمحقّ فائدة فيه ما التصوير واستثنى الشيخ من حرمة". النص، 
 ذيالّ التصوير، للحصول عليها، كمباح اأصله ةطريق رتتيس وال ،ما ضرر بها يقترن أن دون

منهم والتحذير ،المجرمين اصطياد على االستعانة وفي ،الجغرافيا وفي ،الطب في إليه حتاجي، 
  :حديثان ذلك على والدليل ،األحيان بعض في اواجب بعضه يكون قد بل جائز هفإنّ ؛ذلك ونحو

 لي وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند بالبنات ألعب كنت": قالت عنها، اهللا رضي عائشةعن   -أ     
   .2"معي فيلعبن إلي فَيسربهن منه، يتَقَمعن دخل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فكان معي، يلعبن صواحب

 ونقله 3عياض جزم وبه - الصور اتخاذ عن النهي عموم من ذلك خُص : "قال ابن حجر     
 بيوتهن أمر على صغرهن من لتدريبهن للبنات اللعب بيع أجازوا هموأنّ -الجمهور عن

4وأوالدهن.  

 من": األنصار قرى إلى عاشوراء غداة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل: قالت ،معوذ بنت الربيع عن -ب     
 ونُصوم بعد، نصومه فكنّا: قالت ،"فليصم صائما، أصبح ومن يومه بقية فليتم مفطرا، أصبح

 يكون حتّى ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا العهن، من اللعبة لهم ونجعل صبياننا،
  .6للحاجةوفي الحديث أيضا إشارة لجواز صنع لعب البنات  .5اإلفطار عند

                                                           

 عن النهي باب الطهارة، كتاب ،مسلم صحيح: مسلم ".الراكد الماء في يبال أن نهى أنّه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن": جابر عن 1
  .151ص ،)581(الحديث رقم الراكد، الماء في البول

  .6130، حديث رقم 31، ص8الناس، ج، كتاب األدب، باب االنبساط إلى صحيح البخاري: البخاري 2
 المغرب عالم: )هـ 544 - 476( الفضل أبو السبتي، اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى بنالقاضي عياض  3

 قضاء ثم فيها، ومولده سبتة، قضاء ولي. وأيامهم وأنسابهم العرب بكالم الناس أعلم من كان. وقته في الحديث أهل وإمام
 ذكر في"  خ - الغنية"  و"  ط -  المصطفى حقوق بتعريف الشفا"  تصانيفه من. مسموما بمراكش وتوفي. غرناطة
  .99، ص5، جاألعالم: الزركلي. وغيرها مشيخته،

 .527، ص10، جالبخاري صحيح شرح الباري فتح  :ابن حجر 4
 .الصوف: )العهن(. 1960، حديث رقم 37، ص3، جالصبيان صوم باب، الصوم كتاب، صحيح البخاري: البخاري 5

  .البغا مصطفى تعليق
 في الزفاف آداب: )م1999 :ت(األلباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي األشقودري6 

 .195ص - 192صاألردن،  -هـ، المكتبة اإلسالمية، عمان1409، 1، طالمطهرة السنة
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إلى أن التفريق بين الصور المرسومة، والصور  ذهب محمد تقي العثماني :دسالسا          
أن ما كان حراما، أو غير مشروع في : الشمسية ال ينبني على أصل قوي؛ ألن المقرر شرعا

فكذلك . فالخمر حرام سواء خمرت باليد، أو بالماكينات الحديثة. أصله ال يتغير حكمه بتغير اآللة
كانت الصورة قد اتخذت بريشة  إن قتنائها، فال فرق بينالصورة قد نهى الشارع عن صنعها وا

  . 1المصور، أو باآلالت الفوتوغرافية

 أنواع من نوعا كونه عن يخرج ال الشمسي التصوير نذهب محمد الصابوني إلى أ :السابع     
 اللغة في ىيسم الحرفة هذه يحترف ذيالّ والشخص .صورة :يسمى باآللة يخرج فما التصوير،
 فيه وليس ،باليد تصويرا ليس هألنّ ؛الصريح النص يشمله ال كان وإن فهو مصورا، :والعرف
 يقتصر أن فينبغي التصوير، ضروب من ضربا كونه عن يخرج ال هأنّ إلّا اهللا، لخلق مضاهاة

 هي ليست التحريم في ةالعلّ إن ثم. المصلحة من به قيتحقّ وما الضرورة، حد على اإلباحة في
 "ةالوثني" أن وهي ،لها هالتنب ينبغي ةجوهري نقطة هناك بل فحسب، اهللا لخلق والمشابهة المضاهاة

 الصالح، الرجل فيهم مات إذا كانوا حيث الصور، طريق عن إلّا السابقة األمم إلى دخلت ما
 يفعله فما اهللا، دون من الصورة تلك فعبدوا بعدهم من جاء ثم به، واقتداء لذكراه، تخليدا صوروه

 وليست كرى،للذّ كانت ولو البيت، صدر في المزخرفة الكبيرة الصور تعليق من الناس بعض
 وعبادتها، تعظيمها إلى المستقبل في يجر قد هألنّ الغراء، الشريعة تجيزه ال امم باليد، تصويرا

 التصوير في اإلباحةويقتصر في  .وصلحائهم بأنبيائهم الكتاب أهل فعل كما
 امم ةدنيوي مصلحة فيه ما وكّل - ةالشخصي كإثبات - الضرورة حد على )الفوتوغرافي(الضوئي

  .2أعلم تعالى واهللا إليه الناس يحتاج

  

  

                                                           

1 د تقيم، دار القلم، دمشق2006 -هـ1427، 1ط ،بشرح صحيح اإلمام مسلمتكملة فتح الملهِم : العثماني، محم- 
  .97، ص5سوريا، ج

سوريا؛  -الغزالي، دمشق م، مكتبة1980 - هـ1400، 3، طاألحكام آيات تفسير البيان روائع: محمد عليالصابوني،  2
  .416، ص2لبنان، ج - مؤسسة مناهل العرفان، بيروت
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  الترجيح بين اآلراء: المطلب الثالث

     ة لكال الفريقين، فمن أباح التصوير  ال شكهنالك أدلّة قوي فقد )الفوتوغرافي(الضوئيأن ،
ارتكز على ما يصلح لكي يكون ركيزة للحكم، ومن بقي على أصل المسألة، يصعب انتقاده 
والطعن في قوله، ولكن على اإلنسان االجتهاد والعمل، ومحاولة الوصول إلى ما هو أحب إلى 

   .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عز وجّل، ورسوله الكريم 

يها اآلراء في حكم ط الّتي ارتكزت علفرأيت من األفضل تفصيل وبيان المحاور، والنقا     
ة، ثم ذكر األدلّة الّتي تم اعتمادها الختيار هذه ، ثم تقعيدها من الناحية الفقهيالتصوير اآللي

محور على انفراد، مع بيان الراجح في المسألة، ومن ثم تقعيد حكم  المحاور، وهذا بذكر كّل
، بحسب القواعد الفقهية الّتي يمكن االستعانة بها ..)الفوتوغرافي والتلفزيوني(التصوير اآللي

  .- واهللا تعالى أعلم - إلزالة اللبس، وإعطاء الحكم، الّذي هو للصواب أقرب

  :المضاهاة: المحور األول 

 بما يصنعونه ما يشبهون أي ،اهللا بخلق يضاهون الذين": بن حجر في معنى المضاهاةا قال     
  .1"اهللا يصنعه

للناس كافّة بالشريعة السمحاء، وقد ساد في ذاك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث اهللا عز وجّل رسوله الكريم      
  .العصر الشرك، وعبادة األوثان، إذ كثرت فيه الصور والتماثيل الّتي تُعبد من دون اهللا

 رسول قَدم": لهذا صح على لسان عائشة رضي اهللا عنها، علّة تحريم التصوير عندما قالت     
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رآه فلما تماثيل، فيها لي سهوة على بِقرامٍ لي ستَرتُ وقد سفر، من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

 أو وسادةً فجعلناه: قالت ".اهللا بخلق يضاهون الّذين القيامة يوم عذابا الناس أشد": وقال ،هتكه
 فيها فرأى مروان دار في هريرة أبي مع دخلت: قال زرعة، أبي عنوصح أيضا  .2"وسادتين

                                                           

  .387، ص10، جالبخاري صحيح شرح الباري فتح: ابن حجر 1
  .5954، حديث رقم 168، ص7، كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، جصحيح البخاري: البخاري 2
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 يخلق ذهب نمم أظلم ومن": وجّل عز اهللا قال: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت: فقال تصاوير،
  .1"شعيرةً ليخلقوا أو حبةً ليخلقوا أو ،ذرةً فليخلقوا كخلقي؟ اخلقً

     من األسباب الّتي دعت إلى تحريم التصوير،  ال شك هذه األحاديث فيها بيان واضح، أن أن
  . المضاهاة، والمحاولة لمحاكاة خلق اهللا: هي

تنطبق أكثر على ذاك الشخص الّذي يخفي في نفسه  -صفة المضاهاة -لهذا فإن هذه الصفة     
الضالل، ورغبته في المضاهاة، ويتبين هذا في محاولته إليجاد الصور الشبيهة لخلق اهللا، 
، بواسطة يديه ال بواسطة اآلالت؛ إذ إنّه ال يمكن له أن يدعي القدرة على المحاكاة لخلق اهللا

وهنالك العديد من الناس ممن يستطيعون إيجاد الصور نفسها بواسطة اآللة نفسها، بل هنالك 
صغار ال يميزون الشر من الخير، ويستطيعون اليوم بواسطة الهواتف النقّالة الحصول على 
الصورة نفسها؛ فالقول بتخصيص المضاهاة لذاك الشخص الّذي يصنع الصورة بيده أقرب من 

ذه العلّة عامة لكّل أنواع التصوير؛ ولكن يبقى ما يقيد إباحة التصوير اآللي في هذه أن تكون ه
 عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنقطة، إذ صح اهللا رضي عباس ابن عند كنت": قال ،2الحسن أبي بن سعيد، أن 

 أصنع يوإنّ يدي، صنعة من معيشتي ماإنّ إنسان إني عباس، أبا يا: فقال رجل أتاه إذ عنهما،
: يقول سمعته: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت ما اإلّ ثكأحد ال: عباس ابن فقال التصاوير، هذه

 الرجل فربا ،"اأبد فيها بنافخ وليس الروح، فيها ينفخ ىحتّ بهمعذّ اهللا فإن صورة، رصو من"
 شيء كّل الشجر، بهذا فعليك تصنع، أن اإلّ َأبيتَ إن ويحك،: فقال وجهه، واصفر شديدة، ربوةً
  . 3"روح فيه ليس

  

                                                           

، )5594(، رقم الحديثصورة وال كلب فيه بيتا المالئكة تدخل ال باب، والزينة اللباس كتاب، صحيح مسلم: مسلم 1
  .1046ص

ه؛ خيرة، وأبي هريرة، وأبي أم: ث عنحد، أخو الحسن البصري، من ثقات التابعين: سعيد بن أبي الحسن يسار البصري 2
  .588، ص4، جسير أعالم النبالء: الذهبي. بكرة الثقفي، وابن عباس، مات سنة مائة

، 82، ص3، جذلك من يكره وما روح، فيها ليس التي التصاوير بيع باب، البيوع كتاب،  صحيح البخاري: البخاري 3
  .البغا مصطفى تعليق. خوفا وامتأل ذعر أو صدره، وضاق نفسه، عال ):ربا( .2225حديث رقم 
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 الصور أن أجل من هذا كره ماإنّ": قال 2بالمهلّفي شرحه للحديث، أن  1ذكر ابن بطّال     
 وال لها ءيف ال كانت وإن صورة كّل فكرهت ة،الجاهلي في معبودة كانت األرواح فيها تيالّ

 ال ما وعبادته اهللا أمر من الناس وعرف اإلسالم أمر استوطن إذا ىحتّ للذريعة، قطعا جسم؛
ا كان فيما أرخص والصور، األصنام من فيه عليهم خافيموضع وضع إذا صبغًا أو ،رقم 

  .3"المهنة

لهذا يبقى قيد سد الذريعة قائما، يحول دون القول بالجواز المطلق للتصوير اآللي، وسيأتي      
  .تفصيل ذلك في محور القواعد الفقهية

    :ارالتشبه بالكفّ: المحور الثاني     

 كنيسةً ذكرتاعنهن  اهللا رضي سلمة وأم حبيبة أم أن عنها اهللا رضي عائشة عن     
 الرجل فيهم كان إذا أولئك إن": فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبي فذكرتا تصاوير، فيها بالحبشة }رأتاها{رأينها

 اهللا عند الخلق شرار فأولئك الصور، تلك فيه وصوروا مسجدا، قبره على بنَوا فمات، الصالح
  .4"القيامة يوم

 وتصوير الصالحين، قبور على المساجد بناء تحريم على يدّل الحديث هذا: قال ابن رجب    
  .5النصارى يفعله كما فيها صورهم

                                                           

. " عالم بالحديث، من أهل قرطبة): هـ 449 - 000(ابن بطَّال، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن 1
 .285، ص4، جاألعالم: الزركلي". خ  -شرح البخاري 

2 دييد، أبو القاسم األسفْرة َأسة): هـ 435: ت( المهلب بن أحمد بن أبي صرِيد األصيلي، ، من أهل المسمع من أبي محم
حدث عنه أبو عمر  .ورحل فأخذ عن أبي الحسن القابسي، وأبي الحسن علي بن محمد بندار القزويني، وأبي ذر الهروي

يتُه وأفصحهم وأفهمهم، وحدث عنه أيضا أبو عبد اللَّه بن عابد، وحاتم بن محمد، كان أذْهن من لق: ابن الحذاء، وقال
  .وغيرهما

، أخذه النّاس "شرح صحيح البخاري" وكان من أهل العلم والمعرفة والذّكاء، والعناية التّامة بالعلوم، صنَّف كتابا في     
 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الذهبي،. شوال عنه، وولي قضاء المرِية، وتُوفّي في ثالث عشر

 .551، ص9اإلسالمي، ج الغرب م، دار2003، 1، طواألعالم المشاهير اإلسالم ووفيات تاريخ ):هـ748: ت(قَايماز
  .347ص، 6ج السعودية، -الرياض الرشد، مكتبة م،2003 - هـ1423 ،2ط ،البخارى صحيح شرح: بطّال ابن 3
  .38ص سبق تخريجه 4
 شرح الباري فتح: )هـ795: ت(زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السالمي، البغدادي، الحنبلي ابن رجب،  5

  .202، ص3السعودية، ج -المدينة النبوية، ةمكتبة الغرباء األثريم،  1996 - هـ 1417، 1، طالبخاري صحيح



45  
 

َها{: القرطبي في تفسيره لآلية قالو      ي�
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  :أصلين ن في هذه اآليةإ، 1}    أ

، ويخرج من هذا قيص والغضتي فيها التعريض للتنّب األلفاظ المحتملة الّتجنّ يجب: األول     
  .فهم القذف بالتعريض

ة فأحاديث ا السنّأمف... ةعلى هذا األصل الكتاب والسنّ وقد دّل؛ الذرائع ك بسدالتمس: الثاني     
كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي اهللا عنها أن أم سلمة رضي اهللا عنهن  حبيبة وأم

روا أحوالهم ويتذكّ ،برؤية تلك الصور واليتأنَّس أواِئلُهمففعل ذلك : قال علماؤنا، ...2ذكرتا كنيسةً
 عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم وجّل ويعبدون اهللا عز ،كاجتهادهمالصالحة فيجتهدون 

آباءكم وأجدادكم كانوا  جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن خُلُوفٌهم خلف من بعدهم إنّ
د النكير والوعيد على من فعل عن مثل ذلك، وشد ملسو هيلع هللا ىلص ر النبييعبدون هذه الصورة فعبدوها، فحذّ

ذلك، وسد 3ة إلى ذلكالذرائع المؤدي.  

 تعظيم فيه كان وما، هالتشب أو التعظيم اإم :في تحريم التصوير ةالعلّبدين اوجعل ابن ع     
  .4كراهة أشد فهو وتشبه

وعلى هذا ال ينبغي أن يصرف النظر عن محور التشبه بالكفّار من باب سد الذرائع، وإن      
كان في بالدنا قد تالشت مسألة عبادة الصور، ولكن هذا ال يمنع وجوده في بلدان أخرى، مثل 

وهم يعتبرون أنفسهم  - الهند على سبيل المثال، الّتي ال زالت حتّى اليوم تمتلئ بالمشركين
الّذين يعبدون الصور والقبور، وعالوةً على المشركين؛ فإن الهند بالد مليئة بالكفّار  - مسلمين

                                                           

 .104آية : سورة البقرة 1
بالحبشة فيها تصاوير، } رأتاها{ذكرتا كنيسةً رأينها عنهن اهللا رضي سلمة وأم حبيبة أم أن عنها اهللا رضي عائشةعن  2

 روا فيه تلك الصور، : "، فقال ملسو هيلع هللا ىلصفذكرتا للنبيا، وصوا على قبره مسجدأولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنَو إن
   .سبق تخريجه ".فأولئك شرار الخلق عند اهللا يوم القيامة

  .58، ص2ج ،القرآن ألحكام الجامع :القرطبي 3
رد المحتار على الدر ): هـ1252: ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  4

  .649، ص1لبنان، ج -الفكر، بيروت م، دار1992 -  هـ1412، 2ط المختار،
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دون في معابد قد سدمثل  - ترت أسوارها بالصور، لهذا نجد علماء الهندالّذين يتعبمحم تقي 
  .يتشددون في مسألة التصوير - العثماني

  :كون الصور مانعة لدخول المالئكة: المحور الثالث      

 تدخل ال المالئكة إن: "قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن: "قال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صاحب طلحة، أبي عن     
 لعبيد فقلت صورة، فيه ستر بابه على فإذا فعدناه، زيد، اشتكى ثم: بسر قال ،"الصورة فيه بيتًا
: اهللا عبيد فقال األول؟ يوم الصور عن زيد يخبرنا ألم: ،-  ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج ميمونة ربيب -اهللا
  .1"ثوب في رقما إلّا: "قال حين تسمعه ألم

 تصاوير، فيها نُمرقَةً اشترت أنّها: عنها اهللا رضي عائشة، عن ،3القاسم عن ،2نافع عنو     
: قلت ،"النُّمرقَةُ هذه ما: "قال أذنبت، مما اهللا إلى أتوب: فقلت يدخل، فلم بالباب ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقام

 أحيوا: لهم يقال القيامة، يوم يعذّبون الصور هذه أصحاب إن: " قال وتوسدها، عليها لتجلس
   .4"الصورة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة وإن خلقتم، ما

 علي دخل: تقول ،رضي اهللا عنها عائشة سمع أنّه أبيه، عن ،5القاسم بن الرحمن عبد وعن     
 يا: "وقال وجهه وتلون هتكه رآه فلما تماثيل، فيه بِقرامٍ لي سهوةً سترت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
: " عائشة قالت ،"اهللا بخلق يضاهون الّذين القيامة، يوم اهللا عند عذابا الناس أشد عائشة
نَاه6"وسادتين أو وسادةً، منه فجعلنا فَقَطَع.   

                                                           

  .34ص سبق تخريجه 1
أبو عبد اهللا القرشي، ثم العدوي، العمري،  اإلمام، المفتي، الثبت، عالم المدينة،: نافع أبو عبد اهللا القرشي ثم العدوي 2

  .95، ص5، جالنبالء أعالم سير: الذهبي .هجري األصح سنة سبع عشرة ومائة وتوفي فيمولى ابن عمر، 
ولد فيها، وتوفي . أحد الفقهاء السبعة في المدينة): هـ 107 - 37( محمد أبو الصديق، بكر أبي بن محمد بن القاسم 3

: قال ابن عيينة. ا ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامهوكان صالح. اا أو معتمرحاج) بين مكة والمدينة(بقديد 
  .181ص ،5ج األعالم، الزركلي، .كان القاسم أفضل أهل زمانه

  .5957، حديث رقم 168، ص7كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، ج، صحيح البخاري: البخاري 4
من سادات أهل  ):هـ 126 - 000(محمد أبو القرشي، التيمي الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم بن الرحمن عبد 5

  .322، ص3ج األعالم،الزركلي، . توفي في الشام. المدينة، فقها وعلما وديانة، وحفظا للحديث، وإتقانا
، )5579(، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، رقم الحديثصحيح مسلم: مسلم 6

  .1043ص
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ذهب الحنفية إلى أن الصورة الّتي تمنع دخول المالئكة، هي الصورة المعظّمة، فال يمنع      
 - دخول المالئكة وجود صورة ممتهنة، كوجود صورة على البساط، أو وجود صورة صغيرة

، ألنّها حينئذ ال تُعبد، وقد ثبت أن أبا هريرة كان على - وهي ما كانت أصغر من حجم الطير
هذا جائز إذ  ابتان، أو صورة مقطوعة الرأس، أو صورة قد محي الرأس منها؛ فكّلخاتمه ذب

  .1ليس فيه مضاهاة، وال تعظيم

أن المالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورة محرمة؛ والمحرم عندهم من  ،المالكيةظاهر كالم و     
 في الرسوم من ذلك سوى وما ،ظّل لها كاملة حيوان كصورة ،قائم ظّل له ما: الصور، هو

 بها يرتفق تيالّ الوسائد أو ،تفرش تيالّ البسط أو ،تنشر تيالّ الستور في والرقوم ،الحيطان
  .2بحرام توليس مكروهة

إلى أن جميع الصور تمنع دخول المالئكة، سواء بظّل، أو من  3وذهب الشافعية والحنابلة     
 الّتي الحيوانات ، والصور الممتهنة، كصوراألشجار ورص: استثنوا من ذلكدون ظّل؛ إلّا أنّهم 

، واستثنوا أيضا -الصدر في الكبيرة الوسادةك - المنصوبة، بخالف األقدام تحت وما الفرش على
   .حياة معه تبقى ال ما هامن أزيل، وما كانت مقطوعة الرأس، أو البنات لعب من ذلك

                                                           

 .650ص - 648، ص1، جالمختار الدر على المحتار رد :ابن عابدين 1
، 1، طالذخيرة: )هـ684: ت( المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس القرافي، أبو: انظر 2

 مهنا، ابن سالم بن) غنيم أو( غانم بن أحمد النفراوي،. 285، ص13لبنان، ج -اإلسالمي، بيروت الغرب م، دار1994
 -  هـ1415 دط، ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه): هـ1126: ت( المالكي األزهري الدين شهاب
  .345ص ،2لبنان، ج -بيروت الفكر، دار م،1995

، دار السالمهـ، 1417، 1، طالمذهب في الوسيط: )هـ505: ت(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  الغزالي،: انظر 3
 المحتاج مغني): هـ977: ت( الشافعي أحمد بن الخطيب، محمد الدين، شمس الشربيني، .277، ص5مصر، ج -القاهرة

 ابن. 408ص ،4ج لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار م،1994 - هـ1415 ،1ط ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى
النَّاسك،  وعدة الساِلك عمدة: )هـ769: ت(الدين الشافعي شهاب العباس، أبو الرومي، اهللا عبد بن لؤلؤ بن أحمد النَّقيب،

 المقدسي الدين شمس اهللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن محمد مفلح، ابن. 209قطر، ص الدينية، م، الشؤون1982، 1ط
. 75ص ،2ج لبنان، -بيروت الرسالة، مؤسسة م، 2003 - هـ 1424 ،1ط ،الفروع): هـ763: ت( الحنبلي الرامينى

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى): هـ1243: ت( الدمشقي السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى الرحيبانى،
  .353، ص1اإلسالمي، جم، المكتب 1994 -هـ 1415، 2ط
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 الصورة أن: "يكون جامعا بالجملة لكالم العلماء، وفيه 1ولعّل ما ذهب إليه محمد الشنقيطي     
 غير مرتفعة تها،هيئ على باقية فيه تكون ذيالّ المكان في الدخول من المالئكة تمتنع تيالّ

 أو نصفها، من بقطعها اإم تهاهيئ عن رتيغُ هالكنّ ممتهنة غير أو ،ممتهنة كانت لو افأم ممتهنة،
  . 2"امتناع فال ؛رأسها بقطع

، وقد بينت فيما مضى أن من العلماء من لم )الفوتوغرافية(وعلى هذا فإن الصور اآللية     
 ات بشيء، إذ أنّها ليست الصورة المقصودة في أحاديث النبيومع هذا؛ ملسو هيلع هللا ىلصيعتبرها من المنهي ،

وجد من يقول يعني تعظيمها، وإن : فإن األحوط أن ال تُعلّق الصور الفوتوغرافية؛ ألن تعليقها
ا بوالده  وأألصحاب الصورة، أو إللقاء السرور في قلب صاحبها،  اإنّما تعليقها احترامإن بر

عدم إجازة تعليق الصور الفوتوغرافية فيه حيطة  - سدا للذريعة - ألب؛ ولكن لالصورة ت كان
من أن يعظّمها مستقبلًا جاهل، أو ضعيف إيمان، وعندها وإن لم تُعد من الصور المحرمة؛ فإنّها 

  . تُصبح حراما لتعظيمها، وأشد من ذلك أن يجعلها الشخص الواسطة بينه وبين اهللا عز وجّل

  حة منسوخ، أم ال؟المسطّ هل تحريم الصور: المحور الرابع     

       لطيف ألحاديث النبي 3حيث قال في شرحه ملسو هيلع هللا ىلصلعّل ما جاء على لسان ابن بطّال، فيه جمع 
، المسطّحة منها، كلّها الصور عن أولًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي نهى إنّما: " ألحاديث الباب في صحيح البخاري

 نهيه تقرر لما ثم جملة، ذلك عن فنهى الصور، بعبادة عهدحديث  احيث كان مجتمع ،والمجسمة
 ما: لهم أباحعن الصور، واستقر األمر في قلوب الصحابة الكرام، وبان لهم الحالل والحرام؛ 

 بيتًا تدخل ال المالئكة إن": ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال النبي  الثياب، خاذاتّ إلى للضرورة ثوب في رقما كان
 لعبيد فقلت صورة، فيه ستر بابه على فإذا فعدناه، زيد، اشتكى ثم: بسر قال ،"الصورة فيه

                                                           

ه ولد وتفقّ. ة بالمدينة المنورةمفتي المالكي): هـ 1353 - 000(الشّنْقيطي، محمد الخضر بن عبد اهللا بن أحمد الجكني 1
مشتهى (في علم الكالم، و ) ط -استحالة المحبة بالذات ( :له كتب، منها. في شنقيط، وهاجر إلى المدينة، فتولى اإلفتاء بها

  .113، ص6، جاألعالم: الزركلي). لجاني في رد زلقات التيجانيالخارف ا
م، مؤسسة الرسالة،  1995 -هـ  1415، 1، طكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري :الشنقيطي 2

 .450، ص6لبنان، ج -بيروت
 .180، ص9، جشرح صحيح البخارى: الابن بطّ 3
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: اهللا عبيد فقال األول؟ يوم الصور عن زيد يخبرنا ألم: ،-ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج ميمونة ربيب -اهللا
   .1"ثوب في رقما إلّا: "قال حين تسمعه ألم

أما ما وال يتصور عبادة الممتهن، ولو كان من جاهل،  ألنّه ؛يمتهن ما أيضا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وأباح     
عظّممتهن، كأن يكون ما غير مسطّحا، أو ممجسبقى، فيايكون م ا في ذلك كلّه النهيقائم. 

 فقام تصاوير، فيها نُمرقَةً اشترت أنّها: عنها اهللا رضي عائشة، عن القاسم، عن حديث نافع،و
ا اهللا إلى أتوب: فقلت يدخل، فلم بالباب ملسو هيلع هللا ىلص النبيقَةُ هذه ما: "قال أذنبت، ممرقلت ،"النُّم :

 أحيوا: لهم يقال القيامة، يوم يعذّبون الصور هذه أصحاب إن: " قال وتوسدها، عليها لتجلس
بطّال لنا  ما نقله ابنك - فإن هذا الحديث؛ 2" الصورة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة وإن خلقتم، ما

 عائشة سمع أنّه أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد حديثمنسوخ ب -3في شرحه عن الداودي
 فلما تماثيل، فيه بِقرامٍ لي سهوةً سترت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول علي دخل: تقول ،رضي اهللا عنها

 يضاهون الّذين القيامة، يوم اهللا عند عذابا الناس أشد عائشة يا: "وقال وجهه وتلون هتكه رآه
    .4"وسادتين أو وسادةً، منه فجعلنا فَقَطَعنَاه: " عائشة قالت ،"اهللا بخلق
 فيه ستر لنا كان: قالت ، أنّهارضي اهللا عنها عائشة عنوقد يؤكّد لنا هذا الكالم ما جاء      
 كلّما فإنّي هذا، حولي: "ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول لي فقال استقبله، دخل إذا الداخل وكان طائرٍ، تمثال
 قال. 5"نلبسها فكنا حرير، علَمها نقول كنّا قطيفةٌ لنا وكانت: قالت ،"الدنيا ذكرت فرأيته دخلت

أن الصور الّتي ال ظّل لها،  على دليل الحديث هذا: "على هذا الحديث قًامعلِّ 6سابق سيدال

                                                           

  .34ص سبق تخريجه 1
 .46ص سبق تخريجه 2
3 دي، أحمد بن نصر، أبو حفص الداوديفي أحكام أموال ) خ -األموال (له كتاب . فقيه مالكي): هـ 307 -  000(الداو

  .  264، ص1، جاألعالم: الزركلي. المغانم واألراضي الّتي يتغلّب عليها المسلمون
 .سبق تخريجه 4
، )5572(بيتا فيه كلب وال صورة، رقم الحديث، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة صحيح مسلم: مسلم 5

  .1043ص
ة الشريعة، واعتمد صاحب كتاب فقه السنة الشهير وأحد علماء األزهر تخرج في كلي): م2000 -م1915(السيد سابق  6

الشيخ السيد منهجا يقوم على طرح التعصب للمذاهب مع عدم تجريحها، واتصل بحسن البنا، وأصبح عضوا في جماعة 
؛ "الربا والبديل"و " مصادر القوة في اإلسالم"و " فقه السنة: "اإلخوان المسلمين منذ أن كان طالبا، له مؤلّفات عديدة منها

 -ويكيبيديا الموسوعة الحرة. سنة ودفن بمدافن عائلته بقرية إسطنها حيث مسقط رأسه 85 وتوفي عن عمر يناهز
http://ar.wikipedia.org. 
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 اكتفى اولم .بهتكه ألمر األمر، آخر في حراما كان لو ألنّه بحرام، تليس والصور الفوتوغرافية،
1"، أكّد بذلك عدم الحرمةبالدنيا تذكيره هوو في ذلك، علّةال ذكر، ووجهه تحويل دبمجر.  

حة الّتي تكون للحاجة، استثناء الصور المسطّ: هو - أعلمتعالى واهللا -عليه يرى الباحثو     
  .من حكمها األصلي، وهو التحريم والصور الممتهنة

  :القواعد الفقهية: الخامسالمحور 

، يتبين أنهم )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير على الحكم فيالنظر في آراء العلماء بعد      
  :افترقوا على ثالثة آراء، وتفصيل ذلك

  .، كحكم التصوير اليدوي)الفوتوغرافي(الضوئي حكم التصوير: ولالرأي األ  

  .جائز، إذ إنّه يختلف عن التصوير المنهي عنه )الفوتوغرافي(الضوئيالتصوير : الرأي الثاني  

  .أمر مستحدث، وما هو إلّا حبس للظّل )الفوتوغرافي(الضوئيوالتصوير      

، بحيث يحكم 2مباح، تعتريه األحكام الخمسة )الفوتوغرافي(الضوئيالتصوير : الرأي الثالث     
 تعطى الوسائل": عليه بحسب المقصد الّذي من أجله استعمل، واستندوا في هذا الرأي على قاعدة

وأصحاب هذا الرأي بالطبع هم أقرب للرأي . 4"المقاصد حكم لها الوسائل" ، أو 3"المقاصد حكم
، كالتصوير اليدوي، )الفوتوغرافي(الضوئيالثاني، من الرأي األول؛ ألنّهم لم يعتبروا التصوير 

إن التصوير : ؛ ولكنّهم أخذوا بالرأي الّذي يقولا لبقي حكمه كحكم التصوير اليدويوإلّ
  ملسو هيلع هللا ىلص، وإنّه تصوير جديد لم يكن معهودا زمن النبي ليس كالتصوير اليدوي )الفوتوغرافي(يالضوئ

  .لهذا فإن حكمه يختلف، ويحكم عليه باعتبار المقصد، إذ إنّه أمر مستحدث

                                                           

  .274ص ،4ج مصر، -القاهرة الفتح، دار هـ،1419 ،2ط ،السنّة فقه): هـ 1420: ت( سابق السيد 1
 .واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام: األحكام الخمسة 2
عالم ، دط، دت، الفروق: )هـ684: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، 3

  .3، ص3، جالكتب
 متن عن القناع كشاف: )هـ1051: ت(البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى  4

  .283ص ،1لبنان، ج -، بيروتةدار الكتب العلمي، دط، دت، اإلقناع
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 تعتريه مباح، )الفوتوغرافي(الضوئي التصويربأن  القول بالرأي الثالث هو األحوط،: أقول     
 الحرمة من الخروج في الشرع يحتاط": وهذا من باب إعمال القاعدة الفقهية ،الخمسة األحكام

، ومن باب عدم رفض ما فيه خير لهذه 1"التحريم إلى اإلباحة من الخروج من أكثر اإلباحة إلى
فيه من المصالح، الّتي باتت من األهمية  )الفوتوغرافي(الضوئياألمة، فال شك أن التصوير 

بمكان، إذ ال غنى عنها، كصور جواز السفر، أو كالصور الّتي يتعرف بواسطتها على 
  ...المجرمين، وغيرها

لكن، هل يمكن لنا أن نغمض أعيننا عن النصوص الشرعية الّتي توعدت، وزجرت     
التصوير المصو جديد لم يعرفه السلف، وال  )الفوتوغرافي(الضوئيرين؟  فالّذي يظهر أن أمر

ير، نّه يضاهي اهللا عز وجّل بخلقه بواسطة آلة التصوإيمكن أن يقال للّذي يصور اليوم باآللة 
من المباحات، أي من ناحية أخذ الصورة باآللة، وخاصة  )الفوتوغرافي(الضوئي فابتداء التصوير

 فاقباتّ ثبت إذ ار،والتشبه بالكفّ والتعظيم، المضاهاة، هي ريصوتال تحريم علّة أن علمناأنّنا 
 لذريعة اسد جاء التحريم أن على ودليل إشارة، وفيه ،2الممتهنة الصور جواز مذاهب األربعةال

 الحاجة، عند باحي فإنّه ،3الذرائع لسد حرم ما": والقاعدة تنص على أنّه ؛، والمضاهاةالشرك
أجاز من الصور الّتي كان بحاجة لها الناس آنذاك،  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أن النبي ، 4"الراجحة والمصلحة

التعامل بالنقود الّتي عليها  5لعب البنات، والصور الّتي في الثوب، ومثلها أجاز العلماء: ومنها
  . الصور، أيضا للحاجة

                                                           

  .145، ص3ج ،الفروق: القرافي 1
الهداية في ): هـ593: ت(المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين : انظر 2

الفواكه الدواني على : النفراوي. 65، ص1لبنان، ج - ، دط، دت، دار احياء التراث العربي، بيروتشرح بداية المبتدي
. 408، ص4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني. 315، ص2، جبي زيد القيروانيرسالة ابن أ

  .280، ص7، جالمغني: ابن قدامة
 .214، صمعجم لغة الفقهاء: و قنيبي –قلعجي . ذرائع، وهي الوسيلة إلى الشيء هاجمع: الذريعة 3
العباد،  خير هدي في المعاد زاد ):هـ751: ت(الجوزية الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد قيم، ابن 4
  .71، ص4الكويت، ج اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، م، مؤسسة1994 -هـ1415، 27ط
. 1051م، ص1971، دط، الكبير السير شرح: )هـ483: ت( األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي، محمد 5

  ".بذلك المعاملة عن أحد يمتنع وال بالتيجان، التماثيل فيها األعاجم بدراهم يتبايعون المسلمين أن ترى أال : "قال السرخسي
تي عليها ة الّالدنانير الرومي عندي أن: " قال الرملي .376، ص6ج ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي     

يتعاملون بها من غير  -رضي اهللا عنهم  -ملة، وقد كان السلف ذي ال ينكر المتهانها باإلنفاق والمعاالصور من القسم الّ
 .ا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروفنكير ولم تحدث الدراهم اإلسالمية إلّ
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إلّا " ملسو هيلع هللا ىلصدائرة الحاجة، فجعلوا االستثناء الّذي جاء على لسان رسول اهللا  العلماء بعضووسع      
األشجار، أو صور غير : ، في كّل صورة، فال يمكن أن يقصد بهذا االستثناء"رقما في ثوب

؛ ألنّه، أصلًا، ال خالف بين العلماء على جواز مثل هذه الصور، 1الحيوانات، كما رجحه النووي
استثناء : ، إنّما هو استثناء الحالل من الحرام، وهوملسو هيلع هللا ىلصرد على لسان رسول اهللا واالستثناء الّذي و

  .2الرقم من الصور المحرمة

 على غلب إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد كان الّذي بالتصوير يلحقه لم التصوير، أباح من أن شك الو     
 حرفة، آنذاك التصوير وكان خلقه، في هللا المشركين ومضاهاة اهللا، في الشرك العصر ذلك

 أن اليدوية للصنعة بد ال الّتي اليدوية، الحرف من فكانت وموهبة، خبرة ذو ألّا يتقنها ال ومهنة،
 الفن من لها ُأضيف ما ومنها  الواقع، يشبه ما منها عديدة، صور لنا تتكون حتى موجودة تكون
 اهللا، خلق في التغيير من فيه فكان حقيقةً، موجود غير هو الّذي والرونق، الجمال يعطيها الّذي

 اإلّ هذا وليس اهللا، خلق تحاكي الّتي الصور صناعة على قادرون بأنّهم العوام، إيهام ومحاولة
 صيانة التصوير منع فكان الشرك، تيار في يندرجوا ما سرعان الّذين اإليمان لضعفاء فتنة

  .        اهللاب الشرك أبواب من باب وسد إليمانهم،

 التصوير وبين ،الرسم بمعنى اليدوي التصوير بين جليا الفرق أصبح وقد أيامنا في أما      
 صغيرا ذلك، فعل شخص كّل يستطيع بحيث للظّل، حبس إلّا هو ما الّذي ،)الفوتوغرافي(الضوئي

 شاشة أو أوراق، إلى الصورة بنقل تقوم تصوير آلة استعمال إلّا هو فما كبيرا، أم كان،
وال. ةإلكتروني كونه أو صنعة، صاحب أو بمحترف الفعل هذا يختص ريقوم ىحتّ امصو 

  .بالتصوير

هو من المباحات الّتي تعتريها األحكام  )الفوتوغرافي(الضوئيلهذا فالقول بأن التصوير      
الخمسة أيسر على الناس من ناحية استعمال هذا التصوير، ولو ألدنى حاجة، أو مصلحة؛ 

                                                           

به  هذا يحتج :)ا في ثوبرقم اإلّ(وله ق: " قال النووي .85، ص14، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي 1
ه محمول على رقم على صورة الشجر وجواب الجمهور عنه أنّ ،وجوابنا .ا كما سبقا مطلقًكان رقم ماباحة إمن يقول ب
ا ليس بحيوانوغيره مم. 

 في المسلم وبيت المرأة أحكام في المفصل: زيدان  .74، ص22، جالبخاري صحيح شرح القاري عمدة: العيني 2
  .468ص ،3ج ،اإلسالمية الشريعة
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ن التصوير اآللي وأحوط من ناحية عدم ترك المسألة دون ضوابط، ألنّه في النهاية، وإن لم يك
  .بوجود الصورة انتهاء يشترك مع التصوير اليدويابتداء، فإنّه  كالتصوير اليدوي

في حكم التصوير  -اهللا رحمه - 1القضاة نوحاألردنية فتوى  االفتاء دارهذا وقد اعتمدت      
  :الّذي جاء فيها، األلي

 الغرائز وإثارة والفتنة بالفساد إغراء - )الفوتوغرافي(الضوئيأي التصوير -فيه كان إذا - 1     
  .حرام الحرام على بعث ما ألن واقتنائه؛ تصويره حرمة في شك فال

 الَ ما ِإلَى يرِيبك ما دع: (ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال فقد تركه، فالورع كذلك يكن لم إذاو - 2     
كرِيب2)ي.   

 ؛تعليقها أو ،اتِّخاذها وعدم تركها الورعو .أخفّ فيها فاألمر ةنصفي الصورة كانت إذا - 3     
   .3علَّقها أو اتَّخذها من على اإلنكار يجب ال لكن

 األحكام تعتريه مباح، )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير بأن - أعلم واهللا - لهذا يرى الباحث     
فال يدخل ملتقط الصورة  ،امباحإبتداء  )الفوتوغرافي(الضوئيالتصوير  يكونوعليه  ،الخمسة

ر كّل : "بعموم النصويبقى القصد من وراء التصوير4.."النار في مصو ،:  

  .حاجة، فهو جائزلضرورة، أو  إن كان - 1     

                                                           

ة، ومفتيها ة الهاشميأحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في المملكة األردني :)م2010-1939(سلمان  القضاة، نوح علي1
" فيها والنيابة العبادات قضاء: "، له مؤلفات عديدة، منهام، في بلدة عين جنا بمحافظة عجلون1939العام سابقاً، ولد 

 صفات"و" التوحيد جوهرة شرح في المفيد المختصر"و" إلسالميةا الثقافة في محاضرات"و" العباد حقوق من الذمة إبراء"و
 .http://ar.wikipedia.org -الحرة الموسوعة ويكيبيديا. وغيرها" المجاهدين

، دط، - سنن الترمذي-الجامع الكبير: )هـ279: ت(الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، 2
، 4، ج2518: لبنان، رقم الحديث -بيروت، دار الغرب اإلسالمياالعظمي،  بشار عواد معروف: قيحقم، ت1998

  ."صحيح حديثٌ وهذا: "قال. 249ص
/ فتاوى اللعب واللهو" (فتاوى الشيخ نوح علي سلمان: "، نوع الفتوى 2012-07- 30: ، التاريخ 2520: رقم الفتوى  3

  .http://aliftaa.jo/Question-دار االفتاء األردنية الهاشمية). 11/فتوى رقم
، )5591(، كتاب اللباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة، رقم الحديثصحيح مسلم: مسلم 4

  .1046ص
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  .؛ فإنّه قطعا حرام-كتصوير العري -ن كان بقصد الفسادإ - 2     

، واإلسراف في ذلك يكون وإن لم يكن لحاجة، أو ضرورة، فهو مباح، وتركه أفضل - 3     
    .مكروها

  :ويبقى ذكر      

لحرمة العورات، ال لحرمة  -إن الصور الّتي تظهر فيها العورات غير جائزة شرعا -      
  . -التصوير

ذريعة الحرام؛ ألن في تعليقها  الصور الفوتوغرافية الخالية مناألحوط ترك تعليق  -      
من خالف  وأيضا خروج ،عز وجّل اهللا غير تعظيمذريعة ل للتشبه بالكفّار، وبالمشركين، وفيه

  .، إذ إنّه ليس في تعليق الصور أدنى حاجة)الفوتوغرافي(الضوئيمن حرم التصوير 
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  الفصل الثاني

  الفقه االسالميحكم التصوير لجثث القتلى والمصابين في 

  :وفيه خمسة مباحث

  والمصابين القتلى جثث تعريف: األول المبحث

  بالمثلة والمصابين الجثث تصوير عالقة: الثاني المبحث

  والمصابين الجثث تصوير على المترتبة المصالح: الثالث المبحث

  والمصابين الجثث تصوير على المترتّبة المفاسد: الرابع المبحث

 في وحكمه والمصابين، القتلى جثث تصوير في العلماء رأي: الخامس المبحث
  اإلسالمي الفقه
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  األول المبحث

  والمصابين القتلى جثث تعريف

  :مطالبثالثة  وفيه

  واصطالحا لغةً القتلى جثث تعريف: األول المطلب

   واصطالحا لغةً المصابين تعريف:الثّاني المطلب

  "الجثّة" لكلمة الصلة ذات األلفاظ: الثالث المطلب

  واصطالحا لغةً القتلى جثث تعريف: األول المطلب

  -:القتلى لغةً جثث :أولًا     

 جاف اللهم": نسحديث أ يوف. نائما أو قاعدا اإلنسان، شخص: بمعنى جثَّةُ، مفردها: الجثَث     
: والجثُّ. بكمالها جثَّتُه ُأخذت: اللغة في الشيء اجتُثَّ ومعنى .جسده :يأ" جثَّته عن ضراأل

  .1القطع

َشَجَرةٍ     َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ     َكَِمةٍ َكَِمةٍ َكَِمةٍ َكَِمةٍ     َوَمثَُل َوَمثَُل َوَمثَُل َوَمثَُل {: عز وجّلومنه قول اهللا      
َ
َشَجَرةٍ ك
َ
َشَجَرةٍ ك
َ
َشَجَرةٍ ك
َ
رِْض     فَْوقِ فَْوقِ فَْوقِ فَْوقِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْجتُث)ْت اْجتُث)ْت اْجتُث)ْت اْجتُث)ْت     َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ َخبِيثَةٍ     ك

َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
َها    َماَماَماَما    ال

َ
َهال
َ
َهال
َ
َهال
َ
    مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     ل

أجتَثُّه  اجتثَثْتُ الشيء،: يقال منه، واستُْؤصلت أي :" اجتُثَّتْ"في معنى  3الطبري قال، 2}قََرارٍ قََرارٍ قََرارٍ قََرارٍ 

      .4إذا استأصلتَه: اجتثاثًا

                                                           

  .75ص -74، ص3، ج)مادة جثث( ، لسان العرب: ابن منظور 1
  .26اآلية : سورة إبراهيم 2
ولد في آمل طبرستان، . المؤرخ المفسر اإلمام): هـ 310 -  224(جعفر أبو الطبري، يزيد بن جرير بن محمد الطَّبري 3

 11يعرف بتاريخ الطبري، في ) ط -أخبار الرسل والملوك (له . وعرض عليه القضاء فامتنع. واستوطن بغداد وتوفي بها
ن ثقات وهو م. جزءا، وغير ذلك 30يعرف بتفسير الطبري، في ) ط - القرآن  تأويلجامع البيان في (جزءا، و 

ا في وكان مجتهد. أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق: المؤرخين، قال ابن األثير
 .69، ص6، جاألعالم: الزركلي. ده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائها، بل قلّد أحدأحكام الدين ال يقلّ

، 16لبنان، ج -، بيروتمؤسسة الرسالةم،  2000 - هـ 1420، 1ط، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 4
 .586ص
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  .         1"وقع جثّة هامدة: "ت، فيقالفي الداللة على جسم المي" الجثّة"وغلب استعمال كلمة      

 سيبويه، حكَاه قُتَالء؛ والْجمع مقْتول،أي : قَتيل رجٌلمفردها قَتيل، و وقَتالى، قَتلى: القَتلى     
  . 3يضا، ويقال رجٌل قتيٌل، وامرأةٌ قتيٌل أاألرواح إزهاق :القتل في اللغةو. 2القَتل من وأصلها

َها    يَايَايَايَا{: وجّل عز اهللاومنه قول  ي�
َ
َهاأ ي�
َ
َهاأ ي�
َ
َهاأ ي�
َ
ِينَ     أ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

تَِب     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
ُ
تَِب ك
ُ
تَِب ك
ُ
تَِب ك
ُ
قَِصاُص     َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ     ك

ْ
قَِصاُص ال
ْ
قَِصاُص ال
ْ
قَِصاُص ال
ْ
َقتَْل     ِف ِف ِف ِف     ال

ْ
َقتَْل ال
ْ
َقتَْل ال
ْ
َقتَْل ال
ْ
ُر�     ال ُر� الْ ُر� الْ ُر� الْ ُّرِ     الْ ُّرِ بِالْ ُّرِ بِالْ ُّرِ بِالْ َعبْدُ     بِالْ

ْ
َعبْدُ َوال
ْ
َعبْدُ َوال
ْ
َعبْدُ َوال
ْ
    َوال

َعبْدِ 
ْ
َعبْدِ بِال
ْ
َعبْدِ بِال
ْ
َعبْدِ بِال
ْ
نَْث     بِال

ُ ْ
نَْث َوال
ُ ْ
نَْث َوال
ُ ْ
نَْث َوال
ُ ْ
نَْث     َوال

ُ ْ
نَْث بِال
ُ ْ
نَْث بِال
ُ ْ
نَْث بِال
ُ ْ
، قتيل جمع هي": الْقَتْلَى"محمد علي الصابوني في تفسيره ل قال ،4}    ...بِال

  .5ثوالمؤنّ رالمذكّ فيه يستويو

  :جثث القتلى اصطالحا: ثانيا

 الّذيو للكلمة، اللغوي المعنى عن بمنأى" الجثّة" لكلمة االصطالحي المعنى يكن لم :الجثث     
 الجسم، بمعنى" الجثّة" كلمة استعملوا الفقهاء أن يجد الفقهاء، وكتب القرآن، تفاسير كتب يتتّبع

  :والفقهاء رينالمفس كتب في ورد ما لبعض ذكر وهذا اإلنسان، وبدن والجسد،

َذَ {: في قول اهللا عز وجّل 6اجالزج إسحاق أبو قال     
(

َذَ َوات
(

َذَ َوات
(

َذَ َوات
(

ِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُموَس ُموَس ُموَس ُموَس     قَوْمُ قَوْمُ قَوْمُ قَوْمُ     َوات ِ َبْعِده ِ َبْعِده ِ َبْعِده      ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َبْعِده
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

    ِعْج�

ُ     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

مْ     ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ     ل
َ
ل
َ
مْ أ

َ
ل
َ
مْ أ

َ
ل
َ
مْ أ

َ
ل
َ
ن)هُ     يََرْوايََرْوايََرْوايََرْوا    أ

َ
ن)هُ أ
َ
ن)هُ أ
َ
ن)هُ أ
َ
     أ

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ُِْمُهم
ّ
ُِمُهمْ يَُكل
ّ
ُِمُهمْ يَُكل
ّ
ُِمُهمْ يَُكل
ّ
     يَُكل

َ
Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَيْهِديِهمْ َيْهِديِهمْ َيْهِديِهمْ َيْهِديِهمْ     َو     
ً

 َسبِي�
ً

 َسبِي�
ً

 َسبِي�
ً

َُذوهُ     َسبِي�
(

َُذوهُ ات
(

َُذوهُ ات
(

َُذوهُ ات
(

}َظالِِميَ َظالِِميَ َظالِِميَ َظالِِميَ     َوَكنُواَوَكنُواَوَكنُواَوَكنُوا    ات
ة الجثّ هو الجسد : "7

  .8"زيمي وال يعقل ال ذيالّ فقط، فهو

                                                           

 .79ص ،واألعالم اللغة في المنجد: ومعاونوه البستاني، .345، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 1
  .22، ص12، ج)مادة جثث( ، لسان العرب: ابن منظور 2
  .490ص ،2ج ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيومي 3
  .178ية اآل :سورة البقرة 4
  .104، ص1مصر، ج - الصابوني، القاهرة م، دار 1997 - هـ 1417، 1، طالتفاسير صفوة: علي محمد الصابوني، 5
كان في  .ولد ومات في بغداد. عالم بالنحو واللغة): هـ 311 - 241(سهل بن السري بن ، أبو إسحاق، إبراهيمالزجاج 6

 ،)ط -خلق اإلنسان (و  ،)االشتقاق(و ، )خ -معاني القرآن (من كتبه . دمه المبرفتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلّ
 .40، ص1، جاألعالم: الزركلي. وغيرهافي األدب واللغة، ) األمالي(و 

  .148اآلية : سورة األعراف 7
 .377، ص2جلبنان،  - م، عالم الكتب، بيروت 1988 - هـ 1408، 1، طمعاني القرآن وإعرابه للزجاج: الزجاج 8
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نَاُهمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما{: في قول اهللا عز وجّل القرطبيوقال      
ْ
نَاُهمْ َجَعل
ْ
نَاُهمْ َجَعل
ْ
نَاُهمْ َجَعل
ْ
     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا    َجَعل

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َُكلُون
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
َعامَ     يَأ َعامَ الط) َعامَ الط) َعامَ الط)     َكنُواَكنُواَكنُواَكنُوا    َوَماَوَماَوَماَوَما    الط)

}َخاِلِينَ َخاِلِينَ َخاِلِينَ َخاِلِينَ 
ذي ال حياة فيه، وهو يرادف الجسم الّ: الجسد: " 3ابن عاشور قالو ،2"البدن :الجسد"، 1

  .4"ةالجثّ

  . 7بأن المعنى من الجثّة هو الجسم: 6، والخطيب الشربيني5وقال عبد العزيز البخاري     

كان أجسد اإلنسان، سواء : هي الجثّة اصطالحاأن  - أعلم واهللا –وعليه، يرى الباحث     
  . بروح، أم بغير روح

 أو ،بضرب أماته إذا :قتله: "، في معنى القتل8أبو منصور الهروي األزهري قال: القَتلى      
بسببه  فيه تعدي ، وظاهر الكالم أن القتل يسمى قتلًا عند وجود فعل9"علّة أو ،سم أو ،حجر

  .تُزهق الروح

      

                                                           

  .8اآلية : سورة االنبياء 1
  .272، ص11، جلجامع ألحكام القرآنا: القرطبي 2
له . مولده ووفاته ودراسته بها .رئيس المفتين المالكيين بتونس: )هـ 1393 -  1296(الطاهر ، محمدابن عاشُور 3

، 6، جاألعالم: الزركلي. وغيرها، )التحرير والتنوير(و ، ،)مقاصد الشريعة اإلسالمية( :مصنفات مطبوعة، من أشهرها
 .174ص

 .19، ص17جم، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، دط، التحرير والتنوير : ابن عاشور 4
من أهل . ألصولفقيه حنفي من علماء ا): هـ 730 - 000(الدين عالء محمد، بن أحمد ، ابنعبد العزيز البخاري 5

، 4، جاألعالمالزركلي، . كشف األسرار" مجلدان، سماه " ط  - شرح أصول البزدوي "  :له تصانيف، منها. بخارى
 .13ص

له تصانيف، . من أهل القاهرة. فقيه شافعي، مفسر): هـ 977 - 000(الدين شمس أحمد، بن ، الخطيب، محمدالشربِيني 6
 .6، ص6، جاألعالمالزركلي، ). اإلقناع في حل الفاظ(مجلدات، في تفسير القرآن، و أربعة ) ط -السراج المنير( :منها

. 228، ص2، دط، دت، دار الكتب اإلسالمي، جكشف األسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز البخاري: نظرا 7
  .90، ص4، جمعاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة: الشربيني

ووفاته في  ،أحد األئمة في اللغة واألدب، مولده): هـ 370 - 282(اَألزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور 8
تهذيب "  :كتبهمن  .ةغلب عليه التبحر في العربي ا، ثمعني بالفقه فاشتهر به أولً" األزهر " نسبته إلى جده . هراة بخراسان

 - فوائد منقولة من تفسير للمزني " و " تفسير القرآن " و " خ  - التي استعملها الفقهاء غريب األلفاظ " و، "ط  -" اللغة 
 .311، ص5ج ،األعالمالزركلي، ". خ
  .62، ص9ج، تهذيب اللغة :األزهري 9
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الفعل : "وأطلق كثير من علماء الشافعية عند ذكرهم ألنواع القتل في كتاب الجنايات أنّه 
  .2"الحياة به تزول العباد من فعل: "بأنّه ، القتل،القاضي األحمدي وعرف. 1"المزهق

الناس الّذين ُأزهقت أرواحهم نتيجة : القتلى اصطالحاأن  -واهللا أعلم - وعليه يرى الباحث     
 فعل نتيجة أرواحهم ُأزهقت الّذينأجساد الناس : جثث القتلى اصطالحاومعنى . فعل من العباد

  .العباد من

  واصطالحا لغةً المصابين تعريف:الثّاني المطلب

  :المصابون لغةً: أولًا     
بلغته : مفردها مصاب، وهي اسم مفعول من أصاب، ويقال أصابته الضربة: المصابون     

: ويقال. 3باإلنسان يحّل مكروه كّل :والمصيبةُ. نزلت به وحلّت: وأدركته، وأصابته مصيبةٌ
ِينَ {: ، ومنه قول اهللا عز وجّل4أصاب السهم إصابةً، إذا وصل الغرض

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

َصاَبتُْهمْ     إِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    ال
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
    ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ     أ

وا
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
ِ     إِن)اإِن)اإِن)اإِن)ا    قَال (�ِ ِ (�ِ ِ (�ِ ِ ْهِ     �ن)ا�ن)ا�ن)ا�ن)ا    ِ�)

َ
ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

}َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ     إِل
 النكبة: المصيبة جمعها مصائب، وهي: ، قال القرطبي في تفسيره 5555

  .6الشر في تستعملو صغرت، وإن اإلنسان كَبهاين
 مصيبةٌ، فقال َأصابتْه من: " قال، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج سلمة أمومنه حديث      
ِ     إِن)اإِن)اإِن)اإِن)ا{ اهللا أمر كما (�ِ ِ (�ِ ِ (�ِ ِ ْهِ     �ن)ا�ن)ا�ن)ا�ن)ا    ِ�)

َ
ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

}َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ     إِل
4ي، في أجرني ، اللهمتيبصا وأعقبني مفعل إلّا منها، خير 

 أبي من خير ومن: قلت ثم. ذلك قلت سلمة، أبو تُوفّي فلما: سلمة أم قالت"  .به ذلك اهللا
  .7، فتزوجهاملسو هيلع هللا ىلص رسولَه اُهللا فأعقبها !سلمة

                                                           

 المعروف الوجيز شرح العزيز): هـ623: ت( القزويني القاسم أبو الكريم، عبد بن محمد بن الكريم عبد الرافعي،: انظر 1
مغني : الشربيني .119ص ،10ج لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار م، 1997 - هـ 1417 ،1ط ،الكبير بالشرح

: )هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف . 211، ص5، جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .269لبنان، ص -، بيروتدار الفكرم، 2005 -هـ1425، 1، طمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

  .203، ص10لبنان، ج - ، دط، دت، دار الفكر، بيروت- األفكار نتائج -فتح القديرتكملة : األحمدي، القاضي االفندي 2
  .1329، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 3
  . 349، ص1، جرالمصباح المنير في غريب الشرح الكبي: الفيومي 4
 .156سورة البقرة، اآلية  5
  .175، ص2، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 6
م،  1985 - هـ 1406، دط، مالك اإلمام موطّأ: )هـ179: ت(بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ا ،مالك 7

  .236لبنان، ص - بيروت العربي، التراث إحياء دار
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 أو ،شر ناله من لكّل اللفظ هذا، "مصيبة أصابته من: "قوله:  في شرحه للموطّأ 1قال الباجي     
هولكنّ ،خير 2والمكاره بالرزايا االستعمال عرف في مختص.  

     :ن اصطالحاوالمصاب: ثانيا

، أن العرف خص هذه الكلمة بمن حّل به "مصاب"سبق أن بينت في التعريف اللغوي لكلمة      
 اإلنسان جسم على اأثر يترك الّذي األذىواألذى المقصود في هذا البحث، هو . مكروه، أو أذى

 -نفسي؛ إذ إن األذى الوالرضوض الكسور، مثل داخليا كان أو الجراح، مثل خارجيا، كان سواء
  .ال صلة له بهذا البحث - على سبيل المثال

للتعريف االصطالحي  اخاص اويجدر الذكر، أني لم أجد فيما اطّلعت عليه من الكتب تعريفً     
أن التعريف االصطالحي ال يخرج عن المعنى اللغوي  - واهللا أعلم–لكلمة المصاب، ويبدو لي 

  .كّل إنسان حّل به أذى، من جرحٍ، أو كسرٍ: للكلمة، وعليه فالتعريف االصطالحي للمصاب، هو

  "ةالجثّ" الصلة لكلمة ذات األلفاظ :الثالث المطلب

وال  ،والجن ،والمالئكة ،اإلنسانساد، و يقال الجسد للحيوان العاقل وهو َأجعه جم :الجسد     
ْخَرجَ {: وقوله عز وجّل .اِإلنسان، وبدنُه هو جِسمقيل و ،3ملغيرهيقال 

َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ُهمْ     فَأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
     ل

ً
 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

ُ     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا    ِعْج�
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

    ل

}ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ 
 ةُطبيع اوكذ يشرب، وال كليأ ال يصيح جسدا سرائيلإ يبن عجُل كان: "ابن منظور قال،  4444

5"الجن.  

                                                           

. فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث): هـ 474 - 403(القرطبي التجيبي سعد بن خلف بن ، سليمانأبو الوليد الباجي، 1
السراج في ( :من كتبه .ةوتوفي بالمري. ولي القضاء في بعض أنحائها، وقد ومولده في باجة باألندلس ،أصله من بطليوس

 .125، ص3، جاألعالمالزركلي، . ، وغيرها)خ - إحكام الفصول، في أحكام األصول (و ) علم الحجاج
  .29، ص2، جبجوار محافظة مصر، مطبعة السعادة  هـ، 1332، 1، طالمنتقى شرح الموطأ :الباجي 2
  .101، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي 3
 .88اآلية : سورة طه 4
  .145، ص3، ج)جسدمادة ( ، لسان العرب: ابن منظور 5
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 وقال .1وجثْماني ِإذا كَان ضخْم الجثَّة ،رجٌل جسماني :، ويقالالجِسم الجسد :الجسم     
    َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ {: ومنه قول اهللا عز وجّل. 2"الشَّخْص :والْجثْمان ،الْجسد: والْجسمان ،الْجِسم": يعاألصم

مِ     ِف ِف ِف ِف     بَْسَطةً بَْسَطةً بَْسَطةً بَْسَطةً 
ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ْسمِ     ال ِ

ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
}َوال

3333.  

 جسده، اإلنسانِ وبدن .4اإلنسان هذا بدن: قاليو. أطرافه دون الشيء شخص هو: البدن     
َوْمَ {: تعالى ومنه قَولُه

ْ
َوْمَ فَال
ْ

َوْمَ فَال
ْ

َوْمَ فَال
ْ

يَك     فَال يَك ُننَّجِ يَك ُننَّجِ يَك ُننَّجِ }5555بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ     ُننَّجِ
6.  

     انثْمال :الْج،انمسقال جأحسن ام ي انثْمو ،الرجل جانَهمسأي ج هدسصاأل وقال. جمعي :
  .8الميت جسد على إطالقه ويغلب. 7الشخص جثْمانال

  .9رِمم: والجمع البالية، العظام :الرمة     

وا{: ومنه قول اهللا عز وجّل ،10حطَامال: الرفَاتُ     
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
ءِذَا    َوقَال

َ
ءِذَاأ
َ
ءِذَاأ
َ
ءِذَاأ
َ
ن)ا    أ

ُ
ن)اك
ُ
ن)اك
ُ
ن)اك
ُ
ءِن)ا    َوُرفَاتًاَوُرفَاتًاَوُرفَاتًاَوُرفَاتًا    ِعَظاًماِعَظاًماِعَظاًماِعَظاًما    ك

َ
ءِن)اأ
َ
ءِن)اأ
َ
ءِن)اأ
َ
َمبُْعوثُونَ     أ

َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
ًقا    ل

ْ
ًقاَخل
ْ
ًقاَخل
ْ
ًقاَخل
ْ
    َخل

}َجِديًداَجِديًداَجِديًداَجِديًدا
  .12والرضاض والحطام كالفُتات ،ءشي كّل من بليو سركت ام الرفَاتُ، و11

 والمعنى والتخفيف، بالتّشديد، وميتٌ، ميتٌ: ويقال. أموات وجمعها الحياة، فارق الّذي: الْميت    
ان :والْميتَة. واحدويي الحاتَ الّذَئة على أو أنفه، حتف ميشروعة غير ه13م.    

                                                           

  .147، ص3، ج)ممادة جس(  ،لسان العرب: ابن منظور 1
  .58، ص مختار الصحاح: الرازي 2
 .247 اآلية: سورة البقرة 3
 - هـ1399، دط، اللغة مقاييس معجم: )هـ395: ت(القزويني، أبو الحسين  الرازي أحمد بن زكريا فارِس، ابن 4

  .211، ص1لبنان، ج -، بيروتدار الفكرم، 1979
 .92اآلية : سورة يونس 5
  .31، ص مختار الصحاح: الرازي 6
  .53، ص مختار الصحاح: الرازي 7
  .345، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 8
  .129، ص مختار الصحاح: الرازي 9

 .125ص  مختار الصحاح، :الرازي 10
 .49اآلية : سورة اإلسراء 11
  .273، ص10ج ،الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 12
  .891، ص2، جالمعجم الوسيطمجموعة من الباحثين،  .103ص ،5ج ،القاموس جواهر من العروس تاج: الزبيدي 13
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 منميتَةُ ال :جِيفَةُال: "الفيوميوقال . 1جثَّةُ الْميت ِإذَا َأنْتَنَتْ: ميت، وقيَلالجثَّةُ هي : الجِيفَة     
2ا َأنْتَنَتْإذي والمواش ،الدواب.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .251، ص3، ج)جيفمادة ( ، لسان العرب: ابن منظور 1
 .116، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي 2
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  الثاني المبحث
  بالمثلة والمصابين الجثث تصوير عالقة

  :ةالتالي المطالب وفيه     

  واصطالحا لغةً المثلة مفهوم: األول المطلب     

   بالجثث التمثيل حكم: الثاني المطلب     

  حكم التمثيل بالمصابين: المطلب الثالث     

  المثلة؟ من والمصابين الجثث تصوير هل: لرابعا المطلب     

  واصطالحا لغةً المثلة مفهوم: األول المطلب

   - :لغةًالمثلة : أولًا     

، ومنه 1الْمثُلَات: والجمع ،الْعقُوبةُ :ءاوضم الث الميم بفتح - الْمثُلَةُ، وبِه نَكََّل بِه مثََل: الْمثْلَةُ        
ّيِئَةِ     َويَْسَتْعِجلُونَكَ َويَْسَتْعِجلُونَكَ َويَْسَتْعِجلُونَكَ َويَْسَتْعِجلُونَكَ {: قول اهللا عز وجّل ّيِئَةِ بِالس) ّيِئَةِ بِالس) ّيِئَةِ بِالس) ََسنَةِ     َقبَْل َقبَْل َقبَْل َقبَْل     بِالس) ََسنَةِ الْ ََسنَةِ الْ ََسنَةِ الْ ُت     َقبْلِِهمُ َقبْلِِهمُ َقبْلِِهمُ َقبْلِِهمُ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     َخلَتْ َخلَتْ َخلَتْ َخلَتْ     َوقَدْ َوقَدْ َوقَدْ َوقَدْ     الْ

َ
َمثُ�

ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
}ال

2 ،

  .3العقوبات :الْمثُالتُو

 جمعها مثْلة قال ومن مثُالت، ىعل اجمعه مثُلَة قال فمن ومثْلَة مثُلَة للعقوبة العربتقول و     
 اشيًئ أو ،مذاكيره أو ،وأذنه ،أنفه جدعت إذا ،بالقتيل مثَلْتُ: ويقال. ومثْالت ومثَالت مثُالت على
 بالتشديد، مثَّل افَأم المثْلَة، واالسم. وشُوه أطرافه قُطعت إذا وكذا التمثيل بالحيوان، أطرافه، من
  .4التَّمثيل: ، والمصدر من مثّلللمبالغة فهو

  

                                                           

 .290، ص مختار الصحاح: الرازي 1
  .6 اآلية: سورة الرعد 2
  . 284، ص9ج الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي 3
  .146ص ،الفقهاء لغة معجم: قنيبي و – قلعجي. 615، ص11ج ،)مثل مادة(  ،العرب لسان: منظور ابن 4
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  :المثلة في اصطالح الفقهاء: ثانيا     

  .2"لفعله داقاص جسده يف شًافاح راأث يؤثّر أن: "، المثْلَة هي1الجلَّاب قال الشيخ ابن     

  .4"األنف أو األذن وقطع الرأس، كرض الشنيعة العقوبة: "هيالْمثْلَة  ،3الدردير الشيخوقال      

  .6"الْعقُوبة في الْعادة عن يخرج ما فعلهي ": ةالمثل، 5وقال ابن الجوزي     

 بعده أو يقتل أن قبل خلقه وتشويه أعضائه بقطع المقتول تعذيب: "المثْلَةُ هي 7الخطَّابي قالو     
  .8"أعضائه من ذلك أشبه ما أو عينه تُفقأ أو ُأذنه أو أنفه يجدع أن مثل وذلك

                                                           

فقيه مالكي، من أهل البصرة توفي عائدا ): هـ 378 - 000(عبيد اهللا بن الحسين بن الحسن أبو القاسم  الجلَّاب، ابن 1
، األعالم :الزركلي". مسائل الخالف " ، وكتاب في "التفريع في الفقه مذهب مالك " له كتاب . هــ 378من الحج سنة 

 . 193، ص4ج
الهداية الكافية الشافية ): هـ894: ت(الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا التونسي المالكي : نقلًا عن 2

 -المكتبة العلمية، بيروت هــ،1350، 1، ط)بن عرفة للرصاعشرح حدود ا(، لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية
  . 518لبنان، ص

ولد في بني . فاضل، من فقهاء المالكية): هـ 1201 - 1127(أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات الدردير، 3
أقرب المسالك لمذهب اإلمام ( :همن كتب. هـ 1201هـ، وتعلم باألزهر، وتوفي بالقاهرة سنة 1127عدي  بمصر سنة 

 .244، ص1، جاألعالم: الزركلي). شرح مختصر خليل(، و)منج التقدير(و ) مالك
 -هـ1417، 1، طحاشية الدسوقي على الشرح الكبير): هـ1230: ت(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي  4

  .  484، ص2لبنان، ج - ، دار الكتب العلمية، بيروتم1996
 الدين جمال الملقب الحنبلي، الفرج، الفقيه أبو البغدادي، القرشي الجوزي محمد بن علي بن الرحمن الجوزي، عبد ابن 5

 مئة ثالث نحو له. ببغداد ووفاته مولده. التصانيف كثير والحديث، التاريخ في عصره عالمة): هـ 597 -  508( الحافظ
 روح( ، و)ط -  وأخبارهم األذكياء( و منه، قطعة) ط- واألخبار مختصر السير في اآلثار، أهل فهوم تلقيح( :منها مصنف،
كان، أبو العباس شمس الدين ابن خلّ. 316، ص3، جاألعالم: الزركلي. ) ط - حنبل بن أحمد مناقب( و ،)ط - األرواح

 - ، دار صادر، بيروتدتدط،  ،وفيات األعيان): هـ681: ت(أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي اإلربلي 
 .142، ص3لبنان، ج

، 2المملكة العربية السعودية، ج -دار الوطن، الرياضدط، دت،  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين: الجوزيابن  6
 . 196ص

-بست أهل من محدث، فقيه): هـ 388 -  319(سليمان أبو البستي، الخطاب ابن إبراهيم بن محمد الخَطَّابي، ابن حمد 7
 سنن شرح في مجلدان،) ط - السنن معالم( :كتبه من -الخطاب بن عمر أخي - الخطاب بن زيد نسل من ،-كابل بالد من
  . 273ص ،2ج ،األعالم: الزركلي .بست في ، وتوفي)خ - الحديث غريب( و ،)ط - القرآن إعجاز بيان( و داود، أبي

، 2سوريا، ج - ، المطبعة العلمية، حلبم 1932 - هـ 1351 ،1ط، شرح سنن أبي داود -معالم السنن: ابيالخطّحمد  8
  .280ص
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  .2"نتقامي واالالتشفّ في إمعانًا األعضاء بعض قطع: "هي ، المثلة1قال الشيخ حمزة قاسمو     

ومن الواضح أن تعاريف الفقهاء تدور حول معنى قطع األطراف، وتشويه الجسم،      
  .واإليذاء، بطريقة غير مشروعة

     التعريف المناسب للمثلة، هولهذا يرى الباحث باالعتماد على ما عر فه الفقهاء، بأن :  

  .كّل فعل مقصود غير مشروع، فيه أذى، وأثر سيء على الجسم

  :شرح التعريف 

  .ليخرج به الفعل الخطأ": 3فعل مقصود" -     

  .ليخرج به ما كان حدا، أو قصاصا، أو له أصل في الشرع، كالتأديب": غير مشروع" -     

  . ليشمل اإلنسان والحيوان؛ الحي والميت": على الجسم" -     

  ":المثلة"لفاظ ذات الصلة لكلمة األ: ثالثًا

  - :العقوبة - 1     

 ام كّل: سوءا، واألصل فيها فعل بما الرجَل تَجزي َأن :والمعاقَبة، وهي من العقاب: لغةً     
  .4فعل السوء يعقُب، والجزاء عقَبه فَقَد شَيًئا، خَلَف

                                                           

سنوات، والتحق بعـد   10ى عمره حفظ القران كامالً ولم يتعد. ه 1343حمزة محمد قاسم هو األديب الراحل، ولد عام  1
 1374سعودية عـام  هـ، وأصبح مديرا للمدرسة ال 1359ذلك بمدرسة العلوم الشرعية في السعودية، وتخرج منها عام 

منـار القـارئ فـي شـرح     " :هـ، وبعد تقاعده من التعليم انكب على التأليف فألف كتابا في شرح الحديث النبوي واسمه
ــاري ــام "مختصــر صــحيح البخ ــوفي ع ــره، وتُ ـــ1431، وغي ــم . ه ــد قاس ــزة محم ــب حم ــع األدي -موق

http://hamzahq.wordpress.  
2 م، 1990 - هــ 1410دط، ، ر القاري شرح مختصر صحيح البخاريمنا): هـ1431: ت( دقاسم، حمزة محم 

  .370، ص3المملكة العربية السعودية، ج - سوريا، ومكتبة المؤيد، الطائف -مكتبة دار البيان، دمشق
قطع األطراف، تشويه الجسم، ترك الشخص بالعراء بال مواراة تنهشه الحيوانات، أو إلقاء الميت  :"الفعل"يدخل بمعنى  3

   . في البحر فيتفسخ وتأكله الحيتان، فهذه ألوان من المثلة سأذكرها في المطالب اآلتية
 .215، ص10، ج)قبمادة ع(، لسان العرب: ابن منظور 4
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  .1السوء على فعل الجزاء: اصطالحا     

  -:العذاب - 2     
  .3التَّعذيب اسم، وهو 2والعقُوبة النَّكَاُل: لغةً     
  .5مؤلمة عقوبة أو هو كّل. 4الشّديد اإليجاع هو :اصطالحا     
  :النّكال - 3     
 إذا بفالنٍ نَكَّلْتالرجوع، و: ، والنكوصنَكَصأي : ونَكَل، ينْكُُلو. 6العذَاب والعقُوبة :لغةً     
 امع ةيحنوالتّ الْمنْع هو: التَّنْكيلو. مثله ارتكاب عن غيره تُنَكِّل عقوبةً أجرمه، جرمٍ في عاقبته
   .7اليمين يف النُّكُول ومنه ؛يريد

العقوبة  :للنكال، هو -واهللا أعلم - صطالحيإن المعنى اإل: من المعنى اللغويويفهم      
  .الرادعة للغير

ارُِق {: ومنه قول اهللا عز وجّل      ارُِق َوالس) ارُِق َوالس) ارُِق َوالس) ارِقَةُ     َوالس) ارِقَةُ َوالس) ارِقَةُ َوالس) ارِقَةُ َوالس) يِْدَيُهَما    فَاْقَطُعوافَاْقَطُعوافَاْقَطُعوافَاْقَطُعوا    َوالس)
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
َسبَا    بَِمابَِمابَِمابَِما    َجَزاءً َجَزاءً َجَزاءً َجَزاءً     أ

َ
َسبَاك
َ
َسبَاك
َ
َسبَاك
َ
     ك

ً
Mنََكا 
ً

Mنََكا 
ً

Mنََكا 
ً

Mِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     نََكا     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�)     ا�)

 ُ ُ َوا�) ُ َوا�) ُ َوا�) }َحِكيمٌ َحِكيمٌ َحِكيمٌ َحِكيمٌ     َعزِيزٌ َعزِيزٌ َعزِيزٌ َعزِيزٌ     َوا�)
  .9"لُصوصيتهما على اهللا من عقوبة: ، أياهللا من انكالً: "قال الطبري .8888

  .10والعالقة بين العذاب والنّكال، ذلك أن العذاب أعم من النّكال     

  

                                                           

 .1525، ص2، جالمعاصرة العربية اللغة معجم: مختار احمد 1

  .585، ص1ج ،)مادة عذب( ،لسان العرب: ابن منظور 2
 .12، ص13ج لسان العرب،: ابن منظور 3
4 دار هـ،  1412، 1ط، المفردات في غريب القرآن): هـ502: ت(د الراغب األصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محم

 .554ص  سوريا، -القلم، الدار الشامية، دمشق
 .398، ص2ج ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيومي 5

  .329، ص3ج ،القاموس جواهر من العروس تاج: الزبيدي 6
  . 356، ص14ج ،)مادة نكل( ،لسان العرب: ابن منظور 7
 .38اآلية : سورة المائدة 8
  .297، ص10، ججامع البيان في تأويل القرآن: الطبري 9

 ،1ط، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم): هـ1270: ت(األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني 10 
  .139، ص1لبنان، ج -دار الكتب العلمية،  بيروتهـ، 1415



67  
 

   بالجثث التمثيل حكم: الثاني المطلب

نقل اإلجماع على هذا، ولكن لم يخل  1وبعضهم ،ذهب أهل العلم بالعموم إلى حرمة المثلة     
 عن المثلة، نهي كراهة، وليس بذي  ملسو هيلع هللا ىلصاألمر عن وجود بعض أهل العلم الّذين حملوا نهي النبي

  : تحريم؛ وعليه، فإنّهم ذهبوا في حكمهم للمثلة إلى رأيين

إلى حرمة المثلة، وكذا حرمة المثلة بالمحاربين بعد  2ذهب المذاهب األربعة :ولالرأي األ     
 إلىواستندوا في منعهم للمثلة  .أمواتًا مكّن منهم، سواء كانوا أحياء، أوالقدرة عليهم، والت

  : ، منهاالشرعية نصوص

 أبو جده وهو - األنصاري، يزيد بن اهللا عبد سمعت ثابت، بن عدي حدثنا :ولالدليل األ     
  .3"والمثْلَة النُّهبى عنملسو هيلع هللا ىلص النبي نهى": قال - أمه

 4عكل من رجالًا، أو ناسا، أن: " حدثهم ،مالك بن أنس أن: قتادة حدثنا :انيالدليل الث     
 ضرع، أهل كنّا إنّا اهللا، نبي يا: وقالوا باإلسالم، وتكلّموا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول على قَدموا ،5وعرينة

                                                           

شرح القبس في  :)هـ543: ت(أبو بكر ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا، المعافري االشبيلي المالكي : نظرا 1
  .596، ص1، جدار الغرب اإلسالمي، م1992، 1ط، موطأ مالك بن أنس

، 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني. 131، ص4، جرد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين: نظرا 2
بو عبد اهللا عليش، محمد بن أحمد بن محمد، أ. 484، ص2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي. 142ص

، 3لبنان، ج -م، دار الفكر، بيروت1989هـ،1409، دط، منح الجليل شرح مختصر خليل): هـ1299: ت(المالكي
، 3، طروضة الطالبين وعمدة المفتين): هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. 154ص

نَووي الجاوي، محمد بن عمر، البنتني  .251، ص10عمان، ج -دمشق -م، مكتب اإلسالمي، بيروت1991 -هـ1412
. 365لبنان، ص -، دت، دار الفكر، بيروت1، طنهاية الزين في إرشاد المبتدئين): هـ1316: ت(إقليما، التناري بلدا 

، 3، جاإلقناع متن عن القناع كشاف: البهوتى .520، ص2، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: الرحيبانى
 .53ص

 .2474 رقم حديث، 135، ص3ج صاحبه، إذن بغير النهبى باب والغصب، المظالم كتاب ،البخاري صحيح: البخاري 3
  ."وقهرا عيانًا أحد من الشيء أخذ )النهبى(": البغا، قال مصطفى تعليق

بطن من طابخة، من العدنانية، وعكل اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن : عكْل 4
): هـ1408: ت(كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني. إلياس بن مضر، فغلبت عليهم، وسموا باسمها

 .804، ص2لبنان، ج -الرسالة، بيروت م، مؤسسة 1994 -هـ  1414، 7طمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، 

، 2جمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، : كحالة. حي من قضاعة، من القحطانية، بطن من بجيلة، من كهالن: عرينة 5
  .776ص
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 أن وأمرهم وبراع، بِذَود ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول لهم فأمر المدينة، واستَوخَموا ريف، أهل نكن ولم
 بعد كفروا الحرة، ناحية كانوا حتّى فانطلقوا وأبوالها، ألبانها من فيشربوا فيه، يخرجوا

 آثارهم، في الطلب فبعث ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فبلغ الذود، واستاقوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول راعي وقتلوا إسالمهم،
 ،"حالهم على ماتوا حتّى الحرة، ناحية في وتُركوا أيديهم، وقطعوا أعينهم فسمروا بهم وأمر
  .1"عن المثْلَة وينهى الصدقة على يحثّ كان ذلك بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن بلغنا": قتادة قال

 على أميرا أمر إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان: قال أبيه، عن ،2بريدة بن سليمان عن :الدليل الثالث     
 اغزوا": قال ثم خيرا، المسلمين من معه ومن اهللا، بتقوى خاصته في أوصاه سرية، أو جيش،
 ولَا تَمثُلُوا، ولَا تَغْدروا، ولَا تَغُلُّوا، ولَا باهللا، اغْزوا كفر من قاتلوا اهللا، سبيل في اهللا باسم
  .3"...وِليدا تَقْتُلُوا

4الجهني عامر بن عقبة عن :رابعالدليل ال     
 بن وشرحبيل العاص، بن عمرو أن ،ت

 5بطريق ينَاق برأس ت الصديق بكر أبي إلى بريدا عقبة بعثا - رضي اهللا عنهما -حسنة

                                                           

  .4192 رقم حديث ،129ص ،5ج وعرينة، عكل قصة باب المغازي، كتاب ،البخاري صحيح: البخاري 1
  .إلى العشرة ةاإلبل ما بين الثالث: الذوداستثقلوها وكرهوا الِْإقَامة بها، : استوخموا الْمدينَةأهل المواشي، : أهل ضرع

: )هـ1138: ت(الدين نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد السندي، ). المسمار(فقئ العين بالحديدة: سمر
، 1سوريا، ج - اإلسالمية، حلب المطبوعات م، مكتب1986 -هـ1406، 2طالنسائي،  سنن على السندي حاشية

  .159ص
 وله ومائة، خمس سنة مات ثقة، .أبيه، وعائشة، وعمران بن حصين: روى عنتابعي، : األسلمي بريدة بن سليمان 2

  .52، ص5، جالنبالء أعالم سير: الذهبي .عاما تسعون
 وغيرها، الغزو بآداب إياهم ووصيته البعوث، على األمراء اإلمام تأمير باب والسير، الجهاد كتاب ،مسلم صحيح: مسلم 3

  . 4542، حديث رقم 854ص
 فقيها، فصيحا، مقرًئا، عالما، ، كانملسو هيلع هللا ىلص النبي عبس، صاحب أبو المقرئ، اإلمام،: المصري الجهني عامر بن عقبة 4

، النبالء أعالم سير: الذهبي. وخمسين ثمان سنة: مات .دمشق بفتح عمر إلى البريد كان وهو .الشأن كبير شاعرا، فرضيا،
 .467، ص2ج
الفائق في ): هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الْقَاِئد: -بلغَة الشَّام والروم- البطريق 5

 .56، ص2دار المعرفة، لبنان، جدت،  ،2، طغريب الحديث واألثر
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 فإنهم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خليفة يا: عقبة له فقال، ذلك أنكر ت بكر أبي على قدم فلما،  الشام
  .1"والخبر الكتاب يكفي فإنّما، رأس إلي يحمل ال والروم؟ بفارس َأفَاستنَان: قال ذلك، يصنعون

 روافم ،رضي اهللا عنهما عمر ابن عند كنت: قال ،2جبير بن سعيد عن: الدليل الخامس     
 من": عمر ابن وقال ا،عنه واتفرق عمر ابن رَأوا مافل يرمونَها، دجاجة نصبوا ،بنفر أو ،بفتْية
 مثّل من ملسو هيلع هللا ىلص النبي لعن ":عمر ابن عن...وأ"... اهذ فعل من لعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن ا؟هذ فعل

  .3"بالحيوان

  - :التمثيل بالمحاربين بعد القدرة عليهم، وهي فيها حاالت يجوز  واوقد استثن     

 وامثّل قد واكان نإ م قصاصا،عليه القدرة بعد ينيجوز التمثيل بالمحارب: الحالة االولى     
  - :، منهاواستندوا في ذلك إلى نصوص الشرعية، بالمثل كمعاملة بالمسلمين،

    اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     فَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ {: ول اهللا عز وجّلق :الدليل األول     

}َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ 
أباح اهللا عز وجل مجازاة الظالم : في تفسيره لهذه اآلية  5صفهانيل الراغب األقا  .4

                                                           

 -  هـ 1424، 3ط ،الكبرى السنن): هـ458: ت( الخراساني موسى بن علي بن الحسين بن أحمد بكر، أبو البيهقي، 1
، حديث رقم 223ص ،9الرؤوس، ج نقل في جاء ما السير، باب كتاب لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار م، 2003

18351 .  
 الدين سراج الملقن، ابن". صحيح إسناده:" وقال ابن الملقن ".إسناد رجاله ثقات": في التحقيققال شعيب األرنؤوط      

 الهجرة، م، دار2004-هـ1425 ،1ط ،المنير البدر): هـ804: ت( المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو
  . 107، ص9السعودية، ج-الرياض

 :ت( العسقالني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو حجر، ابن". صحيح إسنَاده: " العسقالني حجر بن قال     
 -بيروت العلمية، الكتب دار م، 1989 -هـ1419 ،1ط ،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص): هـ852
  .288ص ،4ج لبنان،

وهو حبشي األصل، من  .تابعي، كان أعلمهم على اإلطالق : )ه 95 - 45(اهللا عبد أبو الكوفي، األسدي، سعيد بن جبير 2
 .93، ص3، جاألعالم: الزركلي. أخذ العلم عن عبد اهللا بن عباس وابن عمر. من بني أسدموالي بني والبة بن الحارث 

، حديث 94، ص7، جوالمجثّمة والمصبورة المثلة من يكره ما باب، والصيد الذبائح كتاب، صحيح البخاري: البخاري 3
  . 5515رقم 

 .194اآلية : سورة البقرة 4
أديب، من الحكماء ): هـ 502 - 000) (أو األصبهاني(الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم اَألصفَهاني،  الراغب 5

) ط - محاضرات األدباء ( :ى كان يقرن باإلمام الغزالي، من كتبهسكن بغداد، واشتهر، حتّ) أصبهان(من أهل . العلماء
) ط -المفردات في غريب القرآن (تفسيره، و  كبير، طبعت مقدمته، أخذ عنه البيضاوي في) جامع التفاسير(مجلدان، و 

 .255، ص2، جاألعالم: الزركلي. وغيره
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صل أن المسلم ال يعتدي، واأل" َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     فَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوا: "لهذا قال اهللا عز وجل ؛اقترف من ظُلمبمثل ما 

  .ن المماثلة في العقاب مشروعةعلى ذلك، فإ وبناء. 1لكن المعنى هنا من االعتداء هو المجازاة

ُهوَ     َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ     بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ     ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ {: وجّل عز اهللا لوق :الدليل الثاني     
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
    ل

ابِرِينَ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ  ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) }لِلص)
 ظَلَمكم من المؤمنون أيها عاقبتم وإن: قال الطبري في تفسيره لهذه اآلية .2

  . 3فعاقبوه بعقوبة تُماثل االعتداء الّذي اعتدى عليكم به واعتَدى عليكم،

 عكٍْل من رجالًا، أو ناسا، أن" : ثهمحد مالك، بن أنس أن: قتادة ثنادح: الثالثالدليل      
 ضرعٍ، أهل كنّا إنّا اهللا، نبي يا: وقالوا باإلسالم، وتكلّموا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول على قَدموا وعرينَة،

 أن وأمرهم وبِراعٍ، بِذَود ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول لهم فأمر المدينة، واستَوخَموا ريف، أهل نكن ولم
 بعد كفروا الحرة، ناحية كانوا حتّى فانطلقوا وأبوالها، ألبانها من فيشربوا فيه، يخرجوا

 آثارهم، في الطَّلَب فبعث ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فبلغ الذود، واستاقوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول راعي وقتلوا إسالمهم،
  .4"حالهم على ماتوا حتّى الحرة، ناحية في وتُركوا أيديهم، وقطعوا فَسمروا أعينهم بهم وأمر
 اهذ فعل من قيل ،حجرين بين جارية رأس رض ايهودي أن: ت أنسٍ عن :لرابعاالدليل      

 به فأمر" ،فاعترف ،اليهودي فُأخذ ا،برأسه َأومَأتْف ،اليهودي سمي ىحتّ ن؟أفال ن،أفال ،بك
ملسو هيلع هللا ىلص النبي ضن بين رأسه فَر5"حجري.  
مصلحة للمسلمين، كأن يكون في  ذلك في كان نإ ينبالمحاربيجوز التمثيل : الحالة الثانية     

، التمثيل يكره ال فعندها العدوان، عن لمحاربينل زجر، أو لشوكتهم وكسر للكفّار، وهن التمثيل
  . 6إذا كان في ذلك مصلحة مرجوة

                                                           

 جامعة - اآلداب كلية والبقرة، الفاتحة وتفسير المقدمة: 1 جزء ،1ط ،األصفهاني الراغب تفسير: الراغب األصفهانى 1
 دار النساء سورة من 113 اآلية وحتى - عمران آل سورة أول من: 3 ،2 جزء...م 1999 -  هـ 1420: 1ط طنطا،
 سورة آخر وحتى - النساء سورة من 114 اآلية من: (5 ،4 جزء م،2003 -  هـ 1424: 1ط الرياض – الوطن
  .259، ص4م، ج 2001 - هـ 1422: 1ط القرى، أم جامعة - الدين وأصول الدعوة كلية) المائدة

  .126اآلية : سورة النحل 2
  .322، ص17، جالقرآن تأويل في البيان جامع: الطبري 3
  .5727، حديث رقم 129، ص7، كتاب الطب، باب من خرج من َأرض ال تُالَئمه، جصحيح البخاري: البخاري 4
، 3، جواليهود المسلم بين والخصومة االشخاص في يذكر ما باب، الخصومات كتاب، صحيح البخاري: البخاري 5

  .2413، حديث رقم 121ص
 .61، ص3، جالقناع عن متن اإلقناعكشاف : البهوتى: انظر 6
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بحيث يكون المسوغ  ة،مضر دفع أو منفعة جلبالّتي فيها  هيالمقصودة، ف المصلحةأما        
 ،دينهم عليهم يحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود ،الشرع مقصودلها هو تحقيق 

ولتحقيق هذه المصالح يتطلّب األمر في بعض األحيان . لهموامأو ،ونسلهم ،لهمووعق ،نفسهمأو
 أن: لك مخالفة للنص، ومثال ذلكتقديم المصلحة العامة، على المصلحة الخاصة ولو كان في ذ

فإما أن ال يرميهم المسلمون حفاظًا على أرواح  ،المسلمين ُأسارى من بجماعة سواتتر إذا ارالكفّ
يرميهم المسلمون، وعندها  أسارى المسلمين، وعندها سيتقدمون، ويقتلون كافّة المسلمين، وإما أن

 قد كفّوا ولكن يكونون - الشرع في به عهد ال وهذا - اذنب ذنبي لم امعصوم امسلم سيقتلون
: قائل يقول أن يجوزفعندها  ا،أيض األسارى ، الّذين لو تركوهم لقتلوا المسلمين ثمارالكفّزحف 

 أن اقطع نعلم األنّ الشرع؛ مقصود إلى أقرب المسلمين جميع فحفظ ،حال بكّل مقتول األسير هذا
   .القتل تقليل الشرع مقصود

أمر يتضمن حفظ أحد  وعليه؛ فالمصلحة إما أن تكون بجلب المنفعة، وتتحقّق بكّل     
ا أن تكون بدفع الضرر، وتتحقّق بدفع كّل1ات الخمسالضروريت أحد هذه  ، وإمفوأمر ي
2اتالضروري.  

أن نهي إلى  4عقيل ، وابن3المهلب القاسم أبي: ذهب بعض أهل العلم أمثال: الرأي الثاني     
ين، وليس بذي تحريم، واستدلّوا بقصة عن المثلة، نهي كراهة ملسو هيلع هللا ىلص النبيينرالّتي فيها دليل  الْع

في  على جواز الزيادة في العقوبة لمن عظم جرمه، ولو أن المثلة حرام لما كانت الزيادة

                                                           

1 حفظ المال النسل، حفظ العقل، حفظ حفظ النفس، حفظ الدين،: ات الخمسالضروري. 
، دار الكتب العلميةم، 1993 -  هـ1413، 1، طالمستصفى :)هـ505: ت(الطوسي محمد بن محمد حامد الغزالي، أبو 2

 .175لبنان، ص
  .423، ص8، جالبخارىشرح صحيح : الابن بطّ: نظرا 3
 513 - 431(عقيل بابن يعرف الوفاء، أبو الظفري، البغدادي عقيل بن محمد بن عقيل بن ، عليَأبو الوفاء البغْدادي 4

ثم أظهر التوبة . كان قوي الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته): هـ
  .313، ص4، جاألعالم: الزركلي. "كتاب الفنون " ور له تصانيف أعظمها حتى تمكن من الظه

 جامع): هـ795: ت( الحنبلي البغدادي، السالمي، الحسن، بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين رجب، ابن: انظر     
 .388ص ،1ج لبنان، -بيروت الرسالة، مؤسسة م،2001 - هـ1422 ،7ط ،والحكم العلوم
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المثلة نهي كراهة، وليس ، لهذا فالنهي عن العقوبة؛ ألن كّل زيادة في العقوبة هي من قبيل المثلة
  .نهي تحريم

  :الترجيح بين اآلراء

ذهب أهل العلم في الجملة إلى تحريم المثلة، باستثناء قلّة، أمثال المهلب، وابن عقيل، كما      
بينت سابقًا؛ لكنّهم اختلفوا في اآليات واألحاديث الّتي أجازت المثلة؛ فمنهم من قال أنّها 

فيصح عندها  -2، ومنهم من اعتبرها محكمة-ز المعاملة بالمثلوهذا يلغي جوا -1منسوخة
وفيما ، واعتبروا األحاديث المجيزة للمثلة، أنّها جائزة من باب القصاص؛ -العقوبة بالمثل استثناء

  :يلي تفصيل المسألة
منسوخة بقوله عز  – 3}    ...ُعوقِبُْتْم بِهُعوقِبُْتْم بِهُعوقِبُْتْم بِهُعوقِبُْتْم بِه    َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ {-الفريق األول آية اعتبر  -1

     َصْبُكَ َصْبُكَ َصْبُكَ َصْبُكَ     َوَماَوَماَوَماَوَما    َواْصِبْ َواْصِبْ َواْصِبْ َواْصِبْ { :وجّل
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ     ِ ِ بِا�) ِ بِا�) ِ بِا�) }...بِا�)
معاملة التمثيل، وإن كان من باب الوعليه ال يجوز ، 4

   .بالمثل
الفريق الثاني اعتبر اآلية األولى محكمة، وحملت اآلية األخرى على استحباب الصبر،  -2

  .5بالمثل، لكن ترك ذلك مستحبالتمثيل كمعاملة  يجوز، وعليه معاملة بالمثلالتمثيل كوترك 
محكمة غير منسوخة كما  -}...بِهبِهبِهبِه    ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ {-والراجح أن اآلية      

 عباده تعالى اهللا أمر ،محكمة آية هي: الصواب من القول في ذلك": رجح ذلك الطبري، حين قال
 لهم، اهللا جعله ذيالّ الحقّ - نفسٍ أو ماٍل من - حقٍّ من غيرهم ِلبق لهم وجب فيما يتجاوزوا ال أن
، 6"امفهوم اصحيح اوجه حكمةم هابأنّ لقولا وأن نسخها، على داللة ال إذ منسوخة، غير هاوأنّ

  . 7"صاصالق في التماثل جواز على دليٌل اآلية هذه في: "وقال القرطبي

                                                           

 الهادي عبد ابن أحمد بن حسن بن المبرد، يوسف ابن .عنه متراخٍ بخطاب متقدم، بخطاب الثابت الحكم رفع: النسخ 1
م، مكتبة غراس،  2012 - هـ 1433، 1، طاألصول علم إلى السول غاية: )هـ909: ت(الدين جمال الصالحي،

  .86الكويت، ص
القيرواني، علي بن فَضال بن علي بن : انظر. ا، أو ما يعلم تعيين تأويلها واحديحتمل من التأويل إال وجه ما ال: المحكم 2

دار الكتب العلمية،  م، 2007 - هـ 1428 ،1ط، النكت في القرآن الكريم): هـ479: ت(غالب المجاشعي، أبو الحسن
  .173لبنان، ص -بيروت

 .126آية : سورة النحل 3
 .127آية : سورة النحل 4
  .325ص -322ص ،17ج ،القرآن تأويل في البيان جامع: الطبري 5
  .المصدر السابق 6
 .  202، ص10، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 7
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في هذا  2المرداوي؛ حيث قال 1"أحدهما إلغاء من أولى الدليلين إعمال: "ووفقًا للقاعدة     
 بينهما، الجمع علينا رتعذّ إذا منسوخ لاألو بأن نحكم ماإنّ األنّ الجمع؛ إمكان مع نسخ ال : "السياق

الّتي استدّل بها العلماء على  4، وبالنظر لآليات3"نسخ فال ،بمقبول بينهما وجمعنا ريتعذّ لم فإذا
بالضوابط -كان من باب المعاملة بالمثل جائز نإن حكم المثلة إ: جواز المثلة، نستطيع أن نقول

ُهوَ     َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ     َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ ...{: مع أن تركه أفضل، نزولًا عند قول اهللا عز وجّل  -الّتي سأذكرها
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
    َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ     ل

ابِرِينَ  ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) }لِلص)
5.  

     حيث وردت أحاديث ة الّتي ظاهرها التعارضفة من األدلّوما ورد في السنة المشر ،
تُحرم المثلة، وأخرى فيها إشارة على جواز  -6سبق أن ذكرتها في عرضي لألدلّة-صحيحة 

ها قد في فعله بالْعرنيين؛ إلّا أنّه من يتبصر في هذه الحادثة يجد أنّ ملسو هيلع هللا ىلص، كما ثبت عن النبي 7المثلة
 الحكم نُفّإ، وأنّها كانت كمعاملة بالمثل، إذ ملسو هيلع هللا ىلصخضعت إلى محكمة النبي ا بحقّ  ذنقصاص

                                                           

 الكتب ، دط، دت، داراألصول لب شرح في الوصول غاية: )هـ926: ت(أحمد بن محمد بن زكريا األنصاري، زكريا 1
  .11مصر، ص الكبرى، العربية

) قرب نابلس(ولد في مردا  ،فقيه حنبلي، من العلماء): هـ 885 - 817( الدمشقي أحمد بن سليمان بن ، عليالمرداوي 2
في اثني عشر جزءا، و " ط  -اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف " من كتبه . وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها

التحبير في شرح " في أصول الفقه، وشرح " خ  - تحرير المنقول" و " ط  -التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع " 
 .292، ص4، جاألعالم: الزركلي". التحرير 

، التحبير شرح التحرير): هـ885: ت(المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي  3
 .2983، ص6السعودية، ج  -مكتبة الرشد، الرياض  م،2000 - هـ1421 ،1ط
يُْكمْ {    وووو    }    ...بِهبِهبِهبِه    ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ { 4

َ
يْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدى َعل

َ
يُْكْم فَاْعتَُدوا َعل

َ
يُْكمْ َفَمِن اْعتََدى َعل

َ
يْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدى َعل

َ
يُْكْم فَاْعتَُدوا َعل

َ
يُْكمْ َفَمِن اْعتََدى َعل

َ
يْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدى َعل

َ
يُْكْم فَاْعتَُدوا َعل

َ
يُْكمْ َفَمِن اْعتََدى َعل

َ
يْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدى َعل

َ
يُْكْم فَاْعتَُدوا َعل

َ
وََجَزاُء وََجَزاُء وََجَزاُء وََجَزاُء {و و و و     }َفَمِن اْعتََدى َعل

َها
ُ
َهاَسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِثْل
ُ
َهاَسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِثْل
ُ
َهاَسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِثْل
ُ
 .}...َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِثْل

  .126اآلية : سورة النحل 5
 .76صحتّى ، 72ص: انظر 6
  :المثلة، إلّا أنّها ضعيفة اإلسناد، لهذا لم أذكرها في المتن، ومنهاأخرى فيها إشارة لجواز اديث هنالك أح 7

 جهل أبي برأس بشّر يوم صلّى ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن: أوفى أبي بن اهللا عبد عن شعثاء عن رجاء، بن سلمة عن     
 م، 2009 - هـ 1430 ،1ط ،ماجه ابن سنن): هـ273: ت(القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجة، ابن. ركعتين

  .401ص ،2ج لبنان، -بيروت العالمية، الرسالة دار
  ". ضعيف إسناده: " التحقيق في األرنؤوط شعيب قال     
 بن علي بن أحمد الفضل أبو حجر، ابن". شعثاء وجهالة سلمة، لحال ضعيف ِإسناده الباب حديث: " حجر ابن قال     
 -  والتوزيع للنشر العاصمة دار ،1ط ،الثّمانية المسانيد بِزواِئد العاليةُ المطَالب): هـ852: ت(العسقالني أحمد بن محمد
 هـ 1420: 18 - 12 المجلد من م، 1998 -  هـ 1419: 11 -  1 المجلد من السعودية، والتوزيع، للنشر الغيث دار
  .543ص ،4ج م، 2000 -

 جعفر أبو العقيلي،". بشيء ليس كوفي رجاء، بن سلمة: يقول معين بن يحيى عن: "قال الضعفاء في العقيلي وذكره     
  م،1984 -  هـ1404، 1ط ،الكبير الضعفاء): هـ322: ت(المكي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد
  .149ص ،2ج لبنان، -بيروت العلمية، المكتبة دار
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هذا ال تعارض بين وهو حرمة المثلة، وبمستثناة من الحكم األصلي، لهذا هي المعتدين، 
، قوٌل ضعيف ومنفرد في هذا الباب يحتاج ألدلّة أخرى؛ وال األحاديث؛ والقول بكراهة المثلة

. العقوبة لعظم الجرمفي  زيادةأنّه حديث العرنيين على  واحمليسلّم ألصحاب هذا الرأي، الّذين 
 في ثبت: " وجوب تحريم المثلة بالكافر بعد التمكّن منه، معلّلًا رأيه قائلًا1ويؤكّد لنا ابن عابدين

 لم وإن ظاهر، فالنسخ الْعرنيين قصة عن امتأخر كان فإن المثلة عن النهي ماوغيره الصحيحين
  .2"اآلخر بنسخ الحكم ويتضمن محرمال فيقدم ومبِيح، محرم تعارض فقد يدرِ

إذا ، إلّا احرام المثلة حكمأن نُلحقها بالقصاص، فيصبح  ادثوالح هذهفالصحيح في مثل        
دون كانت من باب المعاملة بالمثل  نوالقول بجواز المثلة إ. ، فيجوزباب القصاص كان من
بالقصاص، يعطي الضوء األخضر لكّل شخص أن يحكم لنفسه بحسب فهمه وهواه، تقيدها 

والنتيجة من ذلك الفوضى، وتأجج روح اإلنتقام؛ لكن حين تكون قصاصا، تكون وفق ضوابط 
بحاجة للحاكم حتّى ينفّذ حكم للمصلحة العامة للمسلمين، وعليه تكون ينظر فيها وحدود شرعية، 

  . من اعتدى دون التعميمخاصا بالتمثيل بشخص ما، أو حتّى بمجموعة معينة، ويكون الحكم 

فلو أن أحد الكفّار مثّل بالمسلمين، ال نستطيع أن نمثّل بأي كافر تحت غطاء المعاملة      
 {: قول اهللا عز وجّل بالمثل، فهذا ينافي

َ
Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mْخَرى    وِْزرَ وِْزرَ وِْزرَ وِْزرَ     َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ     تَزِرُ تَزِرُ تَزِرُ تَزِرُ     َو
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
}أ

، فأصل المعاملة بالمثل أن 3

   .تكون على من اعتدى

لبالد  وحملها ارؤوس الكفّرنقل ما ورد في السيرة من ستناد إلى ال يمكن االكذلك و     
مكن أن يستند إليها من يريد إجازة المثلة بالقتلى، فقد ذهب إلى كراهة ذلك يالمسلمين، الّتي 

 رءوس نقل كرهوي : "الشربيني لخطيبد ورد على لسان اوق؛ 5، وحرمها المالكية4األئمة الثالثة
                                                           

فقيه الديار الشامية وإمام ): هـ 1252 -  1198(الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين ، محمدابن عابدين 1
خمس مجلدات، فقه، يعرف بحاشية ) ط -رد المحتار على الدر المختار (له . مولده ووفاته في دمشق .الحنفية في عصره

  .42، ص6، ج األعالم: الزركلي. ابن عابدي، ومؤلفات ُأخرى
  .131، ص4، جر المختاررد المحتار على الد: ابن عابدين 2
 .164اآلية : سورة االنعام 3
، 1، طالدقائق كنز شرح الفائق النهر: )هـ1005 :ت( الحنفي إبراهيم بن عمر الدين ابن نجيم، سراج: انظر 4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني : الشربيني. 207، ص3لبنان، ج -، بيروت العلمية الكتب دار م، 2002 - هـ1422
 .520، ص2، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: الرحيبانى. 36، ص6، جالمنهاجألفاظ 

 الجواهر عقد: )هـ616: ت( المالكي السعدي الجذامي نزار بن نجم بن اهللا عبد الدين جالل محمد شَاس، أبو ابن 5
 .319، ص1لبنان، ج -بيروت اإلسالمي، الغرب م، دار 2003 -  هـ 1423، 1، طالمدينة عالم مذهب في الثمينة
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 ،1ثبوته في مواتكلّ فقد جهل أبي رأس حمل من وير وما بالدنا، إلى بالدهم من ونحوها ارالكفّ
 إليه الناس لينظر فعلوه وكأنّهم بلد إلى بلد من ال موضع، إلى موضع من ملح إنّما ثبوته وبتقدير
  .2"والغزالي الماوردي: قاله كما كرهي لم ارللكفّ نكاية ذلك في كان وإن ،موته فيتحققّوا

لديهم ما ألن لدينا ما يمنعنا، وليس ا؛ نئشُهدابلهذا ال مثلة في الحروب بصفة عامة وإن مثّل      
  .يمنعهم

التمثيل يحرم : وبهذا يكون حكم المثلة بالمحاربين بعد القدرة عليهم، والتمكّن منهم، هو     
 .إلّا على وجه القصاص بالكافر بعد القدرة عليه،

 
                                                           

وجدت أبا جهل، لعنه اهللا، في قتلى بدر وبه رمق فحززت رأسه، فجئت به إلى ": عن عبد اهللا بن مسعود، قال :الحديث 1
: ، قال"هذا والذي ال إله إال هو رأس أبي جهل؟": هذا والّذي ال إله إال هو رأس أبي جهل، فقال: فقلت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وهذا الحديث ال يروى عن ابن عباس عن ابن  ."نعم، فوضعته بين يديه فحمد اهللا: ، قلت ملسو هيلع هللا ىلصوكانت يمين رسول اهللا 
: ت(البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي. مسعود إال من هذا الوجه متصلًا

، مكتبة العلوم والحكم، )م2009م، وانتهت 1988بدأت (،  1، طخارمسند البزار المنشور باسم البحر الز ):هـ292
  .267، ص4السعودية، ج -المدينة المنورة

: ملسو هيلع هللا ىلص النّبي قال: قال ،تتتت أنسٍ عن: وقد ورد في صحيح البخاري ما يضعف من صحة حديث ابن مسعود، وهو     
: قال جهٍل؟ أبو َأَأنْتَ،: قال برد، حتّى عفْراء ابنَا ضربه قد فوجده مسعود ابن فانْطلق. »جهٍل أبو صنع ما ينظر من"

 صحيح: البخاري". جهٍل أبو أنت": يونس بن أحمد قال قومه قَتَلَه رجٍل أو قَتَلْتُموه، رجٍل فوقَ وهل: قال بِلحيته، فأخذ
  .مات: برد: قال مصطفى البغا في التعليق .3962 رقم حديث ،74ص ،5ج جهل، أبي قتل باب المغازي، كتاب ،البخاري

وورد أيضا في صحيح البخاري ما يؤكّد أن الّذي قتل أبا جهل هو ابن عفرا وابن الجموح، وليس ابن مسعود، وهذا      
 بن حصال عن: أيضا من شأنه إضعاف رواية ابن مسعود الّتي فيها أن ابن مسعود هو الّذي قتل أبا جهل، والحديث هو

 وعن يميني عن فنَظَرتُ بدرٍ، يوم الصفّ في واقفٌ أنا بينَا: قال جده، عن أبيه، عن عوف، بن الرحمن عبد بن إبراهيم
 عم يا: فقال َأحدهما فَغَمزني - منهما َأضلَع بين أكُون أن تَمنَّيتُ َأسنَانُهما، حديثة -األنصار من بِغُالَمين أنا فإذا شماِلي،

 بِيده، نَفْسي والّذي ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسوَل يسب َأنَّه ُأخْبِرتُ: قال أخي؟ ابن يا إليه حاجتُك ما نعم،: قلتُ جهٍل؟ َأبا تَعرفُ هل
لَِئن تُهَأيفَارِقُ الَ ري يادوس هادوتَّى سوتَ حمُل يجنَّا، اَألعتُ مبجفَتَع ،ي ِلذَِلكنزفَغَم ،ا، لي فقال اآلخَرثْلَهفلم م أن َأنْشَب 

 قَتَالَه، حتّى فَضرباه بِسيفَيهِما، فَابتَدراه سَألْتُماني، الّذي صاحبكُما هذا إن أال: قلتُ الناس، في يجوُل جهٍل َأبي إلى نَظرتُ
فَا ثُمرملسو هيلع هللا ىلص اللَّه سولر إلى انْص ، اهرا«: فقال فََأخْبكُم؟ َأيكُلُّ قال ،»قَتَلَه داحا ومنْهأنا: م ،ا هل«: فقال قَتَلْتُهتُمحسم 

 عفْراء، ابن معاذَ وكَانَا ،»الجموحِ بنِ عمرِو بنِ ِلمعاذ سلَبه قَتَلَه، كالَكُما«: فقال السيفَينِ، في فنظر ال،: قاال ،»سيفَيكُما؟
 فرض كتاب ،البخاري صحيح: البخاري. " َأباه وِإبراهيم صاِلحا، يوسف سمع: محمد قال"  الجموحِ، بنِ عمرِو بن ومعاذَ

 حديث ،91ص ،4ج فيه ، اإلمام وحكم يخمس، أن غير من سلبه فله قتيال قتل ومن األسالب يخمس لم من باب الخمس ،
  .3141 رقم

 .36، ص6جالمنهاج،  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني: الشربيني 2
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  بالمصابين التمثيل حكم: المطلب الثالث  

     تو ذهب العلماء بالجملة إلى تحريم المثلة بالحيوإن كان المتبادر للذهن عند سماع المي ،
 ،ت والحيتحريم المثلة شمل المي ت؛ إلّا أنة بالميالمثلة مفهوم على غلب وإنالمثلة أنّها خاص - 

 الحيالميت، وما كان في حقّ  حقّ فيأنّها خاصة   - الّتي هي نوع من العذاب؛ لكنّها أخص منه
   .1من المثلة؛ إنّما يطلق عليها التعذيب

      ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي" :رظْمِ كَسع تيالْم رِها كَكَسيمت 2"حرفيه إشارة إلى العلّة الّتي بسببها ح ،
التعذيب والتنكيل به، وإذا كان هذا  جراءالعذاب واألذى الّذي يصل إلى الميت من : المثلة، وهي

لى حرمة المثلة في حقّ الحي، إذ ال أوميت لوصول األذى له، فمن باب التنكيل حراما بحقّ ال
اء تعذيبه نزاع، وال شكمن جر في وصول األذى للحي .  

وذهب العلماء إلى أكثر من ذلك، حيث جعلوا األفعال الّتي فيها تغيير لخلق اهللا من المثلة      
  :أيضا

                                                           

 .108، ص36، جالموسوعة الفقهية الكويتية 1
سنن أبي ): هـ275: ت(أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني  2

م، كتاب الجنائز، باب في الحفّار يجد العظم، هل يتنكَّب ذلك المكان؟، دار الرسالة  2009 -هـ  1430، 1، طداود
حديث صحيح، : "تحقيق شعيب األرنؤوط، قال في التحقيق. 3207، رقم الحديث 116، ص5لبنان، ج -العالمية، بيروت

   ".حسن هوإسناد

ا واحدا، وهو سعد بن سعيد األنصاري فضعفه أحمد بن حنبل رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ إلّا رجلً: " وقال النووي     
النووي، أبو زكريا محيي ". ووثّقه األكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في االحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود

بيروت،  –م، مؤسسة الرسالة، لبنان 1997 -هـ 1418، 1خالصة األحكام، ط): هـ676: ت (الدين يحيى بن شرف 
  .769، ص6، جالمنير البدر: ابن الملقن : ، انظرحه كذلك ابن الملقنوصح .1035، ص2ج

 د بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن  القطان، ابن: ، انظرنه ابن القطانوحست(علي بن محم :
، 4السعودية، ج -الرياض، يبةر طم، دار1997-هـ1418 ،1ط ،األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان: )هـ628
 .212ص
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 2كذا المالكيةو مثلة، إلى عدم جواز تسخيم الوجه في عقوبة التعزير؛ ألنّها 1الحنفية فذهب      
لخلق  ابمصر، واعتبروه تغيير الّذي يفعل باألفراح كفحم، بسواد الوجه 3إلى تحريم تسخيمذهبوا 

   .اهللا، وأنّه مثلة

     ة إلى أنألنّه ؛مثلة المرأة، رأس شعر وحلق الرجل، لحية حلق في وكذلك ذهب الحنفي 
  .4اهللا لخلق تغيير أيضا

 على سيء وأثر أذى، فيه مشروع، غير مقصود فعل كّل: ن المثلة هيفإوكما بينت سابقًا      
، فال تقتصر المثلة على الميت دون الحي، لهذا فإن المثلة في حقّ المصابين لها نفس حكم الجسم

  .  القصاص وجه على إلّاالتمثيل بالمصابين، يحرم : الموتى، أو جثثهم، وهو المثلة في حقّ

  المثلة؟ من والمصابين الجثث تصوير هل: الرابع المطلب

 متعلّق هو ما فمنها اإلسالمية، الشريعة أجلها من جاءت الّتي األهداف هي كثيرة          
 عمله وفي وعقيدته، فكره في الرباني المنهاج التزم الّذي للفرد الجنّة تضمن بحيث باآلخرة،
 الحقوق لحفظ اإلسالمية الشريعة جاءت بحيث نعيشها، الّتي الدنياب متعلّق هو ما ومنها وعبادته؛

 عز اهللا مخلوقات باقي عن وتكريمه اإلنسان، إنسانية لصون أيضا وجاءت وللمجتمع، للفرد،
  .التكليف مناط هو الّذي بالعقل عاله في جّل اهللا خصه حيث وجّل،

، حفظ خصوصياته وسترها؛ سواء في في الشريعة اإلسالمية من الحقوق الّتي تتعلّق بالفرد     
محياه، أو في مماته، وقد خص اهللا عز وجّل اإلنسان عن باقي مخلوقاته بأحكام بعد موته، 

دفن الموتى الّتي فيها مظهر من مظاهر تكرمة الميت، والستر له، وحفظ  5فأوجب على األمة
                                                           

 دار م،1993 - هـ1414، دط، المبسوط: )هـ483: ت( األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي، محمد 1
 .145، ص16لبنان، ج -بيروت المعرفة،

  141، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لدسوقيا 2
  .144، صمختار الصحاح: الرازي. هو السواد الذي يتعلّق بأسفل القدر ومحيطه، من كثرة الدخان: السخام 3
  .149ص ،1ج، الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني 4 
 منهم به قام ومن اإلمكان، عند تركه يسعهم ال الناس على واجب الزم الميت دفن أن على األمة أجمعت: "قال ابن المنذر 5

اإلجماع البن  :)هـ319: ت(النيسابوري إبراهيم بن محمد بكر أبوابن المنذر،  ."المسلمين سائر على ذلك فرض سقط
  .44السعودية، ص -، الرياضدار المسلم هـ،1425 ،1ط ،المنذر
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ماتَهُ     ُثم) ُثم) ُثم) ُثم) {: تعالى قد قالفخصوصياته، 
َ
ماتَهُ أ
َ
ماتَهُ أ
َ
ماتَهُ أ
َ
ْقَبَهُ     أ

َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
}فَأ

 له جعل أي: "القرطبي في تفسيره لهذه اآلية قال ،1

  . 2"والعوافي الطير تأكله األرض وجه ىعل ىيلقَ امم يجعله ولم اما،إكر فيه يوارى راقب

 يوم القتلى حملنا كنّا: قال ،تتتت اهللا عبد بن جابر عنروي  بما ،ملسو هيلع هللا ىلص نانبي سنّة ذلك وأكّدت     
 في القتلى تدفنوا أن يأمركم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن: "فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي منادي فجاء لندفنهم، ُأحد

  . 3"فرددناهم »مضاجعهم

وعدم جواز اإلطالع على عوراته، بل  حفظ خصوصية الفرد في حياته، ما يخص اأمو     
َها{: هو قول اهللا عز وجّلفوجوب الستر عليه،  ي�

َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M    َحت) َحت) َحت) َحت)     ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ     َغْيَ َغْيَ َغْيَ َغْيَ     ُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًا    تَْدُخلُواتَْدُخلُواتَْدُخلُواتَْدُخلُوا    

نُِسوا
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
ُِموا    تَْستَأ

ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
     َوتَُسل

َ
0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

ْهلَِها    0َ
َ
ْهلَِهاأ
َ
ْهلَِهاأ
َ
ْهلَِهاأ
َ
ُكمْ     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ     ذَلُِكمْ ذَلُِكمْ ذَلُِكمْ ذَلُِكمْ     أ

(
ُكمْ لََعل
(
ُكمْ لََعل
(
ُكمْ لََعل
(
ُرونَ     لََعل

(
ُرونَ تََذك
(
ُرونَ تََذك
(
ُرونَ تََذك
(
}تََذك

القرطبي في تفسيره لهذه  قال،  4444
 األبصار، عن فيها وسترهم ،- بالمنازل لهوفض هكرم ذيالّ - آدم يبن سبحانه اهللا صصخ : "اآلية
 أو ،خارج من فيها ما على لعوايطّ أن الخلق على جروح االنفراد، على بها االستمتاع كهموملّ

ف أربابها، إذن غير من لجوهايلعيطّ الئلّ عليهم الستر إلى يرجع بما بهمأد 5"عورة على منهم أحد.  
: ملسو هيلع هللا ىلص العباد على ستر العورات والعيوب في قوله ما يحثّ ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد على لسان رسولنا الكريم  
  .6"الْقيامة يوم اُهللا ستَره ِإلَّا الدنْيا، في عبدا عبد يستُر لَا"

 استر الدفن في أن أحد على يخفى وال، 8مثلة دفن، بال الميت تركإلى أن  7وذهب ابن حزم    
ُ     َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث {: قوله فيتعالى اهللا  هذا أشار وإلى الميت، لسوءة ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) رِْض     ِف ِف ِف ِف     َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث     ُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًا    ا�)

َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
يَْف     لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ     ال

َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
    ك

                                                           

  .21اآلية : سورة عبس 1
 . الحيوانات: العوافي .219، ص19، جالجامع ألحكام القرآن : القرطبي2 
 ،3ج ذلك، وكراهة أرض إلى أرض من يحمل الميت في باب الجنائز، ، دار الرسالة،  كتابداود أبي سنن :داود أبو 3

  ". إسناده صحيح": قال شعيب األرنؤوط في التحقيق. 3165 الحديث رقم ،202ص
 .27اآلية : سورة النور 4
 .212، ص12ج، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 5
 في عليه يستر بأن الدنيا، في عيبه تعالى اهللا ستر من بشارة باب، واآلداب والصلة البر كتاب، صحيح مسلم: مسلم 6

  .2590، حديث رقم 1248، صاآلخرة
عالم األندلس في  وكان. بقرطبة ولد ):هـ 456 -  384(محمد أبو الظاهري، حزم بن سعيد بن أحمد بن ، عليابن حزم 7

وا على بغضه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل الى ؤا من العلماء والفقهاء، فتمالوانتقد كثير .عصره، وأحد أئمة اإلسالم
" : أشهر مصنفاتهومن  .لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان: وكان يقال. فتوفي فيها) من بالد األندلس(بادية ليلة 

 .254، ص4، جاألعالم: الزركلي. وغيرها" ط  -مهرة األنساب ج" فقه، و  "ط  -المحلى 
  ..338ص ،3ج لبنان، - بيروت الفكر، دار دط، دت، ،باآلثار المحلّى: حزم ابن 8
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ِخيهِ         َسوْأَءةَ َسوْأَءةَ َسوْأَءةَ َسوْأَءةَ     يَُوارِييَُوارِييَُوارِييَُوارِي
َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
}أ

 هذا يكون وال إلنسان،ل وستر السوءة، ترس ويتّضح لنا أن من علل الدفن. 1
 وعدم التشهيرفإن التصوير مناف للستر، وفيه إبقاء لفرصة  العكس، على بل ،تصوير الجثث في

، وعدم مواراة الدفن ترك كان فإذا ،ما دامت الصورة موجودة تُرى أن مكني الّتي لعيوبا ستر
 ،نفسها العلّة في الشتراكهما المثلة، من أيضا تصوير الجثث فإن المثلة، من ة في الترابالجثّ

وكذلك تصوير المصابين الّذي فيه أيضا نوع من التشهير ونشر العيوب، ومنافاة للذّوق اإلنساني 
العام والطبائع السليمة، فال يخلو المصاب من أن يكون مكشوف العورة، أو يكون في وضع 

 واهللا ،المثلة من والمصابين الجثث تصويرن عليه فإذهول وخوف ال يريد أن يطّلع عليه أحد، و
  .أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .31اآلية: سورة المائدة 1
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  المبحث الثالث
  المصالح المترتبة على تصوير الجثث والمصابين

  :مطالبأربعة وفيه 

  المصالح اإلعالمية واإلخبارية وآثارها على الرأي العام: المطلب األول

  االنسان حقوق ضدما يمارس  فضحو المصالح التوثيقية: المطلب الثاني

  ومعاملة اآلخر بالمثلالتشفّي : المطلب الثالث

  التأثير النفسي على العدو: المطلب الرابع

  العام الرأي على وآثارها واإلخبارية اإلعالمية المصالح :األول لمطلبا

األخبار، سواء عن طريق  نشرية في الحديثة األكثر أهم يةوسائل اإلعالملقد باتت ال     
الفيس البوك، أو  :جتماعياال تواصلال المحطّات الفضائية، أو الشبكة العنكبوتية، أو وسائل

  ...، وغيرهاالتويتر، أو اليوتيوب

 في لنا مالزمة تكون تكادة، اليومي حياتنا في اهام اعنصر لشكّتُ الوسائل هذه أصبحت وقد     
، حتاج إلى أكثر من أن يقوم أحدهم بتصويرهي اليوم خبر فليس هنالكالسيارة؛ و ،والعمل ،المنزل

 وسائل، أو عبر ات الفضائية، أو المحطّالعنكبوتية الشبكة عبر القيام بنشرهثم  أو كتابته،
؛ فنشر الخبر اليوم ال يحتاج إلى أكثر من دقائق حتّى يتم إيصاله إلى العالم جتماعياال التواصل

   . برمته

وتكمن المصلحة في نشر صور الجثث والمصابين عبر وسائل اإلعالم في كون الواجب الّذي  
 يقوموا ىحتّ من المسلمين، ةالحي الضمائر وأصحاب الغيرة أهلمن  يراهيترتّب على من 

 رسول قالتهم، فقد ومساعدإخوانهم،  نصرةني، واألخالقي، الّذي يحتّم عليهم الدي بواجبهم
 عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتَعاطُفهِم وتَراحمهِم، في تَوادهم، المؤمنين مثل: " ملسو هيلع هللا ىلصاهللا
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وفي هذا الحديث إشارة ألفراد هذه األمة يلزمهم على  .1"والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى
... نشر أخبار ما يحصل لألمة من انتهاكات، كالقتل، أو التعذيب للمسلمين، أو حز الرؤوس

فنشر مثل هذه األخبار تُحرض األمة اإلسالمية لتشترك جميعها في الذب قدر المستطاع عما 
 عز اهللا يقولعلى التحرك في سبيل إنقاذ إخوانهم، إذ  وتُحفّزها االنتهاكات،تتعرض له من 

     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما{: وجّل
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ََسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ     ِف ِف ِف ِف     ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُون     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُمْستَْضَعفِيَ     ا�)
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
انِ     َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ     الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
ِينَ     َوال

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ونَ     ال
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
    َيُقول

ْخرِْجنَا    َرب)نَاَرب)نَاَرب)نَاَرب)نَا
َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أ ِ َهِذه ِ َهِذه ِ َهِذه َقْريَةِ     َهِذه

ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
الِمِ     ال الِمِ الظ) الِمِ الظ) الِمِ الظ) ْهلَُها    الظ)

َ
ْهلَُهاأ
َ
ْهلَُهاأ
َ
ْهلَُهاأ
َ
}...أ

، فليس هناك أعظم من أمة تتحرك من أجل الدفاع 2

فإن لم تكن األمة مهيأة لذلك؛ فيكون في ... عن أفرادها المستضعفين، والمغتصبين، والمشردين
نشر الصور، تحريض لألمة، واستنفار لها من أجل الدعاء والتضرع هللا عز وجّل، حتى 

  .يصرف السوء عنها

 ،تحقيقاتالو ،خباراألو، تعليقاتالو ،مقاالتال منأن الرأي العام يتأثّر فيما ينشر  ال شكو     
، أو "الرصاصة السحرية"، صاحب نظرية 3، بل قال بعضهم أمثال هارولد الزويلصورالو
تحقيقه عن طريق الجدل،  تحقيقه بالعنف، أو القهر ممكن يمكنإن ما : 4"الحقنة تحت الجلد"

واإلقناع من خالل وسائل اإلعالم؛ ونظر أصحاب هذه النظرية إلى جماهير وسائل اإلعالم أنّهم 
بواسطة  -دون وسيط - كائنات سلبية تقبل كّل ما يعرض عليها، ويمكن التأثير عليهم مباشرة

ص المحيطين به، اإلعالم، بحيث أن كّل شخص يستجيب لإلعالم بمنحاة عن باقي األشخا
 .واستندوا بذلك على أن لكّل فعل رد فعل، واستجابة األشخاص لإلعالم هو رد الفعل لإلعالم

ووصل الحال بهم في االعتقاد بأن اإلعالم باستطاعته تغيير سياسات دولية، وله القدرة على 

                                                           

، حديث رقم 1247، صوتعاضدهم وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب، كتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم: مسلم 1
2586.  

  .75سورة النساء، آية  2
عالم اجتماعي أمريكي  درس تأثير أجهزة اإلعالم : )1978 ديسمبر 18-1902 فبراير 13( هارولد دوايت السويل 3

 .http://ar.wikipedia.org -الحرة الموسوعة ويكيبيديا .على تكوين الرأي العام
تفترض هذه النظرية أن لإلعالم تأثيرات عنيفة ومفاجئة على المجتمع، وأن ": الحقنة تحت الجلد"أو " الرصاصة السحرية 4

المجتمع عبارة عن أشخاص يتلقّون المعلومات من اإلعالم، ويستجيب كٌل منهم بشكل فردي، ومتماثل، إذ أنّهم سلبيين 
  .33األردن، ص -ار أسامة، عمانم، د2010، 1، طاإلعالم وعلم النفس: عبد اهللا، خلدون منصور. يقبلون ما يبثّ لهم
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 وسعنا في دام ما الحربية بالوسائل األعداء نُخضع لماذا :1هتلر قال ، حيثاإلنتصار في الحروب
  .2أخرى سائلوب إخضاعهم

وال يخلو األمر من انتقاد، واعتراض، فسرعان ما جاء الرد على هذه النظرية، والتشكيك      
 3في صحتها، وفي قدرتها المطلقة، حين فشلت الصحف األمريكية بإعادة انتخاب روزفلت

للرئاسة في الواليات المتّحدة األمريكية؛ حينها برز أصحاب النظرية القائلة أن سريان المعلومات 
الّذين  -من وسائل اإلعالم إلى الجمهور ال يكون دائما مباشرا؛ وإنّما يمر أولًا على قادة الرأي

إلى الشعوب؛  ومن ثم تُبثّ آراؤهم -، ويؤثرون على من حولهماألحداث قراءة يستطيعون
دة، وأصحاب هذه النظرية ال وحينها يتبلور الرأي العام، ويتّخذ له المنحى الموجه من قبل القا

ر إلى أن االتصال بالجماهي ير على الرأي العام؛ إنّما ينظرونقدرة اإلعالم على الـتأث ينفون
  :يخضع إلى مؤثّرات عديدة، منها

  .ن قبل اإلعالم إزاء الجمهورمدى وضوح الرسالة الموجهة م -     

  .لما يرونه من الرأي الصواب جمهورهمتوجيه  على ، وقدرتهمقادةتأثير القوة  -     

  .العادات والتقاليد الخاصة بالجمهور؛ فالناس عادةً ما يبحثون على ما يدعم آراءهم -     

، أو أنّها الدائرة األصغر في هذا ، وإذا أردنا الدقّة في ذلك، فالطائفية أدقّ)الدين(العقيدة  -     
  .  4المجال

                                                           

سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم حزب العمال األلماني  : )م1945-م 1889(أدولف ألويس هتلر 1
-م1933حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي ). مؤسس النازية ( االشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي

  .http://ar.wikipedia.org -لحرةا الموسوعة ويكيبيديا .م1945
مذكّرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم  - دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام: تيتي، حنان 2

، 2013/2014السياسية والعالقات الدولية بإشراف األستاذة طويل نسيمة بجامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
  .65ص

 مكينلـي  ويليام السابق للرئيس خلفًا والعشرون السادس األمريكي الرئيس كان : )م1919 - م1858( روزفلت ثيودور 3
ــذي ــم ال ــه ت ــولى. اغتيال ــة ت ــالفترة الرئاس ــن ب ــى 1901 م ــديا .م1909 إل ــوعة ويكيبي ــرة الموس  -الح

http://ar.wikipedia.org.  
  .156ص -154م، ص2005- هـ1425، 2، طمدخل إلى اإلعالم والرأي العام: محمد عبد الملك. د.المتوكّل، أ: انظر 4
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  :أوجهثالثة تكون على أن طاعة القادة  -واهللا أعلم -وأرى     

َها    {: وهي طاعة الناس ألمرائهم، لقوله عز وجّل: طاعة عبادة -1 ي�
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  . ه بوسائلهم التقليديةس ال تترك فرصة للبشر حتّى ينشروبين النا
                                                           

  .           59آية : سورة النساء 1
  .54آية : سورة الزخرف 2
سبحانه  لحقّلذلك شاء ا ...المعلومات  العقل البشري أضيق من أن يسع كّل نإ: " الشعراوي قال.  43آية : سورة النحل 3

ع المواهب بين البشر؛ ليصبح كل متفود متولي ."ق في مجال ما، هو من أهل الذكر في مجالهأن يوزالشعراوي، محم  
  .6820، ص11، دط، دت، مطابع أخبار اليوم، جتفسير الشعراوي): هـ1419: ت( 
 .153، صمدخل إلى اإلعالم والرأي العام: لالمتوكّ: نظرا 4
  .13آية : الحجراتسورة  5
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ومهما اختلف أصحاب النظريات في العالقة بين اإلعالم والناس، ستبقى وسائل اإلعالم هي      
لنشر الرأي العام، وستظّل هي المحرك الّذي يبلور الرأي العام؛ وعليه فليس الرئيسية ة األدا

  . هنالك أحد ينكر تأثير وسائل اإلعالم على الرأي العام وإن تفاوتت نسب تأثيره

 التعليقات،أم  المقاالت،ما الّذي يؤثّر أكثر على الرأي العام، هل هي ويبقى السؤال هنا،      
ذلك كلّه،  عن غنيتُ رةوالمعبالواضحة،  الصورة، أم الصور؟ ال شك أن التحقيقاتأم  األخبار،أم 

من الصحفي إلّا أن ينشر صورة، ويقوم بتعريف المكان والزمان لها، دون  افليس مطلوب
اإلسهاب في شرح الحالة، ومحاولة وصفها بوصف يستميل اآلراء، فالصورة كفيلة بصنع ذلك، 

 وسائلفي  قوىفصح من أقالم الصحف، ومن ألسنة المراسلين؛ لهذا باتت الصورة األبل هي أ
، واألكثر مصداقية، فهل أكثر صدقًا من معاينة العام الرأي تكوين على قدرة كثراألو اإلعالم
  الخبر؟ 

  االنسان حقوق ضد اتمارسوفضح الم التوثيقية المصالح: الثاني المطلب

كثيرة هي الجرائم الّتي حلّت بمجتمعاتنا، وكثيرة هي الحقوق الّتي اغتُصبت، وال تجد من      
يرجعها إلى أصحابها، والناس متفاوتون في طباعهم فمنهم من يقر بذنبه، ويعيد الحقّ إلى أهله، 

نه فال جدوى من ومنهم المتجبر، والمتكبر الّذي ال يقبل االنكسار أمام الحقّ، فإن لم يكن ما يدي
 أو المعتدي، إقرار لعدم الدنيا هذه في سدى تذهب الّتي الحقوق من كمو مطالبته في تأدية الحقّ،

فوجود شاهد على جريمة أنكرها فاعلها، يعني وجود ! رالمنك المعتدي يدين دليل وجود لعدم
وخير شاهد الصورة؛ فال يوجد أوثق من معاينة الحدث،  -ولو بعد حين - األمل في إرجاع الحقّ

والصورة بمثابة المعاينة، وهي شاهد مجرد عن التأثيرات، والضغوطات، وهي ثابتة واضحة ال 
، فهل يبقى على قيد رس ضدها، فلو أن الشاهد إنسانتُماتتغير معطياتها تأثرا بالتهديدات الّتي 

في  يء بالمجرمين الّذين ال يترددونالحياة فيما لو أصر على موقفه؟  سؤاٌل يجيب عليه واقع مل
  .قتل أي شخص حتّى يخفوا ما صنعوا، ويحافظوا على دنياهم المغتصبة

هي تلك االنتهاكات المقترفة في الحروب ضد : هوإن من أشد الجرائم المقترفة في أيامنا هذ     
  ...اإلنسان، وضد الحيوان، وضد النبات
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  وكم من متشدق يتغنّى بحبه للبشرية، وسعيه للسالم، ويخفي في حروبه الممارسات      
 ن،أن نُخفي ما يفعله أولئك السفّاحوالال إنسانية، وتعديه على حقوق اإلنسان، فهل المطلوب منّا 

  ...، وضد المرأة العفيفة، الشريفةاإلنسان حقوق ضد تُرتكب الّتي الممارسات فضحأم علينا 

إن الدول الّتي تنتهك الحرمات في الحروب، وتتعدى على اإلنسانية، وال : وال يقل قائل     
لقنابل على يصدها الطفل الرضيع، أو الشيخ الهرم، أو المرأة الضعيفة، عن إلقائها بالمتفجرات وا

البيوت، بحجة وجود عناصر مقاومة في المكان؛ فمثل هذه الدول لن تقر بذنب أبدا، وال جدوى 
إن : فنقول له. إلدانتها، فهي مهيمنة، ومتجبرة، وال تخضع لقانون) الدليل(من وجود الصور

ها، واالستمرار على ءالحقّ ال يموت بالتقادم، وكون الدولة قوية، متجبرة، ومهيمنة، ال يعني بقا
هذا الحال إلى األبد، فما سميت الدول بالدول إلّا لتغير أحوالها وتبدلها، والّتي تكون اليوم 
متجبرة، حتما سيأتي يوم في القريب وتُذّل، وعندها ستُجبر على دفعها ثمن ما اقترفته من 

د ما يدين المعتدين، والّذي وجود الصور يحافظ على وجوفتجاوزات في حقّ البشرية،  لهذا 
، يتوجب عليه السعي من اآلخرينيسعى لمجتمع عادل سيماته حفظ الحقوق وعدم االعتداء على 

أجل إيجاد السلطة القوية العادلة الّتي تعاقب المجرم، وترد المغتصبات إلى ذويها، وتجبر 
شر وأعمالهم البربرية المعتدي على تعويض المعتدى عليه، فصلب الموضوع أن ال يترك الب

قَِصاِص     ِف ِف ِف ِف     َولَُكمْ َولَُكمْ َولَُكمْ َولَُكمْ {: دون محاسبة، لقول اهللا عز، وجّل
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   .1}    َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ     لََعل

والهدف من توثيق الجريمة، وإظهار معطياتها، ليس التشهير، أو نشر الرعب بين الناس؛       
 وقفو إنّما الهدف واضح، وهو إيجاد الدليل لمحاكمة مقترف الجريمة للحد منها في مجتمعاتنا،

  .    وخير رادع للجريمة هو القصاص الظلم، ومنع البشر، وحماية االنتهاكات،

تم محاكمة منتهكي الحرمات، ومغتصبي األموال، وقاتلي البشر؛ فال بد من السعي توحتّى       
إن الّذي يعلم أن جرائمه : المعتدين، فالغاية من التصوير هي على األدلّة الّتي تُدين ةحافظملل

ب ولو بعد حين، سيكون له رادع قوي يحد من اموثّقة، وأنّه سيحاسب عليها، وسينال العق
لن يعاقب على ما فعله،  ، وأنّهيدينه ما دووجه، ويقلّل من بطشه؛ بخالف من تأكّد له عدم جرائم
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عباد، فالقصاص، والعقاب هو رحمة للمجرم أولًا البالد ويسفك الدماء، ويبيد الفإن غيظه سيحرق 
ن عن جرائهم، فهو بمثابة الحصن وقبل أن يكون رحمة للمجتمع، إذ بالعقاب يرتدع المجرم

  .  لمنيع الّذي يكفّ المجرم عن صنيعه، ويتحقّق هذا كلّه بوجود األدلّة، وبالمحافظة عليهاا

     فضح الممارسات الّتي تُمارس ضد ة، ونشرها عبر وسائل اإلعالم وعليه؛ فإنهي  اإلنساني
غير  - ، وحفاظ حياته، وكفّ جرائم القتلنوع من أنواع التدابير الشرعية لحماية حقوق اإلنسان

ر)ْمَنا    َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ {: الّتي تُمارس ضد البشر الّذين كرمهم اهللا عز وجّل في قوله - شرعيةال
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، وال يختص ذلك بالمسلم فقط، بل على العكس، - دون الحربيين-2في الحياة هو للبشر أجمعين
 غير المسلم أحوج للحياة من المسلم نفسه، ليتسنّى له فرصة التوبة، والهداية من اهللا عز فإن

، ولو كان غير مسلم، لهذا أنكر وجّل، فليس ألحد حقٌّ في انتزاع الحياة من أحد من غير حقّ
 الخبر عن نافعالقتل النساء والصبيان غير  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مسلمين، ولو في حالة الحرب، فقد صح، 

 رسوُل فََأنْكَر" مقْتُولَةً، ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي مغَازِي بعضِ في وجِدتْ امرَأةً َأن: َأخْبره ،تتتتأن عبد اهللا 
قَتَْل ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه اءانِ النِّسيبالصا معصومو الدم بأصل  .3"ووكذا الرجال غير المسلمين؛ فهم أيض

 ملسو هيلع هللا ىلصالخلقة، فقد زجر النبي  قتل المعاهدين، وصحوهو - معاهدال قتللمن  الوعيد، والنهي 
                                                           

  .70اآلية : سورة اإلسراء 1
2  :إ :ةالقاعدة العامة في الشريعة اإلسالميإ: وأساس العصمة. أي ليست مباحة ،واألموال معصومة ،الدماء نا اإليمان، م

  .بهشالهدنة وما أ العهد؛ كعهد الذمة وعهد: اإلسالم، ومعنى األمان: ومعنى اإليمان .وإما األمان
 طال -بأجل محدودا كان ما :المّؤقت فاألمان. مؤبد وأمان مؤقّت، أمان: نوعين على اإلسالمية الشريعة في واألمان     

 دار بين المعقودة اإلقامة معاهدات على أو االعتداء، وعدم السالم معاهدات على األمان من النوع هذا ويقوم ،-قصر أو
 باإلقامة واإلذن الهدنة عقد النوع هذا تحت ويدخل إسالمية، غير دولة وأي اإلسالمية، الدولة بين أي الحرب، ودار اإلسالم

من  :ا المحاربون فهموأم. الذمة ا بعقدما ليس له أجل محدود ينتهي به، وال يكون إلّ :د هوواألمان المؤباإلسالم؛  دار في
وأموالهم  ،دماؤهم -الحربيين عدا - سكان العالم وكّل .ى هؤالء بالحربيينسمكانوا في حالة حرب مع دار اإلسالم، وي

ا بإسالمهممعصومة إم ،الكاتب ، ، دط، دت، داراإلسالمي الجنائي التشريع: عودة، عبد القادر: انظر .ا بأمانهموإم 
الحطاب الرعيني، .  106ص ،7، جالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع: الكاساني .530، ص1لبنان، ج -بيروت العربي،

 في الجليل مواهب: )هـ954: ت( المالكي المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس
 محمد، بنا األنصاري،  زكريا. 41، ص1لبنان، ج -الفكر، بيروت م، دار1992 - هـ1412، 3، طخليل مختصر شرح
اإلسالمي،  الكتاب دط، دت، دارالطالب،  روض شرح في المطالب أسنى: )هـ926: ت( السنيكي يحيى أبو الدين زين

  .295، ص9، جالمغني: قدامة ابن. 210، ص4ج
 .3014، حديث رقم 61، ص4، جالحرب في الصبيان قتل باب، والسير الجهاد كتاب، صحيح البخاري: البخاري3 
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 قَتََل من": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنهما، اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عنف - الحرب أهل من المستأمن
  . 1"عاما َأربعين مسيرة من تُوجد رِيحها وِإن الجنَّة، راِئحةَ يرِح لَم معاهدا

فحفظ النفس البشرية أمر سماوي يتوجب على الدول، وعلى الناس أجمعين السعي من أجل      
الحفاظ عليه، بل يجب عليهم بذل المستطاع من أجل منع الجرائم الّتي ترتكب إزاء ذلك كلّه، 

لى ذلك سواء بالحروب، أم بالنزاعات الطائفية، ولما كان في نشر أخبار الجرائم، وعدم التستّر ع
مصلحة في تقليل الجرائم، الرتداع فاعلها، صار واجبا نشر األخبار الّتي شأنها إظهار الحقيقة 

  .إخفاءها فاعلهاالّتي يحاول 

      ويبقى أن أذكر أنين مطلقين، فهنالك ضوابط حقّ عالم ليسافي اإل والحقّ ،ية الصحافةحر
  .الخبر ناشرل أو الصحفي، يراه لما األمر، فال يترك 2د بهاات ومبادئ ينبغي التقيخالقيوأ

  بالمثل اآلخر ومعاملة التشفّي: الثالث المطلب

     وجّل هذا الدين الحنيف، وفي طي اته قوانين وتوجيهات للبشر، بحيث شملت شرع اهللا عز
الخالق، والرازق  عز وجّل اهللا عن اليقيني يالكلّ اإلسالمي رالتصو: هذه القوانين والتوجيهات

وهي العقيدة السليمة الّتي يريدها اهللا عز وجل من عباده، وكيفية عبادته سبحانه، بحيث ال تُقبل 
، وأصول وفرعيات المعامالت بين البشر، وال يدخل ملسو هيلع هللا ىلصعبادة إلّا إذا كانت على نهج المصطفى 

  :جنة اهللا عز وجّل من اختّل عنده أحد هذه المحاور الثالثة
َ     إِن) إِن) إِن) إِن) {: أما الجانب العقائدي فيقول المولى عز وجّل      َ ا�) َ ا�) َ ا�)      ا�)

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ُنْ     َيْغفِرُ َيْغفِرُ َيْغفِرُ َيْغفِر
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
    ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ     ُدونَ ُدونَ ُدونَ ُدونَ     َماَماَماَما    َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     يُْشَكَ يُْشَكَ يُْشَكَ يُْشَكَ     أ

ِ     يُْشِكْ يُْشِكْ يُْشِكْ يُْشِكْ     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ     يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ     لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ  ِ بِا�) ِ بِا�) ِ بِا�) }َعِظيًماَعِظيًماَعِظيًماَعِظيًما    إِثًْماإِثًْماإِثًْماإِثًْما    اْفَتَىاْفَتَىاْفَتَىاْفَتَى    َفَقدِ َفَقدِ َفَقدِ َفَقدِ     بِا�)
3.   

 {: وأما جانب العبادة فيقول المولى عز وجّل     
َ

 َوقَال
َ

 َوقَال
َ

 َوقَال
َ

ْستَِجْب     ادُْعوِن ادُْعوِن ادُْعوِن ادُْعوِن     َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ     َوقَال
َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ِينَ     إِن) إِن) إِن) إِن)     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     أ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

    ال

ِبُونَ 
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
}َداِخرِينَ َداِخرِينَ َداِخرِينَ َداِخرِينَ     َجَهن)مَ َجَهن)مَ َجَهن)مَ َجَهن)مَ     َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ     ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     يَْستَك

4.   

                                                           

  .3166، حديث رقم 99، ص4، ججرم بغير معاهدا قتل من إثم باب، الجزية كتاب، صحيح البخاري: البخاري 1
  .124ص م،2013 - هـ1434، 1، طفي االعالم والحقّ في الصورة الحقّ: شمس الدين، الحسين 2
  .48اآلية : سورة النساء 3
  .60اآلية : سورة غافر 4
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 أتَدرون": الكرام تهصحابحين سأل   ملسو هيلع هللا ىلص يستنتج من حديث النبيالمعامالت جانب في  امأو     
 ُأمتي من المفلس إن": فقال متاع، وال له درهم ال من فينا المفلس: قالوا "المفلس؟ }من{ما

 وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم قد ويأتي وزكاة، وصيامٍ، بصالة، القيامة يوم يأتي
 أن قَبَل حسناتُه فَنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فَيعطَى هذا، وضرب هذا، دم

  .1"النار في طُرِح ثم عليه، فطُرِحت خطاياهم من ُأخذ عليه ما يقضى

إذًا فشريعتنا هي شريعة عقائدية وعملية، وهي واقعية في الوقت نفسه، بحيث أباحت من      
البعيدة عن األمور الّتي رأت فيها شفاء للغليل إليجاد نفسية بشرية يمأل قلبها الطمأنينة، والسكينة 

    �نْ �نْ �نْ �نْ { :شرع اهللا جّل في عاله المعاملة بالمثل، في قوله عز وجّلاألحقاد، والضغائن؛ لهذا 

}بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ 
    اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     فَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ     {: ، وقوله2

}َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ 
هو مقصد شرعي مطلوب لتحقيق  لمجاهدينوطمأنينتها، وخاصة ل ، فشفاء القلوب3

ن الغيظ، والقهر، السكينة بعد انتهاء المعارك، بحيث إذا لم يكن ما يخرج الغيظ من القلوب فإ
: في القلب، ومآل ذلك كله في األخير تجديد الصراع؛ لهذا قال اهللا عز وجّل والمذلّة باقية

بُْهمُ     قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ { بُْهمُ ُيَعّذِ بُْهمُ ُيَعّذِ بُْهمُ ُيَعّذِ ُ     ُيَعّذِ ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) يِْديُكمْ     ا�)
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
}ُمْؤمِنِيَ ُمْؤمِنِيَ ُمْؤمِنِيَ ُمْؤمِنِيَ     قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ     ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ     َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف     َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ     َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ     ْخزِهِمْ ْخزِهِمْ ْخزِهِمْ ْخزِهِمْ َويُ َويُ َويُ َويُ     بِأ

 قال، 4444

الّذي استوطن قلوب المؤمنين  الداء ذلك ورسوله، باهللا مؤمنين قوم صدور داء يبرئ :الطبري
  .5اربما كانوا ينالونه من األذى والمكروه من المشركين، والكفّ

لما في ار، شفاء صور جثث المشركين أو المقاتلين الكفّيبقى السؤال هنا، هل في نشر و     
  لصدور؟ ا

                                                           

  .2581، حديث رقم 1245،  كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، صصحيح مسلم: مسلم 1
  .126اآلية : سورة النحل 2
 .194اآلية : سورة البقرة 3
 . 14 اآلية: سورة التوبة 4
  .160، ص14ج القرآن، تأويل في البيان جامع: الطبري 5
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ْؤمِنِيَ     قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ     ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ     َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف {: آلية تفسيره في 1الشعراوي الشيخ قال     ْؤمِنِيَ م� ْؤمِنِيَ م� ْؤمِنِيَ م� }م�
2222 " :ذيالّ النصر إن 

 استذلّهم الذين المؤمنين صدور سيشفي ارالكفّ مع قتالهم في - تعالى اهللا بعون - المؤمنون سيحقّقه
 ويذهب المؤمنين، أولئك صدور مأل ذيالّ الداء، يشفي النصر هذا فكأن عليهم، واعتدوا الكفّار
  .3"الكافرين ويخزي قلوبهم، غيظ

 لألمة السيادة تُصبح فيه الّذي النصر ذلك :هو الحقيقي الغيظ شفاء أن الكالم، ومفاد     
 نفسه له تُسول من كل على الرد يستطيعوا حتى والسلطان، القوة لهم وتُصبح اإلسالمية،
 إعطاء والنتيجة ن،مستضعفو ونحن ،الكفّار لجثث صور نُظهر أن ال األمة، هذه على باالعتداء
  .اإلنسانية يحترم ال الدين هذا بأن للمجتمع طابع وإعطاء اإلسالمية، باألمة للتمثيل الذريعة

    اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ {: وجّل عز اهللا بقول لألعداء القتلى جثث تصوير ذي يستدل في جوازوالّ     

}َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     فَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ 
4444 ،االستدالل صحيح تصوير ، فإن ذلك بأن

 خاذاتّ من تحد نقاط بقىت ولكنهو نوع من اإلعتداء، وفي اآلية الكريمة إجازة لإلعتداء المماثل؛ 
  :عدة ألسباب وهذا ،بالعموم ارالكفّ جثث تصوير إلباحة رخصة اآلية هذه

 الشخص بمثابة الكفّار نعتبر فال غيره، تتناول بحيث ال فعلها بمن الجريمةختصاص إ -1
  .الجاهلية فعل من هذاإن ف حقّنا، أخذنا فقد ظفرنا وبأي الواحد،

 ومن رجلًا، وستّون أربعة األنصار من قُتل ُأحد يوم كان لما": قال ،تتتتكعب بن ُأبي عن -2
 لَنُربِين المشركين، من هذا مثل يوم لنا كان لئن: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب فقال ستّة، المهاجرين

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول منادي فنادى اليوم، بعد قُريش ال: يعرف ال رجل قال الفتح يوم كان فلما عليهم،
نا وفُالنًا، فُالنًا ِإلّا واألبيض اَألسود َأماهم، ناسَعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ {: وتعالى تبارك اهللا فأنزل سم    

                                                           

 دين، عالم :ولد، وتوفّي بمصر، وهو: )هـ 1419 صفر 22 -   هـ 1329 األول ربيع 15( الشعراوي متولي محمد 1
 تفسير على عمل حيث الحديث؛ العصر في الكريم القرآن معاني مفسري أشهر من يعد. سابق مصري أوقاف ووزير
 العربي، العالم أنحاء جميع في المسلمين من أكبر لشريحة الوصول يستطيع جعله مما وعامية مبسطة بطرق الكريم القرآن

  .http://ar.wikipedia.org-ويكيبيديا الموسوعة الحرة .الدعاة بإمام البعض لقبه
 .14اآلية : سورة التوبة 2
  .4927ص، 8ج ،تفسير الشعراوي: الشعراوي 3
 .194اآلية : سورة البقرة 4
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ُهوَ     َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ     َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ابِرِينَ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ     ل ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) }لِلص)

 وال نصبر: "ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال ، 1

ب2"نُعاق.   

حتّى  بالمثل، المعاملة وعدم الكفّار، يفعله لما فعل رد المسلم تصرف جعل عدم :وجه الداللة    
  .على الصبر، وترك العقاب ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عز وجّل نبيه  لهذا حثّالكافر،  عن المسلم يمتاز

   ؟ذلك نحن نختار أفالوالصبر على ما بدر من الكفّار،  العقاب، ترك ملسو هيلع هللا ىلص النبياختار  وقد    

 كيده إلى اإلّ يمتثل ال من فعل عن عاله، في جّل اهللا ألوامر الممتثل المسلم فعل تميز -3
  .وغيظه

  العدو على النفسي التأثير: الرابع المطلب

     ال)ْصُ ال)ْصُ ال)ْصُ ال)ْصُ     َوَماَوَماَوَماَوَما{: يقول المولى عز وجّل      
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِِعنْدِ ِعنْدِ ِعنْدِ ِعنْدِ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     إ     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) َعزِيزِ     ا�)
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َِكيمِ     ال َِكيمِ الْ َِكيمِ الْ َِكيمِ الْ }الْ

 :، ويقول عز من قائل3333
ُ     فََسَيَىفََسَيَىفََسَيَىفََسَيَى    اْعَملُوااْعَملُوااْعَملُوااْعَملُوا    َوقُلِ َوقُلِ َوقُلِ َوقُلِ { ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) ُ     َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ     ا�)

ُ
ُ َورَُسول
ُ

ُ َورَُسول
ُ

ُ َورَُسول
ُ

ُمْؤمُِنونَ     َورَُسول
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
     وََسُتَد�ونَ وََسُتَد�ونَ وََسُتَد�ونَ وََسُتَد�ونَ     َوال

َ
 إِ·
َ

 إِ·
َ

 إِ·
َ

َغيْبِ     َعلِمِ َعلِمِ َعلِمِ َعلِمِ     إِ·
ْ
َغيْبِ ال
ْ
َغيْبِ ال
ْ
َغيْبِ ال
ْ
ِ     ال َهاَدة ِ َوالش) َهاَدة ِ َوالش) َهاَدة ِ َوالش) َهاَدة     َفُينَّبِئُُكمْ َفُينَّبِئُُكمْ َفُينَّبِئُُكمْ َفُينَّبِئُُكمْ     َوالش)

نُْتمْ     بَِمابَِمابَِمابَِما
ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
}َتْعَملُونَ َتْعَملُونَ َتْعَملُونَ َتْعَملُونَ     ك

وا{:سبحانهويقول ،  4444 ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
ُهمْ     َوأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ةٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ     َماَماَماَما    ل ةٍ قُو) ةٍ قُو) ةٍ قُو) َيْلِ     رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ     قُو)

ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
، ال 5555}    ..ال

: ريب أن النصر من عند اهللا عز وجّل، وأنّه سبحانه وتعالى أمره ما بين الكاف والنون، لقوله
َماإِن)َما{ َماإِن) َماإِن) ْمُرهُ     إِن)

َ
ْمُرهُ أ
َ
ْمُرهُ أ
َ
ْمُرهُ أ
َ
َرادَ     إِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    أ

َ
َرادَ أ
َ
َرادَ أ
َ
َرادَ أ
َ
نْ     َشيْئًاَشيْئًاَشيْئًاَشيْئًا    أ

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
     أ

َ
 َيُقول
َ

 َيُقول
َ

 َيُقول
َ

ُ     َيُقول
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

}َفيَُكونُ َفيَُكونُ َفيَُكونُ َفيَُكونُ     ُكنْ ُكنْ ُكنْ ُكنْ     ل
، ولكن في المقابل يريد اهللا عز وجّل أن يرى 6666

عمل عباده المؤمنين، لهذا سن اهللا عز وجّل األسباب في هذه الدنيا، وأمرنا أن نأخذ بها، ولعّل 
نَْت     �ذَا�ذَا�ذَا�ذَا{: هو صالة الخوف، في قوله سبحانه وتعالى: أوضح ما أستشهد به في هذا الطرح

ُ
نَْت ك
ُ
نَْت ك
ُ
نَْت ك
ُ
    ك

                                                           

  .126سورة النحل، آية  1
، 1، طحنبل بن أحمد اإلمام مسند: )هـ241: ت(الشيباني أسد بن هالل ابن محمد بن أحمد اهللا، عبد أبو حنْبل، ابن 2

تحقيق . 21229، مسند األنصار، رقم الحديث 153، ص35لبنان، ج -الرسالة، بيروت م، مؤسسة 2001 -  هـ 1421
  . "إسناده حسن": وا، قال وآخرون مرشد، عادل - شعيب األرنؤوط

 ، أبوالمباركفورى. الكّل آمنون: أي"  َأمن "التمثيل،  في عليهم ولنضاعفن لنزيدن، أي اإلرباء من) عليهم لَنُربِين:(قوله
دار الكتب ، دط، دت، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة: )هـ1353: ت( الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال

  .444، ص8جلبنان،  -بيروت، العلمية
 .126اآلية : آل عمرانسورة  3
 .105اآلية : سورة التوبة 4
 . 60اآلية : سورة االنفال 5
 .82اآلية : سورة يس 6
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َقْمَت     فِيِهمْ فِيِهمْ فِيِهمْ فِيِهمْ 
َ
َقْمَت فَأ
َ
َقْمَت فَأ
َ
َقْمَت فَأ
َ
ُهمُ     فَأ

َ
ُهمُ ل
َ
ُهمُ ل
َ
ُهمُ ل
َ
     ل

َ
�  الص)
َ

�  الص)
َ

�  الص)
َ

� تَُقمْ     ةَ ةَ ةَ ةَ الص)
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
ُخُذوا    َمَعَك َمَعَك َمَعَك َمَعَك     مِنُْهمْ مِنُْهمْ مِنُْهمْ مِنُْهمْ     َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ     فَل

ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ْسلَِحتَُهمْ     َول

َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
}أ

حيث أمر اهللا عز وجّل  ، 1111

بأخذ األسلحة وهم في الصالة، تحسبا من أن يغدر  -الّذين يقاتلون في سبيله- عباده المؤمنين 
بمثابة الرادع لغدر عليهم وهم منشغلون في الصالة؛ فأخذ األسلحة  فينقضواالمسلمين، بار الكفّ
هذا  - سبحانه وتعالى- ار، مع يقيننا بأن اهللا القوي المتين قادر على منع ذلك، إلّا أن أمرهالكفّ

لعباده المؤمنين، فيه أمر لهم لألخذ باألسباب، وال ينافي هذا التوكّل، حيث إن حقيقة التوكّل كما 
  .    3"بالقلب على المسبب هو القيام باألسباب، واالعتماد: "2قال ابن القيم

وقد ينصر اهللا عز وجّل عباده المؤمنين بأقّل األسباب، وهذا ما كان في معركة بدر، وقد      
، وتحشد الجيوش، وتجهز األسلحة، ولكن ال يريد اهللا جّل في عاله النصر النصر أسبابيؤخذ ب

معركة ُأحد، فنفهم من هذا أن ي ففلن ينتصر المؤمنون، وهذا ما كان  - لحكمة يريدها سبحانه - 
ل على اهللا عز وجّل، مع اهللا سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين األخذ باألسباب، ثم التوكّ

  .اليقين بأن النتيجة من مسبب األسباب، ال من السبب نفسه

عداد للقتال، ومن أسباب النصر الّتي أمر اهللا عز وجّل عباده المؤمنين األخذ بها، هي اإل     
ن ذلك سبحانه في القرآن الكريم حين قالليكون في ذلك رهبة للعدووا{: ، وقد بي ِعد�

َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
ُهمْ     َوأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
    َماَماَماَما    ل

ةٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ  ةٍ قُو) ةٍ قُو) ةٍ قُو) َيْلِ     رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ     قُو)
ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
ِ     َعُدو) َعُدو) َعُدو) َعُدو)     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ     ال ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�)      ُدونِِهمْ ُدونِِهمْ ُدونِِهمْ ُدونِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َوآَخرِينَ َوآَخرِينَ َوآَخرِينَ َوآَخرِينَ     وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ     ا�)

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َُتْعلَُموَنُهمُ َتْعلَُموَنُهمُ َتْعلَُموَنُهمُ َتْعلَُموَنُهم     ُ ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�)     ا�)

ءٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُتنْفُِقواُتنْفُِقواُتنْفُِقواُتنْفُِقوا    َوَماَوَماَوَماَوَما    َيْعلَُمُهمْ َيْعلَُمُهمْ َيْعلَُمُهمْ َيْعلَُمُهمْ  ءٍ َشْ ءٍ َشْ ءٍ َشْ ِ     َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ     ِف ِف ِف ِف     َشْ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُْكمْ     يُوَف) يُوَف) يُوَف) يُوَف)     ا�)
َ

ُْكمْ إِل
َ

ُْكمْ إِل
َ

ُْكمْ إِل
َ

نُْتمْ     إِل
َ
نُْتمْ َوأ
َ
نُْتمْ َوأ
َ
نُْتمْ َوأ
َ
     َوأ

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َهاب، إذًا إر 4}    ُتْظلَُمونَ ُتْظلَُمونَ ُتْظلَُمونَ ُتْظلَُمون أمر  العدو

ة للعدوا، وله أثر كبير في تدمير اإلرادة القتاليجابروقد جاء عن  ، وتفتيت جيوشه،مطلوب شرع 
 مسيرةَ بِالرعب نُصرتُ: قبلي َأحد يعطَهن لم خَمسا ُأعطيتُ: " قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن اهللا، عبد بن

                                                           

 .102اآلية : النساءرة سو 1
 :)هـ 751 - 691(الدين  شمس اهللا، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن الجوزِية، محمد قَيم ابن 2

 وهو. عنه يصدر ما جميع في له ينتصر بل أقواله، من شيء عن يخرج ال وكان تيمية شيخه ابن. دمشق في ووفاته مولده
. بالعصى مضروبا جمل على به وطيف بسببه، وعذب وأهين دمشق، قلعة في معه وسجن علمه، ونشر كتبه هذب الّذي

 وكتب عظيما، عددا منها فجمع الكتب، بحب أغري الناس، عند محبوبا الخلق حسن وكان. تيمية ابن موت بعد وأطلق
 .56، ص6، جاألعالم: الزركلي. وغيرها) ط -  الموقعين إعالم(: منها كثيرة تصانيف وألّف. كثيرا شيئا الحسن بخطه

 الكتاب م، دار1996 - هـ 1416، 3طنستعين،  وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: ابن قيم الجوزية: نظرا 3
 . 462، ص3لبنان، ج -العربي، بيروت

  .60اآلية : سورة االنفال 4
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 وُأحلَّت فليصلِّ، الصالةُ َأدركَته ُأمتي من رجٍل فََأيما وطَهورا، مسجدا األرض لي وجعلَتْ شَهرٍ،
 وبعثْتُ خاصةً قَومه إلى يبعثُ النَّبِي وكان الشَّفاعةَ، وُأعطيتُ قبلي، ألحد تَحلَّ ولم المغانم لي
، ة العدويمله أثر كبير في هز العدو هابإر نإ :الحديث هذا من الشاهدو .1"عامةً النّاس إلى

  .وردعه
لقد أجمع الخبراء على أن أقوى أسلحة الصراع  بين األمم، أو بين : خلدون عبد اهللا قال     

، إذ بها تُحطّم الروح المعنوية للجيش، وتقوده في النهاية إلى "الحرب النفسية"الجيوش، هي 
ة ذات الطابع العسكري ضدة هي عبارة عن استخدام الدعايالخسارة، والحرب النفسي عبر  العدو

  - :سائل اإلعالم، مهمتهاو
     - ومحاولة دفعه للرغبة في االستسالمبثّ اليأس في صفوف العدو ،.  
     - 2للتحالف معها تحييد القوى األخرى، الّتي قد يلجأ إليها العدو .  
  :ولخّص حازم الحمداني دور اإلعالم الحربي خالل الحرب في نقاط أهمها     
  .، الّتي هدفها ردعه، والنيل من روحه المعنويةتحذيرية للعدوتوجيه الرسائل ال - 1     
     2 - ة أثناء الحرب، من خالل بيان خسائر العدوة القتالي3رفع الروح المعنوي     .  
ار فيه مصلحة شرعية؛ قوٌل يرتكز على القول بأن نشر الصور لجثث قتلى الكفّفلهذا      

  -:مسألتين
     - إرهاب العدو.  
  .ورفع معنويات القتال للمؤمنين -     
      ة، تتحقّق عبرها الكفّار جثث صور نشروال شك أنمن ضروب الحرب النفسي هو ضرب ،

، إلّا أنّه يبقى أن أعرض مفاسد هذا األمر، ثم الترجيح ما بين المفاسد اب العدوهمصلحة إر
  .والمصالح

  

                                                           

 .335، حديث رقم 74، ص1، جالتيمم كتاب، صحيح البخاري: البخاري 1
  .165ص -163ص ،النفس وعلم اإلعالم :خلدون اهللا، عبد 2
  .91األردن، ص -م، دار أسامة، عمان2010، 1، طاإلعالم الحربي والعسكري: الحمداني، حازم عاصم 3
   



93  
 

  الرابع لمبحثا
  والمصابين الجثث تصوير على المترتّبة المفاسد

  :مطالبأربعة  وفيه     

 واقتحام العورات كشف في الشرعية النصوص ومخالفة الدينية المفاسد: األول المطلب     
  الخصوصية

  )االنسان كرامة وامتهان واالجتماعية األخالقية( اإلنسانية المفاسد: الثاني المطلب     

   المجتمع على النفسي التأثير: الثالث المطلب     

  الدولية والقوانين المواثيق مخالفة: الرابع المطلب     

المفاسد الدينية ومخالفة النصوص الشرعية في كشف العورات واقتحام : األول المطلب
  الخصوصية

   العورات كشف في الشرعية النصوص مخالفة: الفرع األول

  :تعريف العورة لغةً واصطالحا: أولًا     

. عورة فهو شيء، في وخَلٍَل عيبٍ وكلُّ. 1منْه يستَحيا ما وكُلُّ اِإلنسان سوءةُ :العورة لغةً     
    َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ     ُبُيوَتنَاُبُيوَتنَاُبُيوَتنَاُبُيوَتنَا    إِن) إِن) إِن) إِن)     ...{: ومنه قوله تعالىحربٍ،  أو ثغرٍ، في منه يتخوف خلل وتُطلق أيضا على كّل

...{
العورة فيهن تي تظهر الال ات راحة اإلنسانعلى ساعوتطلق أيضا . 3بِحرِيزة لَيستْ ، َأي2

ساعة قبل صالة الفجر، وساعة عند نصف النهار، وساعة بعد : غالباً؛ وهي ثالث ساعات
َها{: تعالى هلوقلالعشاء اآلخرة،  ي�

َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ذِنُْكمُ     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ِينَ     لِيَْستَأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ْيَمانُُكمْ     َملََكتْ َملََكتْ َملََكتْ َملََكتْ     ال
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
ِينَ     أ

(
ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

مْ     َوال
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
    ل

                                                           

  .221، صمختار الصحاح: الرازي 1
 .13اآلية : سورة األحزاب 2
  .617، ص4، جلسان العرب: ابن منظور 3
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ُلُمَ     َيبْلُُغواَيبْلُُغواَيبْلُُغواَيبْلُُغوا ُلُمَ الْ ُلُمَ الْ ُلُمَ الْ َث     مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ     الْ
َ

َث ثَ�
َ

َث ثَ�
َ

َث ثَ�
َ

اٍت     ثَ� اٍت َمر) اٍت َمر) اٍت َمر) ِ     َقبْلِ َقبْلِ َقبْلِ َقبْلِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َمر) ة
َ

ةِ َص�
َ

ةِ َص�
َ

ةِ َص�
َ

َفْجرِ     َص�
ْ
َفْجرِ ال
ْ
َفْجرِ ال
ْ
َفْجرِ ال
ْ
ِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ثِيَابَُكمْ ثِيَابَُكمْ ثِيَابَُكمْ ثِيَابَُكمْ     تََضُعونَ تََضُعونَ تََضُعونَ تََضُعونَ     وَِحيَ وَِحيَ وَِحيَ وَِحيَ     ال ِهيَة ِ الظ) ِهيَة ِ الظ) ِهيَة ِ الظ) ِهيَة     َبْعدِ َبْعدِ َبْعدِ َبْعدِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ     الظ)

 ِ ة
َ

ةِ َص�
َ

ةِ َص�
َ

ةِ َص�
َ

عَِشاءِ     َص�
ْ
عَِشاءِ ال
ْ
عَِشاءِ ال
ْ
عَِشاءِ ال
ْ
ثُ     ال

َ
ثُ ثَ�
َ

ثُ ثَ�
َ

ثُ ثَ�
َ

     َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     لَيَْس لَيَْس لَيَْس لَيَْس     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     َعْوَراٍت َعْوَراٍت َعْوَراٍت َعْوَراٍت     ثَ�
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَبْعَدُهن) َبْعَدُهن) َبْعَدُهن) َبْعَدُهن)     ُجنَاحٌ ُجنَاحٌ ُجنَاحٌ ُجنَاحٌ     َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ     َو{
1.  

  . 2ما يجب ستره في الصالة، وما يحرم النظر إليه في الجملة: العورة اصطالحا

  :هذا الباببالمتعلقة  النبوية الشريفة اآليات واألحاديث: ثانيا  

في آيات  ذلكووالميت،  ستر العورات للحيوجوب لقد أوجب اهللا عز وجّل في كتابه المجيد     
  : سبحانه بقوله متفرقة،

ِ ُكِّ ُكِّ ُكِّ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ     ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا    آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     يَا بَِن يَا بَِن يَا بَِن يَا بَِن { -1                    
وا    َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ     ُكّ

ُ
واَوُك
ُ
واَوُك
ُ
واَوُك
ُ
ُبوا    َوُك ُبواَواْشَ ُبواَواْشَ ُبواَواْشَ      َواْشَ

َ
Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mإِن)هُ إِن)هُ إِن)هُ إِن)هُ     تُْسِفُواتُْسِفُواتُْسِفُواتُْسِفُوا    َو     
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ُمْسِفِيَ     ُيِب� ُيِب� ُيِب� ُيِب�
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
}ال

3333.  

ِ ُكِّ ُكِّ ُكِّ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ     ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا{: قوله أن على التأويل أهل أجمع: " القال ابن بطّ                     
}َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ     ُكّ

 نزلت ، 4444

  . 6"5عريان بالبيت يطوف ألّا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول أمر ولذلك راة،ع بالبيت يطوفون كانوا ذينالّ أجل من

 بِالْبيت تَطُوفُ الْمرَأةُ كَانَت: " قال ،عباس ابن عن: وذكر مثل هذا اإلمام مسلم في صحيحه    
يهانَةٌ، ويرفَتَقُوُل ع :ني منيرعافًا؟ يطْوت لُهعلَى تَجا، عجِهتَقُوُل فَرو:   

موو الْيدبي هضعب َأو ا...  كُلُّها فَمدب نْهفَلَا م لُّهُأح  

ِ ُكِّ ُكِّ ُكِّ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ     ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا{ :الْآيةُ هذه فَنَزلَتْ
}َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ     ُكّ

7777"8 .  

                                                           

 .58اآلية : سورة النور 1
 في النهى أولي مطالب: الرحيباني .397، ص1، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني: انظر 2

  .328، ص1، جالمنتهى غاية شرح
 .31اآلية : سورة األعراف 3
 .31اآلية : سورة األعراف 4
: ذكره البخاري في التعليق في صحيحه، في أسباب نزول اآلية". َأن الَ يطُوفَ بِالْبيت عريان ملسو هيلع هللا ىلصَأمر النَّبِي : "حديث 5
}جِدسكُلِّ م نْدع 79، ص1، كتاب الصالة، باب وجوب الصالة في الثياب، جصحيح البخاري: البخاري. }خُذُوا زِينَتَكُم    . 
  .15، ص2، جشرح صحيح البخارى: الابن بطّ 6
 .31اآلية : سورة األعراف 7
، )3028(، رقم الحديث}خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد{: ، كتاب التفسير، باب في قوله تعالىصحيح مسلم: مسلم 8

  .1437ص
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 هاأنّ إلى العلم أهل جمهور وذهب. العورة ستر وجوب على اآلية تدلّ : "وقال القرطبي     
 عن يسترها أن اإلنسان وعلى الجملة، في فرض هي 1األبهري وقال. الصالة فروض من فرض
 ثَوبِك ِإلَى ارجِع " :مخْرمةَ بنِ مسورِلل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله الصحيح، وهو، وغيرها الصالة في الناس أعين

،لَا فَخُذْهشُوا واةً تَمر3"2 ع.  
ُ     َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث { -2                 ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) رِْض     ِف ِف ِف ِف     َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث     ُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًا    ا�)

َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
يَْف     لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ     ال

َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
ِخيهِ     َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ     يَُوارِييَُوارِييَُوارِييَُوارِي    ك

َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
     أ

َ
 قَال
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

َعَجزُْت     َويْلََتاَويْلََتاَويْلََتاَويْلََتا    يَايَايَايَا    قَال
َ
َعَجزُْت أ
َ
َعَجزُْت أ
َ
َعَجزُْت أ
َ
نْ     أ

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
    أ

ُكونَ 
َ
ُكونَ أ
َ
ُكونَ أ
َ
ُكونَ أ
َ
ُغَرابِ     َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا    مِثَْل مِثَْل مِثَْل مِثَْل     أ

ْ
ُغَرابِ ال
ْ
ُغَرابِ ال
ْ
ُغَرابِ ال
ْ
َوارِيَ     ال

ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
ِخ     َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ     فَأ

َ
ِخ أ
َ
ِخ أ
َ
ِخ أ
َ
ْصبَحَ     أ

َ
ْصبَحَ فَأ
َ
ْصبَحَ فَأ
َ
ْصبَحَ فَأ
َ
}ال)ادِِميَ ال)ادِِميَ ال)ادِِميَ ال)ادِِميَ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     فَأ

4444 .  

 في الغراب فعل فصار المواراة، ةكيفي آدم ابن ِليرى ،حكمةً الغراب اهللا بعث: قال القرطبي     
والمراد : " 6وقال ابن عادل. 5الكفاية على الناس جميع على افرض الخلق، في باقية سنةً المواراة
، 8الجرجاني القَاهر عبد (وذهب بعض العلماء. 7"ما ال يجوز أن ينكشف من الجسد: بالسوءة
  .الجسد كلّه: ت، هية الميءإلى أن سو 10)...ا، وغيرهم9اِإليجي

                                                           

1 ري، محمهاَألبن سك، شيخ المالكية في العراق): هـ 375 -  289(د بن صالح، َأبو بكر التميمي د بن عبد اهللا بن محم
ومن ) الرد على المزني(له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها . وسئل أن يلي القضاء فامتنع، بغداد
، 6، جاألعالم: الزركلي). األمالي(و ) العوالي(و ) فضل المدينة على مكة(و ) إجماع أهل المدينة(و ) األصول: (كتبه
 .225ص

 .172، ص)341(باب االعتناء بحفظ العورة، رقم الحديث، كتاب الحيض، صحيح مسلم: مسلم 2
  .190، ص7، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 3
 .31اآلية: المائدةسورة  4
  . 143، ص6، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 5
 ):األقوال من الراجح هـ،على880: ت( النعماني الدمشقي الحنبلي علي بن عمر الدين سراج حفص أبو عادل، ابن 6

 .58، ص5، جاألعالم: الزركلي". اللباب في علوم الكتاب" صاحب التفسير الكبير 
 .293، ص7، جلبنان -بيروت، دار الكتب العلميةم، 1998- هـ 1419، 1ط، اللباب في علوم الكتاب: عادل ابن 7
كان . واضع أصول البالغة): هـ 471 -  000(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر، عبد القَاهر الجرجاني 8

ط - اإلعجاز دالئل"  و ،" ط - البالغة أسرار"  :كتبه ، من)بين طبرسات وخراسان(من أهل جرجان . ةغة اللمن أئم "، 
 .48، ص4، جاألعالم: الزركلي. ، وغيره" ط - القرآن إعجاز"  و النحو، في"  خ -  الجمل"  و
مفسر، من أهل ): هـ 905 - 832(محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا الحسني الحسيني الشافعي، اِإليجي 9
 ).خ -بيان المعاد الجسماني والروح (ورسالة في ) ط -جامع البيان في تفسير القرآن (من كتبه . بنواحي شيراز) إيج(

  .195ص ،6ج ،األعالم: الزركلي
 الحكمة، م، مجلة 2008 -  هـ 1429، 1، طوالسور اآليِ تَفسير في الدرر درج: الجرجاني القَاهر عبد: انظر 10

: )هـ905: ت( الشافعي الحسيني الحسني اهللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد اِإليجي،. 667، ص2بريطانيا، ج
. 459، ص1لبنان، ج -العلمية، بيروت تبالك م، دار 2004 - هـ 1424، 1، طالقرآن تفسير في البيان جامع

 -هـ1393، 1ط، للقرآن الكريم  التفسير الوسيط: باألزهر اإلسالمية البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعة
  .1055، ص2، جالهيئة العامة لشئون المطابع األميريةم، 1973
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َماتَهُ     ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     { -3                
َ
َماتَهُ أ
َ
َماتَهُ أ
َ
َماتَهُ أ
َ
ْقَبَهُ     أ

َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
}فَأ

1111 .  
 وجه على لقىي امم يجعله ولم ،له اإكرام فيه يوارى اقبر له اهللا جعل: قال القرطبي     

  .2والبهائم والوحوش الطير تأكله األرض
َا    قَدْ قَدْ قَدْ قَدْ     آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     يَابَِن يَابَِن يَابَِن يَابَِن { - 4     

ْ
نَْزل

َ
َاأ

ْ
نَْزل

َ
َاأ

ْ
نَْزل

َ
َاأ

ْ
نَْزل
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    ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ     ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ     ال)ْقَوىال)ْقَوىال)ْقَوىال)ْقَوى    َوِلَاُس َوِلَاُس َوِلَاُس َوِلَاُس     َورِيًشاَورِيًشاَورِيًشاَورِيًشا    َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ     يَُوارِييَُوارِييَُوارِييَُوارِي    ِلَاًساِلَاًساِلَاًساِلَاًسا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     أ

ِ     آيَاتِ آيَاتِ آيَاتِ آيَاتِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ  ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُهمْ     ا�)
(
ُهمْ لََعل
(
ُهمْ لََعل
(
ُهمْ لََعل
(
ُرونَ     لََعل

(
ك ُرونَ يَذ)
(
ك ُرونَ يَذ)
(
ك ُرونَ يَذ)
(
ك }يَذ)

3.  
  .4"العورة ستر وجوب على دليل اآلية هذه": القرطبي قال     
بالمفهوم العام، أنّه يجب على اإلنسان ستر عورته، جميع هذه اآليات الّتي ذكرتها دلّت      

ة ستر عورة الميت، وذلك بدفنهوكذلك يجب على األم.  
  :، حيث وردملسو هيلع هللا ىلصأحاديث النبي : إليها النظر تحريمودّل أيضا على وجوب ستر العورات، و      
 فَانْحلَّ: قَاَل خَفيفٌ، ِإزار وعلَي ثَقيٍل َأحملُه بحجرٍ َأقبلتُ": قال مخْرمةَ، بن مسورِال عن - 1     

: ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا رسوُل فَقَاَل. موضعه ِإلَى بِه بلَغْتُ حتَّى َأضعه َأن َأستَطع لَم الْحجر ومعي ِإزارِي
"جِعِإلَى ار بِكثَو ،لَا فَخُذْهشُوا واةً تَمر5".ع  

 نَْأتي ما عوراتُنَا، اللَّه، رسوَل يا": قُلْتُ: قال جده، عن أبِيه، عن حكيمٍ، بن بهز حدثنا - 2     
 اللَّه، رسوَل يا: قُلْتُ ،"يمينُك ملَكَتْ ما َأو زوجتك، من ِإلَّا عورتَك احفَظْ": قَاَل نَذَر؟ وما منْها،
: قُلْتُ ،"تُرِينَّها فَلَا َأحدا، تُرِيها لَا َأن استَطَعتَ ِإنِ": قَاَل بعضٍ؟ في بعضهم الْقَوم كَان ِإن َأرَأيتَ

  6".النَّاسِ من منْه يستَحيا َأن َأحقُّ فَاللَّه": قَاَل خَاِليا؟ َأحدنَا كَان فَِإن اللَّه، رسوَل يا

                                                           

 .21اآلية : سورة عبس 1
  .219ص، 19، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 2
  .26اآلية : سورة االعراف 3
  .182، ص7، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 4
  .172، ص)341(، كتاب الحيض، باب االعتناء بحفظ العورة، رقم الحديثصحيح مسلم: مسلم 5
أبي سنن ): هـ275: ت(أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني  6

، )4017(، رقم الحديثالتعري في جاء ما باب، الحمام كتابلبنان،  -بيروت/ ، دط، دت، المكتبة العصرية، صيداداود
 حفظ في جاء ما باب - األدب ، أبواب- الترمذي سنن- الجامع الكبير: الترمذي ".حديث حسن": قال الترمذي. 40، ص4ج

  . 394، ص4ج ،)2769(العورة، رقم الحديث
 الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد الحاكم، أبو". صحيح اإلسناد: "الحاكموقال     

العلمية،  الكتب م، دار1990 -هـ1411، 1، طالصحيحين على المستدرك: )هـ405: ت( النيسابوري الطهماني
  .199، ص4، ج)7358(اللباس، رقم الحديث لبنان، كتاب -بيروت
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 ينْظُر ال": قال ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا رسوَل َأن ،َأبيه عن خُدرِي،ال يدسع يَأب نِب الرحمن عبد عن - 3     
 ثَوبٍ في الرجِل ِإلَى الرجُل يفْضي ولَا الْمرَأة، عورة ِإلَى الْمرَأةُ ولَا الرجِل، عورة ِإلَى الرجُل
،داحلَا وي وَأةُ تُفْضرِإلَى الْم َأةري الْمبِ فد الثَّواح1"الْو.  
  :   2بيان حد العورة: ثالثًا    

عورة و الحي،، إلى أن عورة 6، والحنابلة5، وجمهور الشافعية4، والمالكية3ذهب الحنفية -أ     
 حي فخذ إلى تنظر وال فخذك، تُبرِز ال: "تتتت لعلي ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي وا بحديثلّواحدة، واستد الميت

  .  7"ميت وال
الجسد كلّه، وذكر مثل هذا الخطيب : ، إلى أن عورة الميت8وذهب بعض العلماء          

بدن  من شيء إلى النظر يحرم: وقيل: "قال فيه - التضعيف بصيغة - الشربيني من الشافعية قول
  .9"لضرورة إلّا ،المرأة كبدن عورة صار ألنّه ؛الميت
ما بين السرة، : إلى أن عورة الرجل أمام الرجال، وللنساء، هي 10ذهب الحنفية -ب     

جميع بدنها : وعورة النساء بالنسبة للرجال األجانب، هي. والركبة؛ والسرة عندهم ليست بعورة
  .نيعدا الوجه والكفّين، والقدم

                                                           

  .171، ص)338(، رقم الحديثالعورات إلى النظر تحريم باب، كتاب الحيض، صحيح مسلم: مسلم 1
ذي يعنينا في هذا الباب هو بيان حد العورة حيث الّ دون التطرق إلى الفرعيات، بالجملة، العورة اكتفيت ببيان أحكام 2

أو المرأة يكون للناس أجمعين، فال يقتصر على  نكشاف الرجل،إ :بالعموم، ألن نشر الصور عبر وسائل اإلعالم، يعني
 ،العورة بالنسبة لألجانب، سواء للذكر أو االنثى كاف الرجال، أو النساء، أو المحارم فقط، لهذا االكتفاء ببيان حكم حد

  .   واهللا أعلم
 .300، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني 3
 .212، ص2، جخليلمواهب الجليل في شرح مختصر : الحطاب الرعيني 4
 .397، ص2، جالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: الرافعي 5
  .91، ص2، جكشاف القناع عن متن اإلقناع: البهوتي 6
، 1، طمسند اإلمام أحمد بن حنبل: )هـ241: ت(الشيباني أسد بن هالل ابن محمد بن أحمد اهللا، عبد أبو حنْبل، ابن 7

.  117، ص2ج ،)1248(الحديث رقم مصر، -شاكر،  دار الحديث، القاهرة محمد أحمد: تحقيقم،  1995 -  هـ 1416
  .صحيح إسناده: قال في التحقيق

 الرسالة، مؤسسة ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند: حنْبل ابن: انظر .لغيره صحيح: وقال شعيب االرنؤوط في التحقيق    
 تخريج في الغليل إرواء: )هـ1420:  ت(الدين ناصر األلباني، محمد: رانظ". جدا ضعيف : "قال األلباني .405ص ،2ج

  .159، ص3لبنان، ج -اإلسالمي، بيروت م، المكتب1985 - هـ 1405، 2، طالسبيل منار أحاديث
 تفسير في البيان جامع: اِإليجي. 667ص ،2ج ،والسور اآليِ تَفسير في الدرر درج: الجرجاني القَاهر عبد: انظر 8

 .1055ص ،2ج ،الكريم للقرآن  الوسيط التفسير: العلماء من مجموعة. 459ص ،1ج ،القرآن
 .46ص ،2ج ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني: الشربيني 9

المحيط ): هـ616: ت(ابن مازةَ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي : نظرا 10
 -330، ص5ج(لبنان،  -م، دار الكتب العلمية، بيروت 2004 -هـ  1424، 1طالبرهاني في الفقه النعماني، 

  ). 155، ص2ج(، و)334ص
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ما بين : لرجال، هيأمام ا الرجل عورة أن إلى 3، والحنابلة2، والشافعية1المالكيةذهب  - ج     
السرة والركبة من العورة؛ وعورة النساء بالنسبة للرجال األجانب، هي  السرة والركبة؛ وليست

 4أما بالنسبة لعورة الرجل أمام المرأة األجنبية، فقد ذهب المالكية. جميع بدنها عدا الوجه والكفين
، إلى حرمة نظر 5)افعية، والحنابلةالش(إلى أنّها جميع بدن الرجل عدا الوجه والكفين، وذهب 

  .المرأة إلى الرجل األجنبي، بدون الحاجة

 على سترها المفترض العورة، إلى أن 8، وابن حزم الظاهري7)6ذْئبٍ أبي ابن(ذهب  -د    
 الوجه، عدا جسمها، جميع: المرأة ومن فقط؛ بروالد كرالذَّ: الرجل من ؛الصالة وفي ،الناظر
    .9والكفين

                                                           

مواهب الجليل في شرح مختصر : الحطاب الرعيني. 246، ص1ج،شرح مختصر خليل للخرشي: الخرشي: نظرا 1
 .212، ص2جخليل، 

مع تكملة السبكي ( المجموع شرح المهذب): هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 2
وسف بن محمد ، الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا بن ي. 168، ص3لبنان، ج -، دط، دت، دار الفكر، بيروت)والمطيعي

م، دار 2007-هـ1428، 1، طنهاية المطلب في دراية المذهب):  هـ478: ت(أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين 
  .7، ص3المنهاج، ج

الشرح الكبير على ): هـ682: ت(ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين  3
  .456، ص1ت، دار الكتاب العربي، ج، دط، دمتن المقنع

 .247، ص1،جشرح مختصر خليل للخرشي: الخرشي 4
 .102ص ،7ج ،المغني: قدامة ابن .214، ص4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني 5
 - 80: (الحارث أبو قريش، من لؤي، بن عامر بني من الحارث، بن المغيرة بن الرحمن عبد بن ، محمدابن َأبي ذْئب 6

من أورع الناس وأفضلهم  .يشبه بسعيد بن المسيب. كان يفتي بها. من أهل المدينة. تابعي، من رواة الحديث: )هـ 158
  .189، ص6، جاألعالم: الزركلي. في عصره

 .413، ص1، جالمغني: ابن قدامة 7
  .241، ص2، جالمحلى باآلثار :ابن حزم 8
 فَركب بِغَلَسٍ، الغَداة صالَةَ عنْدها فَصلَّينَا خَيبر، غَزا ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل َأن" ماِلك، بنِ َأنَسِ عن: يس من العورةدليلهم أن الفخذ ل 9

نَبِي ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه بكرو وةَ، َأبَأنَا طَلْحيفُ ودةَ، َأبِي رى طَلْحرفََأج نَبِي ي  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهف قَاقز ،ربخَي ِإني وتكْبر سذَ لَتَمفَخ نَبِي 
ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه ، ثُم رسح اراِإلز نع هذتَّى فَخِإنِّي ح اضِ ِإلَى َأنْظُريب ذفَخ نَبِي كتاب ،البخاري صحيح: البخاري  ...".ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه 

 أنّه على الحديث محمول: قال النووي .371 رقم حديث ،83ص ،1اهللا، ج عبد أبو قال الفخذ في يذكر ما باب الصالة،
 مع( المهذب شرح المجموع: النووي. الفرس إلجراء انكشف بل كشفه تعمدملسو هيلع هللا ىلص   النبي أن ال وانحسر بنفسه اإلزار انكشف
 عبد أبو قال الفخذ في يذكر باب ما"قال البخاري في المعلقات في صحيحه في  .170ص ،3ج ،)والمطيعي السبكي تكملة

 النَّبِي حسر«: ماِلك بن َأنَس وقال ،»عورةٌ الفَخذُ«: ملسو هيلع هللا ىلص النّبي عن جحشٍ، بن ومحمد وجرهد، عباسٍ، ابن عن يروى": اهللا
صحيح : البخاري. »اخْتالَفهِم من يخْرج حتَّى َأحوطُ جرهد وحديثُ َأسنَد، َأنَسٍ وحديث«: اللَّه عبد َأبو قال »فَخذه عن ملسو هيلع هللا ىلص

 .83، ص1، كتاب الصالة، باب ما يذكر في الفخذ قال أبو عبد اهللا، جالبخاري
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وقد نقل  -العورة ر، الّتي توجب ستالعلماء أقوالو، ديثاحواألات، آليوعليه، وبعد عرض ا     
بين الجنس  ، يتضح أن الغالب من العلماء ذهبوا إلى أن العورة- 2اإلجماع على ذلك 1ابن رجب

وإذا ، بين السرة والركبة، مع وجود الخالف هل السرة والركبة من العورة أم ال؟الواحد تكون 
لكن يبقى السؤال  اختلف الجنس فالبدن كلّه عورة، مع الخالف هل الوجه والكفين عورة أم ال؟؛

  ما هي العالقة بين ستر العورات، وبين نشر الصور؟

عند التقاط الصور للجثث، أو للمصابين، غالبا  الواقع أرض على يحصل الّذيأن  والواقع     
 الحرص دون أو للمصاب، للجثّة، حصلت الّتي البشاعة إظهار فيقد اهتم  المصورما يكون 

 ممتثلًا مسلما يكون أن بالضرورة ليس الصور، ينقل الّذي أن سيما العورات، إظهار عدم على
عدم تصوير العورات؛ وبالنسبة لجثث القتلى، فاألمر  على يحرص ىحتّ وجّل، عز اهللا ألوامر

ذهبوا إلى أن بدن الميت، كلّه عورة، فيحرم عندها  3العلماءأشد من ذلك، باعتبار أن بعض 
فضح، وتشهير بالميت، : تصوير الجثث إلّا إذا كانت مكفّنة؛ ألنّه في تصوير الجثث المكشوفة

: 4ابن المنذر قالوهذا يخالف المواراة الّتي أوجبها اهللا عز وجل في حقّ الموتى، حيث 
 به قام ومن اإلمكان، عند تركه يسعهم ال الناس على واجب الزم تالمي دفن أن على وأجمعوا"

  .5"المسلمين سائر على ذلك فرض سقط منهم

إذا تخلّل ذلك  -ن تصوير الجثّةأوال يخفى على أحد أن التصوير خالف المواراة؛ إذ      
هو في الواقع عبارة عن إيجاد لحالة للجثّة تكون فيها العورة مكشوفة على  - أعضاء مكشوفة

                                                           

 حافظ: )هـ 795 - 736( عبد الرحمن بن أحمد السالمي البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج، زين الدين، ابن رجب 1
) ط - والحكم العلوم جامع( و) الترمذي جامع شرح( كتبه من. دمشق في وتوفّي ونشأ بغداد، في ولد. العلماء من للحديث،

 شرح الباري، فتح(و ،)ط - الفقهية القواعد(و ،)خ -  الشام فضائل( و األربعين، بشرح المعروف وهو الحديث، في
 .295، ص3، جاألعالم: الزركلي. يتمه، وغير ذلك لم) خ - البخاري صحيح

 .384، ص2، جصحيح البخاريفتح الباري شرح : ابن رجب 2
 .، من هذا البحث106ص: انظر 3
 .كان شيخ الحرم بمكة. اظفقيه مجتهد، من الحفّ): هـ 319 - 242(بكر أبو النيسابورى، إبراهيم بن ، محمدابن المنْذر 4

األوسط في السنن واإلجماع " في الفقه، و " المبسوط " منها . ف مثلهاابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنّ: قال الذهبي
األول " خ  -اختالف العلماء " الجزء الثالث منه، فقه، و " خ  - اإلشراف على مذاهب أهل العلم " و  ،"خ  -واالختالف 

 .294، ص5، جاألعالم: الزركلي. ، وغير ذلك"خ  -تفسير القرآن " و  ،منه

 .44، صاإلجماع :المنذر ابن 5
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الدوام، لطالما بقيت الصورة موجودة، بخالف الدفن، الّذي فيه توارى الجثّة، ويستر على 
  .  عوراتها
  الخصوصية اقتحام في الشرعية النصوص مخالفة :الثانيالفرع 
  :واصطالحا لغةً الخصوصية: أولًا     
 التَّفرد: ، وهي1مصادر َأسماء والخاصةُ ،والخَصيةُ ،الخُصوصيةُ: الخصوصية لغةً     

  .3ِلنَفْسك تخُصه ما: الْعامة، وهي خالفُ والخاصةُ .2الشَّيءب
  :الخصوصية اصطالحا     
بدايةً ال بد من ذكر أن مفهوم الخصوصية، أو الحقّ في الخصوصية هو مصطلح جديد، لم      

- تتناوله كتب الفقهاء قديما كمصطلح مستقل، وإن كان بالجملة قد تناولته الشريعة اإلسالمية
  .من خالل حفظ المساكن ألصحابها، ومنع إفشاء األسرار، أو التجسس - قديما
الخصوصية : "عندما قال" كولي"هو القاضي  أن أول من قدم مفهوم حقّ الخصوصيةونجد      

صمويل وارين ولويس برانديز  ، وقد أشار إلى هذا القول"هي الحقّ في أن يترك المرء وشأنه
نشرته المجلّة القانونية لجامعة هارفارد، وقد تم التأكيد في هذا لهما، م، في مقال 1890عام 

على أن حقّ الخصوصية أصبح ضروريا للفرد في عالم معقّد، وتوصلًا إلى ضرورة المقال 
  - :توفير حماية قانونية ألربع جوانب لحقّ اإلنسان في الخصوصية وهي

  . الكشف عن المسائل الشخصية بشكل غير مشروع - 1     
  .نشر الحقائق المشوهة - 2     
  .ماستخدام صور االشخاص بدون إذنه - 3     
  .  4الدخول إلى الممتلكات الخاصة لألشخاص للحصول على المعلومات - 4     

                                                           

 .551، ص17ج، تاج العروس: الزبيدي 1
 .180، صالمنجد في اللغة واألعالم: البستاني ومعاونيه 2
  .25، ص7، جلسان العرب: ابن منظور 3
 . 19األردن، ص -م، دار عمار، عمان2004 -هـ1425، 1، طاحترام الحياة الخاصة: الهميم، عبد اللطيف: انظر 4

: نصر، حسني محمد. 384-383ص الكويت، الفالح، مكتبة م،2002 -ه1422 ،1ط ،اإلعالم أخالقيات: سليمان صالح،
اإلمارات العربية المتّحدة،  -م، دار الكتاب الجامعي، العين2010 -هـ1،1430، طقوانين وأخالقيات العمل اإلعالمي

  .256ص
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وهذا  ن هذه النقاط األربع، هي النقاط الّتي تدور حولها تعريفات حقّ الخصوصية،والحقيقة أ    
  :من خالل بحثي في الكتب الحديثة لبعض التعريفات الّتي اطّلعت عليها بيان

حقّ إنساني يثبت للفرد في المجتمع اإلسالمي، يحرم معه كّل ما من  :حقّ الخصوصية - 1     
  .1شأنه هتك ستره، وكشف سوءته، ما لم يقم مبيح لذلك يعتبره الشرع

 عن يطويها خاصة أشياء باحترام متمتّعا يعيش أن الفرد هو حقّ: الخصوصية حقّ - 2     
 لهذه التعرض أو التدخّل، عن األفراد وكذلك العامة، السلطة يد بغّل وذلك العادة، في غيره

  .2الشارع بإذن العامة، وذلك المصلحة تقتضيها الّتي األحوال في إلّا األشياء
كّل ما يعد من  ه فيغير هالشخص في أن يحترمهو حقّ : الخصوصية حقّ - 3     

على أن يتحدد ذلك بمعيار الشخص  -مادية كانت أو معنوية أم تعلّقت بحريات -خصوصياته
  .3العادي وفقًا للعادات والتقاليد والنظام القانوني القائم في المجتمع ومبادئ الشريعة اإلسالمية

حقّ الشخص في أن يكون حرا في أن يوجه حياته كما يشاء، حقّه بأن : حقّ الخصوصية -4    
يكون في مأمن من أي تعد على حريته في استخدام اسمه وصورته وصوته، حقّه في الكرامة 

  . 4وفي السمعة بل في أن يكون منسيا أيضا
ا من اإلطالة في موضوع لم يتوصل فيه وهنالك تعريفات أخرى ارتأيت أن ال أذكرها خوفً     

، الخصوصية مفهوميحتوي جميع الناس في  مانع جامععلماء السلف والخلف إلى تعريف 
؛ وهي متعلّقة أيضا والمكان الزمانو والتقاليد، العاداتفخصوصية األشخاص تختلف باختالف 

  .5جتماعيةاال هوظروفللمجتمع  العلميبالمستوى 

                                                           

 -م، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية2008، 1، طالحقّ في الخصوصية ومسئولية الصحفي: حجازي، عماد حمدي 1
 .36مصر، ص

2 117ص ،احترام الحياة الخاصة: مالهمي .  
دسوقي،  .م1987ة الّذي عقد في مدينة اإلسكندرية عام في الحياة الخاص ورد هذا التعريف ضمن توصيات مؤتمر الحقّ 3

بية، م، دار النهضة العر2009 -هـ1430، ط الموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة: رضا محمد عثمان
 .511مصر، ص -القاهرة

، المسؤولية المدنية للصحفي: عمر، سامان فوزي. م1970ورد هذا التعريف ضمن قرار إلحدى المحاكم الفرنسية عام  4
  .77األردن،  ص -م، دار وائل، عمان2007، 1ط
  .29ص ،الخاصة الحياة احترام: الهميم. 77، صالمسؤولية المدنية للصحفي: عمر: نظرا 5
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المختار، إذ إنّه تعريف  تعريفاليكون  1ذهب إليه عماد حمدي حجازيالتعريف الّذي ولعّل      
حقٌّ إنساني يثبت للفرد : - الحقّ في الخصوصية -شرعي يتناسب مع القوانين الوضعية، وهو

في المجتمع اإلسالمي، يحرم معه كّل ما من شأنه هتك ستره، وكشف سوءته، ما لم يقم مبيح 
  .لشرعلذلك يعتبره ا

  الخصوصية الدالّة على حقّ الشرعية النصوص: ثانيا
  -:القرآن الكريم - 1     
َها{ -أ      ي�

َ
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َ
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َ
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َ
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 ،المؤمنين عباده بها اهللا بأد ة،شرعي آداب هذه : "3قال ابن كثير، 2222}    تََذك

 قبل يستأذنوا أي يستأنسوا، حتى بيوتهم غير ابيوتً يدخلوا ال أن أمرهم االستئذان في وذلك
  .4"بعده مواويسلّ الدخول،

الدخول إلى بيوت اآلخرين، إلّا بعد لم يأمر اهللا عز وجّل عباده المؤمنين، بعدم : وجه الداللة                
  .اإلستئذان، حفاظًا على خصوصية األفراد
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قال ، 5555

. ستروه اعم واالستكشاف ،ومعايبهم ،المسلمين عورات عتتب عن النهي المراد" :6الزمخشري
  .7"اهللا ستره ما ودعوا ظهر ما خذوا :مجاهد وعن

                                                           

 .جامعة األزهر -مدرس الفقه المقارن: هو عماد حمدي حجازي، 1
 .27اآلية : سورة النور 2
 774 - 701(الدين عماد الفداء، أبو الدمشقي، ثم البصروي القرشي درع بن ضو بن عمر بن ، إسماعيلابن كَثير 3

هـ ورحل في  706له إلى دمشق سنة ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ . حافظ مؤرخ فقيه): هـ
. ، وغير ذلكمجل 14) ط -البداية والنهاية (من كتبه ، تناقل الناس تصانيفه في حياته. وتوفي بدمشق. طلب العلم

 .320، ص1، جاألعالم: الزركلي
  .33، ص6ج، العظيم القرآن تفسير: كَثير ابن 4
 .12اآلية : سورة الحجرات 5
من أئمة العلم بالدين ): هـ 538 - 467(القاسم أبو الخوارزمي، أحمد بن محمد بن عمر بن ، محمودالزمخْشَرِي 6

وتنقل في . وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار اهللا) من قرى خوارزم(ولد في زمخشر . والتفسير واللغة واآلداب
أساس (في تفسير القرآن، و ) ط -الكشاف (كتبه أشهر  .فتوفي فيها) من قرى خوارزم(عاد إلى الجرجانية  البلدان، ثم

 .178ص ،7ج األعالم،: الزركلي. ، وغير ذلك)ط -البالغة 
  .372، ص4ج، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: الزمخشري 7



103  
 

النهي من المولى عز وجّل عن التجسس، فيه دليل على حفظ خصوصيات : وجه الداللة     
  .اآلخرين

  - :حاديث النبوية الشريفةاأل - 2     

 َأكْذَب الظَّن فَِإن والظَّن، ِإياكُم": قاَل ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسوَل أن ،عنه اهللا رضي هريرة أبي عن -أ     
،يثدالَ الحوا، وسسالَ تَحوا، وسسالَ تَجشُوا، والَ تَنَاجوا، وداسالَ تَحوا، واغَضالَ تَبوا، ورابتَد 
   .1"ِإخْوانًا اللَّه عباد وكُونُوا

 أخبارهم، تتبعوا وال ،الناس عيوب عن تبحثوا الأي : سواتجسمعنى : " قال الخطابي     
سو القوم لحديث االستماع وأ ،2"الخبر لبط: سوالتحس3العورات عن البحث: التجس.  

يظهر في الحديث حرص الشارع الحكيم على ستر العيوب، من خالل نهيه عن : وجه الداللة    
  . التجسس، والتحسس؛ وهو دليل على وجوب حفظ خصوصيات اآلخرين

 4فَخَذَفْتَه ِإذْنٍ بِغَيرِ علَيك اطَّلَع امرًأ َأن لَو":ملسو هيلع هللا ىلص القَاسمِ َأبو قَاَل :قال هريرة، أبي عن -ب    
اةصفَفَقَْأتَ بِع ،نَهيع لَم كُني كلَيع نَاحالعاالطّ تحريم على الحديث دّل : "6قال الصنعاني، 5"ج 

                                                           

ِإن بعض الظَّن ِإثْم والَ يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن {، كتاب األدب، باب صحيح البخاري: البخاري 1
 .6066، حديث رقم 19، ص8، ج}تَجسسوا

  . 123، ص4، جمعالم السنن: حمد الخطّابي 2
  .119، ص16، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي 3
 الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن القسطالني، أحمد. أي رميته": فخذفته" 4
، 10مصر، ص األميرية، الكبرى المطبعة هـ،1323، 7طالبخاري،  صحيح لشرح الساري إرشاد: )هـ923: ت(
  .68ج
، حديث رقم 11، ص9، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له، جصحيح البخاري: البخاري 5

6902.  
): هـ 1182 - 1099(الصنْعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني، أبو إبراهيم، عز الدين 6

له . أصيب بمحن كثيرة من الجهالء والعوام. ابن المتوكل على اهللا) د باللَّهالمؤي(يلقب . مجتهد، من بيت اإلمامة في اليمن
من كتبه . ولد بمدينة كحالن، ونشأ وتوفي بصنعاء) . في الهند(أكثرها عنده نحو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن 

 - العسقالني حجر البن األحكام أدلّة من المرام بلوغ شرح السالم، سبل(، و)ط -توضيح األفكار، شرح تنقيح األنظار (
 .38، ص6، جاألعالم: الزركلي. ، وغير ذلك)ط
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 إليه الدخول يجوز ال امم غيره محل إلى للنظر اقاصد لعاطّ من أن وعلى ،إذنه بغير اآلخر على
  .1"عليه ضمان ال هفإنّ عينه، فقأ وإن ذكر، بما دفعه عليه لعللمطّ يجوز هفإنّ مالكه، بإذن إال

م يجرم الشارع الحكيم صاحب البيت، في حال أنّه دفع من اطّلع على داخل ل: الداللةوجه      
بيته من غير إذنه، ولو فقأ عين المطّلع، وهذا دليٌل على حقّ الخصوصية لألفراد، وأن اإلسالم 

  .   حفظ هذا الحقّ

: ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا رسوُل قَاَل: يقُوُل الْخُدرِي، سعيد أبا سمعت: قال سعد، بن الرحمن عبد ثناحد  - ج     
"ِإن نم النَّاسِ َأشَر نْدنْزِلَةً اِهللا عم موي ،ةاميَل الْقجي الرفْضِإلَى ي ،هَأتري امتُفْضو ،هِإلَي ثُم 

نْشُرا يهرمن امرأته وبين بينه يجري ما الرجل إفشاء تحريم الحديث هذا في: "ال النوويق، 2"س 
  .3"ونحوه ،فعل أو ،قول من فيه المرأة من يجري وما ،ذلك تفاصيل ووصف ،االستمتاع أمور

عدم جواز فضح األسرار، دّل على وجود حقّ لصاحب السر في حفظ سره، : وجه الداللة    
  .وهو ما يدّل على حفظ خصوصيات األفراد

 شَعيرتَينِ، بين يعقد َأن كُلِّفَ يره لَم بِحلْمٍ تَحلَّم من": قَاَل ،ملسو هيلع هللا ىلص يالنَّب عن عباسٍ، ابنِ عنِ -د    
لَنَل، وفْعنِ يمو عتَمِإلَى اس يثدمٍ، حقَو مهو لَه ،ونكَارِه َأو ونرفي ،نْهم بي صف هُأذُن 4اآلنُك 
موي ةاميالرائحة استنشاق دون اإلذن الحديث استماعالمنع في  ويلحق: الصنعاني قال، 5..."الق 

من يعملون ما أو ،كالم من والجيران األهل، يقول ما الدار صغار واستخبار ،الثوب ومس 
  .6األعمال

                                                           

 .380، ص2ج، مصر، دار الحديث، دط، دت، سبل السالم :الصنْعاني 1
  .670، ص)1437(، رقم الحديثالمرأة سر إفشاء تحريم باب، النكاح كتاب، صحيح مسلم: مسلم 2
  . 8، ص10، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي 3
: ت(الدين عون ،المظفر أبو الشيباني، الذهلي بن محمد هبيرة، يحيى ابن .نوع من الرصاص فيه صالبة: "اآلنك" 4

  .196، ص3هـ، دار الوطن، ج1417، دط، الصحاح معاني عن اإلفصاح: )هـ560
، حديث رقم 42، ص9، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له، جصحيح البخاري: البخاري 5

7042.  
  .679، ص2، جسبل السالم :الصنْعاني 6
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 غير إذن، دليٌلمن استماع حديث اآلخرين من  نهي الشارع الحكيم األشخاص: وجه الداللة     
  .خصوصيات األفرادمراد الشارع على وجوب حفظ على 

هكذا نجد أن الشريعة اإلسالمية قد اعتنت كثيرا بمسألة حفظ خصوصية الفرد، من خالل      
حفظ أسراره، وعوراته، واختصاصه في المسكن؛ حيث اعتبرت دخول شخص إلى بيت غيره، 

على حقوقه، وقد شنّعت العقاب على من  ا، وتعديالبيت صاحبلخصوصية  استئذان اقتحامدون ا
 ملسو هيلع هللا ىلصيخالف، ويقتحم البيوت، ولو كان بالبصر، لقول النبي:"لَو ًأ َأنرام اطَّلَع كلَيرِ عِإذْنٍ بِغَي 

فَخَذَفْتَه اةصفَفَقَْأتَ بِع ،نَهيع لَم كُني كلَيع نَاحاإلسالم الشريعةو، 1"جالخصوصية حقّ حفظت ةي 
َها  { :تعالى لقوله ة،الخاص اإلنسان حياة على شكالهوأ ،صوره بكّل سالتجس منع خالل من ي�
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ِيَن آَمُنوا اْجتَنُِبوا ك

(
}...ال

بينت سابقًا، أن وكما ، 2222

المعقول أن تكون صورة  ن غيرمف ؛ع أخبارهمالبحث عن عورات الناس، وتتب: التجسس، هو
الشخص نفسه، بحيث تُصبح صورته عرضة لمن أراد العبث بها، أو  االشخص أمر ال يخص

ما من األحيان عالمرآة المعبرة في كثير : ؛ وصورة الشخص هياستعمالها من غير إذن صاحبها
  .3يخفيه اإلنسان بداخله

لحفظ القواعد العامة  تخصوصيات األفراد، ووضعحفظت  الشريعة اإلسالميةهكذا فإن و     
 - به اله، وخاص عتبار صورة الشخص بشتّى الطرق حقًايوجب علينا ابحيث الخاصة،  تهمحيا

لألشخاص فيها جريمتان،  ، لهذا فإن نشر الصور-كانت الصورة يدوية، أو إلكترونيةأسواء 
 .جريمة االطّالع والتجسس بدون إذن، ثم جريمة نشر الصورة الملتقطة  دون موافقة صاحبها

فإن ناشر هذه الصور مسؤول مسؤولية جنائية في الشريعة اإلسالمية توجب عليه  ؛وعليه
  .4الضمان

                                                           

  .103ص سبق تخريجه 1
 .12اآلية : سورة الحجرات 2
 .175ص ،الصحفي ومسئولية الخصوصية في الحقّ: حمدي عماد حجازي، 3
الضمان ضمان مال، وقد يكون ضمان فعل، وقد أجمع الفقه الحديث على اعتبار الضمان هو : "قال عصام أحمد البهجي 4

حماية الحقّ في الحياة الخاصة في الشريعة : ، عصام أحمدالبهجي".  المقابل للمسئولية المدنية وهو ما نراه جديرا بالقبول
  .355مصر، ص -م، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية2014، 1، طاإلسالمية والقانون المدني
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  )وامتهان كرامة االنسان األخالقية واالجتماعية( المفاسد اإلنسانية: المطلب الثاني
  -:المفاسد األخالقية واإلجتماعية: الفرع األول

طريق الخير والنجاة، وميزه إلى معلما للبشرية، ومرشدا  ملسو هيلع هللا ىلص امحمد النبي بعث اهللا تعالى       
}َعِظيمٍ َعِظيمٍ َعِظيمٍ َعِظيمٍ     ُخلُقٍ ُخلُقٍ ُخلُقٍ ُخلُقٍ     لََعَل لََعَل لََعَل لََعَل     �ن)َك �ن)َك �ن)َك �ن)َك {: بالخُلُق العظيم، حيث امتدحه سبحانه قائلًا

عن  ملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي، وعندما 1
، 2"النَّاس علَيه يطَّلع َأن وكَرِهتَ صدرِك، في حاك ما والِْإثْم الْخُلُق، حسن الْبِر": البر واإلثم، قال

 والعدل المحاولة، في والرفق المعاملة، في اإلنصاف الخلق بحسن المراد: "3ابن دقيق العيد قال
اهللا واألصل في ذلك قول ، 4"المؤمنين صفات من ذلك وغير اإلحسان، في والبذل األحكام، في
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 كّل:" البر، بأنّه البغويوفسر ،  5
  .6"الجنة إلى بصاحبه يفضي خير عمل
يفهم من هذا أن كّل أمر خالف شرعنا هو من قبيل رذائل األخالق يأثم مقترفه، وكّل أمر      

 ة هو من مكارم األخالق وفضائلها، لهذا حثّ النبيعلى ملسو هيلع هللا ىلصخير دعت إليه الشريعة اإلسالمي
، وهذا ألن األخالق 7"الْخُلُق حسنِ من َأثْقَُل الْميزانِ في شَيء من ما": ملسو هيلع هللا ىلصحسن الخلق في قوله 

بالمودة، والرحمة، وتصون الفاضلة تُزين المجتمع اإلنساني، وتُعلي شأنه، وتربط بين أفراده 
                                                           

  .4 اآلية: سورة القلم 1
  .1235، ص)2553(، رقم الحديثواإلثم البر تفسير باب، واآلداب والصلة البر كتاب، صحيح مسلم: مسلم 2
قاض، من أكابر ): ه 702 - 625(القشيري الدين تقي الفتح، أبو مطيع، بن وهب بن علي بن ، محمدابن دقيق العيد 3

 – األحكام بأحاديث اإللمام( و الحديث، في مجلدان،) ط - األحكام إحكام( :منها تصانيف، له. العلماء باألصول، مجتهد
 .283، ص6، جاألعالم الزركلي،. ، وغيرها)ط
 النووية األربعين شرح: )هـ702: ت(تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري العيد، دقيق ابن 4

  .94، صمؤسسة الريانم،  2003 -  هـ 1424، 6، طالنبوية الصحيحة األحاديث في
 .177 اآلية: سورة البقرة 5
، القرآن تفسير في التنزيل معالم: )هـ510: ت (الشافعي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي،  6
  .203، ص1جلبنان،  - يروت، بدار إحياء التراث اعربيهـ، 1420، 1ط
 - هـ1409، 3، طالمفرد األدب: )هـ256: ت(أبو عبد اهللا  ،د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةمحمالبخاري،  7

  .103، ص)270(الخلق، رقم الحديث حسن لبنان، باب -بيروت، دار البشائر اإلسالميةم، 1989
 آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو األلباني،".  صحيح إسناد هذا: "قال األلباني     

 ،2ج السعودية، -الرياض المعارف، مكتبة دت، ،1ط ،الصحيحة األحاديث سلسلة): هـ1420: ت( األشقودري
  .535ص
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الحياة االجتماعية بين الناس  تترك لم الشريعة اإلسالميةنجد أن ماعية بينهم، لهذا تجالعالقات اإل
     َوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُوا{: دون وضع األساس األول في بناء مجتمع يكون أساسه قول اهللا عز وجّل
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، فهو أساس يساعد في توطيد العالقات الحميدة بين 1
الناس، الّتي طالما سعت الشريعة السمحاء لتوثيق حبالها، حتّى ينتج عندنا مجتمع ثابت ال 

  .يتزعزع، ظاهره التعاون على البر وإنكار الرذيلة؛ وباطنه اإليمان والتقوى
تي حثّت في مضمونها على التعاون، والمحبة، والعطاء الّذي ليس وكثيرة هي األحاديث الّ     

له مقابل، وشأنها تعزيز التماسك األخوي، واإلنساني، واالجتماعي بين الناس، مع مراعاة حدود 
  :وحقوقهم األفراد

       ا المحبة؛ فحديث النبيالَ" : ملسو هيلع هللا ىلصفأم نْؤمي ،كُمدتَّى َأحح بحي يها ِلَأخم بحي ه2"ِلنَفْس.  

 كَمثَِل وتَعاطُفهِم، وتَوادهم تَراحمهِم في المْؤمنين تَرى": ملسو هيلع هللا ىلص النبيأما التعاون، فقول و     
،دسا اشْتَكَى ِإذَا الجوضى عاعتَد لَه اِئرس هدسرِ جهى بِالسمالح3"و.  

 جاِئع وجاره يشْبع الَّذي الْمْؤمن لَيس " :ملسو هيلع هللا ىلص، فقول النبي له مقابلوأما العطاء الّذي ليس      
   .4"جنْبِه ِإلَى

مكن أن يحصل لمجتمع تربطه هذه العالقات اإلنسانية يفأي تفكّك اجتماعي، وفساد أخالقي      
االخوية، بحيث تجعل من المجتمع جسدا واحدا في حال تعرض أحدهم ألي كربة، أو ضيق؛ 
ولكن بالمقابل جعلت الشريعة اإلسالمية الضوابط، والحدود لحفظ هذه العالقات، فليس ألحد أن 

في  جسدا واحدا بالمحن، لكنّه فرد فرديكون  يتعدى على حدود أخيه، أو جاره، فالمجتمع
 ات األشخاص، ومساكنهم، لهذا قال النبيملسو هيلع هللا ىلصخصوصي :"ملسمِ َأخُو الملسالَ الم همظْلالَ يو 

،هملسي نمو ي كَانف ةاجح يهَأخ كَان ي اللَّهف ،هتاجح نمو جفَر نمٍ علسةً، مبكُر جفَر اللَّه 

                                                           

 .2اآلية : سورة المائدة 1
  . 13، حديث رقم12، ص1، جلنفسه يحب ما ألخيه يحب أن اإليمان من، باب اإليمان كتاب، صحيح البخاري: البخاري 2
  .6011 رقم حديث ،10ص ،8ج والبهائم، الناس رحمة باب األدب، كتابالبخاري،  صحيح: البخاري 3
، 5، ج3117: السعودية، رقم الحديث -الرياض، مكتبة الرشدم، 2003 - هـ1423، 1ط، شعب اإليمان: البيهقي 4

  . 77ص
  .278، ص1، جسلسلة األحاديث الصحيحة: األلباني: صححه األلباني في كتابه     
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نْهةً عبكُر نم اتبمِ كُروي ،ةاميالق نمو تَرا سملسم هتَرس اللَّه موي ةامي1"الق النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنجد أن 
يحثّ على المساعدة، وتفريج الكرب، لكنّه يختم كالمه بالستر، حتّى يظهر لنا أهمية حفظ 

ليل قوي يبين لنا؛ أنّه ال ينبغي لمجتمع يريد حفظ الترابط ، وهذا داآلخرينخصوصيات 
  . ، ألنّه خالف السترأن يبيح نشر صورٍ دون أذن أصحابهااالجتماعي بين أفراده؛ ب

      :امتهان كرامة اإلنسان :الثانيالفرع 

الّتي جعلها للناس كافّة، إذ بها تسعد السمحة  الحنيفيةختم اهللا عز وجّل رساالته بالرسالة      
البشرية ويسود العدل، ويأخذ كّل ذي حقّ حقّه، لهذا كان من األهمية بمكان أن تكون هذه 
الرسالة مراعية للناس أجمعين، فلم تقتصر على المسلمين خاصة بل تعدتهم، فكانت للناس 

َناكَ     َوَماَوَماَوَماَوَما{: أجمعين لقوله عز وجّل
ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
     أ

(
Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِلِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس     َكف)ةً َكف)ةً َكف)ةً َكف)ةً     إ...{
، وامتازت هذه الرسالة برفعها لمكانة  2222

ْمنَا    َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ {: اإلنسان، لقوله عز وجّل ر)
َ
ْمنَاك ر)
َ
ْمنَاك ر)
َ
ْمنَاك ر)
َ
}...آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     بَِن بَِن بَِن بَِن     ك

نَْسانَ     َخلَْقَناَخلَْقَناَخلَْقَناَخلَْقَنا    لََقدْ لََقدْ لََقدْ لََقدْ     {: ، وقوله سبحانه3 ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

    ِف ِف ِف ِف     ال

ْحَسنِ 
َ
ْحَسنِ أ
َ
ْحَسنِ أ
َ
ْحَسنِ أ
َ
}َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ     أ

المخلوق عند اهللا عز إنّما تدّل على مكانة هذا ف، فإن دلّت هذه اآليات على شيء؛ 4
ْكَرَمُكمْ     إِن) إِن) إِن) إِن) { :وجّل، وتعلو وتزداد هذه القيمة، بالتقوى واإليمان، لقوله سبحانه

َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ِ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     أ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�)     ا�)

تَْقاُكمْ 
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
وقد أعطى اهللا عز وجّل الناس حقوقًا يستوي فيها المسلم وغيره من أهل الذمة، ما  ،5555}    أ

  -:ايؤكّد لنا علو شأن اإلنسان عنده سبحانه؛ ومنه
  :حقّ الحياة - 1     
    َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ ...{: آخر، إلّا بسلطان الشريعة، لقوله عز وجّلمن فهو حقٌّ مقدس ال يجوز ألحد سلبه      

وْ     َنْفٍس َنْفٍس َنْفٍس َنْفٍس     بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ     َنْفًساَنْفًساَنْفًساَنْفًسا    َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل 
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
رِْض     ِف ِف ِف ِف     فََسادٍ فََسادٍ فََسادٍ فََسادٍ     أ

َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
ن)َما    ال

َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ْحيَاَها    َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ     َجِيًعاَجِيًعاَجِيًعاَجِيًعا    ال)اَس ال)اَس ال)اَس ال)اَس     َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل     فََكأ

َ
ْحيَاَهاأ
َ
ْحيَاَهاأ
َ
ْحيَاَهاأ
َ
ن)َما    أ

َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ْحيَا    فََكأ

َ
ْحيَاأ
َ
ْحيَاأ
َ
ْحيَاأ
َ
    ال)اَس ال)اَس ال)اَس ال)اَس     أ

}...َجِيًعاَجِيًعاَجِيًعاَجِيًعا
6666  .  
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  :حقّ الحرية - 2     

والمقصود بالحرية الّتي فيها الخالص من العبودية؛ واإلسالم إن لم يلغِ العبودية نصا، إلّا      
إن اإلسالم جعل عتق الرقاب في كثير من الكفّارات الّتي ال يتصور معها : أنّنا نستطيع أن نقول

     ُمْؤمِنًاُمْؤمِنًاُمْؤمِنًاُمْؤمِنًا    َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ {: بقاء عبد دون تحرير، ولعّل أجمل ما قيل في تفسير اآلية
ً
 َخَطأ
ً
 َخَطأ
ً
 َخَطأ
ً
    رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ     َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ     َخَطأ

}ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ 
1

من الحكمة في جعل كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة،  ما نقله لنا الزمخشري، 

مثلها في جملة األحرار، ألن  انفسا مؤمنة عن جملة األحياء لزمه أن يدخل ا أخرج نفسلم": فقال
ِينَ {: ، وفي قول اهللا عز وجّل2"كإحيائها الرق قيد من إطالقها

(
ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

    ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ     َوال

وا    لَِمالَِمالَِمالَِما    َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ 
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
}...رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ     َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ     قَال

، أطلق اهللا عز وجّل الرقبة في آية الظهار، ولم يعطها صفة 3

الظهار، ومثلها  اإليمان كرقبة كفارة قتل الخطأ، فيصح بهذا العموم تحرير رقبة الكافر في كفارة
  .4في كفارة اليمين، وكفارة اإلفطار، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

  :حقّ المساواة - 3     

 َأن لَو"... : ملسو هيلع هللا ىلصأحدا فوق القانون الرباني، لقول النبي  يجعلسواسية، ولم في اإلسالم الناس      
  ، 5"يدها لَقَطَعتُ سرقَتْ محمد بِنْتَ فَاطمةَ

َها{    :وقد بين اهللا عز وجّل مبدأ المساواة في قوله سبحانه ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
رٍ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ     إِن)اإِن)اإِن)اإِن)ا    ال)اُس ال)اُس ال)اُس ال)اُس     يَاأ

َ
رٍ ذَك
َ
رٍ ذَك
َ
رٍ ذَك
َ
نَْث     ذَك

ُ
نَْث َوأ
ُ
نَْث َوأ
ُ
نَْث َوأ
ُ
    َوأ

نَاُكمْ 
ْ
نَاُكمْ وََجَعل
ْ
نَاُكمْ وََجَعل
ْ
نَاُكمْ وََجَعل
ْ
ْكَرَمُكمْ     إِن) إِن) إِن) إِن)     ِلََعاَرفُواِلََعاَرفُواِلََعاَرفُواِلََعاَرفُوا    َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل     ُشُعوبًاُشُعوبًاُشُعوبًاُشُعوبًا    وََجَعل

َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ِ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     أ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) تَْقاُكمْ     ا�)

َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
َ     إِن) إِن) إِن) إِن)     أ َ ا�) َ ا�) َ ا�) }َخبِيٌ َخبِيٌ َخبِيٌ َخبِيٌ     َعلِيمٌ َعلِيمٌ َعلِيمٌ َعلِيمٌ     ا�)

6.  

ولعّل هذا المقام يقصر به اإلسهاب في ذكر جميع الحقوق، كحقّ الحماية من التعذيب، وحقّ      
فالحقوق كثيرة تدّل ... خصوصياته حماية في الفرد حقّحرية الفكر واالعتقاد، وحقّ العدالة، و

  .على تشريف اهللا عز وجّل لإلنسان، وتكريمه له عن باقي مخلوقاته

                                                           

 .92اآلية : سورة النساء 1
 .549، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري 2
  .3اآلية : سورة المجادلة 3
 .2، ص7ج ،المبسوط: السرخسي 4
  .4304، حديث رقم 152، ص5، ج...، باب المغازي كتاب، صحيح البخاري: البخاري 5
  .13اآلية : سورة الحجرات 6



110  
 

 كرامةل امتهانالقتلى؛ فإنّه  جثثوأما ما يتم تصويره ونشره، من صور المصابين، أو      
؛ ألن اهللا عز وجّل شرف اإلنسان بستر سوءاته، ومواراة موتاه، وإن كانوا كفّارا؛ لما االنسان

 اذهب«: قاَل ماتَ، قَد الضالَّ الشَّيخَ عمك ِإن: ملسو هيلع هللا ىلص ِللنَّبِي قُلْتُ": قال ،كرم اهللا وجهه عليورد عن 
 ودعا فَاغْتَسلْتُ فََأمرني وجِْئتُه فَواريتُه فذَهبتُ »تَأتيني حتَّى شَيًئا، تُحدثَن ال ثُم َأباك، فَوارِ
 فجاء لندفنهم، ُأحد يوم القتلى حملنا كنّا: قال اهللا، عبد بن وصح عنه أيضا حديث جابر، 1"لي

   .2"فَرددنَاهم ،"مضاجِعهِم في الْقَتْلَى تَدفنُوا َأن يْأمركُم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن": فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي منادي

؛ فالمنع لكّل صورة مواراة القتلى وأعلى ستر السوءات، المنع في نشر الصور  وال يقتصر     
عندما تكون الصورة في هيئة غير  يتم نشرها من غير إذن صاحبها؛ لكن األمر أشد جرما

 اقد اغتصب حق - ناشر الصورة -مرغوب بها، محّل هزء أو سخرية؛ فعندها يكون ذاك المتطفّل
لَوِ: " ملسو هيلع هللا ىلص ليس له في نشر صورة لم يرد صاحبها أن يراها المجتمع، لهذا قال النبي ي اطَّلَعف 

كتيب ،دَأح لَمو تَْأذَن ،لَه خَذَفْتَه ،اةصفَفَقَْأتَ بِح نَهيا عم كَان كلَيع ننَاحٍ مهذا  والشاهد من، 3"ج
  - :أمران الحديث هو

وأن الجرم غير وهذا دليل على جرم النظر دون اإلذن،  ،"َأحد بيتك في اطَّلَع لَوِ"  -األول     
  .ة، فاالطالع بحد ذاته هو الجرممتعلّق برؤية سوء

  .وهو دليل أنّه ال جرم لمن له اإلذن ،"لَه  تَْأذَن ولَم ": الثاني    

                                                           

 ،)3214(الحديث رقم مشرك، قرابة له يموت الرجل باب الجنائز، كتاب، العصرية المكتبة، سنن أبي داود: أبو داود 1
  . 214، ص3ج

 األحاديث: )هـ643: ت(ضياء الدين المقْدسي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد". ِإسناده صحيح: "قال الضياء     
 - هـ 1420، 3طصحيحيهما،  في ومسلم البخاري يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو المختارة
   .364، ص2جلبنان،  -خضر، بيروت م، دار 2000

 الغليل إرواء: األلباني". ثقة وهو كعب بن ناجية غير الشيخين رجال ثقات كلّهم رجاله صحيح سنده: " وقال األلباني    
 .170، ص3جالسبيل،  منار أحاديث تخريج في

رقم ذلك،  وكراهة أرض إلى أرض من يحمل الميت في العالمية، باب الرسالة ، دارداود أبي سنن: داود أبو 2
  ".صحيح إسناده : "قال االرنؤوط في التحقيق. 77ص ،5ج، 3165الحديث

     نابِرٍ وعا: قَاَل جلَم كَان موي دتْ ُأحاءي جتمبَِأبِي ع نَهفي ِلتَدقَابِرِنَا، فى مي فَنَادنَادوِل مسوا: ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا ردِإلَى القَتْلَى ر 
هِماجِعضالحديث رقم مقتله، في القتيل دفن في جاء ما باب: الجهاد أبواب ،- الترمذي سنن - الكبير الجامع: الترمذي .م 

 ".صحيح حسن حديثٌ هذَا : "وقال الترمذي. .267ص ،3ج ،1717
  .6888، حديث رقم 7، ص9، جالسلطان دون اقتص أو حقّه أخذ من باب، الديات كتاب، صحيح البخاري: البخاري 3
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  التأثير النفسي على المجتمع: المطلب الثالث

ن المجتمع ما هو إلّا إال شك أن اإلنسان يتأثّر مما يراه، ويسمعه؛ وكذلك المجتمع؛ إذ      
؛ لذلك من 1واحدة وقوانين وتقاليد وعادات مشتركة ومصالح روابط متربطه النَّاس من جماعة

الطبيعي أن يتأثّر المجتمع مما يبثّ وينشر عبر وسائل اإلعالم، أو من خالل ما يتم تداوله بين 
  .الناس

شديدا في منع ظاهرة إشاعة الفاحشة، أو ما فيه خدش  حرصا حرِصونجد أن اإلسالم      
ِينَ     إِن) إِن) إِن) إِن) {: ، مما يعود بالضرر على المجتمع، فقد قال اهللا عز وجّل2للذوق العام

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

نْ     ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ     ال
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
    تَِشيعَ تَِشيعَ تَِشيعَ تَِشيعَ     أ

َفاِحَشةُ 
ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
ِينَ     ِف ِف ِف ِف     ال

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ُهمْ     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ِلمٌ     َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب     ل

َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
نْيَا    ِف ِف ِف ِف     أ نْيَاال� نْيَاال� نْيَاال� ِ     ال� ِخَرة

ْ
ِ َوال ِخَرة
ْ

ِ َوال ِخَرة
ْ

ِ َوال ِخَرة
ْ

ُ     َوال ُ َوا�) ُ َوا�) ُ َوا�) نُْتمْ     َيْعلَمُ َيْعلَمُ َيْعلَمُ َيْعلَمُ     َوا�)
َ
نُْتمْ َوأ
َ
نُْتمْ َوأ
َ
نُْتمْ َوأ
َ
     َوأ

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ََتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمون{
، وقد أثرى  3333

 -وتعالى سبحانه - قّإن الح: هذا الموضوع في تفسيره لهذه اآلية، حين قالالشيخ الشعراوي 
 أو ،الحياء يخدش خبرا تسمع حين: وهي تُراعى، أن يجب وقاعدة ةعام ةقضي إلىيوجه الناس 

 إيجاد اإلشاعة ألن الناس؛ في تشيعه أن اكفإي اهللا، أحكام من حكما يخدش أو ،األعراض يتناول
 كذا، فعل وفالن كذا، فعل فالن: نفسه في فيقول يفعل، أن يريد لمن السامع عند ةسلوكي ُأسوة

لذلك الفعل، هذا مثل على أيضاً هو أويتجر تعالى اهللا دتوع نويذيعها وينشرها الفاحشة يشيع م 
 في مهابٍ محترم رجل حقّ في اإلشاعة تكون وقد ،بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة الناس بين

 في سمعت ما زهدك مافلرب يليق ال ما حقِّه في سمعت فإن مكانة، وله الكلمة مسموع مجتمعه
 .الرجل هذا حسنات من المجتمع حرمت كفكأنّ ؛اتهوإيجابي ،حسناته في وزهدك الشخص، هذا

                                                           

 .396، ص1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار 1
ة لدى الجمهور، لذلك ظهرت الكثير من تي تثير الحساسيستعمل ليشمل الكثير من القضايا الّمصطلح ي: هو الذوق العام 2

لب حين نشرت طالب الصحفيين بااللتزام في احترام الذوق العام في نشرهم االخبار، وتزايد هذا الطتي تُاألصوات الّ
، ويشمل ...صحيفة أنكوراج ديلي نيوز قصة اغتيال أم وابنتها بعد اغتصابهما، مع وصف دقيق للجريمة وألجساد الضحايا

أيضا مصطلح اإلساءة للذوق العام استخدام الكلمات والعبارت الهابطة التي شأنها تقزز نفس المستمع أو المشاهد، أو تحمل 
م  في ميثاق 1998تسيء إلى الدين، والمجتمع، وقد استخدمت لجنة معايير اإلذاعة البريطانية عام اإليحاءات الجنسية التي 

عدم تحقير أي فرد، أو جماعة، ويجب احترام كرامة : ذي شمل على عدة نقاط منهاأصدرته مصطلح الذوق واللياقة، والّ
 .334ص ،اإلعالم أخالقيات: سليمان صالح،: انظر. أي فرد يستضاف في أي برنامج، واحترام أحزان الناس

 .19اآلية : سورة النور 3



112  
 

 مع تتعامل ويجعلك يه،وتُنم المجتمع في الخير تُثري كبيرة نعمة الناس عن الناس غيب رست لهذا
  . 1"تهمعلَّا على بهم وتنتفع اآلخرين،

نزولًا عند الّذين أوجب اهللا علينا أخذ كالمهم بعين االعتبار  - وقد بين لنا أهل االختصاص     
وا{ :عز وجّل هقول

ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
ْهَل     فَاْسأ

َ
ْهَل أ
َ
ْهَل أ
َ
ْهَل أ
َ
رِ     أ

ْ
رِ اّلِك
ْ
رِ اّلِك
ْ
رِ اّلِك
ْ
نُْتمْ     إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ     اّلِك

ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
     ك

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ََتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمون{
األثر الّذي يحدثه رؤية الجثث،   - 2

   - :مجتمعاتنا فيواألشالء، وجرائم القتل، 

 ثم رقيقة غزالة يطارد نمر مصورا عن فيلما أحدنا يشاهد حين....": 3الشربيني لطفيقال      
الضعيفة؛  المخلوقات مع والتعاطف األسى مشاعر يثير ذلك فإن لحمها، وينهش بافتراسها يقوم
 ما أقصى تفوق مشاهد المتعددة الفضائية القنوات على األخبار نشرات في نشاهد أصبحنا ولكن
 القتل، مشاهد الشباب، وأصبحت بمشاهدتها يتسلّى كان الّتي العنف أفالم في الخيال إليه وصل
 ومتكررة معتادة والممتلكات، للمباني الدمار وتسبب بالبشر تفتك الّتي والقذائف الضحايا وجثث
  .4."..األرض أنحاء في الناس مشاعر من الكثير تُحرك تَعد لم لدرجة

 دمار مشاهد على يحتوي له، نهاية ال افيلم العربية األخبار أصبحت"    : 5السهيمي عبيد وقال     
 تقدمها إخبارية كوجبة باتت التي التلفزيونية، الكاميرا قاعدة عند تخثّرت دماء ومناظر حقيقية

 كان سواء المشاهد، نفسية في بآخر أو بشكل أثرا تترك شك بدون تيوالّ لمشاهديها، القنوات تلك
 الباحثين بين عام إجماع ثمة: (.. الصدد هذا في 6اليحيا فهد قالحيث  امرأة، أو رجالً، أو ،طفلًا

                                                           

  .10221، ص16، جتفسير الشعراوي: الشعراوي 1
 .43يةاآل: سورة النحل 2
ا في األمراض ماجستير الدراسات العلي ىحصل عل ،1951ولد في مصر عام : الشربيني مصطفى العزيز عبد لطفي 3

العصبيمة من جامعة لندن، ودبلوم وشهادة التخصص في العالج النفسي من المملكة ة والطب النفسي ودراسات متقد
النفسي في  ة، وله خبرة واسعة في العمل في مجال الطبحدة، ودكتوراه في العلوم النفسية من جامعة كولومبيا األمريكيالمتّ

ة، وحصل على جائزة في تبسيط  ىفات باإلضافة إلة وبريطانيا، وله عديد من المؤلّمصر والدول العربيالمقاالت الصحفي
العلوم الطبي1996ة عام ة والنفسي .ةموقع الحياة النفسي-http://www.hayatnafs.com.  

وقع الحياة م. م2003-3-4، تم نشره بتاريخ والعالم إلى أين.. عصر من القلق: مقال بعنوان ؛لطفي الشربيني 4
ةالنفسي-http://www.hayatnafs.com.  

  .وصحفي وكاتب السعودية العربية المملكة من إعالمي خبير 5
، حصل على شهادة البورد األردني 1982ة الطب عام استشاري الطب النفسي، تخرج في كلي :فهد سعود أحمد اليحيا 6

، وأصبح رئيس قسم 1990، وحصل على شهادة البورد في الطب النفسي من جامعة لندن عام 1989عام للطب النفسي 
  .http://www.mbc.net .2000حتى  1997الطب النفسي بمستشفى القوات المسلحة من 



113  
 

ة العنف مشاهد أي -  المشاهد لهذه أنا - التلفزيونيا أثرة على سلبيعلى وكذلك المشاهد نفسي 
 لدى أصبح: ، ويضيف قائلًا..)الشخصية تشكّل طور في ألنّهم األطفال خصوصا شخصيته،

 ال لديه وأصبح اليوم فترات طَوال سماعه من مّل الّذي العنف هذا من بالتشبع يسمى ما المشاهد
 ومشـاهد ودمـارا قتـلًا يتضـمن خـبر األخبار يتصدر فعندما يشاهد، أو يسمع بما مباالة
                                                                                                                                                                              .1"لسـماعه االستـعداد لديـه يكــون ال وقد طويالً، الخبر هذا عند يقف ال فإنّـه دمـاء

العام، على الذوق  عالوة على أن نشر صور القتلى، أو االشالء، أو المصابين، فيه تعدو     
شخاص؛ فإن نشر مثل هذه الصور يعود بالضرر على المجتمع في وفيه اقتحام لخصوصيات األ

  -:أمرين

  الال مباالة  حس زيادة العنف، ونشر - 1     

 الحق و يحيون بهجره، الباطل يميتُون عبادا هللا إن: "تتتتجاء على لسان عمر قد ل     
 لهذاالرذائل، والجرائم الّتي يغفل عنها الناس، أو ال يجترؤون على فعلها،  هي ةكثير، ف2"..بذكره

الجريمة، لهذه رفض فيه  - الّتي فيها مناظر العنف والقتل - صورال نشر منع فإن اله وتقليص، 
 الصور، هذه لمثل رؤيته في يتأثّر وال يهتم ال جيل عندنا يكون وال األشرار، لها يفطن ال بحيث
كان القتلى من أوزد على ذلك، منع نشر صور قتلى الحروب، سواء . مباٍل غير يصبح حتى

 الجرائم مدى لمسلمين، فال تُنشر صورهم لبيانلالقتلى  ت صورفإن كان ؛غيرهم وأالمسلمين، 
، ومن همعوراتكشف  للمسلمين، وعدموسترة بحقّهم، وهذا من باب إماتة الباطل،  تُنتهك الّتي

  .تُهزم ال قوة وأنّهم ،الكفّار قوة باب عدم إظهار

     {: المسلمون لقول اهللا عز وجّل ينشرهاغير المسلمين، فال لالقتلى صور  توإن كان     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو    

ِينَ     تَُسب�واتَُسب�واتَُسب�واتَُسب�وا
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِ     ُدونِ ُدونِ ُدونِ ُدونِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     يَْدُعونَ يَْدُعونَ يَْدُعونَ يَْدُعونَ     ال ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) َ     فَيَُسب�وافَيَُسب�وافَيَُسب�وافَيَُسب�وا    ا�) َ ا�) َ ا�) َ ا�) مٍ     بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ     َعْدًواَعْدًواَعْدًواَعْدًوا    ا�)
ْ
مٍ ِعل
ْ
مٍ ِعل
ْ
مٍ ِعل
ْ
} ..ِعل

اآلية الكريمة إشارة هذه ففي  ،3

                                                           

هـ، العدد  1425ول ربيـع األ 13االحـد . http://www.aawsat.com-جريدة العرب الدولية الشرق األوسط 1
9287 .  

حلية األولياء وطبقات ): هـ430: ت(َأبو نُعيم، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني  2
 .55، ص1لبنان، ج -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1409، دط، األصفياء

 .108ية اآل: سورة األنعام 3
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لغيرنا بأن يفعلوها، فال تُنشر صور بشعة لألعداء بحجة إدخال حجة لالنتهاء عن أفعال تكون 
النتهاكات بحقّ الرعب لقلوب المعتدين؛ فعندها تكون ذريعة لألعداء أن يفعلوا ما يفعلوا من ا

  . ، بل تكون لهم حجة حتى يزيدوا ويتفننوا في التمثيل بالجثثناجثث

} ..بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ     {: لكن اهللا جّل في عاله قال: ومن يقل     
ل له، و، فأق1

ُهوَ     َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ     َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ َولَئِنْ  { :اهللا ختم هذه اآلية في قوله لكن
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ابِرِينَ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ     ل ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص)    .2}لِلص)

  :  الناس بين والكراهية الحقد زرع - 2      

فراد، والهيئات، والدول، والطوائف، في األرض، وجود النزاعات بين األ سنّة اهللا اقتضت      
منها االختالف في الفهم واآلراء،  :النزاع بين الناس أسبابكثيرة هي وبين المؤمنين أنفسهم، و

أو  ديان في خارج دائرة المسلمين،األ بين الخالف والباطل، أو أو الصراع الدائم بين الحقّ
لبشر نتيجة النزاعات بين اوهذه إرادة اهللا حيث اقتضت وجود . النزاع على الهيمنة والسيطرة

الخبيث من الطيب، وإلّا لو كان البشر  اهللا جّل في عاله يميزوتحقيقًا لرغباتهم، لكي  اختالفاتهم،
 ستبقىف ؛ما كانت الدنيا دار االبتالء واالختبارلعلى رأيِ واحد، وفهمٍ واحد لما كان الخالف، و

إلى يوم  - والباطل صراع الحقّ -صراع األديان، وسيبقى الدول وبين الناس، بين النزاعات
  .الدين

    ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ     �نْ �نْ �نْ �نْ     {: يقولحيث ن الناس هو أقرب لقول اهللا عز وجّل، والعمل على الصلح بي     

ُمْؤِمنِيَ 
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ْصلُِحوا    اْقتَتَلُوااْقتَتَلُوااْقتَتَلُوااْقتَتَلُوا    ال

َ
ْصلُِحوافَأ
َ
ْصلُِحوافَأ
َ
ْصلُِحوافَأ
َ
}بَيْنَُهَمابَيْنَُهَمابَيْنَُهَمابَيْنَُهَما    فَأ

فرصة الصلح بين لقطع القتلى فيه نشر صور جثث و، 3
ونتيجة ذلك كلّه  ،زيد من الغضب والحقدودحض لروح التسامح، مما ي ،األطراف المتنازعة
وهذا المبدأ يستقيم في النزاعات الّتي تحدث بين المسلمين أنفسهم، ويستقيم . تأجج روح االنتقام

: هو المسلمون أجله من خرج الّذي األول الهدف ألنأيضا بين المسلمين وغيرهم من الملل؛ 
 بين يحول الصور هذه مثل ونشر الدين، لهذا الناس إدخال على والعمل للناس، اهللا دين تبليغ

                                                           

 .126اآلية : النحلسورة  1
 .126 اآلية: النحل سورة 2
 .9اآلية : سورة الحجرات 3
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إلى قتال يهود  - كرم اهللا وجهه-احين بعث علي ملسو هيلع هللا ىلصالّذي أوصى به رسول اهللا  وهدفهم المسلمين
   .1"النَّعم حمر لك يكون أن من لك خير واحدا، رجلًا بك اللّه يهدي لََأن فواللّه...": ، فقالخيبر
     م؛ ما على وبناءض ال أن المجتمع حقّ من فإنّه تقدلمشاهد أطفاله، أو ه،ؤنسا أو ناسه، يتعر 
اإلنجرار وراء عدم  المسلمين وعلى المباالة، حس جمهوره تُفقد أو أفراده، بين العنف من تزيد

 لىأو دفعها يكون المفاسد هذه مثلمن صور جثثهم مما تتقزز له النفس، و أعداء اهللا فينشرون
     .الصور نشرتحقيقها نتيجة لمكن يالّتي  مصالحال جلب من

  مخالفة المواثيق والقوانين الدولية: المطلب الرابع
عز  وانتهاجها ينال اإلنسان مرضاة اهللا ،جاء اإلسالم ليصحح عقيدة الناس الّتي برسوخها     
ما وافق الشرع، كبعض  أبقى علىإنّما ، بالكلية اإلسالم ما كان عليه الناس ، فلم يلغِوجّل

وحفظ، ورسخ مفهوم وجوب تكريم . الّتي كانت متداولة بين الناس قبل اإلسالم2المعامالت
: ، فيه3امرسلً اقد ذكر ابن اسحاق حديثًاإلنسان، ونصرة المظلوم، وإعطاء كل ذي حق حقه، ف

 النَّعمِ حمر بِه ِلي َأن ُأحب ما حلْفًا جدعان بنِ اللَّه عبد دارِ في شَهِدتُ لَقَد": ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه قال رسول
لَوى وعُأد ي بِهلَامِ فتُ الِْإسبالحلف هذا وكان ،4"لََأج ا يجدوا ال أن على تعاقدوا قريشًا أنمظلوم 

                                                           

 .4210 رقم حديث ،134ص ،5ج خيبر، غزوة باب المغازي، كتاب ،البخاري صحيح :البخاري 1
 وهم المدينَةَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَدم :قال عباس ابن عن؛ بيع السلم: مثال على معامالت قبل اإلسالم 2

فُونلسي يرِ، فلَفَ ": فَقَاَل التَّمفْ من َأسلسي فَلْيٍل فلُومٍ كَيعنٍ مزولُومٍ وعٍل ِإلَى ملُومٍ َأجعالجامع الكبير: الترمذي ."م - 
  .594، ص2، ج) 1311(الحديثوالتمر، رقم  الطعام في السلف في جاء ما البيوع، باب ، أبواب- الترمذي سنن

ه، ، سواء كان من كبارِ التابعين، كسعيد بنِ المسيبِ، وأمثالملسو هيلع هللا ىلصفعه التابعي إلى النبي رالمشهور أنَّه ما : الحديث المرسل 3
كالزهري ،أو من صغارِ التابعين، هوأشباه . إلى النبي الكبير وهذه الصورةُ ال ملسو هيلع هللا ىلصوالقول الثاني أنّه ما رفعه التابعي ،

 هكذا منقطعةٌ؛ خالفَ فيها، كما قاَل ابن الصالحِ أما مراسيُل صغارِ التابعين، فإنّها ال تسمى مرسلةً على هذا القوِل، بل هي
حكاه عبد ابن البر. ظراقي، أبو الحافيمإبراه بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل الع 

، 1لبنان، ج -بيروت العلمية، الكتب هـ، دار1423، 1، ط)العراقي ألفية=  والتذكرة التبصرة( شرح: )هـ806: ت(
  .203ص

، السيرة النبوية البن هشام :)هـ213: ت( الدين جمال محمد، أبو المعافري، الحميري أيوب بن  الملك عبد هشام، ابن 4
 مرسل؛ إسناد .134، ص1، جمصر، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهشركة مكتبة م،  1955 - هـ1375، 2ط

باب إعطاء ، الكبرى السنن: البيهقي: بالتحديث، أخرجه صرح وقد مدلس، صدوق فإنه إسحاق ابن غير ثقات كلّهم رجاله
  .596، ص6، ج13080 الحديث رقم ،الفيء على الديوان

  : وذكره     
 هـ 1418، 1، طوالنهاية البداية: )هـ774: ت( الدمشقي ثم عمر، البصري بن إسماعيل الفداء كثير، أبو ابن -1     

  .460، ص3هجر، ج م، دار 1997 -
  .33ص ،6ج ،القرآن ألحكام الجامع: القرطبي -2     
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 حلف :الحلف ذلك توسم مظلمته، ترد حتى معه قاموا إلّا أهلها، غير من أو أهلها، من بمكّة
  .الفضول

فاإلسالم بقواعده العامة يستطيع أن يتماشى مع المعاهدات الّتي فيها حفظ للحقوق، ونصرة      
للمظلوم، وفيها صون لكرامة اإلنسان، وإن كانت معاهدات مع غير المسلمين، شريطة أن تكون 

أنّه إذا كانت المواثيق  ،ليس هنالك أدنى شك إذهذه المعاهدات غير مخالفة لشرعنا الحنيف، 
، طالما كانت وأن ال نخالفها ،موافقة لشرعنا، فال يضرنا أن نأخذ بها ، أو القوانين الدوليةالدولية

موافقة لقواعد شرعنا، وعليه سأقوم بعرض بعض هذه المواثيق، وبعض القوانين لبعض الدول 
  -:الّتي تتعلّق بحفظ خصوصية األشخاص

: عشر الثانية مادته في وذكر اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن صدر م1948 عام في - 1     
 أو ،مراسالته أو ،مسكنه أو ،أسرته أو ،ةالخاص حياته في فيتعس للتدخّ أحد يعرّض ال"

 أو لالتدخّ هذا مثل من القانون له حماية في الحقّ شخص ولكّل وسمعته، شرفه على لحمالت
  . 1"الحمالت تلك

من ) 178(نص القانون المصري صراحةً على الحقّ في الصورة، وحمايتها في المادة - 2     
 يحقّ ال": الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث جاء فيه م2002سنة ) 82(القانون رقم

 إذن أو إذنه دون منها نسخًا أو أصلها يوزع أو يعرض أو ينشر أن آلخر صورة بعمل قام لمن
 حوادث بمناسبة الصورة نشر يجوز ذلك ومع. خالفه على يتفقّ لم ما جميعا الصورة في من

 بشهرة يتمتّعون أو عامة أو رسمية صفة ذي بأشخاص تتعلّق الصورة كانت إذا أو علنّا وقعت
 وبشرط العام، لصالح خدمة المختصة العامة السلطات النشر بهذا سمحت أو عالمية أو محلية

 بسمعته أو الشخص بشرف مساس الحالة هذه في تداولها أو الصورة عرض على يترتّب ألّا
 من وغيرها الصحف في بنشرها يأذن أن الصورة تمثّله الّذى للشخص ويجوز. اعتباره أو

 األحكام هذه وتسري. ذلك غير على يتّفق لم ما المصور بذلك يسمح لم ولو حتّى النشر وسائل
  .2"أخرى وسيلة أية أو حفرٍ، أو رسمٍ من بها عملت الّتي الطريقة كانت أيا الصور على

                                                           

  .http://www.un.org/ar-موقع األمم المتّحدة .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن 1
 القانون موقع موسوعه. 178الفكرية، المادة  الملكية حقوق حماية قانون بإصدار 2002 لسنة 82 رقم قانون 2

  .http://mohamedbamby.blogspot.co.il-المصري
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     3 -  1992 لسنة األردني المؤلف حق حماية قانون"نص المادة  2005 سنة لالمعد 
 يوزعه أو ينشره أو الصورة أصل يعرض نأ صورة أي بعمل قام لمن يحقّ ال ": ، على")26(

 كان ذاإ الحكم هذا يسري وال له،تمثّ نمم ذنإ دون منها نسخًا يوزع أو ينشر أو يعرض أو
 أو ينرسمي برجال قتتعلّ الصورة كانت أو علنًا وقعت حوادث بمناسبة تم قد الصورة نشر

 العام للصالح خدمة بنشرها ةالعام السلطات سمحت أو ةعام بشهرة عونيتمتّ أشخاص
 بترتّ اذا تداولها أو توزيعها أو نشرها أو صورة أي عرض عدم األحوال جميع في ويشترط

 مركزه أو وقاره أو سمعته أو بكرامته تعريض وأ لهتمثّ من بشرف مساس ذلك على
 اتوالمجلّ الصحف في بنشرها يأذن نأ الصورة لهتمثّ ذيالّ للشخص أن على االجتماعي،

 ذاإ الّإ الصورة بعمل قام ذيالّ الشخص بذلك يسمح لم ولو ىحتّ االعالم وسائل من وغيرها
 تيالّ الطريقة كانت اأي الصور على االحكام هذه وتسري. ذلك بغير يقضي فاقاتّ هناك كان

  .1"أخرى وسيلة بأي أو النحت أو الحفر أو بالرسم سواء بها عملت

وهكذا، نجد أن المواثيق الدولية، والقوانين الخاصة بالدول، تحفظ الحقّ للشخص في     
  .    صورته، وتعتبر صورة الشخص من الخصوصيات

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الجريدة في ، صدر1992 لسنة) 22( رقم قانون )األردن( 2005المعدل سنة  1992المؤلف لسنة  قانون حماية حقّ 1
  .https://ar.wikisource.org/wiki-موقع ويكي مصدر. م16/4/1992 بتاريخ) 3821( رقم الرسمية
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  المبحث الخامس
، وحكمه في الفقه ونشرها جثث القتلى والمصابين رأي العلماء في تصوير

  اإلسالمي
  :مطالبثالثة وفيه      

  ، ونشرها عبر وسائل اإلعالمرأي المجيزين لتصوير الجثث والمصابين: األولالمطلب      

  اإلعالم وسائل عبر ونشرها، رأي المانعين لتصوير الجثث والمصابين: المطلب الثاني     

  الترجيح بين اآلراء: المطلب الثالث     

  : وسائل اإلعالم، ونشرها عبر والمصابين الجثث لتصوير المجيزين رأي: األول المطلب

تبحث موضوع فقهية آراء العلمية اإلسالمية  لم أجد فيما اطّلعت عليه من الكتب واألبحاث     
فتقر بعضها ي، والّتي اإلسالمية بعض المواقع اإللكترونية، إلّا تصوير جثث القتلى والمصابين

بين بالمسلمين وقد خصت هذه المواقع جواز تصوير جثث القتلى والمصا .لذكر صاحب الفتوى
  :على وا في فتواهماستندهم نّأنجد لهذا  ،نتهاكاتالّذين تعرضوا لالعتداءات، واال

إيصال أخبار المسلمين المستضعفين إلى أصحاب  الواجب الّذي يترتّب على األمة في -أ    
  .نجدتهمالضمائر الحية، حتّى يهبوا في 

 تشكيل الضغوطات على أنظمة االستبداد، من خالل فضح المجازر الّتي تُرتكب بحقّ -ب    
  .المسلمين

       - :وهذا تفصيل لما ذُكر من الفتاوى     

، أنّه من واجب اإلعالم وكّل من له صلة أو استطاعة "إسالم ويب" الفتوىمركز يرى   - 1     
 الغيرة أهل ليراه وكوارث، ومآسي مجازر من للمسلمين يحدث ما صور شرفي النشر، أن ين

  .1والمساعدة النصرة من بواجبهم يقوموا حتّى وغيرهم، المسلمين من الحية الضمائر وأصحاب

                                                           

 .123550: الفتوى رقم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa  - ويب -إسالم 1
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 والمسلمات المسلمين تعذيب صور نشرأن في  "سلفيالأنا "يرى الموقع اإللكتروني  - 2     
 هائالً ضغطًا مثِّلوتُ المجرمين، بإجرام المسلمين عرفتُ راجحة مصلحة وجثثهم أشالئهم وصور

 غير عورة؛ هكلّ تالمي أن وإطالق .ويدفن تالمي يستر سوف النهاية وفي االستبداد، أنظمة على
 هذه نشر فيمكن ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي تتتتبكر أبو فعل كما وتقبيله، وجهه كشف يجوز هفإنّ صحيح،
 الصور نشرال مانع من و العورات،  كشف مع نشرها يجوز وال العورات، ستر مع الصور

 الرأس الصورة" : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عنفقد صح  وجهها؛ طمس إذا المرسومة
 في كان إذا اأم المعتبر، هو والرأس الوجه أن على يدّل وهو ،1" بصورة فليس الرأس قطع فإذا

  .2الفتنة ألجل ممحر فهو مكشوفة؛ عورة الجسد

 عرض ، إلى جواز4لشيخ محمد صالح المنجدوا 3ةدار اإلفتاء الفلسطيني ذهب كّل من -3    
 يشاهده من نفوس في البالغ لوجود األثر منهم، والجرحى والقتلى المنكوبين الناس ومقاطع صور

  :الباب هذا في الشرعية الضوابط مراعاة مع

  .مسدها تسد واألطفال الرجال وصور عورة، ، فالمرأةمطلقًا النساء صور نشر عدم -أ     

  .العورات طمس وجوب -ب     

 من هذا فإن النساء؛ أو للرجال، سواء، واالغتصاب ةالجنسي االنتهاكات نشر عدم -ت     
  .ستره يجب ما فضح

                                                           

 من األرواح ذوات غير صور وفي رءوسها يقطع أو الصور من يوطأ فيما الرخصة ، بابالكبرى السنن: البيهقي 1
  .441، ص7، ج14580 الحديث رقم وغيرها، األشجار

 .554ص ،4ج ،الصحيحة األحاديث سلسلة: األلباني: ، انظرصححه االلباني   
   .www.anasalafy.com-موقع أنا السلفي 2
وقد حملت ،  2015- 10-29، 1437محرم  16تم إرسال الفتوى لصندوق البريد اإللكتروني الخاص بي بتاريخ  3

، بناء على طلبٍ مني عن طريق البريد اإللكتروني  - حسين أحمد محمد بتوقيع - ف/ح/1630/2015/11 الفتوى رقم
 .  .http://www.darifta.org -دار اإلفتاء الفلسطينية .الخاص بهم

تي تظهر التعذيب والقتل ما حكم عرض الصور الدموية للمسلمين ال): 223274(في جواب على موقعه للسؤال 4
 .http://islamqa.info-وجواب سؤال اإلسالم موقع. واألشالء؟



120  
 

 قد ولما  ؛المسلم حرمة على حفاظًا، المقطوعة والرؤوس األشالء، صور نشر عدم -ث     
 المهم من لذلك، الناس بعض نفوس في وجزع وقنوط يأس من والصور المشاهد هذه تورثه
 جاء امم ذلك ويستفاد .والنساء كالصغار برؤيته ريتضر من يراه ال أن المقطع فتح قبل التنبيه

 كادت إذا ىحتّ تسعى، امرأة أقبلت أحد يوم كان الم هأنّ": الزبير أبي أخبرني: قال عروة، عن
: الزبير قال. " الْمرَأةَ الْمرَأةَ: " فَقَاَل. تَراهم َأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي هرِفكَ: قال القتلى، على تشرف أن

  .1"الْقَتْلَى ِإلَى تَنْتَهِي َأن قَبَل فََأدركْتُها ِإلَيها، َأسعى فَخَرجتُ: قَاَل صفيةُ، ُأمي َأنَّها فَتَوسمتُ

  .مالمحر الغناء أو المعازف من شيء يصاحبها ال أن -ـج     

  .المسلمين نفوس في اليأس بثّ إلى يصل بحيث العدو ةقو إظهار في المبالغة عدم - ح    

  . النقل في ةالمصداقي يتحر - خ     

  .رالصو تلك المساجد تجنيب - د     
 ال ىحتّ وجهه إظهار عدم فينبغي تهبجثّ التمثيل تم من أو لمقتول الصورة كانت إذا  -ذ    
عليه الناس فيتعر.  

  :، ونشرها عبر وسائل اإلعالموالمصابين الجثث لتصوير المانعين رأي: الثاني المطلب
هل يجوز نشر صور المسلمين الّذين عذّبوا من أجل إثارة الرأي ، 2احمد الخليليسئل  - 1     
  العام؟

ينبغي أن تُحترم الجثث، وأن يوارى االنسان بعد موته أو بعد قتله، ويجب أن يسارع : "فأجاب   
ك أمام الناس، وربما تُثير هذه الصور في دفنه، حتى ال يبقى ُأربة للنظر إليه وال يكون أربة للتهتّ

  . 3"الرعب عند األطفال والنساء؛ لذلك ال ينبغي أن تُتّخذ هذه الوسيلة لإلثارة

                                                           

 رقم عنه، اهللا رضي العوام بن الزبير مسند ،34ص ،3ج الرسالة، ، مؤسسةحنبل بن أحمد اإلمام مسند: حنبل ابن 1
 . حسن إسناده: قال األرنؤوط، شعيب تحقيق. 1418 الحديث

 درجة منحه مع اإلسالمية المعاهد إدارة اليه أوكلت عمان، سلطنة عام مفتي الخليلي، سليمان بن حمد بن أحمد :هو 2
 .http://ar.wikipedia.org -الحرة الموسوعة ويكيبيديا،. وزير، وله مؤلّفات عديدة مرتبة

. 20/11/2013 بتاريخ النشر تم. الخليلي أحمد للشيخ التواصل مواقع على في الشهداء جثث صور تناقل حكم: مقطع 3
 .  https://www.youtube-اليوتيوب
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ضوابط "على موقع األلوكة الشرعية تحت عنوان له بحث في ، 1عيد محمد سامحذهب  - 2     
 فيها كان إن الصور، بعض عرض من مانع الإلى أنّه ، "المسلمين وجرحى قتلى صور عرض

 ولكن بهم؛ المحيطة الحقائق ولمس بإخوانهم، وشعورهم للحدث، معايشتهم من للمسلمين؛ فائدة
 تصوير وعدم ونشرها؛ المسلمين عورات تصوير عن تماما البعد :منها بضوابط؛ هذا كّل

 والرقاب المحروقة، والوجوه المبتورة، واألطراف األشالء من المسلمين، بموتى التمثيل
 والمنازل البيوت صورِ مع الخبر بنشر واالكتفاء وفزع، رعب من تَبثُّه ِلما المقطوعة؛

 أذى على للمسلمين والصبر والقوة، الشجاعة روح تبثُّ التي الصور المهدومة، وعرض
  .2المعتدين

 جثث تصوير - "اإلسالمي للحوار المسلم أنا شبكة "عضو في موقع - يسري اعتبر - 3     
 كّل عليها لعليطّ هاوبثّ والحواسيب، التلفاز شاشات على الصور هذه عرض ثم المسلمين، موتى
واحدمن الكفّ عن فعله ، أنّه أمر 3قبيح ال بد.  

آنذاك؛ م، في المؤتمر المنعقد 1980/ هـ1401عام  4لنت منظّمة المؤتمر االسالمياع - 4     
 حماية والمجتمع الدولة وعلى ،شرعا واجبة ىالموت حرمة: " نفي المادة الرابعة والعشري

   .5"به التشهير ومنع دينه، ألحكام وفقًا وصاياه وتنفيذ ودفنه الميت جثمان
  

  
                                                           

 .االزهر، وهو مقيم في السعودية جامعه  في درس 1
  . http://www.alukah.net -شبكة األلوكة 2
 -اإلسالمي للحوار المسلم أنا شبكة:  "منكر قد شاع، وال بد من التنبيه عليه، والتحذير عنه": مقال بعنوان 3

http://www.muslm.org  . 
  وخمسين سبعا عضويتها في وتضم المتّحدة، األمم بعد دولية حكومية منظّمة أكبر ثاني اإلسالمي المؤتمر منظّمة تعتبر 4

 عنها والتعبير مصالحه، لصون وتسعى اإلسالمي للعالم الجماعي الصوت المنظّمة وتعتبر. قارات أربع على موزعة دولة
 عقدت التي التاريخية القمة عن صادر بقرار المنظّمة أنشئت وقد. العالم شعوب مختلف بين الدولي والتناغم للسلّم تعزيزا

 المسجد إحراق جريمة على ردا) 1969 سبتمبر 25 الموافق( ه 1398 رجب 12 يوم المغربية بالمملكة الرباط في
 .المحتلّة القدس في األقصى
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  اآلراء بين الترجيح: الثالث لمطلبا

تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشرها عبر وسائل ال يخفى على القارئ الكريم أن مسألة      
غاية في  ما يجعل الترجيح بينهما أمرا المصالح والمفاسدمن عدد اإلعالم، قد اجتمع فيها 

 إليها تفضي الّتيغض الطرف عن المفاسد  فمنهم من ؛العلماءوقد رأينا هذا في آراء الصعوبة؛ 
المفاسد  العتبارهومنهم من منعها  ،هاالمتحقّقة في المصالح العتماده علىها أجازفالمسألة  هذه

 بين نفعها وضرها،فيها في صدد مسألة يتوجب علينا الترجيح  االي فإنّوبالتّ ؛اإليهالّتي تؤول 
 بجلب اعتنائه من أشد المفاسد بدفع الشارع الحكيم اعتناء أنرا نفسي والقارئ الكريم كّمذ

، وعليه اعتمد العلماء بدليل أنّه يجب دفع كّل مفسدة، وال يجب جلب كّل مصلحة ،المصالح
 دعوني: "ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قولاألصل فيها و، 1"درء المفاسد أولى من جلب المصالح" :القاعدة الفقهية

 شَيء عن نَهيتُكُم فَِإذَا َأنْبِياِئهِم، علَى واخْتالَفهِم بِسَؤاِلهِم قَبلَكُم كَان من هلَك ِإنَّما تَركْتُكُم، ما
،وهبتَنِإذَا فَاجو تُكُمررٍ َأمفَْأتُوا بَِأم نْها مم تُمتَطَع2"اس.   

 حين تجتمع لدينا المصالح: "3العز بن عبد السالم قالوفي صدد اجتماع المصالح والمفاسد،      
 لقوله فيهما تعالى اهللا ألمر المفاسد، فعلنا ذلك امتثالًا ودرء المصالح تحصيل والمفاسد، وأمكن

َ     فَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوا    {: وتعالى سبحانه َ ا�) َ ا�) َ ا�) }اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ     َماَماَماَما    ا�)
 أعظم المفسدة كانت فإن والتحصيل الدرء تعذّر وإن، 4

                                                           

دار م، 1991 -هـ1411، 1، طوالنظائر األشباه: )هـ771: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي، : انظر 1
المي، الحسن، ابن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين رجب، ابن. 105، ص1لبنان، ج -، بيروتةالكتب العلميالس 

 عبد أبو حاج، َأمير ابن.282ص العلمية، الكتب دار دت، دط، ،رجب البن القواعد): هـ795: ت(الدمشقي ثم البغدادي،
 بن الكمال تحرير علي والتحبير التقرير): هـ879: ت(الحنفي الموقت ابن له ويقال محمد، بن محمد الدين شمس اهللا،

  .21ص ،3ج العلمية، الكتب دار م،1983 - هـ1403 ،2ط ،الهمام
، حديث رقم 94، ص9، جملسو هيلع هللا ىلص رسول بسنن االقتداء باب، والسنة بالكتاب االعتصام كتاب، صحيح البخاري: البخاري 2

7288.  
 660 - 577(ب بسلطان العلماء ابن عبد السالم، عبد العزيز بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقّ 3

ى وعاد إلى دمشق، فتولّ .اهـ فأقام شهر 599وزار بغداد سنة . ولد ونشأ في دمشق. بلغ رتبة االجتهادفقيه شافعي ): هـ
الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم اإللمام "و  ،"التفسير الكبير " من كتبه و .ي بالقاهرةوتوفّ .الخطابة بالجامع األموي

 .21، ص4ج ،األعالم: الزركلي. ، وغير ذلك"ط  -ح األنامقواعد األحكام في إصال"و ، "ة االحكام في أدلّ
 .16اآلية : سورة التغابن 4
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ونََك     {: تعالى اهللا قال المصلحة، بفوات نبالي وال المفسدة، درأنا المصلحة من
ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
َْمرِ     َعنِ َعنِ َعنِ َعنِ     يَْسأ

ْ
َْمرِ ال
ْ
َْمرِ ال
ْ
َْمرِ ال
ْ
    ال

َميِْسِ 
ْ
َميِْسِ َوال
ْ
َميِْسِ َوال
ْ
َميِْسِ َوال
ْ
بِيٌ     إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ     فِيِهَمافِيِهَمافِيِهَمافِيِهَما    قُلْ قُلْ قُلْ قُلْ     َوال

َ
بِيٌ ك
َ
بِيٌ ك
َ
بِيٌ ك
َ
ْكَبُ     �ثُْمُهَما�ثُْمُهَما�ثُْمُهَما�ثُْمُهَما    لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس     َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ     ك

َ
ْكَبُ أ
َ
ْكَبُ أ
َ
ْكَبُ أ
َ
}َنْفعِِهَماَنْفعِِهَماَنْفعِِهَماَنْفعِِهَما    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أ

1.  

 استوت وإن المفسدة، التزام مع المصلحة حصلنا المفسدة من أعظم المصلحة كانت وإن     
  .2"المفاسد تفاوت في االختالف يقع وقد فيهما، يتوقّف وقد بينهما يتخير فقد والمفاسد المصالح

  -:3سبق ماالّتي ذكرتها بالتفصيل في، ووالمصابين القتلى صور نشر في المفاسدأما      

     1 - ،لستر و فضح ت،هتكخالف وهذا المياهللا أوجبها تيالّ المواراة ي حقّ في وجل عز 
  .الموتى

ما ال الع على ففي نشر الصور بدون اإلذن تجسس واطّ ؛جريمة اقتحام الخصوصية - 2     
  .يحقّ للغير أن يطّلعوا عليه

ضرب من الّذين تم اإلعتداء عليهم  نشر الصور للقتلى والمصابينإشاعة الفاحشة؛ ففي  - 3     
على الذوق العام ضروب إشاعة الفاحشة، وفيه تعد.  

 ال ينبغي لمن يريد حفظ كرامة اإلنسان، أن يقوم بنشر صورامتهان كرامة االنسان؛ ف - 4     
  .اإلنسان أصبح زهيد الثمن أن لع عليها أحد لوجد كم، بحيث لو اطّالجثث

  .مباالة الال حس ونشر العنف، زيادة -5    

  .الناس بين ةوالكراهي الحقد زرع -6    

  .الدولية والقوانين المواثيق مخالفة -7    

                                                           

  .219اآلية : سورة البقرة 1
 -القاهرة، ات األزهريةمكتبة الكليم،  1991 - هـ 1414دط، األنام،  مصالح في األحكام قواعد: السالم عبد ابن 2

  .98، ص1مصر، ج
 .100والمصابين، ص الجثث تصوير على المترتّبة المفاسد: نظرا 3
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إن  - األصل عند اجتماع المفاسد مع المصالح الدرء والتحصيلن فإكما بينت سابقًا و          
وإن كان بعضها آكد من بعض، ألنّه يكفي  تها،حاجة في مناقشليس لنا فأما المفاسد ف -أمكن ذلك

آكدها، : نمنع العمل، وعندها تمتنع جميع المفاسدلكي التحقّق  ةوجود بعض المفاسد الحتمي
        .وظنيها

يعني أنّه يتوجب علينا تحريم تصوير جثث القتلى والمصابين، في هذه المسألة  دفع المفاسدو     
ليتسنّى لنا رؤية ما ونشرها عبر وسائل اإلعالم؛ إلّا أنّي سأقوم بعرض كّل مصلحة على حدة، 

، شرعنا الحنيفعملية التصوير ونشر الصور بالضوابط الّتي تجعلها موافقة لإباحته في يمكن 
ما ال يدرك كلّه : " 1، فقد ذكر العلماءقيقها من غير جلب للمفاسدمكن تحيحتّى ال تفوتنا مصلحة 

  :2"ال يترك جلّه أو قلّه

ويتحقّق ذلك بنشر صور جثث  ،نصرة المستضعفين، والذب عن األمة :المصلحة االولى     
  .بينالقتلى والمعذّ

     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما{: مة لقوله عز وجّللى األأما نصرة المستضعفين، فهو واجب ع     
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َِف ِف ِف ِف     ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُون    

ِ     َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ  ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُمْستَْضَعفِيَ     ا�)
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
انِ     َوالنَِّساءِ َوالنَِّساءِ َوالنَِّساءِ َوالنَِّساءِ     الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ     مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
ِينَ     َوال

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ونَ     ال
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ْخرِْجنَا    َرب)نَاَرب)نَاَرب)نَاَرب)نَا    َيُقول

َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ْخرِْجنَاأ
َ
ِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أ ِ َهِذه ِ َهِذه ِ َهِذه َقْريَةِ     َهِذه

ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
    ال

الِمِ  الِمِ الظ) الِمِ الظ) الِمِ الظ) ْهلَُها    الظ)
َ
ْهلَُهاأ
َ
ْهلَُهاأ
َ
ْهلَُهاأ
َ
}أ

 واستنقاذ دينه وإظهار كلمته إلعالء الجهاد تعالى أوجب : "القرطبي قالحيث 3

                                                           

: ت(محمد بن القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ابن تيمية، : انظر 1
 الرائق البحر: نجيم ابن. 24لبنان، ص - العصرية، بيروت هـ، المكتبة1425، 1، طاألصفهانية العقيدة شرح: )هـ728
: ت( الفداء أبو الدمشقي، الجراحي الهادي عبد بن محمد بن إسماعيل العجلوني،. 352، ص2جالدقائق،  كنز شرح

 .231، ص2لبنان، ج -العصرية، بيروت م، المكتبة2000 - هـ1420، 1، طاإللباس ومزيل الخفاء كشف: )هـ1162
َ     فَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوا{ اآلية: "ما ال يدرك كلّه ال يترك جلّه أو قلّه" : قاعدةدليل ال 2 َ ا�) َ ا�) َ ا�) كشف : العجلوني.]16: التغابن[} اْستََطْعتُمْ اْستََطْعتُمْ اْستََطْعتُمْ اْستََطْعتُمْ     َماَماَماَما    ا�)

  .231، ص2الخفاء، ج
نْ {: من سورة النساء )129( وقد ذكرها البيضاوي في تفسيره لآلية     

َ
نْ َول
َ
نْ َول
َ
نْ َول
َ
نْ     تَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعوا    َول

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
وا    أ

ُ
واَتْعِدل
ُ
واَتْعِدل
ُ
واَتْعِدل
ُ
وْ     النِّساءِ النِّساءِ النِّساءِ النِّساءِ     َبْيَ َبْيَ َبْيَ َبْيَ     َتْعِدل

َ
وْ َول
َ
وْ َول
َ
وْ َول
َ
    فَ�فَ�فَ�فَ�    َحرَْصتُمْ َحرَْصتُمْ َحرَْصتُمْ َحرَْصتُمْ     َول

وا
ُ
واتَِميل
ُ
واتَِميل
ُ
واتَِميل
ُ
 ُك) ُك) ُك)     تَِميل

َميْلِ     ُك)
ْ
َميْلِ ال
ْ
َميْلِ ال
ْ
َميْلِ ال
ْ
َقةِ     َفتََذُروهاَفتََذُروهاَفتََذُروهاَفتََذُروها    ال

(
ُمَعل

ْ
َقةِ َكل

(
ُمَعل

ْ
َقةِ َكل

(
ُمَعل

ْ
َقةِ َكل

(
ُمَعل

ْ
َ     فَإِن) فَإِن) فَإِن) فَإِن)     َوَتت)ُقواَوَتت)ُقواَوَتت)ُقواَوَتت)ُقوا    تُْصلُِحواتُْصلُِحواتُْصلُِحواتُْصلُِحوا    �نْ �نْ �نْ �نْ     َكل َ ا�) َ ا�) َ ا�) ً     كنَ كنَ كنَ كنَ     ا�)  بترك الْميِل كُلَّ تَميلُوا ال: "حيث قال ،}رَِحيماً رَِحيماً رَِحيماً رَِحيماً     َغُفوراً َغُفوراً َغُفوراً َغُفورا

 بن اهللا عبد سعيد أبو الدين البيضاوي، ناصر". كلّه يترك ال كلّه يدرك ال ما فإن عنها، المرغوب على والجور المستطاع
العربي،  التراث إحياء هـ، دار 1418، 1، طالتأويل وأسرار التنزيل أنوار: )هـ685: ت(الشيرازي محمد بن عمر

  .101، ص2لبنان، ج -بيروت
  .75اآلية: سورة النساء 3
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ى عليه في حقّ المعتد: في هذه الجزئية اجتمع عندنا حقّان قد ونجد أنّه، 1"الضعفاء المؤمنين
حفظ خصوصيته في عدم نشر صوره عبر وسائل اإلعالم، وحقّ األمة في معرفة مدى 

باألخبار ، وهذا يتطلّب معرفتهاأفرادها االنتهاكات الّتي تمارس ضد.  

حين ُأحضر له رأس بطريق الشام، كيف أنّه اكتفى بالخبر  تتتتي أذكر فعل أبي بكر ولعلّ      
 العاص، بن عمروالجهني، أن  عامر بن عقبة جاء عنومنع ما فيه أذى للنفس، حيث 

 بِطريق ينَاق برأس عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي إلى بريدا عقبة بعثا حسنة ابن وشُرحبيل
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خليفة يا": عقبة له فقال، ذلك أنكر عنه اهللا رضي بكر أبي على قَدم فلما، الشام
 الكتَاب يكفي فإنّما، رأس إلي يحمل ال والرومِ؟ بفارس َأفَاستنَان: قال ذلك، يصنعون فإنّهم

ر2"والخب .  

يمكن نشر صور الجثث وهي مكفّنة بالكفن الكامل لئلّا أنّه  - واهللا أعلم -يرى الباحث ؛وعليه     
ولمنع اقتحام خصوصية األفراد؛ وبهذا نكون قد نقلنا األخبار لألمة دون المس تظهر العورات، 

، وال يضر نقل الصور مع ما آل إليه من دمار للبيوت، والمباني، والشوارع، بحقوق األفراد
الغاشم، ومدى الدمار  انتهاك العدومدى  لتبيان للواقع، وبهذا نكون قد نقلنا الصور مع محكاة

    .المنطقةالّذي حّل ب

 رادع فخير محاكمته، ليتم عتداءات،اال مقترف دينت يلألدلّة الّت حفظ :المصلحة الثانية     
  .الظلم منعيو االنتهاكات، من حدالّذي ي القصاص هو للجريمة

ليكون لدينا دليل  الجثث وصور االعتداءات إباحة تصوير ولتحصيل هذه المصلحة يتوجب     
  .عبر وسائل اإلعالم نشر الصورهذا ال يعطي الشرعية ل، إلّا أن لمحاكمة مقترفها

أن هذه المسألة هي في األصل من اختصاص الدول  - واهللا أعلم -وعليه يرى الباحث      
الحاجة في وجود  -كهيئة علماء، أو ولي أمر المسلمين - والهيئات العليا، فإذا رأت جهة معينة

                                                           

 .279ص ،5ج ،القرآن ألحكام الجامع: القرطبي 1

  .18351 رقم حديث ،223ص ،9ج الرؤوس، نقل في جاء ما باب السير، ، كتابالكبرى السنن: البيهقي 2
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 كونتة، فمثل هذه المهمبلكي يقوموا معينين من قبل الجهة الرسمية؛  أفرادتكليف أدلّة، فيمكن 
  .ية من التصوير هو وجود األدلّة، مما يوجب حفظها وعدم نشرها عبر وسائل اإلعالمالغا

  .لعدول إرعابالمؤمنين، و لقلوب شفاء :المصلحة الثالثة، والرابعة

 الّذي النصر ذلك: هو الحقيقي الغيظ شفاء أن: 1أما شفاء الغيظ والغليل، فقد بينت ذلك سابقًا     
 كّل على الرد يستطيعوا حتى والسلطان، القوة لهم وتُصبح اإلسالمية، لألمة السيادة تُصبح فيه
، وليس مجرد عرض صور فيها أذى للمجتمعات، األمة هذه على باالعتداء نفسه له تُسول من

 ا أنّه": الزبير أبي أخبرني: قال عروة، لى لسانع ملسو هيلع هللا ىلصوكفانا حديث النبيأقبلت أحد يوم كان لم 
: " فَقَاَل. تَراهم َأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فكَرِه: قال القتلى، على تشرف أن كادت إذا حتّى تسعى، امرأة
 قَبَل فََأدركْتُها ِإلَيها، َأسعى فَخَرجتُ: قَاَل صفيةُ، ُأمي َأنَّها فَتَوسمتُ: الزبير قال".  الْمرَأةَ الْمرَأةَ

َأن 2"الْقَتْلَى ِإلَى تَنْتَهِي.  

     ا بالنسبة إلرعاب العدوفهو وأم ،ي عرض صور قتلى المشركين فإن كان ف، ينسيفٌ ذو حد
ن في قتل المسلمين، بحجة أنّهم يعاملون بالمثل، لهم، فهو بمثابة الضوء األخضر للتفنّ إرعاب

والرعب الحقيقي الّذي يتوجب على األمة أن تعمل من أجل زرعه في قلوب من تسول له نفسه 
ترسانة، وقوة تفوق باقي الدول،  النهوض بدولة ذاتفي االعتداء على هذه األمة هو العمل على 

وا{ :لقوله عز وجّل ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
ُهمْ     َوأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ةٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ     اااامَ مَ مَ مَ     ل ةٍ قُو) ةٍ قُو) ةٍ قُو) َيْلِ     رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ     قُو)

ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
ِ     َعُدو) َعُدو) َعُدو) َعُدو)     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ         ال ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) }..ا�)

، فبالعدة 3

والعتاد يكون الرعب الحقيقي للعدو.  

َوْمَ { :تعالىن قوله إ: والّذي يقول     
ْ

َوْمَ فَال
ْ

َوْمَ فَال
ْ

َوْمَ فَال
ْ

يَك     فَال يَك ُننَّجِ يَك ُننَّجِ يَك ُننَّجِ َفَك     لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ     ِلَُكونَ ِلَُكونَ ِلَُكونَ ِلَُكونَ     بِبََدنَِك بِبََدنَِك بِبََدنَِك بِبََدنَِك     ُننَّجِ
ْ
َفَك َخل
ْ
َفَك َخل
ْ
َفَك َخل
ْ
ثًِيا    �ن) �ن) �ن) �ن)     آيَةً آيَةً آيَةً آيَةً     َخل

َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
    ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ك

}لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ     آيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَا    َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     ال)اِس ال)اِس ال)اِس ال)اِس 
  :، فيه دليل على جواز نشر صور المشركين والجبابرة، فأقول له 4444

                                                           

 .94ص بالمثل، اآلخر ومعاملة التشفّي: أنظر 1
 رقم عنه، اهللا رضي العوام بن الزبير مسند ،34ص ،3ج الرسالة، ،مؤسسة1ط ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند: حنبل ابن 2

 . حسن إسناده: قال األرنؤوط، شعيب تحقيق. 1418 الحديث
 . 60اآلية : سورة االنفال 3
 .92اآلية: سورة يونس 4
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 قال. ا ببني إسرائيل، الّذين عرفوا بتكذيبهم للخبر ما لم يشاهدوهن هذا كان خاصإ - 1      
 هو: وقالوا غرق، فرعون أن قوايصد لم إسرائيل بني أن ذلك : "القرطبي في تفسيره لهذه اآلية

  .1"شاهدوه حتى البحر من مرتفع مكان أي األرض، من نجوة على اهللا فألقاه ذلك، من اشأنً أعظم

 روي عنلم يفعل هذا مع صناديد قريش، ال بل على العكس تماما، فقد  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي إ -2    
 رسول إن: "فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي منادي فجاء لندفنهم، ُأحد يوم القتلى حملنا كنّا: قال اهللا، عبد بن جابر
  . 2"فرددناهم »مضاجعهم في القتلى تدفنوا أن يأمركم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

ها عبر وسائل أن تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشر - واهللا أعلم -وعليه، يرى الباحث     
  : وفق الضوابط الشرعية، وهي تكون جائزة ةفي حاالت خاص، إلّا اإلعالم حرام شرعا

  .الكامل بالكفن مكفّنة كانت إن الجثث صور نشر -  1     

  :طينبشر ارالكفّ جثث صور نشر - 2     

 كهيئة رسمية، جهة رهاتُقر ؛الصور نشر في 3مرجوة مصلحة هناك تكون أن -أ         
  .أمر المسلمين أو ولي علماء،

  .العورة مستورة األجساد تكون أن -ب        

إذا كانت الصورة إلنسان مصاب فعندها تتقيد إباحة نشر الصورة بستر العورة، وستر  - 3     
  .، احتراما لحقّ خصوصيتهوجه المصاب

                                                           

  .379، ص8، جالجامع ألحكام القرآن: القرطبي 1
 ،3ج ذلك، وكراهة أرض إلى أرض من يحمل الميت في باب الجنائز، ، دار الرسالة،  كتابداود أبي سنن :داود أبو 2

  ". إسناده صحيح": قال شعيب األرنؤوط في التحقيق. 3165 الحديث رقم ،202ص
  :المرجوةالمصالح  3

  .معاملة بالمثل - 1     
  .إبطال إدعاءات الكفّار فيما لو أنكروا فعلهم - 2     
  .وجود دليل لمحاكمة المجرمين - 3    
 .وغيرها من المصالح الّتي يقررها ولي أمر المسلمين    
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  الخاتمة والتوصيات

 بحثي في قتوفّ قد أكون أنل المولى عز وجّل أسأ .ي بنعمته تتم الصالحاتالحمد هللا الّذ     
 ميزان في هذا عملي يكون وأن للمسلمين، وخدمة نفع فيه وما وصواب، خير فيه لما هذا

  .العمل هذا في لي وعونًا سببا كان من وحسنات حسناتي

  -:إليه توهذا أهم ما توصل     

  -:النتائج: أولًا     

 على الضوء، بفعل الحصول، من تُمكِّن تقنية طريقة :)الفوتوغرافي(الضوئي التصوير - 1     
  .للكائنات ثابتة صورة

  :الخمسة األحكام تعتريه مباح، )الفوتوغرافي(الضوئي التصوير حكم  - 2     

  .جائز فهو حاجة، أو لضرورة، كان إن -          

  .حرام قطعا فإنّه ؛-العري كتصوير - الفساد بقصد كان إن -          

 ذلك في واإلسراف أفضل، وتركه مباح، فهو ضرورة، أو لحاجة، يكن لم وإن -          
  .مكروها يكون

، وهي الجسم على سيء وأثر أذى، فيه مشروع، غير مقصود فعل كّل :يه لمثلة،ا -3    
  .القصاص وجه على إلّا، والمصابين القتلى حقّ فيحرام 

  .المثلة من والمصابين القتلى جثث تصويريعتبر  -4    

 يحرم اإلسالمي، المجتمع في للفرد يثبت إنساني حقٌّ: - الشخص خصوصية في الحقّ -5    
  .الشرع يعتبره لذلك مبيح يقم لم ما سوءته، وكشف ستره، هتك شأنه من ما كّل معه
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، إلّا في رها عبر وسائل اإلعالم حرام شرعان تصوير جثث القتلى والمصابين، ونشإ -6    
  : وفق الضوابط الشرعية، وهي تكون جائزة حاالت خاصة

  .الكامل بالكفن مكفّنة كانت نإ الجثث صور نشر - أ     

  :بشرطين ارالكفّ جثث صور نشر -ب     

 كهيئة رسمية، جهة الصور؛ تُقررها نشر في مرجوة مصلحة هناك تكون أن -ب            
  .علماء، أو ولي أمر المسلمين

  .العورة مستورة األجساد تكون أن - ب            

إذا كانت الصورة إلنسان مصاب فعندها تتقيد إباحة نشر الصورة بستر العورة، وستر  - ج     
  .وجه المصاب، احتراما لحقّ خصوصيته

  -:التوصيات: ثانيا     

حفظ خصوصيات اآلخرين، وعدم التعدي على حرماتهم،  ثقافةالعمل على نشر وإشاعة  -1    
  . وذلك من خالل وسائل اإلعالم، والجامعات، والمساجد

على وسائل اإلعالم التقيد بما هو مباح في نشر الصور، وتجنّب ما فيه أذى، وتعدي  -2   
  .على الذوق العام اإلنساني

  .، والمصابينعاركوضع ميثاق إنساني عالمي يحفظ حقوق قتلى الم -3   
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  فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  اآلية  السورة  نص اآلية

َها{ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M    وا
ُ
واَتُقول
ُ
واَتُقول
ُ
واَتُقول
ُ
وا    َراِعَناَراِعَناَراِعَناَراِعَنا    َتُقول

ُ
واَوقُول
ُ
واَوقُول
ُ
واَوقُول
ُ
    َواْسَمُعواَواْسَمُعواَواْسَمُعواَواْسَمُعوا    انُْظْرنَاانُْظْرنَاانُْظْرنَاانُْظْرنَا    َوقُول

َكفِرِينَ 
ْ
َكفِرِينَ َولِل
ْ
َكفِرِينَ َولِل
ْ
َكفِرِينَ َولِل
ْ
ِلمٌ     َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب     َولِل

َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
        }    أ

  45  104  البقرة

ِينَ {
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

َصاَبتُْهمْ     إِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    ال
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
َصاَبتُْهمْ أ
َ
وا    ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ ُمِصيبَةٌ     أ

ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
ِ     إِن)اإِن)اإِن)اإِن)ا    قَال (�ِ ِ (�ِ ِ (�ِ ِ ْهِ     �ن)ا�ن)ا�ن)ا�ن)ا    ِ�)

َ
ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

ْهِ إِل
َ

  59  156  البقرة        }َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ     إِل

ِب)     لَيَْس لَيَْس لَيَْس لَيَْس {
ْ
ِب) ال
ْ
ِب) ال
ْ
ِب) ال
ْ
نْ     ال

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
وا    أ

�
واتَُول
�
واتَُول
�
واتَُول
�
َمْشِقِ     قِبََل قِبََل قِبََل قِبََل     وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ     تَُول

ْ
َمْشِقِ ال
ْ
َمْشِقِ ال
ْ
َمْشِقِ ال
ْ
َمْغرِبِ     ال

ْ
َمْغرِبِ َوال
ْ
َمْغرِبِ َوال
ْ
َمْغرِبِ َوال
ْ
    َوال

ِب)     َولَِكن) َولَِكن) َولَِكن) َولَِكن) 
ْ
ِب) ال
ْ
ِب) ال
ْ
ِب) ال
ْ
ِ     آَمنَ آَمنَ آَمنَ آَمنَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     ال ِ بِا�) ِ بِا�) ِ بِا�) َوْمِ     بِا�) َوْمِ َوالْ َوْمِ َوالْ َوْمِ َوالْ ِخرِ     َوالْ

ْ
ِخرِ ال
ْ

ِخرِ ال
ْ

ِخرِ ال
ْ

        }...    ال

  106  177  البقرة

َها    يَايَايَايَا{ ي�
َ
َهاأ ي�
َ
َهاأ ي�
َ
َهاأ ي�
َ
ِينَ     أ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

تَِب     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
ُ
تَِب ك
ُ
تَِب ك
ُ
تَِب ك
ُ
قَِصاُص     َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ َعلَيُْكمُ     ك

ْ
قَِصاُص ال
ْ
قَِصاُص ال
ْ
قَِصاُص ال
ْ
َقتَْل     ِف ِف ِف ِف     ال

ْ
َقتَْل ال
ْ
َقتَْل ال
ْ
َقتَْل ال
ْ
ال

ُر�  ُر� الْ ُر� الْ ُر� الْ ُّرِ     الْ ُّرِ بِالْ ُّرِ بِالْ ُّرِ بِالْ َعبْدُ     بِالْ
ْ
َعبْدُ َوال
ْ
َعبْدُ َوال
ْ
َعبْدُ َوال
ْ
َعبْدِ     َوال

ْ
َعبْدِ بِال
ْ
َعبْدِ بِال
ْ
َعبْدِ بِال
ْ
        }..بِال

  57  178  البقرة

قَِصاِص     ِف ِف ِف ِف     َولَُكمْ َولَُكمْ َولَُكمْ َولَُكمْ {
ْ
قَِصاِص ال
ْ
قَِصاِص ال
ْ
قَِصاِص ال
ْ
وِل     َحيَاةٌ َحيَاةٌ َحيَاةٌ َحيَاةٌ     ال

ُ
وِل يَا أ
ُ
وِل يَا أ
ُ
وِل يَا أ
ُ
َابِ     يَا أ

ْ
ل

َ ْ
َابِ ال

ْ
ل

َ ْ
َابِ ال

ْ
ل

َ ْ
َابِ ال

ْ
ل

َ ْ
ُكمْ     ال

(
ُكمْ لََعل
(
ُكمْ لََعل
(
ُكمْ لََعل
(
    لََعل

        }َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ َتت)ُقونَ 

  85  179  البقرة

    اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     فَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوافَاْعتَُدوا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     اْعتََدىاْعتََدىاْعتََدىاْعتََدى    َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ َفَمنِ {

        }َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ 

  69،88  194  البقرة

89  

ونََك     {
ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك يَْسأ

ُ
ل
َ
َْمرِ     َعنِ َعنِ َعنِ َعنِ     يَْسأ

ْ
َْمرِ ال
ْ
َْمرِ ال
ْ
َْمرِ ال
ْ
َميِْسِ     ال

ْ
َميِْسِ َوال
ْ
َميِْسِ َوال
ْ
َميِْسِ َوال
ْ
بِيٌ     إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ     فِيِهَمافِيِهَمافِيِهَمافِيِهَما    قُلْ قُلْ قُلْ قُلْ     َوال

َ
بِيٌ ك
َ
بِيٌ ك
َ
بِيٌ ك
َ
    َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ َوَمَنافِعُ     ك

ْكَبُ     �ثُْمُهَما�ثُْمُهَما�ثُْمُهَما�ثُْمُهَما    لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس 
َ
ْكَبُ أ
َ
ْكَبُ أ
َ
ْكَبُ أ
َ
        }َنْفعِِهَماَنْفعِِهَماَنْفعِِهَماَنْفعِِهَما    مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     أ

  123  219  البقرة

مِ     ِف ِف ِف ِف     بَْسَطةً بَْسَطةً بَْسَطةً بَْسَطةً     َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ َوَزاَدهُ {
ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ْسمِ     ال ِ

ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
ْسمِ َوال ِ
ْ
  61  247  البقرة        }َوال

ِي    ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ {
(

ِيال
(

ِيال
(

ِيال
(

رَْحامِ     ِف ِف ِف ِف     يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ يَُصّوِرُُكمْ     ال
َ
رَْحامِ ال
َ
رَْحامِ ال
َ
رَْحامِ ال
َ
يَْف     ال

َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
  34  6  آل عمران        }يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ     ك

     ال)ْصُ ال)ْصُ ال)ْصُ ال)ْصُ     َوَماَوَماَوَماَوَما{
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِِعنْدِ ِعنْدِ ِعنْدِ ِعنْدِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     إ     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) َعزِيزِ     ا�)
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َعزِيزِ ال
ْ
َِكيمِ     ال َِكيمِ الْ َِكيمِ الْ َِكيمِ الْ   90  126  آل عمران        }الْ
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َ     إِن) إِن) إِن) إِن) { َ ا�) َ ا�) َ ا�)      ا�)
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ُنْ     َيْغفِرُ َيْغفِرُ َيْغفِرُ َيْغفِر
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
    لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ     ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ     ُدونَ ُدونَ ُدونَ ُدونَ     َماَماَماَما    َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ َويَْغفِرُ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     يُْشَكَ يُْشَكَ يُْشَكَ يُْشَكَ     أ

        }...    يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ 

  87  48  النساء

َها{ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
ِينَ     يَا أ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِطيُعوا    آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ
ِطيُعواأ
َ
ِطيُعواأ
َ
ِطيُعواأ
َ
َ     أ َ ا�) َ ا�) َ ا�) ِطيُعوا    ا�)

َ
ِطيُعواَوأ
َ
ِطيُعواَوأ
َ
ِطيُعواَوأ
َ
     َوأ

َ
 الر)ُسول
َ

 الر)ُسول
َ

 الر)ُسول
َ

وِل     الر)ُسول
ُ
وِل َوأ
ُ
وِل َوأ
ُ
وِل َوأ
ُ
    َوأ

ْمرِ 
َ ْ
ْمرِ ال
َ ْ
ْمرِ ال
َ ْ
ْمرِ ال
َ ْ
        }...مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ     ال

  82  59  النساء

     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما{
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ََسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ َسبِيلِ     ِف ِف ِف ِف     ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُونَ ُتَقاتِلُون     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُمْستَْضَعفِيَ     ا�)
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
ُمْستَْضَعفِيَ َوال
ْ
    مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     َوال

انِ     َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ َوالّنَِساءِ     الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ الرَِّجالِ  َ
ْ

وِل
ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
انِ َوال َ

ْ
وِل

ْ
ِينَ     َوال

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ونَ     ال
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ونَ َيُقول
ُ
ْخرِْجَنا    َرب)نَاَرب)نَاَرب)نَاَرب)نَا    َيُقول

َ
ْخرِْجَناأ
َ
ْخرِْجَناأ
َ
ْخرِْجَناأ
َ
    مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     أ

 ِ ِ َهِذه ِ َهِذه ِ َهِذه َقْريَةِ     َهِذه
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
َقْريَةِ ال
ْ
        }...    ال

  81،124  75  النساء

     ُمْؤمِنًاُمْؤمِنًاُمْؤمِنًاُمْؤمِنًا    َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ {
ً
 َخَطأ
ً
 َخَطأ
ً
 َخَطأ
ً
  109  92  النساء        }ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ ُمْؤمِنَةٍ     رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ     َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ     َخَطأ

نَْت     �ذَا�ذَا�ذَا�ذَا{
ُ
نَْت ك
ُ
نَْت ك
ُ
نَْت ك
ُ
َقْمَت     فِيهِمْ فِيهِمْ فِيهِمْ فِيهِمْ     ك

َ
َقْمَت فَأ
َ
َقْمَت فَأ
َ
َقْمَت فَأ
َ
ُهمُ     فَأ

َ
ُهمُ ل
َ
ُهمُ ل
َ
ُهمُ ل
َ
ةَ     ل

َ
� ةَ الص)
َ

� ةَ الص)
َ

� ةَ الص)
َ

� تَُقمْ     الص)
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
تَُقمْ فَل
ْ
    مِنُْهمْ مِنُْهمْ مِنُْهمْ مِنُْهمْ     َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ َطائَِفةٌ     فَل

ُخُذوا    َمَعَك َمَعَك َمَعَك َمَعَك 
ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ُخُذواَول

ْ
َأ

ْ
ْسلَِحتَُهمْ     َول

َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
ْسلَِحتَُهمْ أ
َ
        }أ

  91  102  النساء

نْ     تَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعواتَْستَِطيُعوا    َولَنْ َولَنْ َولَنْ َولَنْ {
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
وا    أ

ُ
واَتْعِدل
ُ
واَتْعِدل
ُ
واَتْعِدل
ُ
وْ     النِّساءِ النِّساءِ النِّساءِ النِّساءِ     َبْيَ َبْيَ َبْيَ َبْيَ     َتْعِدل

َ
وْ َول
َ
وْ َول
َ
وْ َول
َ
    فَ�فَ�فَ�فَ�    َحرَْصُتمْ َحرَْصُتمْ َحرَْصُتمْ َحرَْصُتمْ     َول

 ُك) ُك) ُك)     تَِميلُواتَِميلُواتَِميلُواتَِميلُوا
َميْلِ     ُك)

ْ
َميْلِ ال
ْ
َميْلِ ال
ْ
َميْلِ ال
ْ
        }...    ال

  125  129  النساء

     َوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُواَوَتَعاَونُوا{
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ     ِ ِبّ
ْ
ِ ال ِبّ
ْ
ِ ال ِبّ
ْ
ِ ال ِبّ
ْ
     َوال)ْقَوىَوال)ْقَوىَوال)ْقَوىَوال)ْقَوى    ال

َ
Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَتَعاَونُواَتَعاَونُواَتَعاَونُواَتَعاَونُوا    َو     
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

ثْمِ     0َ ِ
ْ

ثْمِ ال ِ
ْ

ثْمِ ال ِ
ْ

ثْمِ ال ِ
ْ

    ال

ُعْدَوانِ 
ْ
ُعْدَوانِ َوال
ْ
ُعْدَوانِ َوال
ْ
ُعْدَوانِ َوال
ْ
        }َوال

  107  2  المائدة

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت {
َ
ُت لَُكْم دِينَُكْم َوأ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ

ْ
تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت ال

َ
ُت لَُكْم دِينَُكْم َوأ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ

ْ
تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت ال

َ
ُت لَُكْم دِينَُكْم َوأ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ

ْ
تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت ال

َ
ُت لَُكْم دِينَُكْم َوأ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ

ْ
ال

َم دِينًا
َ

ِْس�
ْ

َم دِينًاَورَِضيُت لَُكُم ال
َ

ِْس�
ْ

َم دِينًاَورَِضيُت لَُكُم ال
َ

ِْس�
ْ

َم دِينًاَورَِضيُت لَُكُم ال
َ

ِْس�
ْ

        }َورَِضيُت لَُكُم ال

  1  3  المائدة

ُ     َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث َفبََعَث { ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) رِْض     ِف ِف ِف ِف     َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث َيبَْحُث     ُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًاُغَرابًا    ا�)
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
يَْف     لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ لُِيِيَهُ     ال

َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
يَْف ك
َ
    يَُوارِييَُوارِييَُوارِييَُوارِي    ك

ِخيهِ     َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ 
َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
ِخيهِ أ
َ
     أ

َ
 قَال
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

َعَجزُْت     يَا َويْلَتَايَا َويْلَتَايَا َويْلَتَايَا َويْلَتَا    قَال
َ
َعَجزُْت أ
َ
َعَجزُْت أ
َ
َعَجزُْت أ
َ
نْ     أ

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
ُكونَ     أ

َ
ُكونَ أ
َ
ُكونَ أ
َ
ُكونَ أ
َ
    َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا    مِثَْل مِثَْل مِثَْل مِثَْل     أ

ُغَرابِ 
ْ
ُغَرابِ ال
ْ
ُغَرابِ ال
ْ
ُغَرابِ ال
ْ
َوارِيَ     ال

ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
َوارِيَ فَأ
ُ
ِخ     َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ َسوَْءةَ     فَأ

َ
ِخ أ
َ
ِخ أ
َ
ِخ أ
َ
        }ÎَÎَÎَÎَ...أ

  79،95  31  المائدة

وْ     َنْفٍس َنْفٍس َنْفٍس َنْفٍس     بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ     َنْفًساَنْفًساَنْفًساَنْفًسا    َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ ...{
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
وْ أ
َ
رِْض     ِف ِف ِف ِف     فََسادٍ فََسادٍ فََسادٍ فََسادٍ     أ

َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
رِْض ال
َ ْ
ن)َما    ال

َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
    فََكأ

ْحيَاَها    َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ     َجِيًعاَجِيًعاَجِيًعاَجِيًعا    ال)اَس ال)اَس ال)اَس ال)اَس     َقتََل َقتََل َقتََل َقتََل 
َ
ْحيَاَهاأ
َ
ْحيَاَهاأ
َ
ْحيَاَهاأ
َ
ن)َما    أ

َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ن)َمافََكأ
َ
ْحيَا    فََكأ

َ
ْحيَاأ
َ
ْحيَاأ
َ
ْحيَاأ
َ
    ال)اَس ال)اَس ال)اَس ال)اَس     أ

  108  32  المائدة
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        }...َجِيًعاَجِيًعاَجِيًعاَجِيًعا

ارُِق { ارُِق َوالس) ارُِق َوالس) ارُِق َوالس) ارِقَةُ     َوالس) ارِقَةُ َوالس) ارِقَةُ َوالس) ارِقَةُ َوالس) يِْدَيُهَما    فَاْقَطُعوافَاْقَطُعوافَاْقَطُعوافَاْقَطُعوا    َوالس)
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
يِْدَيُهَماأ
َ
َسبَا    بَِمابَِمابَِمابَِما    َجَزاءً َجَزاءً َجَزاءً َجَزاءً     أ

َ
َسبَاك
َ
َسبَاك
َ
َسبَاك
َ
    ك

 
ً

Mنََكا 
ً

Mنََكا 
ً

Mنََكا 
ً

Mِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     نََكا     ِ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) ُ     ا�) ُ َوا�) ُ َوا�) ُ َوا�)         }َحِكيمٌ َحِكيمٌ َحِكيمٌ َحِكيمٌ     َعزِيزٌ َعزِيزٌ َعزِيزٌ َعزِيزٌ     َوا�)

  66  38  المائدة

} 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mِينَ     تَُسب�واتَُسب�واتَُسب�واتَُسب�وا    َو
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِ     ُدونِ ُدونِ ُدونِ ُدونِ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     يَْدُعونَ يَْدُعونَ يَْدُعونَ يَْدُعونَ     ال ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�) َ     فَيَُسب�وافَيَُسب�وافَيَُسب�وافَيَُسب�وا    ا�) َ ا�) َ ا�) َ ا�)     َعْدًواَعْدًواَعْدًواَعْدًوا    ا�)

مٍ     بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ بَِغْيِ 
ْ
مٍ ِعل
ْ
مٍ ِعل
ْ
مٍ ِعل
ْ
        }    ..ِعل

  113  108  األنعام

} 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mْخَرى    وِْزرَ وِْزرَ وِْزرَ وِْزرَ     َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ َوازَِرةٌ     تَزِرُ تَزِرُ تَزِرُ تَزِرُ     َو
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
ْخَرىأ
ُ
  74  164  األنعام        }أ

ْرنَاُكمْ     ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ     َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ { ْرنَاُكمْ َصو) ْرنَاُكمْ َصو) ْرنَاُكمْ َصو) نَا    ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     َصو)
ْ
نَاقُل
ْ
نَاقُل
ْ
نَاقُل
ْ
ئَِكةِ     قُل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
ئَِكةِ لِل

َ
َم�

ْ
    لِل

     فََسَجُدوافََسَجُدوافََسَجُدوافََسَجُدوا    ِلَدمَ ِلَدمَ ِلَدمَ ِلَدمَ     اْسُجُدوااْسُجُدوااْسُجُدوااْسُجُدوا
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإِبْلِيَس إِبْلِيَس إِبْلِيَس إِبْلِيَس     إ    ...{        

  5  11  األعراف

َا    قَدْ قَدْ قَدْ قَدْ     آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     يَابَِن يَابَِن يَابَِن يَابَِن {
ْ

نَْزل
َ
َاأ

ْ
نَْزل

َ
َاأ

ْ
نَْزل

َ
َاأ

ْ
نَْزل

َ
    َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ َسْوآتُِكمْ     يَُوارِييَُوارِييَُوارِييَُوارِي    ِلَاًساِلَاًساِلَاًساِلَاًسا    َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ َعلَيُْكمْ     أ

        }...    ال)ْقَوىال)ْقَوىال)ْقَوىال)ْقَوى    َوِلَاُس َوِلَاُس َوِلَاُس َوِلَاُس     َورِيًشاَورِيًشاَورِيًشاَورِيًشا

  96  26  األعراف

ِ ُكِّ ُكِّ ُكِّ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ زِينَتَُكمْ     ُخُذواُخُذواُخُذواُخُذوا    آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     يَا بَِن يَا بَِن يَا بَِن يَا بَِن {
وا    َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ َمْسِجدٍ     ُكّ

ُ
واَوُك
ُ
واَوُك
ُ
واَوُك
ُ
بُوا    َوُك بُواَواْشَ بُواَواْشَ بُواَواْشَ     َواْشَ

 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mإِن)هُ إِن)هُ إِن)هُ إِن)هُ     تُْسِفُواتُْسِفُواتُْسِفُواتُْسِفُوا    َو     
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     ُمْسِفِيَ     ُيِب� ُيِب� ُيِب� ُيِب�
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
ُمْسِفِيَ ال
ْ
        }ال

  94  31  األعراف

ائِيَل     بِبَِن بِبَِن بِبَِن بِبَِن     وََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَاوََجاَوْزنَا{ ائِيَل إِْسَ ائِيَل إِْسَ ائِيَل إِْسَ َْحرَ     إِْسَ
ْ

َْحرَ ال
ْ

َْحرَ ال
ْ

َْحرَ ال
ْ

تَوْا    ال
َ
تَوْافَأ
َ
تَوْافَأ
َ
تَوْافَأ
َ
     فَأ

َ
0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

     َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ َيْعُكُفونَ     قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ     0َ
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

0َ    

ْصنَااٍ 
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ْصنَااٍ أ
َ
ُهمْ     أ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
وا    ل

ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
        }...    يَا ُموَس يَا ُموَس يَا ُموَس يَا ُموَس     قَال

  6  138  األعراف

َذَ {
(

َذَ َوات
(

َذَ َوات
(

َذَ َوات
(

ِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُموَس ُموَس ُموَس ُموَس     قَوْمُ قَوْمُ قَوْمُ قَوْمُ     َوات ِ َبْعِده ِ َبْعِده ِ َبْعِده      ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ ُحلِّيِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َبْعِده
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

ُ     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا    ِعْج�
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

    ل

        }...    ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ 

  57  148  األعراف

وا{ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
واَوأ ِعد�
َ
ُهمْ     َوأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ةٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ     َماَماَماَما    ل ةٍ قُو) ةٍ قُو) ةٍ قُو) َيْلِ     رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ رِبَاطِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ     قُو)

ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
َيْلِ ال
ْ
    ال

ِ     َعُدو) َعُدو) َعُدو) َعُدو)     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ تُرْهُِبونَ  ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�)         }...    وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ وََعُدو)ُكمْ     ا�)

  91،90  60  األنفال

126  

بُْهمُ     قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ قَاتِلُوُهمْ { بُْهمُ ُيَعّذِ بُْهمُ ُيَعّذِ بُْهمُ ُيَعّذِ ُ     ُيَعّذِ ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) يِْديُكمْ     ا�)
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
يِْديُكمْ بِأ
َ
  88  14  التوبة    َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ َويَنُْصُْكمْ     َويُْخزِهِمْ َويُْخزِهِمْ َويُْخزِهِمْ َويُْخزِهِمْ     بِأ



133  
 

        }ُمْؤِمنِيَ ُمْؤِمنِيَ ُمْؤِمنِيَ ُمْؤِمنِيَ     قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ قَْواٍ     ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ ُصُدورَ     َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف َويَْشِف     َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ َعلَيِْهمْ 

ُ     فََسَيَىفََسَيَىفََسَيَىفََسَيَى    اْعَملُوااْعَملُوااْعَملُوااْعَملُوا    َوقُلِ َوقُلِ َوقُلِ َوقُلِ { ُ ا�) ُ ا�) ُ ا�) ُ     َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ َعَملَُكمْ     ا�)
ُ

ُ َورَُسول
ُ

ُ َورَُسول
ُ

ُ َورَُسول
ُ

    َورَُسول

ُمْؤمُِنونَ 
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
ُمْؤمُِنونَ َوال
ْ
        }...َوال

  90  105  التوبة

َوْمَ { َوْمَ فَالْ َوْمَ فَالْ َوْمَ فَالْ يكَ     فَالْ يكَ ُننَّجِ يكَ ُننَّجِ يكَ ُننَّجِ َفكَ     لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ     ِلَُكونَ ِلَُكونَ ِلَُكونَ ِلَُكونَ     بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ بِبََدنِكَ     ُننَّجِ
ْ
َفكَ َخل
ْ
َفكَ َخل
ْ
َفكَ َخل
ْ
ثًِيا    �ن) �ن) �ن) �ن)     آيَةً آيَةً آيَةً آيَةً     َخل

َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
    ك

        }لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ لََغافِلُونَ     آيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَاآيَاتِنَا    َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     ال)اِس ال)اِس ال)اِس ال)اِس     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ 

  126  92  يونس

َقَمَر نُوًرا{
ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
َقَمَر نُوًراُهَو ال

ْ
ْمَس ِضيَاًء َوال ِي َجَعَل الش)

(
  21  5  يونس        }...ُهَو ال

ّيِئَةِ     َويَْستَْعِجلُونََك َويَْستَْعِجلُونََك َويَْستَْعِجلُونََك َويَْستَْعِجلُونََك  ّيِئَةِ بِالس) ّيِئَةِ بِالس) ّيِئَةِ بِالس) ََسنَةِ     َقبَْل َقبَْل َقبَْل َقبَْل     بِالس) ََسنَةِ الْ ََسنَةِ الْ ََسنَةِ الْ     َقبْلِهِمُ َقبْلِهِمُ َقبْلِهِمُ َقبْلِهِمُ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َخلَْت َخلَْت َخلَْت َخلَْت     َوقَدْ َوقَدْ َوقَدْ َوقَدْ     الْ

ُت 
َ

َمثُ�
ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
ُت ال

َ
َمثُ�

ْ
        }ال

  63  6  الرعد

وا{
ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
وافَاْسأ

ُ
ل
َ
ْهَل     فَاْسأ

َ
ْهَل أ
َ
ْهَل أ
َ
ْهَل أ
َ
رِ     أ

ْ
رِ اّلِك
ْ
رِ اّلِك
ْ
رِ اّلِك
ْ
نُْتمْ     إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ     اّلِك

ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
نُْتمْ ك
ُ
     ك

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َ83،112  43  النحل        }َتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمونَ َتْعلَُمون  

ُهوَ     َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ َصَبُْتمْ     بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ بِهِ َولَئِنْ     ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ ُعوقِبُْتمْ     َماَماَماَما    بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ بِِمثْلِ     َفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا    َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ َعَقبُْتمْ     �نْ �نْ �نْ �نْ {
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
ُهوَ ل
َ
    ل

ابِرِينَ     َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ َخْيٌ  ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص) ابِرِينَ لِلص)         }لِلص)

  70،88،90  126  النحل

     َصْبُكَ َصْبُكَ َصْبُكَ َصْبُكَ     َوَماَوَماَوَماَوَما    َواْصِبْ َواْصِبْ َواْصِبْ َواْصِبْ {
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ     ِ ِ بِا�) ِ بِا�) ِ بِا�)   72  127  النحل        }...بِا�)

وا{
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
ءِذَا    َوقَال

َ
ءِذَاأ
َ
ءِذَاأ
َ
ءِذَاأ
َ
ن)ا    أ

ُ
ن)اك
ُ
ن)اك
ُ
ن)اك
ُ
ءِن)ا    َوُرفَاتًاَوُرفَاتًاَوُرفَاتًاَوُرفَاتًا    ِعَظاًماِعَظاًماِعَظاًماِعَظاًما    ك

َ
ءِن)اأ
َ
ءِن)اأ
َ
ءِن)اأ
َ
َمبُْعوثُونَ     أ

َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
َمبُْعوثُونَ ل
َ
ًقا    ل

ْ
ًقاَخل
ْ
ًقاَخل
ْ
ًقاَخل
ْ
    َخل

        }َجِديًداَجِديًداَجِديًداَجِديًدا

  62  49  اإلسراء

َْحرِ َوَرزَْقَناُهْم {
ْ

ِ َوال َبّ
ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ر)ْمنَا بَِن آَدَم وََحَل

َ
َْحرِ َوَرزَْقَناُهْم َولََقْد ك

ْ
ِ َوال َبّ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ر)ْمنَا بَِن آَدَم وََحَل

َ
َْحرِ َوَرزَْقَناُهْم َولََقْد ك

ْ
ِ َوال َبّ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ر)ْمنَا بَِن آَدَم وََحَل

َ
َْحرِ َوَرزَْقَناُهْم َولََقْد ك

ْ
ِ َوال َبّ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ر)ْمنَا بَِن آَدَم وََحَل

َ
َولََقْد ك

ْن  ثٍِي ِمم)
َ
 ك

َ
نَاُهْم 0َ

ْ
ل ّيِبَاِت َوفَض) ْن ِمَن الط) ثٍِي ِمم)

َ
 ك

َ
نَاُهْم 0َ

ْ
ل ّيِبَاِت َوفَض) ْن ِمَن الط) ثٍِي ِمم)

َ
 ك

َ
نَاُهْم 0َ

ْ
ل ّيِبَاِت َوفَض) ْن ِمَن الط) ثٍِي ِمم)

َ
 ك

َ
نَاُهْم 0َ

ْ
ل ّيِبَاِت َوفَض)  ِمَن الط)

ً
 َخلَْقنَا َتْفِضي�
ً

 َخلَْقنَا َتْفِضي�
ً

 َخلَْقنَا َتْفِضي�
ً

        }َخلَْقنَا َتْفِضي�

  1،86  70  اإلسراء

  

ْخَرجَ 
َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ْخَرجَ فَأ
َ
ُهمْ     فَأ

َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
     ل

ً
 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

 ِعْج�
ً

ُ     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا    ِعْج�
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

  60  88  طه        }ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ ُخَوارٌ     ل

َناُهمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما{
ْ
َناُهمْ َجَعل
ْ
َناُهمْ َجَعل
ْ
َناُهمْ َجَعل
ْ
     َجَسًداَجَسًداَجَسًداَجَسًدا    َجَعل

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     َُكلُون
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
ُكلُونَ يَأ
ْ
َعامَ     يَأ َعامَ الط) َعامَ الط) َعامَ الط)     َكنُواَكنُواَكنُواَكنُوا    َوَماَوَماَوَماَوَما    الط)

        }َخاِلِينَ َخاِلِينَ َخاِلِينَ َخاِلِينَ 

  57  8  األنبياء
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ن)ا    َقبُْل َقبُْل َقبُْل َقبُْل     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     رُْشَدهُ رُْشَدهُ رُْشَدهُ رُْشَدهُ     إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ إِبَْراهِيمَ     آتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَاآتَيْنَا    َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ َولََقدْ {
ُ
ن)اَوك
ُ
ن)اَوك
ُ
ن)اَوك
ُ
    َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ َعلِِمَي، إِذْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     َوك

 
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

 قَال
َ

بِيهِ     قَال
َ
بِيهِ ِل
َ
بِيهِ ِل
َ
بِيهِ ِل
َ
ِ     َماَماَماَما    َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ َوقَوِْمهِ     ِل ِ َهِذه ِ َهِذه ِ َهِذه ِت     ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل ال)َماثِيُل     َهِذه

(
ِت ال
(
ِت ال
(
ِت ال
(
نُْتمْ     ال

َ
نُْتمْ أ
َ
نُْتمْ أ
َ
نُْتمْ أ
َ
َها    أ

َ
َهال
َ
َهال
َ
َهال
َ
َعكُِفوَن، َعكُِفوَن، َعكُِفوَن، َعكُِفوَن،     ل

وا
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
َها    آبَاَءنَاآبَاَءنَاآبَاَءنَاآبَاَءنَا    وََجْدنَاوََجْدنَاوََجْدنَاوََجْدنَا    قَال

َ
َهال
َ
َهال
َ
َهال
َ
        }َعبِِدينَ َعبِِدينَ َعبِِدينَ َعبِِدينَ     ل

- 51  األنبياء
53  

6  

ِينَ     إِن) إِن) إِن) إِن) {
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

نْ     ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ ُيِب�ونَ     ال
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
َفاِحَشةُ     تَِشيعَ تَِشيعَ تَِشيعَ تَِشيعَ     أ

ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
َفاِحَشةُ ال
ْ
ِينَ     ِف ِف ِف ِف     ال

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ُهمْ     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
ُهمْ ل
َ
    ل

ِلمٌ     َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب َعَذاٌب 
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
        }...    أ

  111  19  النور

َها{ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ

M 
َ

M 
َ

M 
َ

M    َحت) َحت) َحت) َحت)     ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ ُبُيوتُِكمْ     َغْيَ َغْيَ َغْيَ َغْيَ     ُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًا    تَْدُخلُواتَْدُخلُواتَْدُخلُواتَْدُخلُوا    

نُِسوا
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
نُِسواتَْستَأ
ْ
ُِموا    تَْستَأ

ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
ُِمواَوتَُسل
ّ
     َوتَُسل

َ
0َ 
َ

0َ 
َ

0َ 
َ

ْهلَِها    0َ
َ
ْهلَِهاأ
َ
ْهلَِهاأ
َ
ْهلَِهاأ
َ
        }...    أ

  78،102  27  النور

َها{ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ذِنُْكمُ     آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ذِنُْكمُ لِيَْستَأ
ْ
ِينَ     لِيَْستَأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ْيَمانُُكمْ     َملََكْت َملََكْت َملََكْت َملََكْت     ال
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
ْيَمانُُكمْ أ
َ
    أ

ِينَ 
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

مْ     َوال
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
مْ ل
َ
ُلُمَ     َيبْلُُغواَيبْلُُغواَيبْلُُغواَيبْلُُغوا    ل ُلُمَ الْ ُلُمَ الْ ُلُمَ الْ ثَ     مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ مِنُْكمْ     الْ

َ
ثَ ثَ�
َ

ثَ ثَ�
َ

ثَ ثَ�
َ

اٍت     ثَ� اٍت َمر) اٍت َمر) اٍت َمر)         }...    َمر)

  96  58  النور

بَالِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ َوَتنِْحُتونَ { ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
بَالِ ال ِ
ْ
  17  149  الشعراء        }فَارِهِيَ فَارِهِيَ فَارِهِيَ فَارِهِيَ     ُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًاُبُيوتًا    ال

  93  13  األحزاب        }...    َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ َعْوَرةٌ     ُبُيوَتنَاُبُيوَتنَاُبُيوَتنَاُبُيوَتنَا    إِن) إِن) إِن) إِن)     ...{

ُ     َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ َيْعَملُونَ {
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

    وَِجَفانٍ وَِجَفانٍ وَِجَفانٍ وَِجَفانٍ     َوَتَماثِيَل َوَتَماثِيَل َوَتَماثِيَل َوَتَماثِيَل     َمَارِيَب َمَارِيَب َمَارِيَب َمَارِيَب     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ     َماَماَماَما    ل

ََوابِ  ََوابِ َكلْ ََوابِ َكلْ ََوابِ َكلْ ُكورُ     ِعبَادِيَ ِعبَادِيَ ِعبَادِيَ ِعبَادِيَ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َوقَلِيٌل َوقَلِيٌل َوقَلِيٌل َوقَلِيٌل     ...    َكلْ ُكورُ الش) ُكورُ الش) ُكورُ الش)  }    الش)

 16 13 سبأ

َناكَ     َوَماَوَماَوَماَوَما{
ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
َناكَ أ

ْ
رَْسل

َ
     أ

(
Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِإ 
(

Mِ108  28  سبأ        }...لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس لِلن)اِس     َكف)ةً َكف)ةً َكف)ةً َكف)ةً     إ  

َماإِن)َما{ َماإِن) َماإِن) ْمُرهُ     إِن)
َ
ْمُرهُ أ
َ
ْمُرهُ أ
َ
ْمُرهُ أ
َ
َرادَ     إِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    أ

َ
َرادَ أ
َ
َرادَ أ
َ
َرادَ أ
َ
نْ     َشيْئًاَشيْئًاَشيْئًاَشيْئًا    أ

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
     أ

َ
 َيُقول
َ

 َيُقول
َ

 َيُقول
َ

ُ     َيُقول
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

ُ ل
َ

  90  82  يس        }َفيَُكونُ َفيَُكونُ َفيَُكونُ َفيَُكونُ     ُكنْ ُكنْ ُكنْ ُكنْ     ل

} 
َ

 َوقَال
َ

 َوقَال
َ

 َوقَال
َ

ْستَِجْب     ادُْعوِن ادُْعوِن ادُْعوِن ادُْعوِن     َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ َرب�ُكمُ     َوقَال
َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ِينَ     إِن) إِن) إِن) إِن)     لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ لَُكمْ     أ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِبُونَ     ال
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
ِبُونَ يَْستَك
ْ
    يَْستَك

        }َداِخرِينَ َداِخرِينَ َداِخرِينَ َداِخرِينَ     َجَهن)مَ َجَهن)مَ َجَهن)مَ َجَهن)مَ     َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ َسيَْدُخلُونَ     ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت ِعبَاَدِت     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ 

  87  60  غافر

َطاُعوهُ     قَوَْمهُ قَوَْمهُ قَوَْمهُ قَوَْمهُ     فَاْستََخف) فَاْستََخف) فَاْستََخف) فَاْستََخف) {
َ
َطاُعوهُ فَأ
َ
َطاُعوهُ فَأ
َ
َطاُعوهُ فَأ
َ
  83  54  الزخرف        }فَاِسقِيَ فَاِسقِيَ فَاِسقِيَ فَاِسقِيَ     قَوًْماقَوًْماقَوًْماقَوًْما    َكنُواَكنُواَكنُواَكنُوا    إِن)ُهمْ إِن)ُهمْ إِن)ُهمْ إِن)ُهمْ     فَأ

ُمْؤمِنِيَ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ َطائَِفتَانِ     �نْ �نْ �نْ �نْ {
ْ
ُمْؤمِنِيَ ال
ْ
ُمْؤمِنِيَ ال
ْ
ُمْؤمِنِيَ ال
ْ
ْصلُِحوا    اْقتَتَلُوااْقتَتَلُوااْقتَتَلُوااْقتَتَلُوا    ال

َ
ْصلُِحوافَأ
َ
ْصلُِحوافَأ
َ
ْصلُِحوافَأ
َ
  114  9  الحجرات        }بَيْنَُهَمابَيْنَُهَمابَيْنَُهَمابَيْنَُهَما    فَأ
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َها{ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
َهايَاأ ي�
َ
ِينَ     يَاأ

(
ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ِينَ ال
(

ثًِيا    اْجتَنُِبوااْجتَنُِبوااْجتَنُِبوااْجتَنُِبوا    آَمُنواآَمُنواآَمُنواآَمُنوا    ال
َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
ثًِياك
َ
نِّ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ك نِّ الظ) نِّ الظ) نِّ الظ) نِّ     َبْعَض َبْعَض َبْعَض َبْعَض     إِن) إِن) إِن) إِن)     الظ) نِّ الظ) نِّ الظ) نِّ الظ)     الظ)

     إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ إِثْمٌ 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mُسوا    َو َس)
َ

ُسوات َس)
َ

ُسوات َس)
َ

ُسوات َس)
َ

        }...ت

  105  12  الحجرات

َها{ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
َهايَا أ ي�
َ
رٍ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ َخلَْقنَاُكمْ     إِن)اإِن)اإِن)اإِن)ا    ال)اُس ال)اُس ال)اُس ال)اُس     يَا أ

َ
رٍ ذَك
َ
رٍ ذَك
َ
رٍ ذَك
َ
نَْث     ذَك

ُ
نَْث َوأ
ُ
نَْث َوأ
ُ
نَْث َوأ
ُ
َناُكمْ     َوأ

ْ
َناُكمْ وََجَعل
ْ
َناُكمْ وََجَعل
ْ
َناُكمْ وََجَعل
ْ
    وََجَعل

ْكَرَمُكمْ     إِن) إِن) إِن) إِن)     ِلََعاَرفُواِلََعاَرفُواِلََعاَرفُواِلََعاَرفُوا    َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل َوَقَبائَِل     ُشُعوبًاُشُعوبًاُشُعوبًاُشُعوبًا
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ْكَرَمُكمْ أ
َ
ِ     ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ ِعنْدَ     أ ِ ا�) ِ ا�) ِ ا�)     ا�)

تَْقاُكمْ 
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
تَْقاُكمْ أ
َ
        }...أ

  83،109  13  الحجرات

ِينَ {
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

ِينَ َوال
(

وا    لَِمالَِمالَِمالَِما    َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ َيُعوُدونَ     ُثم) ُثم) ُثم) ُثم)     نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ نَِسائِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ ُيَظاهُِرونَ     َوال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
واقَال
ُ
    قَال

        }...رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ رََقبَةٍ     َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ َفتَْحرِيرُ 

  109  3  المجادلة

مْ {
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك مْ وََصو)
ُ
َرك ْحَسنَ     وََصو)

َ
ْحَسنَ فَأ
َ
ْحَسنَ فَأ
َ
ْحَسنَ فَأ
َ
مْ     فَأ

ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
مْ ُصَوَرك
ُ
  34  3  التغابن        }ُصَوَرك

َ     فَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوافَات)ُقوا{ َ ا�) َ ا�) َ ا�)   122  16  التغابن        }اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ اْستََطْعُتمْ     َماَماَماَما    ا�)

  106  4  القلم        }َعِظيمٍ َعِظيمٍ َعِظيمٍ َعِظيمٍ     ُخلُقٍ ُخلُقٍ ُخلُقٍ ُخلُقٍ     لََعَل لََعَل لََعَل لََعَل     �ن)َك �ن)َك �ن)َك �ن)َك {

وا{
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
واَوقَال
ُ
     َوقَال

َ
M 
َ

M 
َ

M 
َ

M     (آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ آلَِهتَُكمْ     تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mا    تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن) تََذُرن)     َو Wاَود Wاَود Wاَود Wَود     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mُسَواعً ُسَواعً ُسَواعً ُسَواعً     َو     
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

Mَو 
َ

M5  23  نوح        }    َو  

ماتَهُ     ُثم) ُثم) ُثم) ُثم) {
َ
ماتَهُ أ
َ
ماتَهُ أ
َ
ماتَهُ أ
َ
ْقَبَهُ     أ

َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
ْقَبَهُ فَأ
َ
  96  21  عبس        }فَأ

يِّ     ِف ِف ِف ِف {
َ
يِّ أ
َ
يِّ أ
َ
يِّ أ
َ
بََك     َشاءَ َشاءَ َشاءَ َشاءَ     َماَماَماَما    ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ ُصوَرةٍ     أ

(
بََك َرك
(
بََك َرك
(
بََك َرك
(
 14 8 اإلنفطار }َرك

  17  9  المطففين        }َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ َمرْقُومٌ     كَِتاٌب كَِتاٌب كَِتاٌب كَِتاٌب {

نَْسانَ     َخلَْقنَاَخلَْقنَاَخلَْقنَاَخلَْقنَا    لََقدْ لََقدْ لََقدْ لََقدْ { ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

نَْسانَ ال ِ
ْ

ْحَسنِ     ِف ِف ِف ِف     ال
َ
ْحَسنِ أ
َ
ْحَسنِ أ
َ
ْحَسنِ أ
َ
  108  4  التين        }َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ َتْقوِيمٍ     أ
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة  الحديث

قَبَل أن ...المفلس فينا من ال درهم له وال متاع: قالوا" المفلس؟أتَدرون ما 
  يقضى ما عليه ُأخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه، ثم طُرِح في النار

88  

كتجوز نِإلَّا م تَكروفَظْ عا؟ : قُلْتُ...احنَا خَاِليدَأح كَان فَِإن ،وَل اللَّهسا ري
  فَاللَّه َأحقُّ َأن يستَحيا منْه من النَّاسِ": قَاَل

96  

فذَهبتُ فَواريتُه وجِْئتُه » اذهب فَوارِ َأباك، ثُم ال تُحدثَن شَيًئا، حتَّى تَأتيني
  فََأمرني فَاغْتَسلْتُ ودعا لي

110  

شُوا علَا تَمو ،فَخُذْه بِكِإلَى ثَو جِعاةًار95،96  ر  

ا الناس أشدرون القيامة يوم عذاب37  المصو  

وكان ...نُصرتُ بِالرعب مسيرةَ شَهرٍ: ُأعطيتُ خَمسا لم يعطَهن َأحد قبلي
  النَّبِي يبعثُ إلى قَومه خاصةً وبعثْتُ إلى النّاس عامةً

92  

 ولَا تَغُلُّوا، ولَا اغْزوا باهللا، كفر من قاتلوا اهللا، سبيل في اهللا باسم اغزوا
  ...وِليدا تَقْتُلُوا ولَا تَمثُلُوا، ولَا تَغْدروا،

68  

  94  ألّا يطوف بالبيت عريان ملسو هيلع هللا ىلصأمر الرسول

خلقتم، ما أحيوا: لهم يقال القيامة، يوم يعذّبون الصور هذه أصحاب إن 
  الصورة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة وإن

34،38  

أما علمت أن الصورة : أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد
  ...محرمة

14  



137  
 

وَل َأنسا ملسو هيلع هللا ىلص رغَز ،ربخَي ثُم رسح اراِإلز نع هذتَّى فَخِإنِّي ح ِإلَى َأنْظُر 
  ...".  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه نَبِي فَخذ بياضِ

98  

  72  يوم بشّر برأس أبي جهل ركعتين صلّى ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

  78،110،127  ...يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 

فَأومَأتْ برأسها، فُأخذ  ...أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين
  فَرض رأسه بين حجرين ملسو هيلع هللا ىلصفأمر به النبي "اليهودي، فاعترف، 

70  

  113  بذكره الحق و يحيون بهجره، الباطل يميتُون عبادا هللا إن

إن أصحاب هذه الصور يعذّبون، ويقال  ...أنّها اشترت نُمرقَةً فيها تصاوير
إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله : "ثم قال" أحيوا ما خلقتم : لهم

  المالئكة

34  

يوم الْقيامة، الرجَل يفْضي ِإلَى امرَأته،  ِإن من َأشَر النَّاسِ عنْد اِهللا منْزِلَةً
  لَيه، ثُم ينْشُر سرهاوتُفْضي ِإ

101  

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، 
  وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند اهللا يوم القيامة

38،44  

أحيوا ما : يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة، يقال لهمإن اّلذين 
  خلقتم

36  

إن ا الناس أشدرون القيامة يوم اهللا عند عذاب6  المصو  

ا إلّا: "قال حين تسمعه ألم...الصورة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة إنفي رقم 
  "ثوب

34،38  

46،48  
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ا، أنكل من رجالًا، أو ناسرينة عبهم وأمر آثارهم، في الطلب فبعث...وع 
  ...أيديهم وقطعوا أعينهم فسمروا

70  

ِإياكُم والظَّن، فَِإن الظَّن َأكْذَب الحديث، والَ تَحسسوا، والَ تَجسسوا، والَ 
وا عباد اللَّه تَنَاجشُوا، والَ تَحاسدوا، والَ تَباغَضوا، والَ تَدابروا، وكُونُ

  ِإخْوانًا

103  

النَّاس هلَيع عطَّلي تَ َأنكَرِهو ،رِكدي صف اكا حم الِْإثْمو ،الْخُلُق نسح 106  الْبِر  

 بفارس فَاستنَان...َينَاق برأس تتتت الصديق بكر أبي إلى بريدا عقبة بعثا
  والخبر الكتاب يكفي فإنّما، رأس إلي يحمل ال والروم؟

69،125  

تَرى المْؤمنين في تَراحمهِم وتَوادهم وتَعاطُفهِم، كَمثَِل الجسد، ِإذَا اشْتَكَى 
  والحمىعضوا تَداعى لَه ساِئر جسده بِالسهرِ 

107  

الّذين ...تماثيل، وقد سترت سهوةً لي بِقرامٍ فيه ملسو هيلع هللا ىلصدخل علي رسول اهللا 
فجعلنا منه وسادةً، أو  فَقَطَعنَاه:" قالت عائشة ،يضاهون بخلق اهللا

  وسادتين

46،49  

كْتُكُما تَري مونعرٍ ...دبَِأم تُكُمرِإذَا َأمو ،وهبتَنفَاج ءشَي نع تُكُميفَِإذَا نَه
تُمتَطَعا اسم نْهفَْأتُوا م  

122  

  53  يبك ِإلَى ما الَ يرِيبكدع ما يرِ

  119  لرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورةالصورة ا

 وُل اللَّهسر انِقَملسو هيلع هللا ىلص فََأنْكَريبالصو اء86  تَْل النِّس  

  1،113  فواللّه لََأن يهدي اللّه بك رجلًا واحدا، خير لك من أن يكون لك حمر النَّعم
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  5  واهللا لقد علموا أنّهما لم يستقسما بها قطّقاتلهم اهللا، أما 

أشد الناس عذابا يوم ...من سفر، وقد ستَرتُ بِقرامٍ لي ملسو هيلع هللا ىلصقَدم رسول اهللا 
  فجعلناه وسادةً أو وسادتين: قالت". القيامة الّذين يضاهون بخلق اهللا

42  

 "َأةُ كَانَترتَطُوفُ الْم تيبِالْب يهانَةٌ ويرا... عا فَمدب نْهفَلَا م لُّه96  ُأح  

رظْمِ كَسع تيالْم رِها كَكَسيمنه، فَ،"ح نعتَقَمفيلعبن معيي إلي نهبرس78  ي  

  53  النار في مصور كّل

  75  الجموحِ بنِ عمرِو بنِ ِلمعاذ سلَبه قَتَلَه، كالَكُما

  37،40  معي فيلعبن إلي فَيسربهن ... ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند بالبنات ألعب كنت

 لي" :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول لي فقال ...ملسو هيلع هللا ىلصكنت ألعب بالبنات عند النبيهذا، حو 
  ..."الدنيا ذكرت فرأيته دخلت كلّما فإنّي

47  

  98  ال تُبرِز فخذك، وال تنظر إلى فخذ حي وال ميت 

  27  غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال

  107  يْؤمن َأحدكُم، حتَّى يحب ِلَأخيه ما يحب ِلنَفْسهالَ 

ةاميالْق مواُهللا ي هتَرا، ِإلَّا سنْيي الدا فدبع دبع تُرس78  لَا ي  

،َأةرالْم ةروَأةُ ِإلَى عرلَا الْمِل، وجالر ةروُل ِإلَى عجالر نْظُري  ال يفْضلَا يو
َأةُ ِإلَى الْمري الْملَا تُفْضو ،داحبٍ وي ثَوِل فجُل ِإلَى الرجبِ الري الثَّوف َأةر

  الْواحد

97  

 وان ملسو هيلع هللا ىلصلعن النبي69  من مثّل بالحي  
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بِه حمر النَّعمِ لَقَد شَهِدتُ في دارِ عبد اللَّه بنِ جدعان حلْفًا ما ُأحب َأن ِلي 
  ولَو ُأدعى بِه في الِْإسلَامِ لََأجبتُ

115  

 اهللا رسول فقال ...رجلًا وستّون أربعة األنصار من قُتل ُأحد يوم كان لما
  "نُعاقب وال نصبر: "ملسو هيلع هللا ىلص

87  

 كَان ما عينَه فَفَقَْأتَ بِحصاة، خَذَفْتَه لَه، تَْأذَن ولَم َأحد، بيتك في اطَّلَع لَوِ
كلَيع ننَاحٍ مج  

111  

نَهيفَفَقَْأتَ ع اةصبِع رِ ِإذْنٍ فَخَذَفْتَهبِغَي كلَيع ًأ اطَّلَعرام َأن 106،105  ...لَو  

لَو ةَ َأنمبِنْتَ فَاط دمحقَتْ مرتُ سا لَقَطَعهد110  ي  

 نْؤمالْم سلَيو عشْبي يالَّذنْبِهِإلَى ج اِئعج هار107  ج  

نِ الْخُلُقسح نانِ َأثْقَُل ميزي الْمف ءشَي نا م114  م  

مثل المؤمنين في تَوادهم، وتَراحمهِم، وتَعاطُفهِم مثل الجسد إذا اشتكى 
  ئر الجسد بالسهر والحمىمنه عضو تداعى له سا

80  

فَخَرجتُ َأسعى : فَتَوسمتُ َأنَّها ُأمي صفيةُ، قَاَل: قال الزبير". الْمرَأةَ الْمرَأةَ "
  ِإلَيها، فََأدركْتُها قَبَل َأن تَنْتَهِي ِإلَى الْقَتْلَى

120،126  

هملسالَ يو همظْلمِ الَ يلسَأخُو الم ملسالم...تَرس نمتَ وا سملسم موي اللَّه هر
ةاميالق  

100  

ونُصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة ...من أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه
من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتّى يكون عند 

  اإلفطار

40  
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قَومٍ، وهم لَه كَارِهون، َأو يفرون  ِإلَى حديث ومنِ استَمع...من تَحلَّم بِحلْمٍ
هي ُأذُنف بص ،نْهم ةاميالق موي اآلنُك...  

104  

من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس 
  بنافخ

32  

ويحك، إن : فقال...من صور صورة، فإن اهللا معذّبه حتّى ينفخ فيها الروح
  َأبيتَ إلّا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كّل شيء ليس فيه روح

43  

م دا تُوجهرِيح ِإنو ،نَّةةَ الجاِئحر رِحي ا لَمداهعقَتََل م نمةيرسم 87  ...ن  

فانْطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنَا . »من ينظر ما صنع أبو جهٍل
حتّى ب اءفْرقالع ،دٍل؟: رهَأَأنْتَ، أبو ج...  

74  

 ملسو هيلع هللا ىلصنهى النبيثْلَةالمى وب67  عن النُّه  

  39  عن البول في الماء الراكد ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهللا 

وجدت أبا جهل، لعنه اهللا، في قتلى بدر وبه رمق فحززت رأسه، فجئت به 
  فوضعته بين يديه فحمد اهللا... ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسول اهللا 

75  
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  المصادر والمراجعقائمة 

  القرآن الكريم

ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني  .1
م، 1979 - هـ1399، دط، النهاية في غريب الحديث واألثر): هـ606: ت(الجزري

  .لبنان - المكتبة العلمية، بيروت
، دط، دت، دار الفكر، -فكارنتائج األ - تكملة فتح القدير: األحمدي، القاضي االفندي .2

  .لبنان - بيروت
، 1، طتهذيب اللغة): هـ370: ت(األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي .3

  .لبنان -م، دار إحياء التراث العربي، بيروت2001
: ت(األلباني، أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي األشقودري .4

هـ، المكتبة اإلسالمية، 1409، 1، طفي السنة المطهرة آداب الزفاف): م1999
  .األردن -عمان

: ت(األشقودري نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن، عبد أبو ،األلباني .5
  .السعودية - ، دت، مكتبة المعارف، الرياض1، طسلسلة األحاديث الصحيحة: )م1999

: ت(األشقودري نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن، عبد أبو ،األلباني .6
م، 1985 - هـ1405، 2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: )م1999

  .لبنان - المكتب اإلسالمي، بيروت
روح المعاني في  ):هـ1270: ت(األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني  .7

  .لبنان - الكتب العلمية، بيروتهـ، دار 1415، 1، طتفسير القرآن العظيم
ابن َأمير حاج، أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن محمد، ويقال له ابن الموقت  .8

، 2، طالتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام): هـ879: ت(الحنفي
  .م، دار الكتب العلمية1983 -هـ1403

غاية الوصول في شرح ): هـ926: ت(األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا .9
  .11، دط، دت، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، صلب األصول
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10.  د بن عبد اهللا الحسني الحسيني الشافعيد بن عبد الرحمن بن محمت(اِإليجي، محم :
م، دار الكتب  2004 - هـ  1424، 1، طجامع البيان في تفسير القرآن): هـ905

  .لبنان - العلمية، بيروت
، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي .11

هـ،  مطبعة السعادة ، 1332، 1، طالمنتقى شرح الموطأ): هـ474: ت(األندلسي 
  .بجوار محافظة مصر

الجامع المسند الصحيح ): هـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبداهللا  .12
هـ، 1422، 1، طصحيح البخاري= ننه وأيامه وس ملسو هيلع هللا ىلصالمختصر من أمور رسول اهللا 

  .محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة: تحقيق
، 3، طاألدب المفرد ):هـ256: ت( عبداهللا أبو إسماعيل، بن محمد ،البخاري .13

  .لبنان - م، دار البشائر اإلسالمية، بيروت1989 -هـ1409
: ت(البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي .14

م، وانتهت 1988بدأت (،  1، طمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار): هـ292
  .السعودية - ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)م2009

المنجد : ومعاونوه، وضعه الراهب األب لويس معلوف) هـ1386: ت(البستاني، كرم .15
  .لبنان - م، دار المشرق، بيروت2002، 39، طفي اللغة واألعالم

شرح صحيح ): هـ449: ت(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .16
  .ةالسعودي -اضم، مكتبة الرشد، الري2003 - هـ 1423، 2، طيالبخار

): هـ510: ت (لبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ا .17
 -هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1420، 1، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن

  .لبنان
: ت(أبو بكر ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا، المعافري االشبيلي المالكي  .18

  .م، دار الغرب اإلسالمي1992، 1، ططأ مالك بن أنسالقبس في شرح مو): هـ543
في الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية والقانون  حماية الحقّ: البهجي، عصام أحمد .19

  .مصر - م، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية2014، 1، طالمدني
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: ت(البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى  .20
 - ، دط، دت، دار الكتب العلمية، بيروتكشاف القناع عن متن اإلقناع ):هـ1051

  .لبنان
 -هـ1419، 6، طفقه السيرة النبوية): م2013:ت(البوطي، محمد سعيد رمضان .21

  .مصر - م، دار السالم، القاهرة1999
، 2، طالتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة: البوطي، محمد توفيق رمضان .22

  .123سوريا، ص -مكتبة الفارابي، دمشق م،1996 -هـ1417
تحفة األبرار شرح ): هـ685: ت(البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد اهللا بن عمر  .23

وزارة األوقاف والشؤون : م، الناشر2012 - هـ  1433، دط، مصابيح السنة
  .اإلسالمية بالكويت

التنزيل وأسرار أنوار : )هـ685: ت( عمر بن اهللا عبد الدين ناصر القاضي ،البيضاوي .24
  .لبنان -هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1418، 1، طالتأويل

): هـ458: ت(البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني  .25
  .نلبنا-م، دار الكتب العلمية، بيروت 2003 -هـ  1424، 3، طالسنن الكبرى

شعب : )هـ458: ت( الخراساني موسى بن علي بن الحسين بن أحمد بكر، أبو ،البيهقي .26
  .السعودية - م، مكتبة الرشد، الرياض2003 - هـ1423، 1، طاإليمان

الجامع ): هـ279: ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك .27
بشار عواد معروف االعظمي، دار : م، تحقيق1998، دط، -سنن الترمذي - الكبير

  .لبنان - الغرب اإلسالمي، بيروت
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ): هـ1158بعد : ت(التهانوي، محمد علي  .28

  .لبنان - م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1996، 1، طوالعلوم
مذكّرة  - دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام: تيتي، حنان .29

ت الدولية بإشراف األستاذة طويل مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقا
  .2013/2014نسيمة بجامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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 أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن .30
 المكتبة هـ،1425 ،1ط ،األصفهانية العقيدة شرح): هـ728: ت(محمد بن القاسم

  .لبنان -بيروت العصرية،
، كتاب التعريفات): هـ816: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف  .31

  .لبنان -م، دار الكتب العلمية،  بيروت1983- هـ 1403، 1ط
): هـ597: ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .32

المملكة العربية  -، الرياض، دط، دت، دار الوطنكشف المشكل من حديث الصحيحين
  . السعودية

الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، الملقب بإمام  .33
م، 2007- هـ1428، 1، ، طنهاية المطلب في دراية المذهب): هـ478: ت(الحرمين 

  .دار المنهاج
 الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الحاكم، .34

 - هـ1411 ،1ط ،الصحيحين على المستدرك): هـ405: ت( النيسابوري الطهماني
 .لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار م،1990

 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن محمد، حبان، ابن .35
 بحيدر العثمانية المعارف دائرة ـ، ه 1393 ،1 ط ،الثقات): هـ354: المتوفى( البستي

  .الهند الدكن آباد
م، دار  1988 - هـ  1408، 1، طالقاموس الفقهي لغة واصطالحا: أبو حبيب، سعدي .36

  .سوريا –الفكر، دمشق 
م، دار 2008، 1، طالحق في الخصوصية ومسئولية الصحفي: حجازي، عماد حمدي .37

  .مصر - الفكر الجامعي، اإلسكندرية
 ):هـ852: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالنيابن حجر،  .38

دار  - ، دار العاصمة للنشر والتوزيع 1، طلية بزوائد المسانيد الثمانيةاالمطالب الع
م، من  1998 -هـ  1419: 11 - 1الغيث للنشر والتوزيع، السعودية، من المجلد 

  .م 2000 - هـ  1420: 18 - 12المجلد 
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 ):هـ852: ت(العسقالني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل وأب ،ابن حجر .39
م،  دار 1989 - هـ1419، 1، طالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

  .لبنان - الكتب العلمية، بيروت
فتح  ):هـ852: ت(العسقالني أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،ابن حجر .40

  .لبنان - هـ، دار المعرفة، بيروت1379دط، ، الباري شرح صحيح البخاري
): هـ456: ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري .41

  .لبنان - ، دط، دت، دار الفكر، بيروتالمحلّى باآلثار
الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  .42

، 3، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل): هـ954: ت(المغربي المالكي 
  .لبنان - م، دار الفكر، بيروت1992 -هـ 1412

 - هـ1354، دط، النهضة اإلصالحية): هـ1368: ت(الحمامي، مصطفى أبو سيف .43
  .، مطبعة مصطفى ألباني الحلبي وأوالده، مصرم1935

 -م، دار أسامة، عمان2010، 1، طاإلعالم الحربي والعسكري: الحمداني، حازم عاصم .44
  .األردن

: ت(حمد الخطّابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  .45
م،  1932 - هـ  1351، 1، طشرح سنن أبي داود -معالم السنن ): هـ388

  .سوريا -المطبعة العلمية، حلب
 مسند): هـ241: ت( الشيباني أسد بن هالل ابن محمد بن أحمد اهللا، عبد أبو حنْبل، ابن .46

  . لبنان - بيروت الرسالة، مؤسسة م، 2001 -  هـ 1421 ،1ط ،حنبل بن أحمد اإلمام
 مسند): هـ241: ت( الشيباني أسد بن هالل ابن محمد بن أحمد اهللا، عبد أبو حنْبل، ابن .47

 دار شاكر، محمد أحمد: تحقيق م، 1995 -  هـ 1416 ،1ط ،حنبل بن أحمد اإلمام
  .مصر - القاهرة الحديث،

: ت(الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن  .48
هـ، دار  1415، 1، طلباب التأويل في معاني التنزيل= تفسير الخازن ):هـ741

  .لبنان - العلمية، بيروتالكتب 
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، دط، دت، الموسوعة العلمية الشاملة: خير اهللا، يوسف سليمان - الخطيب، أحمد شفيق .49
  .مكتبة لبنان ناشرون

مغني المحتاج ): هـ977: ت(الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الشافعي  .50
العلمية، م، دار الكتب 1994 - هـ 1415، 1، طإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  .لبنان - بيروت
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي  .51

  .لبنان - ، دط، دت، دار صادر، بيروتوفيات األعيان): هـ681: ت(اإلربلي 
أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني  .52

م، دار الرسالة العالمية،  2009 -هـ  1430، 1، طسنن أبي داود): ـه275: ت(
  . لبنان - بيروت

 السجِستاني األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان ،أبو داود .53
  .لبنان - بيروت/ ، دط، دت، المكتبة العصرية، صيداسنن أبي داود ):هـ275: ت(

حاشية الدسوقي على ): هـ1230: ت(عرفة المالكي الدسوقي، محمد بن أحمد بن  .54
  .  لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت1996 - هـ1417، 1، طالشرح الكبير

، ط الموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة: دسوقي، رضا محمد عثمان .55
  .مصر - م، دار النهضة العربية، القاهرة2009 -هـ1430

: ت(تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريابن دقيق العيد،  .56
 - هـ 1424، 6، طالنبوية الصحيحة األحاديث في النووية األربعين شرح ):هـ702

  .م، مؤسسة الريان 2003
): هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز .57

 .م، دار الغرب اإلسالمي2003، 1، طاهير واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المش
  .لبنان - بيروت الرسالة، مؤسسة هـ،1405 ،3ط ،النبالء أعالم سير: الذهبي .58
، 1، طمختار الصحاح): هـ 666بعد : ت( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .59

  .لبنان - م، دار صادر، بيروت2008 -هـ1429
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تفسير الراغب ): هـ502: ت(الراغب األصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد  .60
جامعة طنطا،  - المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، كلية اآلداب : 1، جزء 1، طاألصفهاني

وحتى اآلية  -من أول سورة آل عمران : 3، 2جزء ...م 1999 - هـ  1420: 1ط
، 4م، جزء 2003 - هـ  1424: 1الرياض ط –من سورة النساء دار الوطن  113

كلية الدعوة وأصول ) وحتى آخر سورة المائدة - من سورة النساء  114من اآلية : (5
  .م 2001 - هـ  1422: 1جامعة أم القرى، ط - الدين 

المفردات في غريب  ):هـ502: ت( محمد بن الحسين القاسم أبو ،الراغب األصفهانى .61
  .سوريا - الدار الشامية، دمشقهـ، دار القلم،  1412، 1، طالقرآن

): هـ623: ت(الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني  .62
م، دار  1997 - هـ  1417، 1، طالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير

  .لبنان - الكتب العلمية، بيروت
، البغدادي، الحنبلي ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، السالمي .63

م،  1996 - هـ  1417، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاري): هـ795: ت(
  .السعودية -مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية

 الحنبلي البغدادي، السالمي، الحسن، بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين ،ابن رجب .64
م، مؤسسة الرسالة، 2001 -هـ 1422، 7، طجامع العلوم والحكم: )هـ795: ت(

  .لبنان - بيروت
 الحنبلي البغدادي، السالمي، الحسن، بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين ،ابن رجب .65

  .، دط، دت، دار الكتب العلميةالقواعد البن رجب: )هـ795: ت(
مطالب أولي ): هـ1243: ت(الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي  .66

  .م، المكتب اإلسالمي1994 - هـ 1415، 2، طغاية المنتهىالنهى في شرح 
): هـ894: ت(الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا التونسي المالكي  .67

شرح حدود ابن عرفة (، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية
  .بنانل - هــ، المكتبة العلمية، بيروت1350، 1، ط)للرصاع
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: ت(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين  .68
م، دار 1984/هـ1404، ط األخيرة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): هـ1004

  .لبنان - الفكر، بيروت
تاج ): هـ1205: ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض  .69

  .، دط، دت، دار الهدايةالقاموسالعروس من جواهر 
معاني القرآن ): هـ311: ت(الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل  .70

  .لبنان - م، عالم الكتب، بيروت 1988 - هـ  1408، 1، طوإعرابه للزجاج
): هـ337: ت(الزّجّاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي، أبو القاسم  .71

  .لبنان - م، مؤسسة الرسالة، بيروت1986 - هـ 1406، 2ط ،اشتقاق أسماء اهللا
 - هـ1431، 32، طالفقه اإلسالمي وأدلّته للزحيلي: الزحيلي، وهبة بن مصطفى .72

  .سوريا - م، دار الفكر، دمشق2010
): هـ1396: ت(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  .73

  .لبنان - لماليين، بيروتم، دار العلم ل2002، 15، طاألعالم
أسنى ): هـ926: ت(زكريا األنصاري، ا بن محمد، زين الدين أبو يحيى السنيكي  .74

  .، دط، دت، دار الكتاب اإلسالميالمطالب في شرح روض الطالب
الكشاف عن حقائق ): هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  .75

  .لبنان - الكتاب العربي، بيروتهـ، دار 1407، 3، طغوامض التنزيل
الفائق في غريب  ):هـ538: ت( أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو ،الزمخشري .76

  .، دت، دار المعرفة، لبنان2، طالحديث واألثر
المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في ): م2014: ت(زيدان، عبد الكريم العاني .77

  .لبنان - مؤسسة الرسالة، بيروتم، 2000 - هـ1420، 3، طالشريعة اإلسالمية
 المكتبة م،2002 دط، ،األحكام آيات تفسير): هـ1396( علي محمد السايس، .78

  .مصر العصرية،
 ،1ط ،والنظائر األشباه): هـ771: ت(الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي، .79

  .لبنان -بيروت العلمية، الكتب دار م،1991 -هـ1411
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 دط، ،المبسوط): هـ483: ت( األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، .80
  .لبنان -بيروت المعرفة، دار م،1993 - هـ1414

 السير شرح ):هـ483: ت( األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد ،السرخسي .81
  .م1971 دط، ،الكبير

 ،1ط ،والتطور النشأة في دراسة واالتصال اإلعالم وسائل: صاحب محمد سلطان، .82
  . األردن -عمان المسيرة، دار م،2012 -هـ1433

 حاشية): هـ1138: ت(الدين نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد السندي، .83
 اإلسالمية، المطبوعات مكتب م،1986 -هـ1406 ،2ط ،النسائي سنن على السندي

  .سوريا -حلب
  .الكويت المعرفة، عالم م،1984 دط، ،والحياة التصوير: نبهان محمد سويلم، .84
  .مصر -القاهرة الفتح، دار هـ،1419 ،2ط ،السنّة فقه): هـ 1420: ت( سابق السيد .85
: ت( المالكي السعدي الجذامي نزار بن نجم بن اهللا عبد الدين جالل محمد أبو شَاس، ابن .86

 م، 2003 -  هـ 1423 ،1ط ،المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد): هـ616
  .لبنان -بيروت اإلسالمي، الغرب دار

 دار م،1990 -  هـ1410 ،1 ط ،وابتداع التزام اإلسالمي الفن:  أحمد صالح الشامي، .87
  .سوريا - دمشق القلم،

 أخبار مطابع دت، دط، ،الشعراوي تفسير): هـ1419: ت( متولي محمد الشعراوي، .88
  .اليوم

 - هـ1434 ،1ط ،اإلعالم في والحقّ الصورة في الحقّ: الحسين الدين، شمس .89
  .م2013

 كوثر): هـ1354: ت( الجكني أحمد بن اهللا عبد سيد بن الخَضر محمد الشنقيطي، .90
 م، 1995 - هـ 1415 ،1ط ،البخاري صحيح خبايا كشف في الدراري المعاني
  .لبنان - بيروت الرسالة، مؤسسة
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 من الرباني الفتح): هـ1250: ت( اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، .91
: عليها والتعليق وتحقيقها، الرسائل، بجمع قام( دت، دط، ،الشوكاني اإلمام فتاوى
  .اليمن – صنعاء الجديد، الجيل مكتبة ،)حسن صبحي محمد مصعب أبو حالق،

 م،1980 -هـ1400 ،3ط ،األحكام آيات تفسير البيان روائع: علي محمد الصابوني، .92
  .لبنان - بيروت العرفان، مناهل مؤسسة سوريا؛ -دمشق الغزالي، مكتبة

 الصابوني، دار م، 1997 -  هـ 1417 ،1ط ،التفاسير صفوة: علي محمد ،الصابوني .93
  .مصر -القاهرة

 حكم: الدين ناصر األلباني،  - صالح فوزان، ابن  -العزيز عبد باز، ابن  - الصابوني .94
  .مصر القيمة، المكتبة دت، دط، ،التصوير في االسالم

 .الكويت الفالح، مكتبة م،2002 - ه1422 ،1ط ،اإلعالم أخالقيات: سليمان صالح، .95
حاشية الصاوي ): هـ1241: ت(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي .96

  .، دط، دت، دار المعارفبلغة السالك ألقرب المسالك= على الشرح الصغير 
 عز إبراهيم، أبو الكحالني، الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد الصنْعاني، .97

  .مصر الحديث، دار دت، دط، ،السالم سبل): هـ1182: ت(الدين
 األحاديث): هـ643: ت(الواحد عبد بن محمد اهللا عبد أبو المقْدسي، الدين ضياء .98

 في ومسلم البخاري يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو المختارة
  .لبنان - بيروت خضر، دار م، 2000 - هـ 1420 ،3ط ،صحيحيهما

): هـ310: ت(جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري، .99
 الرسالة، مؤسسة م، 2000 - هـ 1420 ،1ط ،القرآن تأويل في البيان جامع

  .لبنان - بيروت
: ت( الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن .100

 الفكر، دار م،1992 -  هـ1412 ،2ط ،المختار الدر على المحتار رد): هـ1252
  .لبنان - بيروت
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: ت( النعماني الدمشقي الحنبلي علي بن عمر الدين سراج حفص أبو عادل، ابن .101
-  هـ 1419 ،1ط ،الكتاب علوم في اللباب): األقوال من الراجح هـ،على880

  .لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار م،1998
):  هـ1393:  ت( التونسي الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن .102

 .م1984 دط، ،والتنوير التحرير
: ت( القرطبي النمري عاصم بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو البر، عبد ابن .103

 - بيروت الجليل، دار هـ،1412 ،1ط ،األصحاب معرفة في االستيعاب): هـ463
  .لبنان

 - هـ1427 ،1ط ،مسلم اإلمام صحيح بشرح الملهِم فتح تكملة :تقي محمد العثماني، .104
  .سوريا - دمشق القلم، دار م،2006

 ،المستقنع زاد على الممتع الشرح ):هـ 1421: ت( صالح بن محمد ،عثيمين ابن .105
  .الجوزي ابن دار هـ،1428 -  1422 ،1ط

 أبو الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن العزيز عبد الدين عز السالم، عبد ابن .106
 م، 1991 -  هـ 1414 دط، ،األنام مصالح في األحكام قواعد): هـ660: ت(محمد
  .مصر -القاهرة األزهرية، الكليات مكتبة

 كشف): هـ730: ت( الحنفي الدين، علَاء محمد، بن أحمد ابن البخاري، العزيز عبد .107
  .اإلسالمي الكتب دار دت، دط، ،البزدوي أصول شرح األسرار

: ت(األصل الفارسي محمد بن الرحمن عبد ابن بكر، أبو الجرجاني، القَاهر عبد .108
 مجلة م، 2008 -  هـ 1429 ،1ط ،روالسو اآلي رتفسي في الدرر درج): هـ471

  .بريطانيا الحكمة،
 - عمان أسامة، دار م،2010 ،1ط ،النفس وعلم اإلعالم :منصور خلدون اهللا، عبد .109

  .األردن
: ت( الفداء أبو الدمشقي، الجراحي الهادي عبد بن محمد بن إسماعيل العجلوني، .110

 المكتبة م،2000 - هـ1420 ،1ط ،اإللباس ومزيل الخفاء كشف): هـ1162
  .لبنان -بيروت العصرية،



153  
 

 مكتبة/ 10 -  1 جـ{ م،2009 ،1ط ،يسألونك فتاوى: موسى بن الدين حسام عفانة، .111
 الطيب ودار العلمية المكتبة/ 14 -  11 جـ{ ،}فلسطين – الغربية الضفة دنديس،
  .}ديس أبو - القدس والنشر، للطباعة

 الضعفاء): هـ322: ت(المكي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو العقيلي، .112
  .لبنان - بيروت العلمية، المكتبة دار م،1984 -  هـ1404 ،1ط ،الكبير

 الجليل منح): هـ1299: ت(المالكي اهللا عبد أبو محمد، بن أحمد بن محمد عليش، .113
  .لبنان - بيروت الفكر، دار م،1989هـ،1409 دط، ،خليل مختصر شرح

 ،1ط ،المعاصرة العربية اللغة معجم): هـ1424: ت( الحميد عبد مختار أحمد عمر، .114
  .مصر –القاهرة الكتب، م،عالم2008 - هـ1429

 -عمان وائل، دار م،2007 ،1ط ،للصحفي المدنية المسؤولية: فوزي سامان عمر، .115
  .األردن

 - بيروت العربي، الكاتب دار دت، دط، ،اإلسالمي الجنائي التشريع: القادر عبد عودة، .116
  . لبنان

 عمدة): هـ855: ت( الدين بدر الحنفى الغيتابى موسى بن أحمد بن محمود العينى، .117
  .لبنان - بيروت العربي، التراث إحياء دار دت، دط، ،البخاري صحيح شرح القاري

 ،1ط ،المذهب في الوسيط): هـ505: ت( الطوسي محمد بن محمد حامد أبو الغزالي، .118
  .مصر -القاهرة السالم، دار هـ،1417

 ،1ط ،المستصفى ):هـ505: ت( الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي .119
  .لبنان العلمية، الكتب دار م،1993 - هـ1413

 معجم): هـ395: ت( الحسين أبو القزويني، الرازي زكريا بن أحمد فارِس، ابن .120
  .لبنان - بيروت الفكر، دار م،1979 -  هـ1399 دط، ،اللغة مقاييس

 ،المحيط القاموس): هـ817: ت(يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد آبادى، الفيروز .121
  .لبنان -بيروت الرسالة، مؤسسة م، 2005 -  هـ 1426 ،8ط

 المصباح): هـ770 نحو: ت(العباس أبو الحموي، علي بن محمد بن أحمد الفيومي، .122
  .لبنان - بيروت العلمية، المكتبة دت، دط، ،الكبير الشرح غريب في المنير



154  
 

 دط، ،البخاري صحيح مختصر شرح القاري منار): هـ1431: ت( محمد حمزة قاسم، .123
 -الطائف المؤيد، ومكتبة سوريا، - دمشق البيان، دار مكتبة م، 1990 - هــ 1410
  .السعودية العربية المملكة

 الدمشقي ثم المقدسي محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو قدامة، ابن .124
  .القاهرة مكتبة م،1968 - هـ1388 دط، ،المغني): هـ620: ت( الحنبلي

 الدين شمس الفرج، أبو الحنبلي، المقدسي أحمد بن محمد بن الرحمن عبد قدامة، ابن .125
  .العربي الكتاب دار دت، دط، ،المقنع متن على الكبير الشرح): هـ682: ت(

: ت(المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو القرافي، .126
  .الكتب عالم دت، دط، ،الفروق): هـ684

: ت(المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو القرافي، .127
  . لبنان - بيروت اإلسالمي، الغرب دار م،1994 ،1ط ،الذخيرة ):هـ684

 مكتبة م،2014 - هـ1435 دط، ،اإلسالم في والحرام الحالل: يوسف القرضاوي، .128
  .مصر - القاهرة وهبة،

 - بيروت االسالمي، المكتب هـ،1421 ،1ط ،معاصرة فتاوى: ، يوسفالقرضاوي .129
  .لبنان

 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي، .130
 الكتب دار م، 1964 -  هـ1384 ،2ط ،القرآن ألحكام الجامع): هـ671: ت( الدين

54ص ،12ج مصر، - القاهرة ة،المصري. 
 العباس، أبو المصري، القتيبي الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد القسطالني، .131

 هـ،1323 ،7ط ،البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد): هـ923: ت( الدين شهاب
  .مصر األميرية، الكبرى المطبعة

 م،1988 - هـ1408 ،1ط ،والفنون اإلسالمية الشريعة: علي مصطفى أحمد القضاة، .132
  .67ص األردن، -عمان عمار، دار لبنان، -بيروت الجيل، دار
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: ت( الحسن أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي القطان، ابن .133
 طيبة، دار م،1997- هـ1418 ،1ط ،األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان): هـ628
ة - اضالريالسعودي.  

 -  هـ 1408 ،2ط ،الفقهاء لغة معجم: صادق حامد قنيبي، و – رواس محمد قلعجي، .134
  .االردن -عمان النفائس، دار م،1988

): هـ479: ت(الحسن أبو المجاشعي، غالب بن علي بن فَضال بن علي القيرواني، .135
 -بيروت ة،العلمي الكتب دار م، 2007 -  هـ 1428 ،1ط ،الكريم القرآن في النكت
  .لبنان

): هـ751: ت( الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ة،الجوزي قيم ابن .136
 دار م،1996 -  هـ 1416 ،3ط ،نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج
  . لبنان -بيروت العربي، الكتاب

 زاد): هـ751: ت( الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ة،الجوزي قيم ابن .137
 -  بيروت الرسالة، مؤسسة م،1994 - هـ1415 ،27ط ،العباد خير هدي في المعاد
  .الكويت اإلسالمية، المنار مكتبة

 بدائع): هـ587: ت( الحنفي أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء الكاساني، .138
 -بيروت العلمية، الكتب دار م،1986 -  هـ1406 ،2ط ،الشرائع ترتيب في الصنائع

  .لبنان
): هـ774: ت( الدمشقي البصري القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن .139

  .لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار هـ،1419 ،1ط ،العظيم القرآن تفسير
): هـ774: ت( الدمشقي البصري القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن .140

 .هجر دار م، 1997 -  هـ 1418 ،1ط ،والنهاية البداية
 قبائل معجم: )هـ1408: ت(الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر كحالة،  .141

 - بيروت الرسالة، م، مؤسسة 1994 - هـ 1414، 7طوالحديثة،  القديمة العرب
  .لبنان



156  
 

 ،1ط ،ماجه ابن سنن): هـ273: ت(القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجة، ابن .142
  .لبنان - بيروت العالمية، الرسالة دار م، 2009 - هـ 1430

 الحنفي عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود الدين برهان المعالي أبو مازةَ، ابن .143
 م، 2004 - هـ 1424 ،1ط ،النعماني الفقه في البرهاني المحيط): هـ616: ت(

  .لبنان -بيروت العلمية، الكتب دار
 ،مالك اإلمام موطّأ): هـ179: ت( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس ابن مالك، .144

  .لبنان - بيروت العربي، التراث إحياء دار م، 1985 -  هـ 1406 دط،
 تحفة): هـ1353: ت( الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو المباركفورى، .145

  .لبنان -بيروت العلمية، الكتب دار دت، دط، ،الترمذي جامع بشرح األحوذي
: ت(الدين جمال الصالحي، الهادي عبد ابن أحمد بن حسن بن يوسف المبرد، ابن .146

 غراس، مكتبة م، 2012 - هـ 1433 ،1ط ،األصول علم إلى السول غاية): هـ909
  .الكويت

-هـ1425 ،2ط ،العام والرأي اإلعالم إلى مدخل: الملك عبد محمد. د.أ المتوكل، .147
  .م2005

 - هـ1431، 1، طالموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من العلماء والباحثين .148
 .لبنان - بيروت - م، المكتبة العصرية، صيدا2010

مجموعة من العلماء، تم ترجمتها من الفرنسية بإدارة عماد العزالي، وبإشراف عبد  .149
م، الدار 2006 -هـ1427، 1، طموسوعة القرن: الحميد كمون على المترجمين

  .المتوسطية للنشر، تونس
 محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم(الباحثين من مجموعة .150

  .مصر الدعوة، دار دت، ،3ط ،الوسيط المعجم: بالقاهرة العربية اللغة مجمع) النجار
 الموسوعة: محفوظ محمد محمود الدكتور برئاسة والباحثين، العلماء من مجموعة .151

  .تونس -القاهرة - بيروت الجيل، دار م،2001 ،2ط ،الميسرة العربية
  الوسيط التفسير: باألزهر اإلسالمية البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعة .152

  .األميرية المطابع لشئون العامة الهيئة م،1973 - هـ1393 ،1ط ،الكريم للقرآن
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 دار دط، دت، ،شرعية فتاوى): هـ 1410: ت( محمد حسنين الشيخ فضيلة مخلوف، .153
  .مصر - القاهرة االعتصام،

: ت( الحنبلي الصالحي الدمشقي سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء المرداوي، .154
  - اضالري الرشد، مكتبة م،2000 -  هـ1421 ،1ط ،التحرير شرح التحبير): هـ885

ةالسعودي.  
 والمحيط المحكم): هـ458: ت( سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو المرسي، .155

  .لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار م،2000 -هـ1421 ،1ط ،األعظم
: ت( الدين برهان الحسن أبو الفرغاني، الجليل عبد بن بكر أبي بن علي المرغيناني، .156

 العربي، التراث احياء دار دت، دط، ،المبتدي بداية شرح في الهداية): هـ593
  .لبنان - بيروت

 الصحيح المسند): هـ261: ت( النيسابوري القشيري الحجاج بن الحسن، أبو مسلم، .157
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Abstract 

This study aims at revealing the Islamic law behind taking photos to dead 

and injured people and showing them to the public in the different kinds of 

the media. 

My paper is divided into two sections where I began by explicitly 

mentioning the historic development of taking photos beginning by its 

effects on the authenticity of the news and facts so that some people do not 

trust news which do not include photos. 

While the first part shed light on the definition of photography and its rule 

in the Islamic FIqh, in the second section I introduced the opinions of the 

Islamic scholars regarding photography, which is the most essential part of 

my study, Then I concluded the most acceptable opinion concerning 

photography. 

The second part, which is also the last, contains five sections where I 

started in defining who the dead and the wounded are, then I discussed the 

connection between taking photo to the dead and wounded and mutilation. 
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Only in the fourth and fifth sections did I present the advantages and 

disadvantages of taking photos by giving evidence for each.  

In conclusion, I offered the results and my recommendations as well as the 

references to my study. 
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