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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي:

إشكالية تعريفُ وتعدد دلاالتُ
عبد الرمحً اخلروصي*

تاريخ قبول البحث0202/5/7 :م

تاريخ وصول البحث0202/0/02 :م

ملخص

تأتي هذا الدراسة مسػتددةة الشفػؼ ػف محػط ا " اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة" ةػي الفقػ اإلسػممي لتيػؿ

مفش ت ف اثنت ف هما ذات مقة كث قة ببعضدما :مفش ة التعر ؼ ،كتعدد المجاالت ،كتددؼ إلػ ب ػاف جدػكد

المعن ػ ػ ف بالد ارس ػػات اإلس ػػمم ة ة ػػي إط ػػار تع ػػر فدـ لػ ػ ة ػػي الفقػ ػ اإلس ػػممي ث ػػـ تتي ػػدث ػػف ف ػػي لحػ ػ و
ؽ

بػػالتعر ؼ كهػػك :طب عػػة هػػذا اليػػؽ ،كشثمػرة مػػف ثمػرات التعر ػؼ تػػأتي هػػذد الد ارسػػة لتعػػدد مجػػاالت هػػذا اليػػؽ

كمظ ػػاهرد ،كاس ػػتندت

ػ ػ ثمث ػػة من ػػاها :االس ػػتق ار ي ،كالكح ػػفي ،كالنق ػػدم ،كج ػػا ت مف ػػتم ة

ػ ػ مقدم ػػة

كمبيث ػ ف ك"اتمػػة :المبيػػث الكؿ يػػكؿ :التعر ػػؼ بمحػػط ا صاليػػؽ ةػػي ال"حكح ػ ة ةػػي الفق ػ اإلسػػممي

كطب عت  ،كالمبيث الثاني يكؿ :مجاالت اليؽ ةي ال"حكح ة ةػي الفقػ اإلسػممي كالتفػر عات المعاحػرة،
ك"تمت ب"اتمة متضمنة لهـ النتا ا كالتكح ات .كمف أهمدا تعر ف بأن  :مػا ألزمػت أك " ػرت الفػر عة ة ػ

الفػرد بػػالتيفظ

ػ مػف ا "ػػر ف اطم ػان أك تحػرةان .كا"ت ػار شكنػ مػػف اليقػكؽ ال"الحػػة ل عبػػد ،أك اليقػػكؽ

المفػػترشة بػ ػ ف اهلل تع ػػال كالعب ػػد كي ػػؽ العبػػد ة د ػػا اال ػػب ،كتق ػػرر م ػػف الد ارسػػة أف الف ػػر عة بم ػػا أكردتػ ػ م ػػف

تطب قات ةي هذا اليؽ تح ا أف تستك ب جم ع حكر المعاحرة اليؽ ةي ال"حكح ة.

The term (the right to privacy) in Islamic jurisprudence is
problematic in its definition and in its many fields
Abstract
This study aims to reveal the term "the right to privacy" in Islamic jurisprudence, to
solve two problems that are closely related to each other: the problem of definition, and
the multiplicity of fields. Which is: the nature of this right, and as one of the fruits of
the definition, this study comes to multiply the areas and manifestations of this right,
and was based on three approaches: inductive, descriptive, and critical. Islamic and its
nature, Study on the second: the areas of the right to privacy in contemporary Islamic
jurisprudence and legislation, and concluded conclusion, including the most important
findings and recommendations. One of the most important is defining it as: What is
required or the choice of Sharia in which the individual to be conservative from others
in the knowledge or behavior. The choice of being one of the exclusive rights of the
slave, or the common rights between God Almighty and the slave and the right of the
slave in which they are predominant, and it was decided from the study that the
Shariah, with its applications in this right, is suitable to accommodate all images of the
contemporary right to privacy.
* مدرس ،جامعة الس طاف قابكس ،ي ماف.
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املقدمة.

كبعد ،ة عد اليؽ ةي ال"حكح ة مف اليقكؽ التي فا ت ةي الي اة المعاحرة كهػك محػط ا قػانكني قػد تقػرر كفػاع

كبعضدـ سم اليؽ ةي الي ػاة ال"احػة ،كاػدا اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة مػف مكضػك ات يقػكؽ اإلنسػاف التػي أ"ػذت تترسػ
ةي الي اة المعاحرة كاشتسبت أهم تدا النظر ة كالعم ة ةي ي اة الناس.

كل فر عة اإلسمم ة ش متدا ةي هذا اليؽ بالراـ مف اليداثة ةي المحط ا ،ةنجد تفاح ؿ تطب قػات هػذا اليػؽ ةػي

مجاالتػ المتعػددة ةػػي الفقػ اإلسػممي ،كلقػػي هػذا المكضػػكع اهتمامػا م يكظػان ةػػي اليقػكؿ البيث ػة المدتمػػة بالد ارسػات اإلسػػمم ة،
كمػف بػ ف أهػـ المبايػػث التػي ػػدكر يكلدػػا النقػاش مػػا يػكـ يػػكؿ التعر ػؼ بدػػذا المحػػط ا كمػا ثػػار ة ػ مػػف نقػاش كجػػداؿ ػ

المستكل القانكني بالدرجة الكل  ،كما تبعػ مػف "ػمؼ ةػي تعرفػ ةػي الفقػ اإلسػممي المعاحػر ،كمػا نبثػؽ مػف التعر ػؼ مػف
انعشاسات

طب عة اليؽ كمجاالت .

مشكلة الدراسة.
تشمف المفش ة التي تياكؿ هذد الدراسة اإلجابة ندا ةي الس ة ا ت ة:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-

إلػ أم مػػدل كحػ ت إل ػ ميػػاكالت المعن ػ ف بالد ارسػػات اإلسػػمم ة لشػػي تحػػؿ إلػ يػػؿ لجدل ػػة تعر ػػؼ محػػط ا اليػػؽ ةػػي

ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي؟
ما الثر المترتب

ال"مؼ ةي تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة؟

ما طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي؟
ما النطاؽ الذم سرم ة هذا اليؽ شثمرة مف ثمرات تعر ؼ هذا المحط ا؟

أٍداف الدراسة.
تددؼ هذد الدراسة إل ب اف:
ُ-

تعر ؼ محط ا " اليؽ ةي ال"حكح ة " لغة كةقدان ،مف "مؿ رض ةايص لتعر فات الفق اإلسممي لدذا المحط ا

ّ-

طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي

ِ-
ْ-

الثر المترتب

ال"مؼ ةي تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة.

مجاالت اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي شثمرة مف ثمرات تعر ؼ هذا اليؽ.

أٍنية الدراسة.
مف قضػا ا معاحػرة
ال ت"ف الهم ة البالغة لمكضكع تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة كنطاق ؛ كذلؾ لما نبني
 ،ةم سب ؿ ليد وث يكؿ
مف نيك اليد ث ف ضمانات هذا اليؽ  -أم كسا ؿ يما ت  -كشذلؾ ف الق كد التي ترد
ضػػمانات لدػػذا اليػػؽ سػكا

ػ المسػػتكل الدسػػتكرم أك القضػػا ي أك القػػانكني أك التنف ػػذم كاالدارم ةػػي ظػػؿ اػػبش كضػػباب ة ةػػي

تعرؼ ماه ة اليؽ كطب عت كنطاق الذم سرم ة  ،كشذلؾ اليد ث ف الق كد التي ترد

كتيد مف نفاذد ةي ظؿ الدكؿ
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المعاحرة كما تمارس مف تد"مت ةي "حكح ات الةراد.

الدراسات السابقة.
لق ػػت مكضػػك ات اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة نا ػػة كاسػػعة ةػػي شتػػب القػػانكف نفػػأة كتطػػك انر كتعر فػان كضػػمانات كق ػػكدان،

كتبعان لدذا االهتماـ كما يت مف مشانة كاقع ة م ة ظدرت دراسات تعن بدراست ةي الفقػ اإلسػممي كمكقػؼ الفػر عة
اإلسمم ة مف هذا اليؽ ،كهي جدكد  -كال فؾ -تهذ ىشر ةتيف ىشر ،كلعؿ مف أهمدا:
ُ -يسػني الجنػػدم" ،ضػمانات يػػرـ الي ػػاة ال"احػة ةػػي اإلسػػمـ" ،ةقػد تعػػرض لمياكلػػة ار ػدة ةػػي هػػذا الحػدد .كأتػ بتعر ػػؼ
ارتضاد كفري .

ِ-

بػد ال ط ػؼ الدمػ ـ ،جػ ار ـ اال تػدا

ػ الي ػاة ال"احػة ك قكبتدػػا ةػي الفػرعة كالقػػانكف ،كهػي بػارة ػػف رسػالة ماجسػػت ر

مف ش ة الفر عة كالقانكف ،القاهرة.
كا رهما مما أتي ذشرهـ ةي هذد الدراسة ،إال أف السمة العامة التػي مشػف ال"ػركج بدػا أندػـ عرجػكف

ػ تعر ػؼ

اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة ةػػي مولفػػاتدـ كد ارسػػات هػـ مقتحػػر ف ػ اقتضػػاب سػػرع ػ التعر ػػؼ ةػػي القػػانكف؛ شكنػ محػػط يان
الت مػػف بعضػػدـ لتعرف ػ ةػػي الفق ػ اإلسػػممي كلشندػػا ميػػاكالت تتسػػـ بعػػدـ البػػركز ،كتيتػػاج إل ػ جمػػع
ت ميػػاك ه
قانكن ػان ،كك ًجػ ىػد ٍ

كا ضاح كنقد ،كهذا ما ياكؿ هذا البيث أف غط  -بمف ة اهلل ،-شما أندػا لػـ تفػر إلػ العمقػة الكث قػة بػ ف التعر ػؼ كالمجػاالت
سعة كض قان.

ميَج البحث.

س ػ عتمد البايػػث ةػػي هػػذد الد ارسػػة ػ المػػندا االسػػتق ار ي كالكحػػفي كالنقػػدم كذلػػؾ مػػف "ػػمؿ :الق ػػاـ بػػالتتبع كاالسػػتق ار

لجم ػة التعرفػات الفقد ػة ل محػط ا كمجاالتػ  ،ككحػؼ اليقػا ؽ الع م ػة كالق ػكد كالميتػػرزات ةػي التعرفػات المتيحػ ة لد ػ  ،ثػػـ
قكـ بنقدها ل "رج بعدها بإ طا تعر ؼ م"تار.

خطة الدراسة.
المقدمة  :كتفمؿ مفش ة الدراسة كأهداةدا كأهم تدا كالدراسات السابقة كمندا البيث ك"طت .
المبحث األول :التعريف بمصطمح (الحق في الخصوصية) في الفقو اإلسالمي وطبيعتو.
المطمب األول :تعر ؼ محط ا صاليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي.
الفرع األول :التعر ؼ ال غكم ل يؽ ةي ال"حكح ة.
أوالً :تعر ؼ اليؽ ةي ال غة العرب ة.

ثانياً :التعر ؼ ال غكم ل "حكح ة.

الفرع الثاني :تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي.

المطمب الثاني :طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي كالقانكف.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 123
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الفرع األول :طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي.

الفرع الثاني :طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةي القانكف.

المبحث الثاني  :مجاالت الحق في الخصوصية في الفقو اإلسالمي والتشريعات المعاصرة.

المطمب األول :يرمة المسشف.

المطمب الثاني :يرمة الفرؼ كاال تبار.

المطمب الثالث :سر ة المراسمت كاالتحاالت ال"احة.
المطمب الرابع :اليؽ ةي يفظ السرار.

وأخي ارً الخاتمة التي تتضمن أىم النتائج والتوصيات.
املبحث األول:

التعريف مبصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي وطبيعتُ.
املطلب األول :تعريف مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي.
الفرع األول :التعريف المغوي لمحق في الخصوصية:
القارئ لما سطرد الشاتبكف ةي مجاؿ محط ا اليؽ ةي ال"حكحػ ة جػد أف هنػاؾ محػط يان رد فػان لػ أال كهػك الحقق

ً
في الحياة الخاصة ،كةي إطار التعر ؼ ال غكم ست زـ ذلؾ منا أف نفرد الش مات
المشكنػة ل محػط ا كنعرةدػا شػمن

ػ يػدة،

كهػػي هػػذد" :اليػػؽ" ،ك"ال"حكح ػ ة" ،ك"الي ػػاة ال"احػػة" ،ل شػػكف مندػػا نقطت ػ ف اثنت ػ ف ،الكل ػ مندمػػا ةػػي تعر ػػؼ اليػػؽ ةػػي
ال غة ،كثان تدما ةي تعر ؼ ال"حكح ة ةي ال غة.

أمػػا ب"حػػكص شكن ػ مرشبػان إضػػاة ان "يػػؽ ال"حكحػ ة" ةممػػا تجػػدر اإلفػػارة إل ػ أف الرجػػكع إل ػ المعػػاجـ ال غك ػػة لمعرةػػة

معنػ اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة أك الي ػاة ال"احػة ثمػر نت جػة دم ػة كهػي ػدـ العثػكر ػ معنػاد منحكحػان
محط يان يادثان ،كلشننا نعثر

معن الحق ،كمعن الخصوصية والخاصة ةي ال غة العرب ة شما أتي:

ػ لغػةن؛ لشكنػ

أوالً :تعريف الحق في المغة العربية.

المتحفا لمعاجـ ال غة العرب ة بيثان ةي ش مة (حق) جد أندا ذشرت و
معاف دةن لدا ،ةقد جا ةي القامكس المي ط:
اليػػؽ  :مػػف أسػػما ً
ضػػي ،صكالعػ ٍػد يؿ ،كاإلسػػمـ ،كالمػػا يؿ ،ك ً
الباطػ ًػؿ ،كالمػػر الم ٍق ً
كضػػد ً
حػػفاتً ً  ،كالقيػػرلفً ،
اهلل تعػػال  ،أك مػػف ً
ؾ،
المٍ ػ ي
ى
ٍ ي
ى
ى
ؽ" .كجػا ة ػ  :ػ يق قىػةيً :
ػت ،ك ً
اليقػك ً
ضػد المج ً
أف تى ٍي ًمىػ ي،
الح ٍػد ي
ؽ  ،كالم ي
المكجػكد الثابً ي
ػاز ،كمػا ى ًيػؽ ػؾ ٍ
ى
الي ٍػزيـ ،ككاي يػد ي
ػكت ،ك ى
كى
كال ار ة"صُ .

ك ظدػػر هػػذا الػػنص المنقػػكؿ ػػف مػػتف مػػف متػػكف ال غػػة العرب ػػة أف معػػاني اليػػؽ تتضػػمف معػػاني الكجػػكب كاإللػزاـ كالثبػػات
كاإليشاـ كالحية ،كهي معاني مرتبطة بكف جة مت نة بالمعاني االحطمي ة.
الحقق:
كقد أفار الرااب الحفداني ةي مفردات القرلف إل ما جمع المعػاني المتعػددة لش مػة اليػؽ ةقػاؿ " :أصقل ق

المطابقة والموافقة ،شمطابقة ًر ٍجؿ الباب ةي يقٌ لدكران

استقامة"صِ .
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كال ر ػػب أف المناسػػبة ظػػاهرة بػ ف معنػ اليػػؽ ةػػي معان ػ ال غك ػػة كمعان ػ االحػػطمي ة ،سػكا ةػػي ذلػػؾ محػػط ا
اليؽ ةي نظرت العامة أك ةي "حكص محط ا اليؽ ةي ال"حكح ة ،ةمف معاني اليؽ احطميان مػا ػرؼ بػ اليػؽ مػف

شكن ػ "ا"تحػػاص قػػرر ب ػ الفػػرع س ػ طة أك تش ف ػان"صّ  ،أك هػػك" :مح ػ ية ثابتػػة ل فػػ"ص ػ سػػب ؿ اال"تحػػاص كاالسػػت ثار
قررها الفارع اليش ـ"صْ  ،ةمن تضا كج المناسبة ال غك ة.

ثانياً :التعريف المغوي لمخصوصية.
الخاصة والخصوصقية :مأ"كذتػاف مػف الفعػؿ ى" ق
ك"حكحػان
حػان ي
حػ ى" ٌ
حػ بالفػي ي" ٌ
ػص ،كقػد قػاؿ حػايب لسػاف العػربٌ "" :
كحػٌةن ،كالفػػتا أىةحػػاً ،
ك"ح ً
ً
ػمف بػػالىمر
حػ
ك" ص
تحػ  :أى ٍةػ ىػرىدد بػ دكف ا ػرد .ك قػػاؿٍ :
حػ ك ٍ
ى
ػتص ةػ ه
ا"ػ ٌ
ا" ٌ
ٌ
ك"ح ى
ح ى
حكحػٌةن ي ي
ك" ي
حٌة" إل أف قػاؿ:
ص بفمف أىم
تح بًبًصرًد .ك قاؿ :ةمف يم ً" ٌّ
"اص ب كل ب ً" ص
ص ا ىرد ك ٍ
ص ل إًذا انفرد ،ى
ٌ
ا" ٌ
ك" ٌ
ٌ
كت"ح ى
ً
ً
ال"احػػة الػػذم
ح ػ لنفسػػؾ ،ك
العامػػة ك
ال"احػػة ،ك
حكح ػٌة ك
ال"اح ػةي" :ػ ي
ال"احػػة :ىمػ ٍػف ي
حكح ػٌة ك ي
"كاالسػػـ ى
ٌ
ت" ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ال" ي
ال" ي
ػمؼ ٌ
حت لنفسؾ"صٓ كبمث كرد ةي المحباح المن رصٔ .
ٍ
ح ٍ
ا"تى ى
مف هذ ف المحدر ف مف متكف ال غة العرب ة نرل أف ال"حكحػ ة تػدكر يػكؿ معنػ االنفػراد ةػي قبالػة العمكم ػة ،كهػذا

هك الرابط ب ف المعن ال غكم كالمعن االحطميي الذم س ظدر ند تعر ف إحطميان.

كزبدة القكؿ ةي معن ال"حكح ة ةي ال غة هي ما نفرد ب اإلنساف لنفس دكف ا رد مػف المػكر كالفػ ا كتشػكف

الي اة ال"احة هي التي "تحدا اإلنساف لنفس بع دان ف تد"ؿ الغ رصٕ .
الفرع الثاني :تعريف الحق في الخصوصية في الفقو اإلسالمي.

ال كجػػكد لمحػػط ا "الي ػػؽ ةػػي ال"حكحػ ػ ة" ةػػي شتػػب التف ػػر ع اإلسػػممي القد م ػػة؛ كذلػػؾ رجػػع – ببس ػػاطة -إلػػ أنػ ػ
محط ا يادث معاحر؛ ةم ارك أف هذد التسم ة لـ تستعمؿ ةي شتب ةقدػا اإلسػمـ ،كلش قػف ا ػاب لفػظ التسػم ة ال ػدؿ ػ
ػػدـ إيتػكا مضػػام ن ةػػي تضػػا ؼ محػػنفات الفػػرعة اإلسػػمم ة ،ةغ ػػاب االسػػـ ال ػػدؿ بالضػػركرة ػ ا ػػاب المسػ قم  ،كلػػذا
يمًػ ى الفقػ اإلسػػممي بالتطب قػػات المتشػػاثرة الدالػػة ػ ا تبػػار هػػذا اليػػؽ ةػػي الفػػرعة اإلسػػمم ة :شتابػان كسػػنةن ،كمػػا انبثػػؽ ندمػػا
مف اجتدادات المجتدد ف مف المة الميمد ة مف لدف الحيابة الشراـ ػ رضكاف اهلل دـ ػ كيت كـ الناس هذا.
كقد فدد تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة أك اليؽ ةي الي اة ال"احة جدالن كاسػعان نػد أربػاب منفػ مػف ةقدػا القػانكف
تعر و
ؼ ل شكف جامعان مانعان ،ك ضك ذلػؾ انقسػـ ةقدػا الفػر عة اإلسػمم ة ةػي تعر فػ
الكضعي ة ـ تجتمع ش متدـ
إل قسم ف:

القسم األول وىم األكثرون :أركا أن محط ا قانكني ةأيالكا تعر ف إل القانكن ف ك ىشفى ٍكا أنفسدـ موكنة حنا ة تعر ؼ ل
ً
ةي الفق اإلسممي ،كهوال جع كا
العمكد الفقر ق
ى
م ةي تعر ؼ اليؽ ةي ال"حكحػ ة د ارسػات الم"تحػ ف ةػي ػـ القػانكف؛ ةعػب ي

تعرف س يم رجاؿ القانكف؛ ل شكف لدـ يانم صم از اد كا جاب ات ك دـ يارم صأسدـ النقد التي تكج إل تعرفاتدـ .

بينما نرى القسم الثاني قد انبرل سبؾ لػ تعرفػان ةػي الفقػ اإلسػممي ،مػان بػأني لػـ أجػدها مجتمعػة ةػي شتػاب مولػؼ أك رسػالة

م ػة ميشمػػة كال يتػ ةػػي مقػػاؿ منفػػكر ةػػي مج ػػة ،كانمػػا انبثػت ت شػػـ الميػػاكالت بػ ف ينا ػػا السػػطكر كالمولفػػات؛ ة أر ػػت مياكلػةن

جمعدا ة ما ي كالفركع ةي رض مكجز لػبعض هػذد التعرفػات كقػد تيحػؿ لػي مندػا سػتة تعرفػات ،كياكلػت أف أرتبدػا ترت بػان
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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ"رت ة ال"امس كالسادس لشكندما مف أجكد التعار ؼ كيرم البنػا

دمػا كاالهتمػاـ بدمػا ،كالربعػة الكلػ دكندػا ةػي الجػكدة

كاالتقاف ،كالتعرفات الستة هي شا تي:
التعريف األول :رؼ إبراه ـ شماؿ ال"حكح ة ةي الفق بقكل " :أمػف الفػ"ص
يرص

ػ

ك ارتػ كيرماتػ هػك كأسػرت  ،التػي

أف تشكف بع دة ف شاةة أفشاؿ كحكر تد"ؿ الغ ر دا"ؿ ب ت أك "ارج "صٖ .

كنيػػف إذا تأم نػػا هػػذا التعر ػػؼ كجػػدناد أفػػب مػػا شػػكف بتعر ػػؼ قػػانكني ل يػػؽ ةػػي ال"حكح ػ ة ،ةػػأ ف هػػي المفػػردات

الميددة ل دك ة الفقد ة اإلسمم ة؟! ،ةجا تعر ف " كان ف ذشر محدر هذا اليؽ ،كالقكة الم زمة اليام ػة لدػذا اليػؽ .كبمثػؿ
ما انتقدت ب تعر فات محط ا اليؽ ةي ال"حكح ة ةي القانكف مف همم ة كنسب ة ةي المفردات نتقد هذا التعر ؼ.

التعريف الثاني :لعبد ال ط ؼ الدم ـ ي ث رؼ ال"حكح ة بقكل " :يؽ الف"ص ةػي أف نفػرد ب و
ػأمكر لنفسػ أك "احػت
صٗ

أال تت"ػػذ هػػذد الفػ ا حػػفة العمػػكـ"

ػ

هشػػذا نسػػب أسػػامة السػ د بدالسػػم ع ذلػػؾ لػ صَُ  ،ك نػػد التيق ػػؽ نجػػد أف الدمػ ـ شػػاف ةػػي

معرض التعر ؼ ال غكم ليؽ ال"حكح ة ،ال ةي إطار تعرف ةي الفرعة اإلسمم ة.
التعريف الثالث :لعبداهلل النجار إذ رل أف يػؽ ال"حكحػ ة ةػي الفقػ اإلسػممي تمثػؿ ةػي "المفػا ر اإلنسػان ة الراق ػة التػي
ً
تبعث ةي النفس نزك ان ةطر ان دةع اإلنساف دةعػان لحػ انة الجكانػب ال"احػة مػف ي اتػ ك نػأل بػ ػف أف تشػكف ك ارتػ ي ىمػ ن
مباي ػان لمػػف دةع ػ الفضػػك يؿ أك القحػ يػد السػػي لمطػػمع دػػا"صُُ  .كنػػرل ةػػي هػػذا التعر ػػؼ أف حػػايب نػػزع لتعر ػػؼ يػػؽ
ال"حكح ػ ة بمف ػردات قا مػػة

ػ المفػػا ر كالػػدكاةع كالبكا ػػث ،يت ػ ل ػ ظف القػػارئ ل ػ أف حػػايب جػػنا إل ػ كحػػؼ يالػػة

فعكر ة كجدان ة تحؼ يالة نفس ة ،كال هشذا شكف الفأف ةي معرض تعر ؼ ةقدي ليالػة قانكن ػة تجسػد ة دػا يػؽ قػا ـ ػراد
ل أف تشفؿ ل يما ة قانكن ة تيم  ،كلذا رل البايث أف هذا التعر ؼ ال ح ا اال تماد

ل ي ث ػة التػي ذشرهػا ،إضػاةة

إل أن لـ تعرض لم مفردة تف ر إل البعد الد ني الق مي اإلسممي ،مرجع ةن كمحدر ةن ك قكبةن.

ؼ ةي الفق اإلسممي تيػت مػا سػم بيػؽ المػأكلصُِ ،
التعريف الرابع :ذهب بداهلل يس ف إل أف اليؽ ةي ال"حكح ة ي ًر ى

كنيف إذا تأم نا هذد الفشرة نرل قحك انر ةي تعرؼ ماه ة اليؽ ةي ال"حكح ة كيح انر لدػا ةػي عنصقر المكقان ،ة شػكف التعر ػؼ
أضػ ؽ مػػف المعػقػرؼ! كال فػػؾ أف مػػف أبػػرز تطب قػػات اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة ةػػي الفقػ اإلسػػممي يػػؽ الفػػرد ةػػي يرمػػة مسػػشن "

المأكل " إال أن ال عدك شكن كايدان ةقط مف دد مف التطب قات كل س ش دا.

التعريقف الخقامس :حػػاغ ال كاػاني تعرفػان ل "حكحػ ة بنػػاد  -يسػب قكلػ  -انطمقػان مػػف منظػكر الفػرعة اإلسػمم ة كقكا ػػدها،

كمسػػتف دان ممػػف سػػبق ةػػاقترح تعرفػ بقكلػ " :كهػػك مػػا ألزمػػت أك " ػػرت الفػػرعة ة ػ الفػػ"ص  -اليق قػػي أك اال تبػػارم -بػػالتيفظ

ػ م ػف ا "ػػر ف اطم ػان أك تح ػرةان"صُّ  ،ثػػـ أتبػػع ال كاػػاني تعرف ػ فػػريان ػ طرقػػة ب ػػاف الميتػػرزات كالق ػػكد ال ػكاردة ةػػي

التعر ؼ كهي طر قة الحنا ة المنطق ة ةي ح ااة اليدكد ،ةأكضا أن فمؿ بدذا التعر ؼ:

ُ-
ِ-
ّ-
ْ-

كرات اإلنساف كيرمات ةي جسدد أك أه أك سشن .
مشتكبات  ،كمقكالت التي حرح بالتيفظ

دا أك ما.

ا"ت ارات كق اررات ة ما أسندت الفر عة إل  ،شالعقكد التي برمدا كسا ر تحرةات ةي ممت شات .
تحرةات الف"ح ة ةي "احة نفس  :شم بس كمسشن مما عرؼ ال كـ بالي اة ال"احة.

نجد الموغاني ذشر أف ق د (ما ألزمت) إفارة إل ما ة يؽ اهلل تعال مف أنكاع ال"حكح ة :شالعكرات الكاجب سترها
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ػػف أ ػ ف النػػاس ،كبق ػػد (أو قخ ًّيققرت) إفػػارة لغ رهػػا مػػف جكانػػب ال"حكح ػ ة كأنكا دػػا ،كأشػػد

ػ أف ذشػػر(الشققريعة) ةػػي

التعر ؼ ب اف ل مع ار التي عرؼ بػ يػدكد ال"حكحػ ة- ،كهػك ق ػد ةػي نظػر البايػث اا ػة ةػي الهم ػة -ةمع ػار الفػرع

بفق اإللزاـ كالت" ر ،دكف الطبع أك العقؿ أك ا ر ذلؾ ،ثـ نجدد فت لم يظ ج د ي ف قاؿ بعدها" :ةمػا شػاف مػف قب ػؿ
اإللزاـ التيًزىـ
سعةن كض قان"صُْ  ،ثـ ف ر ال كااني إل أف قكل ةي تعر ف الذم اقتري (الشخص الحقيققي أو االعتبقاري) ة ػد"ؿ بػذلؾ
"مؼ ال راؼ كالعادات ،كما شػاف مػف قب ػؿ الت" ػر ة عػادات كال ػراؼ كالمزجػة الف"حػ ة أثػر ة ػ

الفرد كالسرة كالجما ة الميحػكرة شالقب ػة ،كأ" ػ انر :جػا بق ػد صالقتحفظ عميقو مقن ايخقرين اطالعقاً أو تصقرفاً) ل "ػرج بػ
سا ر اليشاـ الفر ة ال"ارجة ف دا رة ال"حكح ة.

كما مف فؾ أف هذد "طػكة جػادة ةػي سػب ؿ حػنا ة تعر ػؼ ل يػؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي الفػر عة اإلسػمم ة ك مشػف

البنا
كنقدد نقدان ىبقنا ن
كهي قض ة ميؿ جدؿ ،كهي تيتاج إل بيث معمؽ تيت مفػردة الفػ"اص الػذ ف تمتعػكف بػاليؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي
م ان ،كاف تشف لي

مميظة ةدي دد الف"ص اال تبارم تمتع باليؽ ةي ال"حكحػ ة

الفق اإلسممي كالقانكف.
التعريف المختار:

البايػػث م ػػؿ إل ػ ةش ػرة كضػػع تعر ػػؼ ل يػػؽ ةػػي ال"حكح ػ ة ةػػي الفق ػ اإلسػػممي سػػتق مػػف مػػا تقػػرر نػػد
القػػانكف مػػف تعر ػػؼ ثػػـ حػػبم
الػتيفظ

مػػا

ػ مػػف مػػا مبػػادئ كأيشػػاـ الفػػر عة اإلسػػمم ة الغػ ار  ،وأرى اختيققار التعريققف الخقامس مػػع

ػ شػكف الفػ"ص اال تبػارم تمتػػع بػاليؽ ةػي ال"حكحػ ة أك الي ػاة ال"احػة التػػي هػي ة مػا أيسػب مػف اليقػػكؽ

التي ستأثر ب الف"ص الطب عي صاإلنساف بفيم كليم كدم

يد تعب ر بعض رجػاؿ القػانكف ،كال أرل أف ل فػ"ص

اال تبارم المعنكم نح بان مف اليؽ ةي الي اة ال"احة أك ال"حكح ة إذ ال تحكر ذلؾ.

 ،ةنعرؼ اليؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي الفقػ اإلسػممي بأنقو :ممقا ألزمقت أو خيقرت الشقريعة فيقو الفقرد بقالتحفظ عميقو

من ايخرين اطالعاً أو تصرفاًم.

األثر المترتب عمى الخالف في تعريف الحق في الخصوصية:

مف التطكاؼ السابؽ ةي تعار ؼ اليؽ ةي ال"حكح ة مشػف أف نػرل مقػدار الثػر ةػي ال"ػمؼ ػ سػعة دا ػرة كنطػاؽ

اليؽ ةي ال"حكح ة؛ ةع

سػب ؿ المثػاؿ :مػف عرةػ

ػ أنػ "يػؽ المػأكل"؛ ةإنػ يحػرد ةػي اإلطػار المشػاني ،ك ػ ةػم فػمؿ

ما دكف المسشف ،كال رب أف ةي ذلؾ تق ص مف دا رة مجػاالت هػذا اليػؽ ،ب نمػا نػرل أف التعر ػؼ الم"تػار تسػع ة ػ مجػاؿ اليػؽ
ةي ال"حكح ة لتفمؿ لةاقان كاسعة ت بي ياجات العحر المتطكرة كالسػرعة كهػذد ةشػرة سػنراها تتجسػد ةػي ذشػر تعػداد المجػاالت

التي نسطرها ةي هذا البيث بمف ة اهلل.

عناصر لمحق في الخصوصية في الفقو اإلسالمي:

مشننا ال"ركج مما سبؽ بعناحر ل يؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي ،كهي نقاط ستضا بدا ةػي إطػار ماه ػة

اليؽ ةي ال"حكح ة:
ُ -محدر اليؽ ةي ال"حكح ة هك اهلل تعال  ،كمرجع ت أيشاـ الفرعة اإلسمم ة بأدلتدا الح ة صالشتاب كالسنة كاإلجماع
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127

7

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 2, Art. 6

مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالق اس  ،كالتبع ة صاالستيساف كالمحالا المرس ة  ...إل
ِ -ال بد مف قكة م زمة تيمي هذا اليؽ ،كهذد القكة هي "كلي المر" ،أك مف قكـ مقام .
ّ -الم زاف الذم عرؼ ب ما عد مف قب ؿ الي اة ال"احة أك الي اة العامة قد شػكف هػك العػرؼ كالعػادة ،كمػف القكا ػد
الفقد ة المقررة أف "العادة ميشمة".

 -4الج از الذم كقػع

ػ منتدػؾ اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة "ضػع لنظػاـ العقكبػات ةػي الفػر عة اإلسػمم ة سػكا شانػت

قكبات ي صد ػة صيػد القػذؼ  ،أك قكبػات تعز ر ػة صمكضػك ة لمعظػـ حػكر انتدػاؾ هػذا اليػؽ  ،ك ػف طر ػؽ كضػع

العقكبات التعز ر ة مشف سف ما م ـ الردع ف شؿ حكر االنتداؾ التي تفرزها الي اة المعاحرة.

املطلب الثاىي :طبيعة احلق يف اخلصوصية يف الفقُ اإلسالمي والقاىوٌ.
الفرع األول :طبيعة الحق في الخصوصية في الفقو اإلسالمي.
أفػرنا ةػػي ةػػرع مفدػػكـ اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة ةػػي الفقػ اإلسػممي إلػ أنػ محػػط ا يػػد ث ،ثػػـ رضػػنا لهػػـ الميػػاكالت
المعاحرة لتعر ف  ،كنيف ةي هذا الفرع جمؿ بنا أف نمدد لػ بػالقكؿ إف الميػاكالت ةػي ت مػس طب عػة اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة
ةػي الفقػ اإلسػممي لػـ ت ػؽ العنا ػة المتكقعػة مػف ًقىبػؿ البػايث ف ةػي الد ارسػات اإلسػمم ة ،كلعػؿ ذلػؾ رجػع ػ مػف كجدػة نظػر
البايث ػ إل ثمثة أسباب :أوليا :استغناوهـ بما شتب المت"ححكف ةي القانكف يػكؿ طب عتػ كمػا أث ػر يكلػ مػف جػدؿ بػ ف
يؽ م ش وة أك يقان مف يقكؽ الف"ح ة ،وثانييا :التػردد ةػي مػدل أهم ػة التعػرؼ ػ طب عتػ مػف الناي ػة العم ػة
أف شكف ى
كقد أةرد لشؿ تطب ؽ مف تطب قات يشمان فر ان "احان بت ؾ الحكرة بع ندا؛ ةع

سػب ؿ المثػاؿ مػف تطب قػات اليػؽ ةػي الي ػاة

ال"احػػة ةػػي الفقػ اإلسػػممي :يرمػػة المسػػشف ،كالندػػي ػػف التجسػػس ،كيرمػػة قػػذؼ الميحػػنات كا رهػػا مػػف التطب قػػات ،كقػػد
أةاض ةقدا اإلسمـ ةي ب ػاف أيشامدػا بتفحػ مت ب غػت الغا ػة ،والسقبب الثالقث :رجػع إلػ مػا فػددناد مػف جػدؿ كاسػع ةػي

تعر ف  ،ة نعشس ذلؾ ػ بالضركرًة ػ حعكبةن ةي التعرؼ

طب عت  ،ةمعرةة الطب عة ةرع ف معرةة ذات الفي كماه ت .

ح ىؿ القػكؿ ةػي هػذا المط ػب بمػا ػركم الغ ػؿ ك فػفي الع ػؿ ،يتػ أكل ػؾ الػذ ف لدػـ ميػاكالت
كلذا ،لـ جد البايث مف ةى ق

جػػادة ةػػي تعر ػػؼ اليػػؽ ةػػي ال"حكح ػ ة ةػػي الفق ػ اإلسػػممي مػػف أمثػػاؿ الجنػػدم نجػػدهـ اقتضػػبكا القػػكؿ ةػػي طب عػػة اليػػؽ ة ػي

ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي ،كمندـ مػف يحػر نفسػ بإ طػا إيػدل ال" ػار ف المكجػكد ف ةػي القػانكف إمػا بشكنػ يػؽ م ش ػة

أو يقان ف"ح ان دكف أف سند شمم بما ثبت ةي الفق اإلسمميصُٓ .

كقد اقترب مف هذد القض ة مف ياكؿ أف ضع هذا اليؽ ةي إيدل التقس مات المقررة ل يقكؽ ةي الفق اإلسممي

ي ف طريكف هػذا السػواؿ :مقا موعقع الحقق فقي الخصوصقية مقن تقسقيمات الحققوق فقي الفققو اإلسقالمي؟ هػؿ هػك مػف

يقػػكؽ اهلل أك يقػػكؽ العبػػاد أك مػػف اليقػػكؽ المفػػترشة ب ػ ف يػػؽ اهلل كيػػؽ العبػػاد؟ كاذا شانػػت مػػف اليقػػكؽ المفػػترشة ةػػأم
اليق ف االب ة صُٔ ؟ كهك تقس ـ با تبار حايب اليؽصُٕ .

كةي إطار مكقع اليؽ ةي ال"حكح ة مف تقس مات اليقكؽ ةي الفق اإلسػممي نػرل العجػمف ػذشر أر ػ ف اثنػ ف:
الرأي األول :قكؿ إف اليػؽ ةػي يرمػة الي ػاة ال"احػة هػك يػؽ مػف يقػكؽ اهلل ،أك يػؽ مفػترؾ بػ ف يػؽ اهلل كيػؽ العبػد
كيؽ اهلل ة هك الغالب؛ ل ق ـ

ذلؾ دل

ة قكؿ" :كذلؾ لف ر ا ة يؽ الفرد ةػي يرمػة ي اتػ ال"احػة تعنػي أساسػان
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يما ة "حكح ات مف مسشن ك كرات ب ت كأه كأس اررد ك رض كفػرة كا رهػا مػف ال"حكحػ ات؛ إذ إف هػذد الر ا ػة
أحبيت كاجبان فر ان

الغ ر كمف ثىقـ ةإف أم ا تدا

ذلؾ عد ا تدا ان

ال"حكح ات باليرمات كال راض كانتداشدا ميضكر كمندي ن فر ان"صُٖ .
ثـ ف ر العجمف إل ما ترتب
صُٗ

مف جانب العبد"

يقكؽ اهلل تعال ؛ كذلؾ التحاؿ ت ؾ

هػذا الػرأم مػف لثػار بقكلػ  :إف الثػر المترتػب

ػ ذلػؾ هػك ػدـ جػكاز إسػقاط

ثـ ذشر بعدها الرأي الثاني :كهك شكف اليؽ ةي يرمػة الي ػاة ال"احػة مػف اليقػكؽ ال"الحػة ل عبػد ،أك

اليقكؽ المفترشة ب ف اهلل تعال كالعبد كيؽ العبد ة دا االب؛ ككةقان لدذا الرأم ال عدك أف شكف يؽ شؿ امرئ ةي أف يتىػرؾ
ػأن ة مػػا "ػػص الجانػػب ال"ػػاص ب ػ مػػف ي ات ػ ل ػػنعـ باللفػػة كالسػػش نة بع ػػدان ػػف نظػػر ا "ػػر ف كبمنػػأل ػػف تػػد" دـ أك
كفػ ى
رقابتدـ دكف مسكغ مفركع ،ثـ تبع ذلؾ بذشر الثر المترتب

هذا التحن ؼ كهػك جػكاز إسػقاط هػذا اليػؽ مػف قبػؿ العبػد

شما أف الميتسب  -ا مر بالمعركؼ كالناهي ف المنشر -ال ستط ع مميقة المعتدم إال باستد ا مف حايب اليؽ.
ثػػـ ػػرجا العجػػمف ال ػرأم الثػػاني مػػدلصمن ػ بأن ػ بػػالنظر إل ػ العد ػػد مػػف تطب قػػات اليػػؽ ةػػي الي ػػاة ال"احػػة ةػػي الفق ػ

اإلسػػممي شيما ػػة يرمػػة المسػػشف كالع ػ ش ة ػ باللفػػة كالسػػش نة بع ػػدان ػػف نظػػر ا "ػػر ف كبمنػػأل ػػف تػػد" دـ أك رقػػابتدـ دكف

مسكغ مفركع ،كشذلؾ الندي ف التجسس ك ف تتبع كرات الناس كيؽ الفرد ةػي سػمعت كا تبػارد ،ػد ذلػؾ ش ػ مػف قب ػؿ يػؽ
العبػد ال"ػػالص أك اليػؽ المفػػترؾ بػ ف اهلل كالعبػػد كيػػؽ العبػد ة ػ االػب ،ثػػـ وشػد العجػػمف هػػذد النت جػة التػػي تكحػؿ إل دػػا بػػذشر

الثػػر المترتػػب ػ ذلػػؾ مػػف أن ػ ال جػػكز لامػػاـ أك القاض ػػي إسػػقاط اليػػؽ ةػػي الي ػػاة ال"احػػة إال إذا شػػاف كل ػػان أك كحػ ػ ان

لحايب اليؽ ،شما ال ستط ع الميتسب مميقة المعتدم إال باستد ا مف حايب اليؽصَِ .
كنيػػف إذا تأم نػػا منػػزع تػػرج ا العجػػمف نجػػدد أقػػاـ ترج يػ

ػ مػػا مشػػف تسػػم ت بالا ػػب مػػف حػػكر تطب ػػؽ اليػػؽ ةػػي

ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي بي ث إننا إذا تأم نا الحكر الػكاردة ةػي ذلػؾ كجػدناها تسػعؼ القػكؿ بأنػ يػؽ مػف يقػكؽ العبػاد
ال"الحة أك المفترشة ب ف يؽ اهلل كيؽ العباد كيؽ العبد ة دا أا ب ،كالبايث "تار هذا االتجاد.
إف هذد التقس مات ل يؽ ةي الفق اإلسممي تغ ا النظر ةي مكقع يػؽ الي ػاة ال"احػة مندػا كمػا ترتػب

ػ ذلػؾ

مػػف لثػػار ةػػي الجم ػػة ل عطػػي لدػػا قػػكة كحػ انةصُِ  .كذلػػؾ أف شػػكف الي ػػاة ال"احػػة مػػف يقػػكؽ العبػػاد ال"الحػػة أك اليقػػكؽ
كم ىمشػػف مػػف أف سػػقطدا أك تنػػازؿ ندػػا إف هػػي س ػ بت من ػ أك
التػػي اٌػػب ة دػػا يقػػكؽ العبػػاد عنػػي أف حػػايبدا قػػادر ي
انتقحت ،شما أف ل أف سقط الد كل بدا أماـ مف س ب إ اهػا ،كلػ س ليػد أف طالػب بإرجا دػا إال هػك ،ب"ػمؼ مػا لػك
شانت ت ؾ اليقكؽ مف يقكؽ اهلل تعال أك أف يق تعال ة دا أا ب ،ثـ ذشر الدشتكر معف سعكد ما ترتب بالجم ة

تقس ـ اليقكؽ بيسب ما تضاؼ إل ةذشر اإلسقاط ،كاالنتقاؿ بالتكر ث ،كالتقاضي كتير ؾ الد كلصِِ .

كالبايث رل أن مف المناسػب جػدان أف فػت النظػر هنػا إلػ ضػركرة ربػط مكضػكع طب عػة اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي

الفق اإلسممي بع ـ المقاحد الفر ة ،بي ث ربط ب ف ما جا مف تطب قات

هذا اليػؽ ةػي الفقػ اإلسػممي كمػا تيققػ

مف مقاحد ضركر ة أك ياج ة أك تيس ن ة.
الفرع الثاني :طبيعة الحق في الخصوصية في القانون.
المطػػالع لمػػا شتبػ رجػػاؿ القػػانكف ةػػي مسػػألة تيد ػػد الطب عػػة القانكن ػػة ةػػي ال"حكحػ ة  -كبعضػدـ سػػم بػػالتش ؼ
القانكني ل يؽ ةي الي اة ال"احة -جد إهتمامػان بالغػان بدػذد القضػ ة ،كالكاقػع أف كضػع ال ػد

ػ الطب عػة القانكن ػة فػشؿ
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إسدامان مدمان ةي مياكلة معرةة النتا ا التي تثمر ف هذا اليػؽ ،ةع ػ سػب ؿ المثػاؿ معرةػة مػا إذا شػاف هػذا اليػؽ سػقط
بالتقادـ أك مشف نق إل الغ ر أك التحرؼ ة إل ا ر ذلؾ مف الحفاتصِّ .

كقػػد ثػػار ال"ػػمؼ ةػػي الطب عػػة القانكن ػػة ليػػؽ ال"حكحػ ة يتػ إف الزعبققي ػػرل أف ال"ػػمؼ الػػذم ظدػػر يػػكؿ الطب عػػة

القانكن ة ل ال تقػؿ أهم ػة ػف تيد ػد مفدػكـ اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة؛ كذلػؾ لنػ ػوثر تػأث انر مبافػ انر ةػي تيد ػد الفػ"اص

الذ ف تمتعكف بدذا اليؽصِْ  ،كقد انيحر ال"مؼ ةي التش ؼ القانكني ل يؽ ةي ال"حكح ة ةػي اتجػاه ف اثنػ ف :ةقػد

ذهػب بعػض القػانكن ف إلػ ا تبػار اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة حقق ممكيققة ،كذهبػت طا فػة أ"ػرل مػندـ إلػ أنػ مػف الحقققوق
المالزمة لمصفة الشخصيةصِٓ .

املبحث الثاىي:

دلاالت احلق يف اخلصوصية يف الفقُ اإلسالمي والتشريعات املعاصرة.
تقرر ند القانكن ف أف تيد د المكر أك الق ـ التي يم دا اليؽ ةي ال"حكح ة أمػر لػ س بالسػدؿ ،كذلػؾ رجػع إلػ

أف ال"حكحػ ة ةػػي يػد ذاتدػػا ت"ت ػؼ ةػػي مػداها كةػػي أبعادهػػا بػا"تمؼ المجتمعػػات كالػنظـ الس اسػ ة التػي تيشمدػػاصِٔ  ،شمػػا
ػ ذلػؾ ةػ مشف ل بايػث ةػي هػذا الفػأف

أندا ت"ت ؼ تبعان ال"تمؼ الزمنة كالعادات كالتقال د كالثقاةات ةي مجتمع ما ،كبنا ن
العناحر الر سة التي كةر لدا اليما ػة ل يػؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي الفقػ اإلسػممي ،ك نظػر بنظػرة
أف كلي جؿ ترش زد
إجمال ة لدذد العناحر ةي القكان ف الكضع ة المعاحرة؛ إذ مياكلة استقحا ذلؾ أمر طكؿ كيج ًدد.

كمػػف المع ػػكـ أف الفػػي إذا شثػػرت أنكا ػ كتعػػددت ضػػركب ةػػإف الس ػ اؽ الع مػػي م ػػي ػ البػػايث ف أف كجػػدكا مع ػػا انر

ػدت أف ػػددان مػػف الشػػاتب ف ةػػي اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة ةػػي القػػانكف ػػذشركف المظػػاهر التػػي تػػرد
ل تحػػن ؼ ،كقػػد كجػ ي
ال"احة ة نك كندا أنكا ان ثمثة كتيت شؿ نكع مث كف ل بأمث ة ،ةدـ قسمكنداصِٕ شا تي:

دػػا الي ػػاة

ُ.

المظاهر المتع قة بالش اف المادم لانساف صالحكرة ،الميادثات ال"احة ،الي اة الحي ة كالر ا ة الطب ة .

ِ.

المظاهر المتع قة بالش اف المعنكم لانسافصالي اد العا ة كالعاطف ة لانساف ،السمعة ،ا ار الس اس ة(.

ّ.

المظاهر المتع قة بالماد ات صيرمة المسشف ،المراسمت ،المذشرات ال"احة .
ب نمػػا قتحػػر بعضػػدـ ػ قسػػمة ثنا ػػة ةدػػـ جع كندػػا منقسػػمة إل ػ مظػػاهر ماد ػػة كمظػػاهر معنك ػػة ،كأ ػان مػػا شػػف ة بايػػث

كقفػػة مػػع ةشػرة تقسػ ـ مجػػاالت اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة إلػ مجػػاالت ماد ػػة كمجػػاالت معنك ػػة؛ إذ لػػي

ػ تسػػاوؿ م ػػؽ كهػػك :هػػؿ

هنػاؾ مجػػاالت ماد ػة أـ ش دػػا مجػاالت معنك ػػة؟ ةػاليؽ ةػػي ال"حكحػ ة ةػي ذاتػ يػؽ معنػػكم ال مػادم م مػػكس كانمػا الماد ػػة تأت دػػا
مف إطار الزماف كالمشاف ليما ة اليؽ المعنكم ةي شكف اإلنساف ع ش فة "احة ال امة كهذد نقطة جد رة بالبيث كالتأمؿ.
كال جانبنا الحكاب إذا ق نا إف الفػر عة اإلسػمم ة بمػا أكردتػ مػف تطب قػات ةػي هػذا المكضػكع حػ ا أف تسػتك ب
جم ػػع ناحػػر اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة لشػػؿ الفػػ"اص كبمػػا تكاشػػب كمعط ػ ً
ػات العحػػر كمػػا سػػتجد مػػف تطػػكر ةػػي هػػذا الفػػأف
ػ مػػر العحػػكر كةػػي شػػؿ المجتمعػػات كم"ت ػػؼ المػػاشف كبتعػػدد أنمػػاط الي ػػاة كالمع فػػة ،كذلػػؾ ةػػي يػػاؿ نظرنػػا إل ػ ت ػػؾ
أندا أحكؿ كمبادئ امة ضابطة لدذا المحػط ا بي ػث تجعػؿ أحػكالن كًقىمػان يرىجػع إل دػا ك قػاس دػا مػا ى ًعػف
التطب قات
صِٖ
مف يكادث ككقا ع ،ك ت"ذ ةي سب ؿ ذلؾ مبدأ" :كليقى ٍس ما لـ قؿ" .
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كبالنظر إلػ التطب قػات الػكاردة ةػي نحػكص القػرلف الشػر ـ كالسػنة المطدػرة ،كشػذلؾ ةػي مػؿ الحػيابة الشػراـ 
مشػػف مػػف "ػػمؿ ت ػػؾ الد ارسػػة التعػػرؼ ػ

ناح ػػر اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ػ ة كالي ػػاة ال"احػػة" ،كتتمثػػؿ ة ػػي يػػؽ الفػػرد ة ػػي

يرمة مسشن أك ب ت  ،كيق ةي سر ة المراسمت كالميادثات الف"ح ة ،كيؽ الفرد ةي ستر كرات كحػكف يرماتػ  ،كيقػ ةػي
دـ إةفا أس اررد"صِٗ  ،بؿ إننا نجد أيد البايث ف ف ر إل ما هك أبعد مف ذلػؾ ةػي إطػار تعػدادد لحػكر يما ػة الفػر عة

اإلسمم ة ل ي اة ال"احة ةجعؿ مندا حماية خصوصية الميتمصَّ .

كنظرة ةايحة لحكر ك ناحر اليؽ ةي ال"حكح ة التي ذشرها القػانكن كف نػدرؾ مندػا أندػا متعػددة كمتطػكرة ،كهػـ بػ ف

مشثر كمقؿ ،ك شفي تحفا ةدرست شتاب مف شتبدـ ةي يػؽ ال"حكحػ ة ل تبػدل لنػا هػذا المػر ج ػان ،كهػذا المػر انعشػس ػ

ما سطرد البايثكف ةػي الفقػ اإلسػممي ةػي هػذا المكضػكع ،ةنجػدهـ أ ضػان بػ ف مقػؿ كمسػتشثر ،ةع ػ سػب ؿ المثػاؿ ،نػرل بعضػدـ
قتحػػر ػ إ ػراد أربػػع حػػكر شمػػا هػػك اليػػاؿ نػػد الػػدشتكر أسػػامة ،ةػػذشر :االسػػـ كالسػػر ،كالمسػػارقة البحػػر ة ،كالسػػمع ةصُّ ،

كشذلؾ الياؿ ند الدشتكر تنك ر ةعد :ستر العكرة ،كيرمة المسشف كيما ة السرار ،كيفظ الم ارسػمتصِّ  ،ةػي يػ ف أف الػكه بي
ػػدد تسػػعة أفػ و
ػشاؿ ل يػػؽ ةػػي ال"حكح ػ ة ةػػي الفػػرعة كهػػيصّّ  :يػػؽ اإلنسػػاف ةػػي يفػػظ أس ػرار ي ات ػ ال"احػػة ك ػػدـ ج ػكاز

إةف ػػا هاصةي نط ػػاؽ الي ػػاة الزكج ػػة ،كة ػػي الياد ػػث ال"اح ػػة بػ ػ ف الح ػػدقا  ،كتيػ ػر ـ التجس ػػس ،كيرم ػػة المس ػػشف ،كيف ػػظ
المراسمت كال"حكح ات ،كمبدأ دـ جكاز اتداـ الناس بالباطؿ ،ك دـ جػكاز إشػراد المسػتجكب ،كيػؽ المسػ ـ ةػي سػتر كرتػ ،
كيما ة الفرعة اإلسمم ة ل راض الناس.
كأ ػان مػػا شػػف ،ةف مػػا ػأتي ػػرض لربػ وع مػػف حػػكر اليػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة التػػي تعػػد مػػف الهم ػػة بمشػػاف كن"حػػص لشػػؿ

مندا مط بان مف المطالب ا ت ة:

املطلب األول :حرمة املسكً.
عد اليؽ ةي يرمة المسشف مف أهـ ناحر اليػؽ ةػي يرمػة الي ػاة ال"احػة ةػي الفػر عة اإلسػمم ة ،بػؿ إف يرمتػ
لع دا أبرز هذد العناحر

اإلطمؽ ،كما ةت الشاتبكف يكمكف يكلدا ،كال ارك ةػي ذلػؾ؛ ةمسػشف اإلنسػاف هػك مسػتكدع
صّْ

أس اررد ك"حكحػ ات كميػكر " كتػ كيرماتػ كيػزاـ أمنػ الف"حػي
"طػػر اقتيامػ

ك كد

صّٓ

 ،ك قػاؿ :بػأف مسػشف اإلنسػاف هػك ق عتػ ليما تػ ضػد

دكف إذنػ  ،ةػػم ق مػػة ليرمػػة الي ػػاة ال"احػػة إذا لػػـ تمتػػد إل ػ المسػػشف الػػذم دػػدأ ة ػ اإلنسػػاف ك عػ ش ة ػ

أس اررد ةدكف يرمة المسشف تشكف يرمػة الي ػاة ال"احػة مدػددة ا ػر لمنػة ،كقػد جػا ت الفػر عة اإلسػمم ة بنحػكص

شث رة ت صشكف س اجان ل مسشف الذم أرز إل اإلنسػاف كجع ػت لػ مػف اليشػاـ كا داب مػا ػذكد ػف هػذد اليرمػة ك سػدؿ السػتر
الجم ؿ

 ،ةجا ت اليشاـ الفر ة ةي ذلؾ بما تفؽ كهذد الغا ة.

ةمف ذلؾ ما جا النص القرلني حر يان ب مف ي ث إقرار يرمة المسشف كترس "دا ةي سكرة النكر ،شما أف النص

القرلني الشر ـ قرر أ ضان أيشاـ االست ذاف ةي الفر عة اإلسمم ة كا داب المتع قة ب  ،المر الذم وشد بم فؾ الهم ػة
البالغة ل"حكح ة الفرد كما شتنفدا مف يرمة لي ات ال"احةصّٔ .

كيما ػةن ل مسػػشفصّٕ كرد مػػف الفػػارع اليش ػ ـ الندػػي ػػف أمػػر ف اثن ػ ف أوليمققا :د"ػػكؿ المسػػشف بغ ػػر اسػػت ذاف ،وثانييمققا:
نمنقوا الق تق وقدخموا بيوتًقا
التجسس
هيقا الِ َقن ق
المسشف بما ة كمف ة  ،ةقد ذشر اإلماـ القرطبي ةي قكل تعال   :قيقا أقي ق
ين ق
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قغ وير بيوَتكم حتِى تق َ
ون[النػكر" :]ِٕ :لمػا "حػص اهلل سػبيان ابػف
سمِّموا قعمقى أ و
قىمَ قيا قنلَك وم قخ ويٌر لقك وم لق قعمِك وم تق قن ِكر ق
و ق
و
ستقأونسوا قوت ق
ق
لدـ الذ م شرم كةض بالمنازؿ ،كسترهـ ة دا ف البحار ،كم شدـ االستمتاع بدا ػ االنفػراد ،كيجػر ػ ال" ػؽ أف
ما ة دا مف "ارج ،أك جكها مف ا ر إذف أربابدا ،بما رجع إلػ السػتر

ط عكا

ػ دـ لػ م ط ػع مػندـ

كةي حي ا مس ـ ف أبي هر رة ف النبي  قاؿ" :مػف اط ػع ةػي ب ػت قػكـ مػف ا ػر إذندػـ يػؿ لدػـ أف فقػوكا
صّٗ

ثـ ذشر القرطبي

ال"مؼ ةي تأك

هؿ يمؿ

ظاهرد أك ال؟ كةي هذا النص الذم أكردناد ف القرطبي

ػ

ػكرة،

نػ "صّٖ ،

ق ػة

ش ماتػ إال أنػ أفػار إلػ مبػادئ ظ مػة ةػي اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة ،مػف ذلػؾ أف ربػط مقػة هػذا اليػؽ بتشػر ـ اهلل لبنػي

لدـ ،كأكضا نعمة الستر ،كب ف "طاب المش ف ف بيفظ هذا اليؽ كجا باليد ث الفر ؼ شاليما ة لدذا اليؽ الح ؿ.

كهنػػا سػواؿ يطػػرح كهػػك :مػػا مفدػػكـ السػػشف ميػػؿ هػػذد اليما ػػة؟ كهػػذا سػواؿ م ػػؽ فػػتا لنػػا قضػ ة ميكر ػػة ةػػي هػػذا
الحدد؛ إذ مع التس ـ بأف التفر ع اإلسممي ددؼ إل يما ػة يرمػة المسػشف ك ػدـ اقتيامػ كاال تػدا ػ "حكحػ ة
حايب كشفؼ كرات ةإف الفقدا قد ا"ت فكا يكؿ اليشمة مف ك ار هذد اليما ة هؿ هي إضفا اليما ة

الب ت ةػي

يػػد ذات ػ أـ يما ػػة حػػايب صَْ ؟ شمػػا أندػػـ ا"ت ف ػكا يػػكؿ نطػػاؽ اليما ػػة التػػي قررهػػا الػػنص القرلنػػي ليرمػػة المسػػشف هػػؿ
تقتحر

يما ة يؽ حايب الم ش ة أك أندا تمتد شذلؾ إل مجرد ي ازت ل أك يؽ االنتفاع ب .

ستقأ َونسوا
ك رجع هذا ال"مؼ إل ما فدـ مف داللة اإلضاةة ةي قكل تعال  :قال تق ودخموا بيوتًا قغ ويقر بيوَتك وم قحتِ ٰى تق و
[ِٕ :النكر] ،ةإضاةة الب كت إل ضم ر الم"اطب ف كال"مؼ ةي المراد بدذد اإلضاةة هػي التػي أكرثػت ال"ػمؼ المػذشكر،
كنجم ةي اتجاه ف ةقد ف اثن ف:
القرأي األول :أف اإلضػػاةة إضػػاةة م ش ػػةصُْ  ،ةجعػػؿ اليما ػػة المشفكلػػة ل ب ػػكت لممشدػػا ،ةيػػؽ الم ػػؾ هػػك السػػاس ةػػي ذلػػؾ ،كهػػك
قكؿ أبي السعكد ي ث قاؿ" :ككحؼ الب كت بمغا رة ب كتًدـ "ارهج م"رىج العادة التي هي يسػشن شػ صؿ أي وػد ةػي م شػ كاال ةالمػججر
صّْ

المع ر أ ضاه مند ً
قاف ف الد"كؿ بغ ر إذف"صِْ  ،كيش ا لكسي
كي
القرأي الثققاني :إضػاةة ا"تحػاصصْْ  ،كقػػد قػاؿ ا لكسػػي ةػي تقر ػر هػػذا الػرأم" :المػراد ا"تحػاص السػشن أم ا ػػر ب ػكتشـ التػػي
هذا القكؿ كلـ نسب إل أيد.

تسشنكندا أف شكف ا جر كالمع ر مند ف شغ رهما ف الد"كؿ بغ ر إذف دل ؿ

صْٓ

ػ اال"تحػػاص المػػذشكر ةػػم ياجػػة إل ػ القػػكؿ بػػأف ذاؾ "ػػارج م"ػػرج العػػادة"

رجا ب ندما.

دـ إرادة اال"تحػاص الم شػي؛ ة يمػؿ ذلػؾ

 ،كنجػػد أف ا لكسػػي يش ػ شػػم ال ػ أر ف كلػػـ

كلعؿ الرأم الم"تار هك الرأم الثاني؛ إذ ب تتيقؽ المحػ ية المتك"ػاة مػف يرمػة المسػشف ،ل تسػع نطػاؽ اليما ػة الفػر ة
ل مالؾ كالمستأجر كلشؿ مف ل يػؽ ا"تحػاص بالسػشف ب نمػا التق ػد بػالرأم الكؿ ضػ ؽ مػف نطػاؽ اليما ػة التػي قررهػا الػنص
صْٔ

القرلني ل مساشف

ة يحرها ةي شؿ مف م ؾ المسشف.

إف يرمة السشف تتسع ةم تت"حص بالبنػا بػؿ بشػؿ مػا ػأكم إل ػ اإلنسػاف ػ سػب ؿ اال"تحػاص سػكا شػاف موقتػان أك

دا مان ،كسكا شانت اإلقامة

سب ؿ التأق ت أك الد مكمةصْٕ .

كقد ن ت التفر عات المعاحرة بمبدأ يما ة يرمة المنازؿ ،كلعؿ مف أشثرها كضكيان كتحر يان اإل مف اإلسممي

ليقكؽ اإلنساف المنبثػؽ ػف منظمػة المػوتمر اإلسػممي ،ةقػد أتػت بنػكدد ج ػة كاضػية ة مػا "ػص يرمػة المسػشف مقارنػة
بالتفػر عات الدكل ػػة ةػػي هػػذا ال"حػػكص ،ةع ػ سػػب ؿ المثػػاؿ نجػد اإل ػػمف العػػالمي ليقػػكؽ اإلنسػػاف ةػػي مادتػ ُِ فػ ر
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صْٖ

ب نما جػا اإل ػمف

عرض أيد لتد"ؿ تعسفي ةي ي ات ال"احة أك أسرت أك مسشن "
إفارة إل هذا اليؽ بقكل " :ال ي ٌ
اإلسممي كاضيان كموشدان ل شما أن أضف تكج دات "احة نف ة دا مف ركح اإلسمـ كما مث دا مف ق ـ ي ا مف قبس
الفػر عة اإلسػػمم ة ،ةنجػد نػػص المػػادة الثامنػة فػػر الػػذم وسػس أف" :لشػػؿ إنسػػاف اليػؽ ةػػي أف عػ ش لمنػان ػ نفسػ ،

كد نػ  ،كأه ػ  ،ك رضػ  ،كمالػ " .ثػػـ تبػػع ذلػػؾ بقكلػ " :لانسػػاف اليػػؽ ةػػي االستػػقمؿ بفػػوكف ي اتػ ال"احػػة ةػػي مسػػشن ،

كأسػرت  ،كمالػ  ،كاتحػػاالت  ،كال جػػكز التجسػػس ،أك الرقابػػة ػ  ،أك اإلسػػا ة إلػ سػػمعت  ،كتجػػب يما تػ مػػف شػػؿ تػػد"ؿ
تعسفي" .كهذد مادة تيكم اإلقرار باليؽ ةي ال"حكح ة مع تغط تدػا بمظ ػة اليما ػة القانكن ػة ،ثػـ يثًٌػث بقكلػ " :ل مسػشف
يرمت ةي شؿ ياؿ ،كال جكز د"كل بغ ر إذف أه  ،أك بحكرة ا ر مفرك ة ،كال جكز هدم  ،أك محػادرت  ،أك تفػر د
أه من "صْٗ .

املطلب الثاىي :حرمة الشرف و االعتبار.
يرحت الفر عة اإلسمم ة الغ ار

حػ انة ػرض اإلنسػاف كيما ػة فػرة مػف أم ا تػدا مػف ا "ػر ف قػد قػع

ػ أك أم "ػدش عشػر حػفكد ،كقػد تج ػ هػذد اليػرص ةػي حػكر ػدة تمثػؿ د ػا ـ يما ػة ل

ػراض ،مػف ذلػؾ تيػػر ـ

قذؼ المس ـ أك الطعف بعرض ك فاة  ،كتير ـ السب كالع ب ةي يؽ المسػ ـ ،كتيػر ـ التفػد ر كافػا ة الفايفػة بػ ف المسػ م ف،

كتير ـ سك الظف كالتجسس

المس م فصَٓ  ،بؿ إننا نجد أف شؿ حكرة مف هذد الحكر تعد ةػي الفػرعة مػف شبػا ر الػذنكب

ال مػػف الحػػغا رصُٓ  ،كذلػػؾ مػػف أدؿ العم ػػـ ػ ر ا ػػة اإلسػػمـ ليػػؽ ال"حكح ػ ة ،كشمػػا طالػػب اإلسػػمـ سػػتر المس ػ ـ ػػكرة
أ" المس ـ ،أمر شذلؾ المس ىـ ذاتى أف ستر كرت ك "في ما س أف قترة مف مكبقات كلثاـ.
كالضركرات شما هك مقرر ةي ـ المقاحػد "مسػة :يفػظ الػد ف كالػنفس كالعػرض كالمػاؿ كالعقػؿصِٓ  ،كبالتأمػؿ ةػي

نحكص الشتاب كالسنة نحؿ إلػ نت جػة مفادهػا أف الفػر عة أكلػت ضػركرة العػرض اهتمامػان "احػان ،بداللػة االقتػراف ،ةقػد
قيرف ب ف هذد الضركرة كضركرتي الدـ كالماؿ ةي جم ة مف نحكص الفر عة ،مف ذلؾ ما جا ةي "طبة الكداع شما ةي
الحػػي ي ف" :إف دمػػا شـ كأمػكالشـ كأ ارضػػشـ ػ شـ يػراـ شيرمػػة ػػكمشـ هػػذا ةػػي فػػدرشـ هػػذا ةػػي ب ػػدشـ هػػذا"صّٓ  ،كقكلػ

" :شؿ المس ـ

المس ـ يراـ ،رض كمال ك دم "صْٓ .

إف دل ؿ الندي ػف قػذؼ الميحػن ف كالميحػنات ةػي الفػرعة عػد أيػد د ػا ـ اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي اإلسػمـ ،ةقػد

رضدف ،كبػقف ق
ق
أف مػف ةعػؿ ذلػؾ ةقػد تي قمػؿ اإلثػـ الشب ػر،
ند  ف إ ذا المومن ف كالمومنات بقذةدـ ةي رضدـ أك
َ
احتق قممقوا ب ويتقانقاً ق ْوَاثومقاً هم َبينقاً :ٖٓ[اليػزاب] كقػاؿ تعػال :
سبوا فققق َقد و
ون ا ولم وؤ َم َن ق
ين ي وؤن ق
ةقاؿ  :قوالَِن ق
ين قوا ولم وؤ َم قنات َب قغ وي َر قما ا وكتق ق
َ
َ
َ َ َ
َ َ
ون ا ولم وح َ
يم :ِّ[النكر].
ين قي ورم ق
إَ ِن الَِن ق
ص قنات ا ول قغاف قالت ا ولم وؤ َم قنات لعنوا في ال هد ون قيا قو وايخ قرَة قولقي وم قع قن ٌ
ق
اب قعظ ٌ
جم ػػة القػػكؿ ةػػي هػػذا المط ػػب أف نقػػكؿ بػػأف الفػػرعة جػػا ت بيرمػػة العػػرض كيفظ ػ  ،ةقػػررت يػػد القػػذؼ يفاظ ػان ػ

أ ارض المس م ف أف ت كشدا قالة السك بما تتضمن مف تقيـ ػ ي ػاة الةػراد ال"احػة ،شمػا فػرع اإلسػمـ العقكبػات التعز ر ػة
ةي القدح بما دكف القذؼ؛ يفاظان

مشممت ضركرة العرضصٓٓ .

ض أيػػد لتػػد"ؿ
كهػػذا المجػػاؿ أفػػار إل ػ اإل ػػمف العػػالمي ليقػػكؽ اإلنسػػاف بقكلػ ةػػي مادتػ الثان ػػة فػػر" :ال جػػكز تعػػر ي

قس شققرفو وسققمعتو"صٔٓ  .كأكةػ من ػ
تعسػػفي ةػػي ي اتػ ال"احػػة أك ةػػي فػػوكف أسػرت أك مسػػشن أك م ارسػػمت  ،كال ليمػػمت تمق ه
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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأكسػػع مػػا جػػا ةػػي اإل ػػمف اإلسػػممي ليقػػكؽ اإلنسػػاف ةػػي مادتػ الرابعػػة" :كلشػػؿ إنسػػاف يرمت ػ  ،كاليفػػاظ

ػ سػػمعت ةػػي

ي ات ػ  ،كبعػػد مكت ػ  ،ك ػ الدكلػػة كالمجتمػػع يما ػػة جثمان ػ  ،كمدةن ػ "صٕٓ  .ةفػػي هػػذد المػػادة اتسػػعت المحافظققة عمققى سققمعتو
لتفمؿ مدة ي ات كشذلؾ بعد أف غػادر هػذد الي ػاة ،كهػذا مػا "ػم منػ اإل ػمف العػالمي ،كةػي هػذد المػادة ال" ػرة إفػارة إلػ

ةرع مف الفركع الفقد ة أال كهي مسألة قذؼ الم تصٖٓ .

املطلب الثالث :سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة.
تعد المراسمت إيدل أقدـ الكسػا ؿ التػي رةتدػا البفػر ة ل تكاحػؿ ة مػا ب ندمػا ،كقػد ػرؼ اإلسػمـ الم ارسػمت مػف

بدا ة ةجرد كسطكع ض ا  ،كجعؿ لدا مف الضمانات ما ومف يما تدا ك شفؿ ر ا تدا مما س أف مسدا مف ا تدا أك

انتداؾ ،ةقد سطرت شتب الس رة النبك ة كالياد ػث الفػر فة ذشػر شت و
ػب كرسػا ىؿ بعػث بدػا الرسػكؿ  إلػ الم ػكؾ كالمػ ار
ةي حردصٗٓ .

ك نػػد تتبعنػػا لمػػندا الفػػرعة اإلسػػمم ة ة ػػي يما ػػة اليػػؽ ةػػي سػػر ة الم ارس ػػمت كيرمػػة أسػػرارها ال"احػػة مشننػػا الق ػػكؿ

-بكضػكح كثقػة :-إف الفػرعة شف ػت هػذا اليػؽ ةػي حػكرت ف :أوالىمقا :تيػرـ التجسػس ،وثانييمقا :تيػرـ إةفػا السػرارصَٔ  ،كمػف

المقرر أف يما ة الفرعة اإلسمم ة قد اتسػعت لتفػمؿ االتحػاالت ال"احػة بػ ف النػاس صاالتحػاالت الف"حػ ة كذلػؾ بػأف يرمػت
النظػػر إل ػ رسػػا دـ أك االطػػمع

دػػا ،كامتػػدت اليما ػػة شػػذلؾ إل ػ الياد ػػث ال"احػػة ب ػ ف النػػاس ةيرمػػت الفػػرعة اإلسػػمم ة

التحػػنت لمعرةػػة أسػرار النػػاس كاالطػػمع
تعد مف قب ؿ االستثنا

دػػا كلػػـ تػػبا التسػػمع ػ ت ػػؾ الياد ػػث بػػم "ػػمؼ بػ ف الفقدػػا إال ةػػي يػػاالت مع نػػة

صُٔ

قا دة التير ـ

.

كأما الفؽ الثاني ،ةدك تير ـ إةفا السػرار المطك ػة ةػي الم ارسػمت كالميادثػات الف"حػ ة ،كقػد جػا ت نحػكص

فر ة امة تغطػي مجػاؿ يفػظ يرمػة الم ارسػمت كيفػظ مػا تتضػمن مػف أسػرار ك"حكحػ ات ،مػف قب ػؿ الندػي ػف أف
قفك اإلنساف ما ل س ل ب

ما سمعصْٔ .

ـصِٔ  ،كأف مف يسف إسمـ المر ترشػ مػا ال عن ػ صّٔ  ،كبيسػب امػرئ مػف الفػر أف يػدث بشػؿ

كةي إطار يرمة سر ة المراسمت كاالتحاالت ال"احة ا سقؤال معاصقر مفػادد :مػا مكقػؼ الفػر عة مػف يما ػة هػذا

اليػػؽ ةػػي ظػػؿ التطػػكر التقنػػي ك"احػػة ةػػي مجػاؿ تطػػكر كسػػا ؿ االتحػػاؿ اليد ثػػة ،بي ػػث أحػػبا جػػؿ ا تمػػاد النػػاس
ةأحػػبيكا ةػػي فػػب قط عػػة مػػع الكسػػا ؿ التق د ػػة القد مػػة المعتمػػدة

"كطالمػػا أف اإلسػػمـ يػػرـ ةش ػرة االطػػمع

دػػا

ػ الطػػركس كالقػػمـ؟ ج ػػب ال"ػكاطرة ػػف ذلػػؾ بقكلػ :

ػ هػػذد المع كمػػات مػػف بػػاب تيػػر ـ التجسػػس

ػ ا "ػػر ف؛ ةػػإف اليما ػػة التػػي

جا ت بدا الفر عة اإلسمم ة تتسع لتفمؿ هذد الب انات ،ةالعبرة إذف بالفعؿ ذات كل ست بالكس ة التػي رتشػب بدػا ،ةاإلسػمـ
جرـ االطمع

مضمكف مراسمت الةراد بغض النظر ف الكس ة التي رتشب بدا هذا الفعؿ"صٓٔ .

كال ر ب أف اليؽ ةي المياةظة

سر ة الم ارسػمت كالمشالمػات الداتف ػة كاإللشتركن ػة ت از ػدت المنػادة بشفالتػ ةػي

دن ػ ػػا النػ ػػاس ال ػ ػػكـ ،إذ عػ ػػدد بعػ ػػض القػ ػػانكن ف مػ ػػف اليقػ ػػكؽ ال ح ػ ػ قة بالف"ح ػ ػ ة ،ك عػ ػػد أم انتدػ ػػاؾ لسػ ػػر ة المشالمػ ػػات

كاالتحاالت بحكرها شاةة "رقان ليؽ اإلنساف ةي ال"حكح ةصٔٔ  ،كاذا ممنا كجدتنػا إلػ المكاث ػؽ الدكل ػة ةػي شفالػة هػذا
اليؽ كجدنا أندا نحت

يراسة "حكح ة المشالمات الداتف ة بشؿ أفشالدا كبم"ت ؼ كسا ؿ االتحاؿ اليد ثة ،كمػف
صٕٔ

ذلؾ اإل مف العالمي ليقكؽ اإلنساف ةي مادت الثان ة فر

التي أفرنا إل دا م ار انر ةمما جا ة دا "أو مراسالتوم.
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كةػػي إطػػار الػػدكؿ اإلسػػمم ة ،نجػػد أف إ ػػمف القػػاهرة يػػكؿ يقػػكؽ اإلنسػػاف ةػػي اإلسػػمـ ةػػي مادتػ ُٖ التػػي أف ػرنا
إل دػػا ة مػػا سػػبؽ ،ةقػػد جػػا ةػػي الفقػرة ب منػ  " :لانسػػاف اليػػؽ ةػػي االسػػتقمؿ بفػػوكف ي ات ػ ال"احػػة ةػػي مسػػشن كأس ػرت
كمالػ واتصققاالتو ،كال جػػكز التجسػػس أك الرقابػػة

صٖٔ

ػ أك اإلسػػا ة إلػ سػػمعت كتجػػب يما تػ مػػف شػػؿ تػػد"ؿ تعسػػفي"

كنرل ةي هذد الفقرة التفح ؿ ةي إطار ف :األول ذشر المجاؿ الذم نيف بحددد كهك يرمة االتحػاالت ،والثقاني :التأش ػد
دـ جكاز التجسس أك الرقابة

.

املطلب الرابع :احلق يف حفظ األسرار.
تضا مف هػذا العنػكاف العمػكـ كالفػمكؿ ،ةمػا عػد سػ انر "ت ػؼ بػا"تمؼ المجػاالت التػي نبثػؽ مندػا ،ةدنػاؾ أسػرار

يرب ة ،كمدن ة ،كمال ة اقتحػاد ة ،كادار ػة كاجتما ػة كطب ػة كه ػ قـ جػرا ،كلشػف السػرار التػي تدمنػا ةػي نطػاؽ د ارسػتنا هػذد
هػػي الس ػرار المتع قػػة بالي ػػاة ال"احػػة ،كلعػػؿ أهػػـ يق ػ ف بػػرزاف هنػػا همػػا :الس ػرار ال"احػػة بالي ػػاة الزكج ػػة ،كالس ػرار

الف"ح ة ب ف الةراد.
أمػػا السػرار ال"احػػة بالي ػػاة الزكج ػػة ،ةدػػي مػػف السػرار البالغػػة اليساسػ ة ةػػي المنظػػكر اإلسػػممي ةياطدػػا بمز ػػد نا ػػة

كس جدا بتيذ ر "اص ةعػد مػف شبػا ر الػذنكب أف ففػي أيػد الػزكج ف سػر حػايب بمػا "ػص العمقػة الجنسػ ة كذلػؾ بػذشر مػا
ػ ذم يندى وػة كلػب ،ذشػر الد تمػي مندػا
قع مف تفاح ؿ الجماع كنيكها ممػا "فػ ؛ لمػا ترتػب ػ ذلػؾ مػف مفاسػد ال ت"فػ
صٗٔ
أف ة إ ذا ن ل ميشي ن كا بة ل  ،كة ػ أ ضػان هتشػان لمػا أجمعػت العقػم ػ تأشػد سػترد كقػبا نفػرد  ،ةقػد جػا الك ػد نػ
اس ً ٍن ىد ً
ضي إًلى ام أرىتً ً  ،كتيٍف ً
الرج ىؿ ٍف ً
اهلل مٍن ًزلىةن كـ اٍلًق ً
 بقكل " :إً قف ًم ٍف أى ىفصر القن ً
ضي إًلىٍ ً  ،ثيقـ ى ٍن يفير ًسقرىها"صَٕ .
امة ،ق ي ي
ى ىٍ ى ى ى
ٍى ى
كأما ما "ص السرار الف"ح ة ب ف الةراد ،ةقد جع تدا الفر عة الغ ار مف قب ؿ المانة التي جػب ػ المش ػؼ
ػت ةدػي أمانػة"
يفظدا ،مف ذلؾ يد ث" :إذا يػ قدث الرجػؿ باليػد ث ثػـ التف ى
التفت أم :ااب ف المج س أك التفت م نان كفػماالن فظيقر مقن حالقو بقالقرائن أف قحػدد أف ال ط ػع
صُٕ

الذم يدث ب صةدي أم الش مة التي يدث بدا صأمانة

قػاؿ المنػاكم ةػي فػري لدػذا اليػد ث" :صثػـ
ػ يد ثػ ا ػر

ند الميػدث أكد ػ إ اهػا ةػإف يػدث بدػا ا ػرد ةقػد "ػالؼ أمػر اهلل ي ػث

أدل المانة إل ا ر أه دا"صِٕ  ،ثـ ب ف أف إةفا السر عد " انة كهك يراـ إذا شاف ة إضرار.

ك مشنن ػػا أف ن ػػدرج تي ػػت ه ػػذا الي ػػؽ ة ػػي يف ػػظ السػ ػرار م ػػا تكس ػػع ة ػ ػ بع ػػض الش ػػاتب ف ة ػػي تع ػػدادهـ لمج ػػاالت ي ػػؽ
ال"حكح ػ ة ،ةبعض ػدـ ػػذشر مفدػػكـ الس ػرار ال"احػػة ك تبعدػػا بػػأنكاع الس ػرار ال"احػػة مثػػؿ :الس ػرار صالمدن ػػة ،كالمال ػػة،

كالحي ة ،كالزكج ة ،كاالبتشار ػة شمثػؿ مػا ةعػؿ القيطػاني ةػي بيثػ يما ػة ال"حكحػ ة ةػي ضػك مقاحػد الفػرعة اإلسػمم ةصّٕ ،
كالمتأمؿ ةي جز ات الفق اإلسػممي جػد المث ػة متضػاةرة ػ بيمػد اهلل ػ لشػؿ يقػؿ مػف هػذد اليقػكؿ ،ةع ػ سػب ؿ المثػاؿ نجػد
ب"حكص السرار الطب ة أف مف أهـ كاجبات الميتسػب -كهػك منحػب شػاف تػكالد ةػي الػدكؿ اإلسػمم ة ر ػ س فػرؼ

ػ

الفػػوكف العامػػة مػػف مراقبػػة السػػعار كر ا ػػة ا داب -أف أ"ػػذ ػ الطبػػا دػػدان أف قسػػمكا ػ أف ال عط ػكا أيػػدان دكا ن
ضا انر ،كأف غضكا مف أبحارهـ ػف الميػارـ ،كأف ال ففػكا السػرار أك دتشػكا السػرارصْٕ  ،ك ػ ذلػؾ ةقػس ػ أحػياب
المدف ،ةقد قعدت قا دة امة بدذا ال"حكص أن عد مف أمانة المج س شػؿ مػا اط ػع
زاكلدا ،شالطب ب كالمفتي كأم ف السر كا رهـصٕٓ .

ػ حػايب بمقتضػ المدنػة التػي
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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كةػػي مجػػاؿ القػػانكف ،نجػػد العد ػػد مػػف السػرار التػػي ةػػرض القػػانكف

ػ يام دػػا ػػدـ إةفػػا دا أك البػػكح بدػػا ،كشفػػؿ

لحياب اليؽ ةي يفظدػا اليما ػةى القانكن ػةى المزمػة لػذلؾ ،كلػذا نجػد ةػي التفػر عات المعاحػرة تعػداد جػ ار ـ متع قػة بدػذا

ال"حػػكص شجر مػػة إةفػػا الس ػرار الطب ػة ،كجر مػػة إةفػػا الس ػرار المدن ػػة ،كتجػػر ـ إةفػػا الب انػػات الف"ح ػ ة إل ػ مػػا

هنالؾ مف قكان ف كنظـ تظدر ب ف الف نة كال"رلصٕٔ .
خامتة البحث وأٍه اليتائج والتوصيات.

مف "مؿ هذد الدراسة مشف ال"ركج بأهـ النتائج التي نجم دا ةي النقاط ا ت ة:

ُ -اليؽ ةي ال"حكح ة ةي الفق اإلسممي هك :ما ألزمت أك " رت الفػر عة ة ػ الفػ"ص بػالتيفظ
اطم ان أك تحرةان.

ِ -الثػر المترتػب ػ ال"ػػمؼ ةػي تعر ػؼ اليػػؽ ةػي ال"حكحػ ة ظدػر

ػ مػف ا "ػر ف

ػ سػعة دا ػرة كنطػػاؽ اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة،

ةش مػػا شػػاف التعر ػػؼ مض ػ قان لمفدػػكـ اليػػؽ انعشػػس ذلػػؾ ػ نطاق ػ كمجالػػ  ،كش م ػا اتسػػع المفدػػكـ فػػددنا تكسػػعان ةػػي
المجاالت كتعددان ةي المظاهر كالتطب قات.

ّ -المياكالت ةي ت مس طب عة اليؽ ةي ال"حكح ة ةػي الفقػ اإلسػممي لػـ ت ػؽ العنا ػة المتكقعػة مػف ًقىبػؿ البػايث ف ،ةمػندـ
مف يحر نفس بإ طا إيدل ال" ار ف المكجػكد ف ةػي القػانكف إمػا بشكنػ حقق ممكيقة أو حققاً شخصقياً ،كقػد اقتػرب مػف
هػػذد القضػ ة مػػف يػػاكؿ أف ضػػع هػػذا اليػػؽ ةػػي إيػػدل التقسػ مات المقػػررة ل يقػػكؽ ةػػي الفقػ اإلسػػممي ،كا"تػػار البايػػث
الرأم القا ؿ بشكن مف اليقكؽ ال"الحة ل عبد ،أك اليقكؽ المفترشة ب ف اهلل تعال كالعبد كيؽ العبد ة دا االب.
ْ -الفرعة اإلسمم ة بما أكردت مف تطب قات ةي هذا اليؽ ح ا أف تستك ب جم ػع ناحػر اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة لشػؿ
الفػػ"اص كبمػػا تكاشػػب كمعط ػ ً
ػات العحػػر كمػػا سػػتجد مػػف تطػػكر ةػػي هػػذا الفػػأف؛ كذلػػؾ ةػػي يػػاؿ نظرنػػا إلػػ تمقققك
التطبيقات عمى أنيا أصول ومبادئ عامة ضابطة لدذا المحط ا.

التوصيات:
ُ-

فت البايث أنظار البايث ف المت"حح ف إل ضركرة ربػط مكضػكع طب عػة اليػؽ ةػي ال"حكحػ ة ةػي الفقػ اإلسػممي

بع ـ المقاحد الفر ة.
 -2يػػث الجدػػات التفػػرع ة ةػػي الػػدكؿ اإلسػػمم ة ػ سػػف التفػػرعات الضػػامنة ل يػػؽ ةػػي ال"حكحػ ة كمكاشبػػة مسػػتجدات

العحر ةي هػذا المجػاؿ ،مػف قب ػؿ انتفػار أجدػزة المراقبػة كالكسػا ؿ اليد ثػة التػي تتسػ ط ػ الي ػاة ال"احػة ،كد ارسػتدا
كةؽ ما عرؼ بالس اسة الفر ة.

اهلوامش.
صُ الف رك لزبػػادم ،مجػػد الػػد ف أبػػك طػػاهر ميمػػد بػػف عقػػكب صت ُٕٖهػ ػ  ،القققاموس المحققيط ،تيق ػػؽ :مشتػػب تيق ػػؽ الت ػراث ةػػي موسسػػة
قسكس ػػي ،لبن ػػاف ،ب ػػركت ،موسس ػػة الرس ػػالة ل طبا ػػة كالنف ػػر كالتكز ػػعُِْٔ ،هػ ػػََِٓ/ـ ،صطٖ
الرس ػػالة بإفػ ػراؼ :ميم ػػد نعػ ػ ـ العر ي

صٕٖٓ.
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صِ أبػػك القاسػػـ اليس ػ ف بػػف ميمػػد المعػػركؼ بال اراػػب الحػػفداني صت َِٓهػ ػ  ،المفققردات فققي غريققب القققرنن ،تيق ػػؽ :حػػفكاف ػػدناف
الداكدم،

دمفؽ ب ركت ،دار الق ـ ،الدار الفام ةُُِْ ،هػ ،صطُ  ،صِْٔ.

صّ نظر :محطف أيمد الزرقا ،المدخل إلى نظرية االلتزام العامقة فقي الفققو اإلسقالمي ،الفققو اإلسقالمي فقي ثوبقو الجديقد(،)3
صْ

دمفؽ ،دار الق ـَُِْ ،ـ ُٗٗٗـ ،صطُ  ،صُٗ.
سكم ،أيمد

سكم ،المدخل لمفقو اإلسالمي تأريخو ومصادره ،نظرية الممك ،والعقد ،وعواعده الكمية ،القاهرة ،محر ،دار

االتياد العربي ل طبا ةُٕٖٗ ،ـ ،صَّٓ.

صٓ ابف منظكر اإلةر قي ،جماؿ الد ف ميمد بف مشرـ ،لسان العرب ،ب ركت ،دار حادر ،جٖ ،صَِٗ ص"حص .
صٔ أيمد بف ميمد بف

ي الف كمي ثـ اليمكم ،أبك العباس صت نيك َٕٕهػ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ب ػركت،

المشتبة الع م ة ،جُ ،صُُٕ.

صٕ ميمد يسف جبؿ ،صََُِ ـ  ،المعجم االشقتقاعي المؤصقل أللفقاظ الققرنن الكقريم (مؤصقل ببيقان العالعقات بقين ألفقاظ الققرنن
الكريم بأصواتيا وبين معانييا) ،القاهرة ،مشتبة ا داب ،صطُ  ،جُ ،صٓٔٓ.

صٖ إبراه ـ شماؿ إبراه ـ ميمػد ،الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حقق اإل نسقان فقي اتصقاالتو الشخصقية فقي الفققو اإلسقالمي
والقانون الجنائي ،محر ،دار الشتب القانكن ةََُِ ،ـ ،صّٓ.

صٗ الدم ـ ،بدال ط ؼ ،جرائم االعتداء عمى الحياة الخاصة وعقوبتيا في الشريعة والقانون ،صرسالة ماجست ر مف ش ة الفر عة
كالقانكف ،القاهرة ،محرُُٖٗ ،ـ ،صَُٕ.

صَُ أسامة الس د بدالسم ع ،الحق في الخصوصية والتعويض عنو بقين الفققو اإلسقالمي والققانون ،باإلسػشندر ة ،محػر ،منفػأة
المعرؼُّْٔ ،قَُِٓ ،ـ ،صُِ.

صُُ

بػداهلل مبػػركؾ النجػار ،الضققرر األدبققي ومقدى ضققمانو فققي الفقققو اإلسققالمي والققانون دراسققة مقارنققة ،محػر ،دار الندضػػة العرب ػػة،

صطُ َُٗٗ ،ـ ،صَُّ .كأسامة الس د بدالسم ع ،الحق في الخصوصية والتعويض عنو بين الفقو اإلسالمي والقانون،
صِِ.

صُِ نقم مف :جمد ،س ـ ،الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائقري والفققو اإلسقالمي ،صرسػالة ماجسػت ر ،
كه ػراف ،الج از ػػرَُِّ ،ـ ،صُِ ،ػػف :بػػداهلل يس ػ ف ،اإلسققالم وحقققوق اإل نسققان الفرديققة ومققدى تمتققع المصققريين بحققريتيم
الشخصية ،صأطركية دشتك ارد  ،ش ة اليقكؽ ،جامعة اإلسشندر ةُٗٗٓ ،ـ ،صّٕٗ.

صُّ د .ناحر بف " فة ال كااني ،مسكاات التعػدم

ػ يػؽ ال"حكحػ ة ةػي إ ازلػة المنشػر ،د ارسػة د ك ػة تأحػ ة ،مج ػة ش ػة

الع كـ ،جامعة القاهرة ،محر ،العدد َُِِْٕ ،ـ ،صَْٓ.ُْٓ ،

صُْ ال كااني ،مسكاات التعدم

يؽ ال"حكح ة ،ص َْٓ ،ةي هامش الحفية ،كشاف الجدر ب أف ضع ةي متف بيث !

صُٓ الجندم ، ،ضمانات حرم الحياة الخاصة في اإلسالم ،صَُ.
صُٔ نظػػر :العجػػمف ،سػ ماف بػػف بػػداهلل بػػف سػ ماف ،حققق اإل نسققان فققي حرمققة مراسققالتو واتصققاالتو الياتفيققة الخاصققة فققي النظققام
الجنائي السعودي( ،رسالة ماجست ر  ،الر اض ،جامعة نا ؼ العرب ة ل ع كـ المن ةُِْٔ ،هػََِٓ ،ـ ،صّٓ كما بعدها.
صُٕ لمز د مف التفح ؿ ةي تقس مات اليقكؽ ةي الفق اإلسممي :نظر :الزي ػي ،كهبػة ،الفققو اإلسقالمي وأدلتقو ،نظريقة الحقق،
دمفؽ ،دار الفشر ،صطُِ  ،ماْ ،صُّٕٖ.

صُٖ العجمف ،حق اإل نسان في حرمو مراسالتو ،صّٓ.
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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صُٗ العجمف ،حق اإل نسان في حرمو مراسالتو ،صّٓ.
صَِ العجمف ،حق اإل نسان في حرمو مراسالتو ،صّٕ.
صُِ نظر :معف سعكد ميمد أبك بشر ،مندا الفر عة اإلسمم ة ةي يما ة الي اة ال"احة مقارنان بالفشر القػانكني ،مجمقة الشقريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشك ت ،مج س النفر الع مي ،المج د صِّ العدد ََُُُِٕ ،ـ ،صُٕٓ.

صِِ معف سعكد ،منيج الشريعة اإلسالمية في حماية الحياة الخاصة ،صّٕٓ.

صِّ نظػػر :أسػػامة السػ د بدالسػػم ع ،الحققق فققي الخصوصققية والتعققويض عنققو بققين الفقققو اإلسققالمي والقققانون ،صِٓ .ك ػػاق ي
ةضػ ي ،الحمايققة القانوني قة لمحققق فققي حرمققة الحيققاة الخاصققة ،أطركيػػة دشتػػك ارد ،قسػػطنط ن ة ،ك ازرة التع ػ ـ العػػالي كالبيػػث

الع مي ،جامعة ال"كة منتكرم ،ش ة اليقكؽ سنة ََُُُِِِ-ـ ،صٗٗ.
صِْ الز بي،

ي أيمد بد ،حق الخصوصية فقي الققانون الجنقائي م دراسقة مقارنقةم ،طػراب س  -لبنػاف ،الموسسػة اليد ثػة ل شتػاب،

ََِٔـ ، ،صَُْ.

صِٓ لمز د مف االطػمع ػ االتجاهػات ةػي هػذد المسػألة يسػف الرجػكع إلػ  :سػكزاف ػدناف السػتاذ ،انتدػاؾ يرمػة الي ػاة ال"احػة بػر
اإلنترنت "دراسة مقارنة" ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االعتصادية والقانونية ،المج د صِٗ  ،العدد صّ َُِّ ،ـ ،صِْٗ.

صِٔ سػػاجت ،فػػاشر جم ػػؿ ،الحققق فققي الخصوصققية كحققق مققن حقققوق اإل نسققان ،بيػػث مقػػدـ إل ػ مرشػػز النمػػا ليقػػكؽ اإلنسػػاف،
جمدكر ة العراؽَُِٔ ،ـ ،صْ.

صِٕ نظر

سب ؿ المثاؿ " :ؼ اهلل زهرة ،الحمايقة الجنائيقة عقن انتيقاك حرمقة الحقق فقي الحيقاة الخاصقة ،رسػالة ماجسػت ر،

إف ػراؼ السػػتاذ الػػدشتكر" :نفكسػػي بػػدالعز ز ،الج از ػػر ،جامعػػة م ػكالم الطػػاهرَُِٔ ،ـَُِٕ-ـ ،ص ْٖ .كابػػف ي ػػدة،

ميمد ،االستقمؿ القانكني ل يؽ ةي الي اة ال"احة ،مجمة الجنان لحقوق اإل نسان ،لبناف ،العدد السابعَُِْ ،ـ ،صٕٓ.

صِٖ ميمػػد الطػػاهر بػػف ميمػػد بػػف ميمػػد الطػػاهر بػػف افػػكر التكنسػػي ،التحريققر والتنققوير ،الػػدار التكنس ػ ة ل نفػػر ،تػػكنسُْٖٗ ،ـ ،جُ،
صُِٔ.

صِٗ سػ ـ جػػمد ،الحققق فققي الخصوصققية ،صَُْ .ك نظػػر شػػذلؾ :الػػدامي ،ميمػد ارشػػاف ،حمايققة الحيققاة الخاصققة فققي الشققريعة
اإلسالمية ،محر ،دار السمـ ل طبا ة كالنفرُٖٗٓ ،ـ ،صّْ.

صَّ الدامي ،حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية ،صّْ .كشذلؾ نظر :باسػـ ميمػد ةاضػؿ ،الحقق فقي الخصوصقية
بين اإلطالق والتقييد ،اإلسشندر ة ،محر ،دار الجامعة الجد دةَُِٖ ،ـ ،صد .ط  ،صْٓ.

صُّ أسامة الس د بدالسم ع ،الحق في الخصوصية والتعويض عنو ،صِّٖ.
صِّ تنػػك ر أيمػػد بػػف ميمػػد نػػذ ر ،حققق الخصوصققية دراسققة مقارنققة بققين الفقققو اإلسققالمي والقققانون اإل نجميققزي ،أطركيػػة دشتػػكراد،
الجامعة اإلسمم ة العالم ة بإسمـ لبادُِْٖ ،قََِٕ/ـ ،صِّٗ.

صّّ الكه بي،

ي حالا رف د ،الحماية الجنائية لمحيقاة لخاصقة ل نسقان فقي الشقريعة اإلسقالمية والققوانين الوضقعية ،صرسػالة

الدرسػػات الع ػػا ،قسػػـ العدالػػة الجنا ػػة ،إفػراؼ :الػػدشتكر
ماجسػػت ر  ،الر ػػاض ،أشاد م ػػة نػػا ؼ ل ع ػػكـ العرب ػػة المن ػػة ،معدػػد ا

ميمد رةةُِِْ ،قََُِ/ـ ،صُُّ ،ُّْ-صِْ.ْٓ-
صّْ نظر :فعباف ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة ،صٖٓ.
صّٓ أسامة الس د ،الحق في الخصوصية ،صِّ.
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صّٔ نظػػر :لؿ ط ػ  ،بػػداهلل سػػالـ بػػداهلل" ،حكح ػ ة الفػػرد ةػػي الفق ػ اإلسػػممي كمكقػػؼ التفػػر عات القانكن ػػة ةػػي دكلػػة اإلمػػارات
العرب ة المتيدة مندا ،مجمة األمن والقانون – أكاديمية شرطة دبقي ،اإلمػارات ،المج ػد صِّ العػدد َُُِٓ ،ـ ،صِّٗ.
ك نظر :باسـ ميمد ةاضؿ ،الحق في الخصوصية بين اإلطالق والتقييد ،صُٖ .ِٗ-

صّٕ نظر :الموسوعة الفقيية الكويتية ،حادر ف :ك ازرة الكقاؼ كالفوكف اإلسمم ة ،الشك ت ،مف َُُِْْْٕ-هػ ،الشك ت،
دار السمسؿ ،صطِ  ،جِٓ ،صَُٕ صالسشن  ،جّ ،ص ُْْ صاالست ذاف .

صّٖ أ"رج  :مس ـ بف اليجاج أبك اليسف القف رم الن سػابكرم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلقى رسقول ا

 ،شتػػاب ا داب ،بػػاب تيػػر ـ النظػػر ةػػي ب ػػت ا ػرد ،تيق ػػؽ :ميمػػد ة ػواد بػػد البػػاقي ،ب ػػركت ،دار إي ػػا الت ػراث العربػػي،
اليد ث رقـ صُِٖٓ  ،جّ ،صٗٗٔ.

صّٗ القرطبي ،أبك بد اهلل ميمد بف أيمد بف أبي بشر بف ةػرح النحػارم ال"زرجػي فػمس الػد ف ،الجقامع ألحكقام الققرنن ،تيق ػؽ :أيمػد
البردكني كابراه ـ أطف ش ،القاهرة ،دار الشتب المحر ةُّْٖ ،هػُْٗٔ/ـ ،صطِ  ،جُِ ،صُِِ صالمسألة الكل .

صَْ الكه بي ،الحماية الجنائية ،صُّٓ.

صُْ أبػك السػػعكد العمػػادم ميمػػد بػػف ميمػػد بػػف محػػطف  ،تفسققير أبققي السققعود (إرشققاد العقققل السققميم إلققى مزايققا الكتققاب الكققريم)،
ب ركت ،دار إي ا التراث العربي ،جٔ ،صُٖٔ.

صِْ المرجع السابق ،جٔ ،صُٖٔ.
صّْ ا لكسي ،فداب الد ف ميمكد بف بد اهلل اليس ني ،روح المعاني في تفسقير الققرنن العظقيم والسقبع المثقاني ،تيق ػؽ:
بد البارم ط ة ،ب ركت ،دار الشتب الع م ةُُْٓ ،هػ ،صطُ  ،جٗ ،صِّٖ.

ػي

صْْ المرجع السابق ،جٗ ،صِّٖ.
صْٓ المرجع السابق ،جٗ ،صِّٖ.
صْٔ الكه بي ،الحماية الجنائية ،صُّٔ.
صْٕ ميمػػد شمػػاؿ الػػد ف إمػػاـ ،االيتسػػاب كيرمػػة الي ػػاة ال"احػػة ،مجمققة المسققمم المعاصققر صمج ػػة دكر ػػة ميشمػػة  ،العػػدد ّٓ،
ُٖٖٗـ ،صُِ.

صْٖ اإلعالن العالمي لحقوق اإل نسان نظر :المكقع اإللشتركني لمنظمة المـ المتيدة( .مرجع سابق).
صْٗ المادة ُٖ ،الفقرات :أ ،ب ،ج ،نظر :المكقع اإللشتركني الرسمي لمنظمة التعاكف اإلسممي:
صَٓ نظر :فعباف ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة ،صّٖ–ِٗ.
صُٓ رجع

ػ سػب ؿ المثػاؿ :الد تمػي ،أيمػد بػف ميمػد بػف
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ػي بػف يجػر السػعدم النحػارم ،فػداب الػد ف فػ

اإلسػمـ ،أبػك

العباس صت ْٕٗه ػ  ،الزواجقر عقن اعتقراف الكبقائر ،دمفػؽ ،دار الفشػرَُْٕ ،ه ػُٖٕٗ/ـ ،صطُ  ،جِ ،صٖٓ ،صِٗ،

ّٗ ،صَِٕ.

صِٓ الفػػثرم ،سػػعد بػػف ناحػػر ،مقاصققد الشققريعة اإلسققالمية فققي المحافظققة عمققى ضققرورة العققرض ووسققائميا مققن خققالل محاربققة
الشائعات ،الر اض المم شة العرب ة السعكد ة ،دار إفب ا ل نفر كالتكز ع ،صد .ت  ،صٖ.

صّٓ أ"رج  :الب"ارم ،ميمد بف إسما ؿ أبك بداهلل الجعفػي ،الجقامع المسقند الصقحيح المختصقر مقن أمقور رسقول ا  وسقننو
وأيامو(صحيح البخاري) ،شتاب الضايي باب مف قاؿ الضي

كـ النير ،تيق ؽ :ميمد زه ر بف ناحر الناحػر ،دار طػكؽ

النجاة صمحكرة ف الس طان ة بإضاةة ترق ـ :ميمد ةواد بد الباقي ُِِْ ،هػ ،صطُ  ،اليد ث رقـ صَٓٓٓ  ،جٕ ،صََُ.
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مصطلح (احلق يف اخلصوصية) يف الفقُ اإلسالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صْٓ أ"رجػ مسػ ـ ةػػي صققحيحو ،شتػػاب البػػر كالحػ ة كا داب ،بػػاب تيػػر ـ ظ ػػـ المسػ ـ ،ك"ذلػ  ،كايتقػػارد كدمػ  ،ك رضػ  ،كمالػ ،
اليد ث رقـ صِْٔٓ  ،جْ ،صٖٔٗ

صٓٓ نظر :الفثرم ،سعد بف ناحر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية في المحافظة عمى ضرورة العرض ،صَُ.
صٔٓ اإلعالن العالمي لحقوق اإل نسان نظر :المكقع اإللشتركني لمنظمة المـ المتيدة.

https: //www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

صٕٓ المكقع اإللشتركني الرسمي لمنظمة التعاكف اإلسمميhttps: //www.oic-oci.org/home/?lan=ar.
صٖٓ لمز د مف التفح ؿ نظر :الموسوعة الفقيية الكويتية جّٗ ،صُْٕ صم ت .
صٗٓ نظر

سب ؿ المثاؿ :أبك زهرة ،ميمد بف أيمد بف محطف بف أيمد ،خاتم النبيين صمى ا

دار الفشر العربيُِْٓ ،هػ ،جّ ،صٕٖٓ ،الفقرة رقـ صٕٕٓ .

عميو ونلو وسقمم ،القػاهرة،

صَٔ ال"كاطرة ،بدالعز ز ميمكد ،ضمانات الحق في سرية المراسالت ،دراسة مقارنة في الشريعة اإلسقالمية والمواثيقق الدوليقة

والتشققريعات األخققرى ،صماجسػػت ر ةػػي القػػانكف العػػاـ  ،جامعػػة موتػػة ،الردف ،الػػدار الع م ػػة الدكل ػػة ل نفػػر كالتكز ػػعُّْ ،ق/

َُِٕـ ،صطُ  ،صٕٗ كما بعدها

صُٔ نظر :س ـ جمد ،الحق في الخصوصية ،صُُُ كما بعدها.
صِٔ شما ةي ا ة ّٔ مف سكرة اإلس ار .

صّٔ الترمذم ةي سننو ،اليد ث رقـ صُِّٕ  ،جْ ،صٖٓٓ.

صْٔ أ"رج أبك داكد ةي سننو ،شتاب الدب ،باب ةي التفد د ةي الشذب ،اليد ث رقـ صِْٗٗ  ،جْ ،صِٖٗ.
صٓٔ ال"كاطرة ،ضمانات الحق في سرية المراسالت ،صٖٖ.

صٔٔ م سػػكرب ،س ػ فاف بػػاشراد ،يما ػػة اليػػؽ ةػػي سػػر ة المشالمػػات الداتف ػػة كاإللشتركن ػة ،مجمقققة كميقققة الققققانون لمعمقققوم القانونيقققة
والسياسية ،جامعة شرشكؾ  -ش ة القانكف كالع كـ الس اس ة ،المج دصٓ  ،العدد صَِ َُِٕ ،ـ ،صُٕٖ.

صٕٔ اإلعالن العالمي لحقوق اإل نسان نظر :المكقع اإللشتركني لمنظمة المـ المتيدة.

صٖٔ إ مف القاهرة يكؿ يقكؽ اإلنساف ةي اإلسمـ ،نقم ف المعاهدات كالحشكؾ اإلق م ة ليقػكؽ اإلنسػاف ،الكثػا ؽ اإلسػمم ة،
جامعػػة من سػػكتا ،مشتبػػة يقػػكؽ اإلنسػػاف ،المكقػػع اإللشتركنػػي ةػػي الفػػبشة العنشبكت ػػة ،صتػػـ إضػػاةتدا بتحػػر ا مػػف قبػػؿ المعدػػد

الدكلي ليقكؽ اإلنساف بجامعة دم بكؿ ف شااك http: //hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html ،
صٗٔ ابف يجر الد تمي ،الزواجر عن اعتراف الكبائر ،جِ ،صْٔ ،الشب رة رقـ صُٓٔ .

صَٕ أ"رج مس ـ ةي صحيحو ف أبي سع د ال"درم ،شتاب النشاح ،باب تيرـ إةفا سر المرأة ،اليد ث رقـ صُّْٕ  ،جِ ،صَٔ.
صُٕ أ"رج أبك داكد في سننو ،شتاب الدب ،باب ةي نقؿ اليد ث ،اليد ث رقـ صْٖٖٔ  ،جْ ،صِٕٔ ،كالترمػذم ةػي سقننو:
سػ  ،سقنن الترمقني ،أبػكاب البػر كالحػ ة ،بػاب مػا جػا

ميمد بف س بف ىس ٍكرة بف مكس بف الضياؾ ،الترمػذم ،أبػك
أف المجػػالس أمانػػة ،تيق ػػؽ كتع ػػؽ :أيمػػد ميمػػد ف ػاشر صج ػ ُ ِ ،كميمػػد ة ػواد بػػد البػػاقي كل"ػػركف ،محػػر ،فػػرشة مشتبػػة
كمطبعة محطف البابي الي بيُّٗٓ ،هػُٕٗٓ/ـ ،صطِ  ،اليد ث رقـ صُٗٓٗ  ،جْ ،صُّْ.

صِٕ المناكم ،ز ف الد ف ميمد المد ك بعبد الػروكؼ بػف تػاج العػارة ف بػف

ػي بػف ز ػف العابػد ف اليػدادم القػاهرم ،فقيض الققدير

شرح الجامع الصغير ،محر ،المشتبة التجار ة الشبرلُّٓٔ ،ق ،صطُ  ،جُ ،صِّٗ ،اليد ث رقـ صُٔٓ .

صّٕ القيطاني ،مسفر بف يسف ،حماية الخصوصية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسقالمية ومقتضقيات العمقل األمنقيُِْٖ ،ق/
ََِٕـ ،السعكد ة ،ش ة الم ؾ الفدد المن ة ،بيث ميشـ ةي مج ة البيكث ،صّ الفدرسة :المط ب الثاني أك الرابع.
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صْٕ المػػاكردم ،أبػػك اليسػػف

ػػي بػػف ميمػػد بػػف يب ػػب ،أدب القققدنيا والقققدين ،محػػر ،مشتبػػة كمطبعػػة محػػطف البػػابي الي بػػي،

ُّٕٗـ ،صد .ط  ،صَِٖ.

صٕٓ الموسوعة الفقيية الكويتية ،جٓ ،صِْٗ ،صأمانة المج س .
صٕٔ نظر

سب ؿ المثاؿ :الكل دات ،بدالريمف ب د اهلل ،الحماية الجزائية ألسقرار المينيقة فقي الققانون األردنقي ،صرسػالة ماجسػت ر ،

إفراؼ :الدشتكر ميمد كدة الجبكر ،جامعة الفرؽ الكسط ل دراسات الع ا ،ش ة اليقكؽ ،مافََُِ ،ـ ،صُٗ.
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