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 بإنشاء الفضائيات اإلسالمية األحكام الفقهية املتعلقة

 :  ملخص البحث

ن أصدق ما حيقق عامليـة الـدين اإلسـالمن انشـاء الفضـائيات املهتمـة ب شـر        م
وجــاء هــلا الليــد لييــدد ضــاب  الفضــائية  ، وأحكــام الشــريعة، الــدعوإ اا اه

 : ويوضح أحكام انشائها بليان، اإلسالمية
كأحكـام دراسـة   ؛ األحكام الفقهية املتعلقة باخلطوات اإلجرائية إلنشـاء ضضـائية   -1

واعداد املادإ الرباجمية الـ  غططـن بـد     ، تصدار الرتاخيص الالزمةواس، اجلدوى
 . الق اإ التجرييب

ناضـلإ  كأحكـام ضـتح   ؛ واألحكام الفقهية املتعلقـة بأسـلمة الفضـائيات التقليديـة     -2
 . حتوهلا اا ضضائية اسالميةأو ، اسالمية لفضائية غري اسالمية

مـن جهـة املصـا     ؛ ات اإلسالميةواألحكام الفقهية املتعلقة بآثار انشاء الفضائي -3
 . واملوازنة بي ها حبسب احملددات الشرعية، واملفاسد

وحمـددات رـرعية موجهـة    ، وخرج الليد ب تـائ  بي  ـض ضـواب  املشـروعية    
 . آلليات انشاء الفضائيات اإلسالمية

 . واه احلمد أواًل وآخًرا على غوضيقه
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Abstract 

Jurisprudence rules concerning the establishment of the 

Islamic satellite channels.  

 One of the most reliable believe that achieves the globalism 

of Islamic religion is the establishment of satellite channels 

interested in the deployment of the invocation to God, the 

provisions of Sharia, this research was presented to determine the 

regulation of Islamic satellite channels, explains the provisions of 

its creation through the illustration of:  

(1) Jurisprudence rules concerning procedural steps for the 

establishment of a satellite channel; as the feasibility study, 

obtaining the necessary licenses, the preparation of 

programmatic material that covers the broadcast of the channel.  

(2) Jurisprudence rules concerning Islamize of the traditional 

channels; as opening an Islamic space window for non-Muslim, 

or transformation into an Islamic satellite channel.  

(3)  Jurisprudence rules concerning the effects of the establishment 

of the Islamic satellite channel; on the pros and cons, according 

to the budget including the legitimate determinants.  

The research concluded with results that showed the 

legitimacy controls, and the legitimacy determinants oriented to the 

mechanisms of the establishment of Islamic satellite channels.  

 

Praise be to God, first and foremost to reconcile.  
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 :  املقــدمــة

بدين اإلسـالم، وجعـ  بشـارغه ونلارغـه      مد ه اللي أرس  نلي ا حممًدا احل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  عاملية الوجهة، ضقال عز مـن اائـ :  

وجعـ    ،(2)چہ  ھ     ھ    ھ   ھٹ چ وجع  كتابه عاملن اهلدف، ضقـال   ، (1)چۈ

 وجعـ  ( 3)،چگ  گ     ک  ک  گچ  رسوله عاملن األثـر، ضقـال سـليانه:   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ٹ چ عامليــة الربكــة واهلدايــة، ضقــال  اللتــه

٩٦آل عمران:  چں  ں  
(4).  

الـ  غـدت   ، ومن أصدق ما حيقق هله العاملية غلك الوسائ  اإلعالمية امللهلة
ضامتألت بها الليـوت ومقـار العمـ     ، وغص ع غصوراغهم، غوجه عقول كثري من اللشر

( 5)،"من يسيطر على الصورإ يسيطر على العقول": ضيها اول القائ وصدق ، وامل تديات

ــ     ــله العل ــق ه ــن أطل ــثرًيا م ــة ك ــن احلقيق ــد ع ــن ي يلع ــن  وم ــى دي ــاع عل ارإ: "ال 
  ."(6)غلفزيوناغهم!!

سـلتمرب   30واد بدأت مقدمات اللد  امللارر عن طريق األامـار الصـ اعية     
اســتمدمض رــركة أمريكيــة القمــر وضيــه ، م   الواليــات املتيــدإ األمريكيــة1975

ل ق  بطولة العاي   املالكمـة للـوزن الثقيـ  مـن مـانييال اا ن ـم       ( RCA)الص اعن
  .(7)التلفزيون السلكن للعض الواليات األمريكية

أكثـر مـن    عدد األامار الص اعية ال  غدور حول األرضوبلغ ، ثم اغسع األمر
 . الفضائية اتف من الق وومئات األل غلد ، الف امرآستة 

ا ـاإ نصـرانية   الواليـات املتيـدإ      1600مـا يزيـد عـن    واذا غأمل ا أن ه اك 
( 8)-م 2010ا اإ حتى عام  80بي ما ي يتجاوز عدد الفضائيات اإلسالمية  - وحدها
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، حتى غزاحم الق ـوات امل يرضـة  ؛ علم ا مدى احلاجة اا رضد هله الق وات كًما وكيًفا
 . وغسهم   حتقيق عاملية اإلسالم، شر من ال لمات اا ال وروغسلق اا انتشال الل

اإلسالمية   حق  اإلعـالم الفضـائن ب هـور     فضائياتللداية ظهور ال خؤر ُيو
بعـد   ا اإ طيلة ال  غطري امسهـا ثم غلعتها ، هـ1419رجب عام رهر إ ا اإ اارأ   ُغر 

تابعـض بعـد ذلـك    ثـم غ ، رغـا ا اإ الرمحن االندونيسية مـن جاك ثم ، ا اإ صفاذلك اا 
، واحلكمـة ، والفجـر ، والرسـالة ، كفضـائية ادـد  ؛ العديد من الفضـائيات اإلسـالمية  

  .(9)وغريها، ودلي 

 :  أهمية البحث

 : غكمن أهمية موضوع الليد   أمور

ومـا  ، من األهمية مبكان معرضـة ررههـا الفقهـن   ، غ اوله ل ازلٍة عصرية أوهلا: 
 . ضواب يتفرع عليه من أحكام و

واسهاماغها   حتقيق نوع ، اآلثار الع يمة هلله ال ازلة على حياإ ال اع وثانيها:
ومن ثمَّ كان   خدمـة ذلـك   ، ع يم من أنواع اجلهاد الشرعن   غلليغ دين اه غعاا

 . ما يرجو العلد بركته وع يم أجره -على ضوء الضل  الشرعن  -وغأطريه 

واغساع حجم انتشارها ما ، د الفضائيات اإلسالميةكان   ازدياد أعدا وثالثها:
 . اهاًبا أو سلًلا؛ هع  الصواب واخلطأ   غقرير احلكم الفقهن عليها له بالغ األثر

 : الدراسات السابقة

؛ وحبثـه ، جاء استعراض الدراسات السابقة هللا املوضوع مما يؤكد أهمية غ اوله
وكــان   ، حباثهــا الـ  غ اولــض هـلا اجلانــب  اذ املكتلـة الفقهيــة املعاصـرإ ضقــريإ   أ  
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، وأبقى أخرى هلمـم اللـاحث   ، الدراسات املعدودإ حوله ما غطى مساحة واسعة م ه
 : ضمما كتب   هلا املوضوع

سـامن بـن خالـد    . د، وضـوابطها الشـرعية  ، برام  الق وات الفضائية اإلسـالمية  .1
، رسـالة دكتـوراه   ،م2013-هـ1434، 1ط، الرياض، نشر مكتلة الررد، احلمود

، خصصها اللاحد لليان أحكام الربام  التعليميـة واحلواريـة والرتضيهيـة واوهـا    
 . وصور ذلك لطريه، وغرك مساحة غفاصي  أحكام انشاء الفضائيات اإلسالمية

نشـر  ، سيد حممد ساداغن الشـ قيطن . د. أ، املآخل واالهابيات، الق وات الفضائية .2
وزارإ الشــئون اإلســالمية واألواــاف المية بــمركــز الليــول والدراســات اإلســ

 -هـــ 1420، 1ط، الريـاض ، اململكـة العربيـة السـعودية    -والـدعوإ واإلررـاد   
 . وغ اول أحكامها من جهة املصا  واملفاسد، م1999

حبـد  ، سعد الدين بن حممد الكيب. د، األهداف والضواب ، الفضائيات اإلسالمية .3
وغ اول أحكامهـا مـن جهـة    ، 11العدد ، من  جملة الليد العلمن اإلسالحمكم 

 . املقاصد واآلثار

وبقيــض غفاصــي  األحكــام الفقهيــة إلنشــاء الفضــائيات اإلســالمية ي غت ــاول 
 . حبد مستوٍف -ضيما أعلم  -ولصورها املتعددإ ، وي يفرد هلا، بالدراسة

 :  منهج البحث

 : لقد حتريض   كتابة هلا الليد السري وضق امل هجية التالية

حيـد أاـوم عمـع املـادإ مـن      ؛ على امل ه  االستقرائن التيليلن املقارن االعتماد .1
وامل ااشات الـواردإ  ، وأذكر أدلتها، وأوثق املعلومة، مصادرها األصلية واملعاصرإ

 . ن ما غرجح واويض داللته م هاثم أبي ، عليها
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املـلهب الواحـد    وغرغيـلها ع د العـزو اا ، الرجوع اا املراجع واملصادر األصلية .2
 . دليله بدًءا باألادم م ها، مع االستفادإ من املصادر املعاصرإ لليان غوجيه اول، أو غقوية

، مـن مصـادرها األصـلية    رري  األحاديد ال لويةو، عزو اآليات القرآنية الكرمية .3
رـر  غريـب   و، وعالمـات الرتاـيم  ، واإلمـالء ، الع اية بقواعد اللطة العربيـة  مع

 . هصطليات ال  غرد ضيالكلمات وامل

 :  خطة البحث

 : وخامتة على ال يو التالن، وأربعة ملاحد، يتكون هلا الليد من متهيد

 :وبيان األلفاظ ذات الصلة بها، وأنواعها، ويتضمن التعريف بالفضائيات التهميد . 

 :ويتضمن ، األحكام الفقهية املتعلقة بوصف الفضائيات باإلسالمية املليد األول
 : مطلل 

 :غعريف الفضائية اإلسالمية املطلب األول . 
 :ضواب  وصف الفضائيات باإلسالمية املطلب الثانن . 

 :ويتضمن ، األحكام الفقهية املتعلقة بإجراءات انشاء ضضائية جديدإ املليد الثانن
 : مخسة مطالب

 :اعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائية املطلب األول . 
 :يزانية املالية إلنشاء الفضائيةغوضري امل املطلب الثانن . 
 :استصـدار الرتاخـيص الالزمـة مـن رـركات اللـد    املـدن         املطلب الثالد

 . اإلعالمية
 :اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الق اإ املطلب الرابع . 
 :جتهيز مقرات الق اإ واللد  املطلب اخلامس . 
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 :ويتضـمن  ، لمة الفضائيات التقليديـة األحكام الفقهية املتعلقة بأس املليد الثالد
 : مطلل 

 :حتول ا اإ غري اسالمية اا ا اإ اسالمية.  املطلب األول 
 :ــانن ــة ال غلتــزم بالضــواب    املطلــب الث ضــتح ناضــلإ اســالمية لشــلكة اعالمي

 . اإلسالمية

  :األحكـام الفقهيـة املتعلقـة بآثـار انشـاء الفضـائيات اإلسـالمية        املليد الرابـع ،
 : ثة مطالبويتضمن ثال

 :اهابيات انشاء الفضائيات اإلسالمية املطلب األول . 
 :سلليات انشاء الفضائيات اإلسالمية املطلب الثانن . 
 :ــة علــى انشــاء   املطلــب الثالــد ــة بــ  اإلهابيــات والســلليات املرتغل املوازن

 . الفضائيات اإلسالمية

 :وضيها أبرز ال تائ  والتوصيات اخلامتة . 

رب العرش الع يم أن أكون اد وضقض جلمـع مـادإ هـلا    ، كريمواسأل اه ال 
السـداد والتوضيـق اا    -سـليانه   -وُرزاـض م ـه   ، وحسن غرغيلها وعرضـها ، الليد

، اللهم وأنض املستعان، ضال غكلين اا نفسن طرضة ع ؛ اللهم رمحتك أرجو، الصواب
 . وال حول وال اوإ اال باه الكريم الرمحن، وعليك التكالن
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 : التمهيد

يتأكد أواًل ، ال  أن نل    املسائ  الفقهية املتعلقة بإنشاء الفضائيات اإلسالمية
 . وحد ها املميز هلا عما يشلهها، وأنواعها(، الفضائيات) بيان مع ى كلمة

 الفرع األول: التعريف بالفضائيات: 

 : اتاج لل  ر   مع ى الفضائيات أن ُنعرج على جانل 

 : وي للفضائياتاملع ى اللط  -أ

( 10)(،ضضـاء ) وهـو اسـم مؤنـد م سـوب اا كلمـة     ، الفضائيَّات مجع ضضـائيَّة 

 : والفضاء   كالم أه  اللطة يطلق على ما اغصف بعد إ معاٍن

 : اال امرؤ القيس ،(11)االنفسا  واالغساع األول:
ــة   ــة وأرض أريضـ ــالد عريضـ   (12)بـ

 
ــريض    ــاء ع ــد   ضض ــداضع غي   (13)م

ال هعـ  اه ضـاك   : يريـدون ، اه ضاك ال يفض : للا االوا (14)؛واخللوالفراغ  والثانن: 
ليس ب  يديه ؛ صلى   ضضاء أن رسول اه  ": و  احلديد (15)،ال أس ان ضيه ضضاًء
  (16)."رنء

  (17).ما استوى من األرض والثالد:

ضاستقام من ذلـك أن مع ـى الفضـاء      ؛ وهلا األخري ي يلكره أكثر أه  اللطة
 . املكان اخلالن املتسع: للطةا

 : ومن املعانن احملدثة لكلمة الفضاء اطالاه على

( 18)."ما ب  الكواكب وال جوم من مساضات ال يعلمها اال اه" .1
 

 ( 19).اخلارجن  والفضاءاألرضن، الطالف اجلوِّي  : ويشم ، احليِّز احملي  بسطح األرض .2
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( 20).م اطق بعيدإ عن غأثري اجلاذبي ة األرضي ة  .3
 

 : املع ى االصطالحن للفضائيات -ب

 : م ها، واد ُعر ف بعد إ غعريفات، الفضائية مصطلح اعالمن

اخلـا    من مركز اللد  وغلد ، هن غلك الرتددات ال  غلتق  من ال  امر حمدد " .1
( 21)."خالل طلق خا ، بها لك  من يستقللها

 

 . ئية غق ية حبتةوه ا نرى أن هلا التعريف امنا عر ف الفضائيات بعمليات اجرا

( 22).وا وات التِّلفاز الدَّولي ة لللد "، "ضن  علوم االغ صال واإلعالم .2
 

وآخـره ي يوضـح اال   ، ال مييز الفضـائيات عـن غريهـا   ، وهلا غعريف أوله عام
 . وهو كونها دولية، حمدًدا واحًدا للفضائيات

( 23)."غِّصال غري أرضي ةعرب رلكات ا، ا اإ غليفزيوني ة غلد  ارساهلا جلميع دول العاي" .3
 

وبي ن ما مييزها ، اذ أنه حدد رك  الق وات الفضائيات؛ وهلا التعريف أجودها
 . وليسض أرضية، ورلكات بثها ضضائية، من كونها دولية؛ عن غريها من الق وات

 الفرع الثاني: أنواع الفضائيات: 

  (24)الق وات الفضائية أنواع:

وهن الق اإ ال  متتلك اسـتديو باملدي ـة   (: ستوديواا اإ ) ،ومسَج  ملارر ا اإ بد  .1
وغعتمـد  (، Control Room) مـع غرضـة حتكـم   اللـد     ، اإلعالمية أو خارجها

ملـا هلـا مـن صـفة غفاعليـة مـع       ؛ كثرًيا على الربام  ال  غلد  على اهلواء ملارـرإ 
 . باإلضاضة اا الربام  املسجلة، املشاهد
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؛ وهن ا اإ غعتمد على بد  الـربام  املسـجلة  (: نأوغوميشا اإ ) ،ضق   سَجم اإ ا .2
دون أن متتلـك  (، الكـارغون )وأضـالم األطفـال  ، والربام  الوثائقيـة ، كاملسلسالت

 . استديو لللد  امللارر

، وهن ا اإ غقدم حمتوى اعالنن   رك  ررائح ونصو  ورسـائ  : ا اإ اعالنية  .3
 . ويتم التيكم الكام  مبيتواها عرب االنرتنض

لك ها غعتمد   دخلـها األساسـن   ، وهن رليهة بالق اإ السابقة(: txt) لشاتا اإ ا .4
وميكـن اسـتثمار غق يـة    ، خدمات التيمي  املمتلفةو(، sms)خدمة الرسائ على 
 . وخدمية بعيدًا عن جمرد الدردرة، لتقديم مادإ علميةق اإ هله ال عم 

التواصـ  امللارـر بـ     وغعين اإلعالم الفضائن اجلديد القـائم علـى   ، ا اإ غفاعلية .5
حبيد غستوعب الق اإ التفاعليـة غقـديم كاضـة احملتويـات     ، املشاهد والق اإ الفضائية

، والدردرـة ، واالستشـارات ، واملواد التعليمية، واألخلار، مث  الرتضيه؛ اإلعالمية
وغتيح الفرصة للمشاهد للمشاركة   حمتوى الق اإ سواء عرب ارسال مواد ، وغريها
ضتيول ، وغقديم مقرتحات، و املشاركة   ال قاش حول املواد املعروضةأ، الفيديو

وغـ ع  مصـادر الـدخ  مـن     ، املستفيدين م ها من جمرد مشـاهدين اا مشـارك   
 غصــاالتواال(، mms) والرســائ  املصــورإ(، sms) الرســائ  القصــريإ ال صــية

(ivr ،)   وخدمات التيميـ  للملفـات املمتلفـة (download ،)     وهـن غشـك 
 . نفس الواض ع صر جلب للمعل   حبسب كثاضة عدد املتفاعل  مع الق اإ

 : ا ضئت اغ قسم و

 مصـيوبة ، ررائحو نصو غقدم حمتواها من خالل  غفاعليةا اإ  الفئة األوا:
 . وغعليقات مبؤثرات
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اضاضة ، الشرائحال صو  وغقدم حمتواها من خالل  غفاعليةا اإ  الفئة الثانية:و
 . اا جانب الشرائح وال صو حبيد حيت  الفيديو ربع أو نصف الشارة ؛ يوالفيداا 

وهن على ذلك أا  ، ويتم التيكم   مجيع املواد املعروضة من خالل االنرتنض
 . وا اإ الشات، وغشرتك معها   هله امليزإ الق اإ اإلعالنية، الق وات غكلفة

 ات: الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة مبصطلح الفضائي

 ومن األلفاظ ذات الصلة: 

 : الق اإ األرضية -أ

ويقف ، وهن ا اإ غلد الربام  التلفزيونية باالعتماد على أجهزإ اللد  األرضن
 ( 25).لعدم السما  هلا برتكيب أعمدإ اللد  خارج حدودها؛ بث ها ع د حدود دولة اللد 

 : أو غليفزيون االنرتنض، ا اإ االنرتنض -ب

وغعتمـد   بثهـا علـى رـلكة     ، فيديو حبسـب الطلـب  وهن ا اإ غعرض مادإ ال
الفيديو   رك  حـزم اعتمـادًا    ويعرض حمتويات، من خالل ن ام يستقل ، االنرتنض

 . على اغصال باالنرتنض

كوسـي   ؛ واد اجتهض العديد مـن الق ـوات الفضـائية اا غليفزيـون االنرتنـض     
 ( 26).وليس كلدي  حملطتها الفضائية، لع اصر دخ  اضاضية
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 املبحث األول: األحكام الفقهية املتعلقة بوصف الفضائيات باإلسالمية.

واإلعـالم عـن   ، اهتم  اإلسـالم كـثرًيا باسـتمدام الفضـاء   اللـد  اإلخلـاري      
 : ضمن ذلك، واالجتماعية، واالاتصادية، م ارطه الدي ية

 : بد  األحكام املتعلقة بالعقائد -أ

مـن  ؛   ال ـاع  ناِد": ضقال، اه  بعثين رسول: اال  عن جابر بن علد اهض
( 27).رواه ابن حلان، "ال اله اال اه دخ  اجل ة: اال

 

 : بد  اإلعالنات املتعلقة بالشعائر الدي ية -ب

كـان املسـلمون    ضعـن ابـن عمـر    ، ما يتعلق بدخول أواات الصالإ: ومن ذلك .1
ا   مـوا يوًمـ  ضتكل، ليس ي ادى هلا، ضيتيي ون الصالإ، ح  ادموا املدي ة هتمعون

ا ب  بوًا: واال بعضهم، ا مث  نااوع ال صارىارلوا نااوًس: ضقال بعضهم، ذلك
ضقـال رسـول اه   ، ي ادي بالصالإ أوال غلعثون رجاًل: ضقال عمر، مث  ارن اليهود

 :"( 28).متفق عليه، "بالصالإ ام ض اِد، يا بالل
 

ي ـادي   بعد رجاًل يب أن ال  عن سلمة بن األكوع ض، بد  التشريعات اجلديدإ .2
، "ومـن ي يأكـ  ضـال يأكـ     ، ان من أك  ضليتم أو ضليصـم ":   ال اع يوم عاروراء

  .(29) متفق عليه

بعثين أبو بكر   غلك : اال  هريرإ نأبضعن ( 30)،وكلا ما يتعلق باحل  ورروطه .3
وال يطـوف  ، أن ال حي  بعد العام مشرك: نؤذن مب ى، احلجة   مؤذن  يوم ال ير

 اـال أبـو  ، ضـأمره أن يـؤذن بـرباءإ   ، اعلًيـ  ثم أردف رسـول اه  ، الليض عريانب
وال ، ال حيـ  بعـد العـام مشـرك    ": ضأذن مع ا علن   أه  م ى يوم ال يـر : هريرإ

  .(31) متفق عليه، "يطوف بالليض عريان
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  :(32) بد  األحكام املتعلقة بأمور ال اع االجتماعية -ج

، أكلـض احلمـر  : ضقـال ، جـاءه جـاءٍ    أن رسـول اه  أنس بن مالـك  ضعن 
أض يـض  : ضقـال ، ثـم أغـاه الثالثـة   ، ضسكض، أكلض احلمر: ضقال، ثم أغاه الثانية، ضسكض

ان اه ورسـوله ي هيـانكم عـن حلـوم احلمـر      ": ض ـادى   ال ـاع  ؛ اضأمر م ادًيـ ، احلمر
  .(33) متفق عليه، "األهلية

 : بد  األحكام املتعلقة بأمور ال اع االاتصادية -د

ضإذا ال ـاع  ، خرج ا مع رسول اه : اال ضعن رضاعة بن راضع األنصاري 
: اال، ومدوا أع ااهم، ضلما رضعوا أبصارهم، "يا معشر التجار": ض اداهم، يتلايعون بكرإ

رواه الرتملي وابن ، "وصدق اال من اغقى اه وبر ، اان التجار يلعثون يوم القيامة ضجاًر"
  .(34)ماجه

 : وحرصه على وصول صوغه اليهم، خلطله   ال اع  بد ال يب -هـ

وخطـلهم   (36)،وخطلهم على امل رب (35)،أنه خطب ال اع اائًما ضقد صح ع ه 
لى بطلـة  عمب ى وخطب ال اع ( 38)،وخطلهم على جل  الصفا( 37)،على نااته بعرضات

: ادىض ـ ، بعرضـة  رجـالً وأمر  (39)،وال اع ب  ااعد واائم، يعرب ع ه وعلن ، رهلاء
 (40).ضجع  ي ادي بللك، خلفه ثم أردف رجاًل... احل  يوم عرضة"

 

وألج  هلا االهتمام كانض الع اية بتسمري الفضاء ل شر رسـالة اإلسـالم مـن    
، وأول خطوإ إلنشـاء ضضـائية اسـالمية غواضـق أهـداضها     ، األمور ال  غتأكد الع اية بها

ملليد ن  ـر   رـروط اسـتيقاق    و  هلا ا، ووسائلها مع اواعد الشريعة اإلسالمية
ونليد عن غعريف حمدد هللا الوصف املركب ، ضضائيٍة ما لوصف الفضائية اإلسالمية

 :   مطلل 
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  .املطلب األول: تعريف الفضائية اإلسالمية 

، يتضح غعريف الفضائيات اإلسـالمية عـالء اذا ُعر ضـض مـن خـالل أهـداضها       
 : ضمن ذلك، اي ض غعريفات اللاحث  هلاومع ذلك ضقد غل، وخمرجاغها، وأدواغها

الق ـوات الـ  حتمـ    مضـام  غأسيسـها      ": عر ضها اللاحد باسـ  الـ ريب بأنهـا    .1
( 41)."وبراجمها جوانب عقدية وررعية

 

 ويعيب هلا التعريف: 

 . اإلبهام   حتديد هله اجلوانب  -

ضلن يصـدق   وغ ضل  الربام  بأحكام الشريعة، أنه اذا ي حتتكم مضام  التأسيس  -
 . درد محلها للعض اجلوانب الشرعية، وصف هله الق وات بأنها اسالمية

، ل شـر املعلومـات  ، "وسائ  اعالمية عاملية: وعرضها الدكتور سعد الدين الكيب بأنها .2
( 42).لتيقيق أهداف حمددإ"، والرتضيه امل ضل  بأحكام اإلسالم، والتعليم

 

 ويؤخل على هلا التعريف: 

األمر اللي يدخ    ذلك وسائ  كـثريإ غـري   ( وسائ  اعالمية) كلمة اإلطالق    -
 . ورلكات التواص  االجتماعن، كموااع االنرتنض؛ مقصودإ

 . وابهامه كللك لألهداف ال  يعين بها اإلعالم اإلسالمن  -

دون ، همع كونها هادضـة ، واد اجتهض اللاحثة رميا احلكيم اا غعريفها بتعريٍف عاٍم .3
"ك  ا اإ ضضائية غقـدم ل ـا القـيم األخالايـة     : ضقالض، ماها باإلسالميةأن خيص  مس

، والـ  غعـرض كـ  مـا يواضـق الفطـرإ      ، املشرتكة ال  اغفقض عليها اللشرية مجعاء
( 43).واللي بطليعته سيكون مواضقًا لشريعت ا"
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وهلا التعريف يتجه   االجتـاه الـداعن لتجريـد هـله الفضـائيات مـن صـفة        
ــالمية ــة  و، اإلس ــائيات اهلادض ــفها بالفض ــك بوص ــن ذل ــتط اء ع ــة، االس أو ، أو امللاح

  .(44)القيمية

 ومن أسلاب اختيار أه  هلا التوجه هللا الوصف: 

بـ  يكفـن   اإلباحـة    ، أن غكون الق اإ امللاحة ا اإ نقية -  ن رهم  -أنه ال يلزم  .1
ضـائيات   هـلا   مما ُيليق عدًدا كلرًيا مـن الف ، والة ررها ومفاسدها، كثرإ خريها

 . االجتاه

أو غسـتلطن  ، وي غسـتهلك   الصـراع  ، ليسـض م يـازإ   أن كلمة ملاحة أو هادضـة  .2
 . "اإلسالمية"التقسيمات داخ  مفهوم 

ألنهـا غعـرب عـن    ؛ أن هله الفضائيات ي لطن أن غ سب ألصيابها القـائم  عليهـا   .3
  اـد حتيـد   بـ ، وال يلـزم بالضـرورإ أن غعـرب عـن اإلسـالم     ، اجتهاداغهم وآرائهم

( 45).ع ه
 

علـى كـ  ا ـاإ    ( اإلسـالمية )وال غربر هله األسلاب جمتمعة الطاء اطـالق وصـف   -
ب  هن غصب   مشروعية اطالق وصـف ملاحـة أو   ، غستيقه باملعايري الصييية

وان ي غكـن متميضـة هلـدف الـتمك      ، هادضة على ك  ا اإ هلا هدف ناضع ملـا  
وا ـوات اسـالمية   ،   اطارهـا العـام   ثم لتكن ه اك ا ـوات ملاحـة  ( 46)،لإلسالم

 . غعتين باألهداف اإلسالمية السامية، متمصصة

، أو كثرإ املـرجف  ، وال ي لطن التملن عن ال سلة اا اإلسالم درد اختالف اآلراء -
ب  الواجب حشد اجلهود لتأصي  االنتماء لإلسالم الصـييح   خمتلـف جوانـب    

 . احلياإ
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هن ا وات غليفزيونية غري : )اإلسالمية أن يقال وأارب غعريف أراه للفضائيات
 (. وغهدف لتيقيق العلودية ه غعاا، أرضية م ضلطة بأحكام الشريعة

وهـو مـا هـن احملـددات     : سـؤال ( م ضلطة بأحكام الشـريعة : )ويربز مع اول ا
 . اللارزإ لوصف ضضائية ما بأنها م ضلطة بأحكام الشريعة؟

، عدًدا من الفضائيات ال  غل ض نشـر اإلسـالم  ز ال رك أن الوااع امليدانن أبر
 : وخمرجاغها على ضريق ، وغلاي ض   أدواغها، والدضاع عن اضاياه

أو املمـالف  عقـدًيا   ، وظهور املـرأإ ، يرى عدم جواز استمدام املعازف األول:
خاليـة  ؛ وميثلها جهاز الفلك اإلسالمن اللي يعرض بااة من الق ـوات ، على راراغها

 . والع صر ال سائن، وسيقىمن امل

 . وميثلها جهاز العائلة اإلسالمن، يرى جواز ذلك والثانن:

وحترير هلا اخلالف ي هر   جتلية احلكم الراجح   هله املسائ  حبسب ال  ـر  
خصوًصـا   ظـ    ؛ مع مراعاإ عموم الللوى واحلاجة، ومقاصدها،   األدلة الشرعية

 ( 47).  الع يمة املرجوإ لهواملصا، احلاجة اإلعالمية للتوسع

 : ويهم ا ه ا اعتلاران، واد ُاس مض الفضائيات اإلسالمية بعد إ اعتلارات

( 48):ومضمونها اا، غقسيم الفضائيات اإلسالمية باعتلار حمتواها -أ
 

األطفال وبرام  ، واإلخلارية، والرتضيهية، الربام  اجلادإوحتوي : ضضائيات عامة .1
 . والرسالة، د العامةواد، كق اإ اارأ؛ واملرأإ

، واحلاضظ، كق اإ الفجر؛ وأخلاره، وعلومه، ضضائيات متمصصة   القرآن الكريم .2
 . رسالة اإلسالم للقرآن الكريمو، والق اإ السعودية للقرآن الكريم، والعفاسن

 . وادد لليديد، كاحلكمة، وعلومه، ضضائيات متمصصة   احلديد الشريف .3
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 . كادد العلمية؛ ودروسه، م الشرعنضضائيات متمصصة   العل .4

 . كق اإ دلي ؛ ضضائيات متمصصة   الفتاوى واالستشارات .5

 . ووصال، وصفا، كق اإ الربهان؛ ضضائيات متمصصة   الرد  على الفرق املمالفة .6

 . كق اإ بداية؛ برام  غلفزيون الوااع بد   متمصصة ضضائيات  .7

، كق ـاإ اهلـدى باللطـة اإلزليزيـة    ؛ ضضائيات متمصصـة   دعـوإ غـري املسـلم      .8
 . ال  غلد بعد إ لطات وا اإ اكتشف اإلسالم، وارطلة باللطة األسلانية

وادــد ، كادــد الطليعيــة؛ ضضــائيات متمصصــة   الثقاضــة العامــة واملعلومــات  .9
 . وا اإ كيف، الوثائقية

 . وماسة ادد، كق اإ ضور رلاب؛ ضضائيات متمصصة   الرتضيه وامل وعات .10

 . كق اإ رلا؛ وبراجمه، ضضائيات متمصصة   ال شيد .11

 . وادد لألطفال، كق اإ مسسم؛ طفالضضائيات متمصصة   برام  األ .12

( 49):غقسيم الفضائيات اإلسالمية باعتلار انضلاطها بأحكام الشريعة اا -ب
 

 . وال اع، والرمحة، كادد: ا وات حماض ة .1

 . على ما سيأغن من غفصي ؛ والرسالة، كاارأ: وا وات م فتية .2

، يـد وذاك التمصص ُييدل خصوبة   مادإ هـلا الل ، ولع  هلا االختالف
 . وملاحثه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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  .املطلب الثاني: ضوابط وصف الفضائيات باإلسالمية

 ( 50):حتى غوصف ضضائية بأنها اسالمية ال بد  من أن غتيقق ضيها الضواب  التالية

 من جهة األهداف:   -أ

، مبا حيقق العلودية ه غعـاا ؛ أن غعيد صياغة الشمصية اإلسالمية   نفس املسلم .1
، وضل  االنفعـاالت ال فسـية  ، غ مية املواهب والقدراتو، ومسو اهلمة واإلهابية

 . بعيًدا عن ال  رإ اجلزئية، واغزان التفكري على م ه  الوسطية والشمولية

وغؤصــ    نفــوع ، أن غســهم   اســتعادإ الريــادإ احلضــارية لألمــة اإلســالمية .2
م وغسـت هض طااـاغه  ، وامل اضيـة   دعـم اضـاياها   ، املسلم  االنتماء هلله األمـة 

 . والعوملة الثقاضية، والت صري، كالتطريب؛ للتصدي لليمالت املعادية هلا

مـن  ، واعت ائه حبفظ حقوق اإلنسان، ومساحته، أن غربز عاملية هلا الدين احل يف .3
 . من جانيب الوجود والعدم، ومال، وعرٍض، ، وعقٍ ، ونفٍس، ديٍن

 من جهة أدواغها وخمرجاغها:   -ب

 شـره  غلتـزم   كـ  مـا    وغ، وأخالًاـا ، ورـريعةً ، قيـدإً أن غرغل  مب ه  اإلسالم ع .1
 . لإلنسان والكون واحلياإ -املستمد من الوحي   - بالتصور اإلسالمن

وغؤطر أدواغها وخمرجاغها وضق ، أن غ ضل  بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها .2
 . ضتاوى أه  العلم الراسم 

ــغ   .3 ــ ة   التللي ــاب والس ــاليب الكت ــزم أس ــتجدات وغ، أن غلت ــاول املس ــ   ،   وح
 . واالستمالف، والتطيري، وغراعن س ن اه غعاا الكونية   املداضعة، املشكالت

ــداف   ــله األه ــالمية هل ــائيات اإلس ــق الفض ــله  ، ولتيقي ــلطها هل ــمان ض ولض
 ( 51):من أهمها، اإلجراءات ضإن مث ة آليات وخطوات ال بد  من االعت اء بها
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،  املعلومـات الصـييية الرـاذ القـرارات    وغـوضري ، احلر  على جودإ املضمون .1
وللتـأثري    ، الستشـراف املسـتقل   ؛ وغلين اخلط  اإلسرتاغيجية، وح  املشكالت

 . ص اعة احلدل

و  االسـتفادإ مـن التق يـات احلديثـة     ، التطلع لالحرتاضية   ادارإ هله الق ـوات  .2
 . لدعم براجمها

الوافيـة واالسـتثمارية الراضـدإ     وب اء املشاريع، استقطاب التموي  الكا  لدعمها .3
 . الحتياجاغها

وحسن اختيـار مقـدمن الفضـائيات    ، استقطاب أضض  الكفاءات املؤهلة اعالمًيا .4
 . وضيوف براجمها مبا يربز القدوإ الصاحلة للمجتمع، اإلسالمية

ومراصد علمية لك  هجـوم علـى   ، انشاء مراكز للدراسات اإلعالمية اإلسالمية .5
 . اإلسالم وايمه

، وعرًضـا ، لطـةً ؛ واالعت اء بالربام  املوجهـة لطـري املسـلم    ، عزيز اللطة العربيةغ .6
 . ومضموًنا

، وغـدريب الكـوادر اإلعالميـة   ، االهتمام بأاسام اإلعالم اإلسالمن   اجلامعات .7
 . واحلر  على غطويره مبا حيقق معايري اجلودإ العالية، ومتابعة أدائها وغقييمه

، ودراسة احتياجات اجلمهور بشرائيه املمتلفة، اجمية للق اإاالهتمام باخلريطة الرب .8
 . والرؤى الرتبوية، واإلبداع   خلق اللدائ  ال اضعة وضق الضواب  الشرعية

وأن ، وض يـة ، ونفسـية ، وغربويـة ، أن حتتضن الفضائيات اإلسالمية كوادر رـرعية  .9
رـرعية   لصـياغة اراراغهـا وبراجمهـا مبـا حيقـق     ؛ غستع  بليوت خربإ متمصصـة 

 . وجودإ األداء، املمرجات
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وعقـد املـؤمترات   ، وغتل ـى آرائهـا  ، انشاء هيئة ررعية غتلع هلا الفضائية اإلسالمية .10
 . الفقهية لل  ر   املستجدات اإلعالمية

والدضاع ، غهتم بتطوير وغكام  الفضائيات اإلسالمية، غكوين رابطة أو هيئة عاملية .11
 . وانشاء مؤسسات انتاجية مشرتكة، ا وغق ًياومساعدإ املتعثرإ م ها مادًي، ع ها

املؤمتر العاملن الثانن لإلعـالم اإلسـالمن الـلي ن متـه رابطـة      واد صدر عن  
ميثـاق الشـرف   ) بالتعاون مـع وزارإ الشـؤون الدي يـة االندونيسـية    ، العاي اإلسالمن

يـات  امللـاد  العامـة وأخالا   يقر ( لمؤسسات اإلعالمية ووسائ  االغصاللاإلعالمن 
، القيام بالواجلـات واملسـؤوليات للتعريـف باإلسـالم    ويؤكد على ، العم  اإلعالمن

 ( 52).وبقضايا األمة اإلسالمية

 .األحكام الفقهية املتعلقة بإجراءات إنشاء فضائية جديدةاملبحث الثاني: 

 : متر  عملية انشاء ضضائية جديدإ باإلجراءات التالية
 . ائيةاعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفض .1

 . غوضري امليزانية املالية الالزمة لإلنشاء .2

 . استصدار الرتاخيص ال  غشرتطها رركات اللد    املدن اإلعالمية .3

 . اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الق اإ التجرييب .4

 . جتهيز مقرات الق اإ واللد  .5

 : ونعرض لدراسة هله اإلجراءات   املطالب التالية 

 .: إعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائيةاملطلب األول

وه دسـًيا،   ضيلدأ مالك الق اإ بإعداد دراسة متكاملة عن انشـاء الفضـائية مالًيـا، وض ًيـا،     
 . احرتاضيةوغقوم على أسس مه ية وادارًيا، من ال  بيض خربإ، يقدم دراسة مستوضية، 
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 : وغعرض ل ا ها ه ا مسألتان

 : ن لدراسة اجلدوىالتمري  الفقه املسألة األوا:

 : ُيمر ج عم  الدراسة من بيض اخلربإ ضقًها على أحد ثالثة ررهات

 . أن دراسة اجلدوى عقد سلم التمري  األول:
غشم  ؛ أن طالب الدراسة يدضع مثً ا مقاب  م فعة مؤجلة: ووجه هلا التمري 

صـورإ عقـد   وهـله  ، واعداد الدراسات اإلنشائية والتجهيزيـة الالزمـة  ، مجع الليانات
 . السلم

 : ويعرتض على هلا التمري  من وجه 
وامل فعة ، بأن األص    عقد السلم أن غكون السلعة املؤجلة مااًل: الوجه األول
 . ليسض من األموال

 : بأن هله املسألة مما اختلف ضيه أه  العلم على اول : وهاب

 . جواز جع  امل فعة مسلًما ضيه   عقد السلم القول األول:
 ( 55).واحل ابلة( 54)،والشاضعية( 53)،من املالكية، وهو اول اجلمهور

 ( 56).حتاز حبيازإ أصوهلا ومصادرها، بأن امل اضع أموال م تفع بها: واستدلوا

 . عدم جواز جع  امل فعة مسلًما ضيه القول الثانن: 
 ( 57).وهو ملهب احل فية

وميكـن  ، ا ميي  اليه طلع اإلنسـان اذ املال م؛ بأن امل اضع ال غعترب مااًل: واستدلوا
اذ هن أعراض حتصـ   ؛ وامل اضع ال متكن حيازغها وال ادخارها، ادخاره لواض احلاجة

 ( 58).وغ تهن بانتهاء واتها، ريًئا ضشيًئا
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 القول املمتار: 
كـثمن  ؛ له ايمة معتربإ   عرف ال ـاع ؛ ألنها مال؛ أن امل فعة غصح مسلًما ضيه

   يدل عليه حديد سه  بن سعد ، واملهر   ال كا ، جارإوكاألجرإ   اإل، املليع
، أنكي يهـا ، يا رسـول اه : ضقال، ضقام رجٌ : وضيه، اصة املرأإ الواهلة نفسها لل يب 

، "ا مـن حديـد  ولـو خامًتـ  ، ضاطلـب ، اذهـب ": اال، ال: اال، "ه  ع دك من رنء؟": اال
ه  معك ": ضقال، ا من حديدمًتوال خا، اريًئ ما وجدُت: ضقال، ثم جاء، ضلهب ضطلب

ضقد أنكيتكها مبا ، اذهب": اال، وسورإ كلا، معن سورإ كلا: اال، "من القرآن رنء؟
 ( 59).متفق عليه، "معك من القرآن

؛ بـ  هـن عـ    ، أن دراسة اجلدوى ليسض م فعة: الوجه الثانن من االعرتاض
 . ضيهاواملتاجرإ ، وبيعها، وادخارها، هوز حف ها، كالليد والكتاب

ألن ؛ أن غوصيف دراسة اجلدوى بأنها ع  ال مي ـع كونهـا عقـد سـلم    : وهاب
كمـا   حـديد ابـن    ؛ عقد السلم   األص  جاء لتموي  املشـرتي باألعيـان املؤجلـة   

ضفن كي  معلـوم ووزن  ، من أسلف   رنء": اال علاع رضن اه ع هما أن ال يب 
 ( 60)."اا أج  معلوم، معلوم

  أن دراسة اجلدوى عقد استص اع.نن: التمري  الثا

، أن الع  املؤجلة   دراسة اجلدوى يصـ عها هـؤالء اخلـرباء   : ووجه التمري 
والعقد اللي ميـو ل املشـرتي باألعيـان املؤجلـة بشـرط أن      ، وهن معدومة حال العقد

 ( 61)."عم ال رط ضيهُر، بيع عٍ ُعر ف االستص اع بأنه: "يص عها اللائع هو عقد االستص اع، واد 

، من العقـود املمتلـف ضيهـا   بأن عقد االستص اع : ويعرتض على هلا التمري 
 ُيعجـ   أي اذا ي -السـلم   وجـه  غري على االستص اع الفقهاء   حكمضقد اختلف 

 : اول  على -الثمن  املستص ع
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 . السلم وجه غري على االستص اع عقد من امل ع األول: القول

 وزضـر مـن  ( 64)،واحل ابلـة ( 63)،والشـاضعية ( 62)،لكيةاملا من، وهو اول اجلمهور

 ( 65).احل فية

، يـا رسـول اه  : اـال  عن حكـيم بـن حـزام    مبا أخرجه اخلمسة : واستدلوا
ال غلـع مـا   ": ضقـال ؟ أضأبتاعه له من السوق ، يالليع ليس ع د يأغي ى الرج  ضرييد مين

 ( 66)."ليس ع دك

بشرط أن يص عه بعـد  ،  د الصانعأن االستص اع بيع ما ليس ع: ووجه الداللة 
وال يستث ى من ال هن اال ، وهو بللك يدخ    مع ى ال هن الوارد   احلديد، العقد
 ( 67).السلم وجه ضال يصح االستص اع اال على، لثلوغه بال ص؛ السلم

أن علـة ال هـن عـن بيـع مـا لـيس ع ـد اللـائع هـن          ب: ونوا  هلا االستدالل
واالستص اع كالسـلم ال يعجـز الصـانع عـن     ، عدم وجودهاملماطرإ   وجود املليع و
 . غسليمه ع د حلول األج 

 . االستص اع مطلًقا عقد صية الثانن: القول
واختاره جممـع الفقـه   ( 69)،واول للعض احل ابلة( 68)،وهو اول احل فية عدا زضر 

 ( 70).اإلسالمن التابع مل  مة املؤمتر اإلسالمن

 : واستدلوا بدليل 
اصـط ع   أن ال يب  ع هما اه أخرجه اللماري عن ابن عمر رضن ما األول:

، ضاصط ع ال اع خواغيم من ذهب، وجع  ضصه   بطن كفه اذا للسه، ا من ذهبخامًت
، ض لـله ، "وانن ال أللسـه ، انن ك ض اصط عته": ضقال، ضيمد اه وأث ى عليه، امل رب ىضرا

 ( 71).ض لل ال اع
، أي أمر أن ُيص ع لـه ؛ "اصط ع خامًتا من ذهب":   اول الراوي: ووجه الداللة

 . دلي  على جواز عقد االستص اع وضعله 
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، أعطـاه الـثمن معجـالً    أن احلديد حيتم  أن ال يب : ونوا  هلا االستدالل
ومع وجود ، ضكان عقد اجارإ؛ أو دضع له الع  ال  يص ع م ها اخلامت، ضكان عقد سلم

 . هلا احلديداالحتمال ال يصح االستدالل ب

 . واألص  عدمها، ي غدل عليها ألفاظ احلديد، أنها احتماالت بعيدإ: وهاب

: ع هما اـال  اه ما أخرجه الشيمان عن سه  بن سعد رضن والدلي  الثانن:
ال جار يعمـ    أن مري غالمِك -مرأإ اد مساها سه ا- اا ضالنة بعد رسول اه 

 ( 73).(72)ضأمرغه يعملها من طرضاء الطابة،  اعا أجلس عليهن اذا كلمض اللن أعواًد

وهن ال  أغض بالع  املراد ، استص ع امل رب من املرأإ أن ال يب : ووجه الداللة
 . ضدل  هلا الفع  على جواز عقد االستص اع؛ غص يعها

 صـييح  ضفـن ، مبـا ورد   روايـة أخـرى لليـديد    : ونوا  هلا االستدالل

ا غقعـد  أال أجع  لـك رـيئً  ، يا رسول اه: االض مرأإأن ا جابر اللماري أيضًا عن
وهلا يدل على أن املرأإ ( 74)،ضعملض امل رب، "ان رئِض": ا ؟ االا زاًرضإن لن غالًم، عليه

مع ، هلا امنا جاء بعد ذلك ملا أبطأت ضيه وأن أمر ال يب ، هن ال  غربعض بص ع امل رب
ضليس   احلديد داللة على مشروعية ، هعلمه عليه الصالإ والسالم برضاها بالتربع ب

 ( 75).عقد االستص اع

 القـول املمتـار: 

 : لالعتلارات التالية؛ جواز عقد االستص اع

وهن داللـة اويـة علـى    ، خلواغيمهم والصيابة  داللة حديد استص اع ال يب  -
 . مشروعية االستص اع
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تاج كثري من املشرتين اذ حي؛ وعدم اندضاع حاجتهم اال به، جريان عم  ال اع عليه -
( 76)،ضييتـاجون استصـ اعها  ؛ اد ال هدونها   األسواق، سلعًا مبواصفات خاصة

وهو مـا ال يشـرع   ، اد حيتاجون اررتاط أن يكون التص يع من عم  العااد نفسهو
 ( 77).  السلم

 . أن األص    املعامالت اإلباحة -

، يع على مليع   اللمةعقد ب: األول، أن عقد االستص اع غضمن عقدين مشروع  -
، وكال العقدين مشروع علـى انفـراده  ، اجارإ العام  للعم    هلا املليع: والثانن

 ( 78).ضجازا اذا مجعا مًعا   عقد االستص اع

 . أن دراسة اجلدوى عقد اجارإ على عم  التمري  الثالد: 

 أن طالب الدراسة غعااد مع الدارع على أن يللل له عماًل ووجه التمري :
اال ، ضكان اجارإ؛ مقدور على غسليمه، مقصود، وهو عم  معلوم، مقاب  أجر، معيً ا

أن يكون العم  مقصوًدا : أحدها: "العم  املقصود به املال على ثالثة أنواع: ابن القيم
، أن يكون العم  مقصوًدا: الثانن، ضهله اإلجارإ الالزمة، معلومًا مقدوًرا على غسليمه

، وأما ال وع الثالد ضهو ما ال يقصد ضيه العم  ...ضهله اجلعالة، رلك ه جمهول أو غر
( 79).وهو املضاربة"، ب  املقصود ضيه املال

 

 القول املمتار من التمرهات الثالثة: 

 : الرتجيح ب  رري  املسألة على عقدي السلم واالستص اع -أ

يفـر ق بي همـا   و، السلم واالستص اع ميو ل املشرتي بالع  املؤجلة؛ كال العقدين
؛ والسلم معاجلتهـا بطـري ذلـك   ،   كون االستص اع يشرتط ضيه معاجلة الع  بالص اعة

واـد ُعهدـد مـن    ، أو زراعتها وسقيها   حال املزارع، كجللها   حال التاجر املستورد
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وي ، ضأوجب الزكـاإ علـى التـاجر واملـزارع    ، الشارع االعت اء بهلا الفارق   األحكام
 . الصانعيوجلها على 

ضه  عم  بيض اخلربإ إلعداد دراسات اجلدوى أرـله  ؛ واذا الح  ا هلا املع ى
 . أو غريه؟، بعم  الصانع

 : أن دراسة اجلدوى أارب لعم  الصانع من ثالثة وجوه واجلواب:
مـن جهـة معاجلتـه ملـواد أوليـة      ؛ أن عم  الدارع أرله بعم  الصـ  اع  األول:

أهـ  العلـم املعاصـرون حقـوق التـأليف بـرباءات        لـلا أحلـق  ، للمروج مب تٍ  نهائن
 ( 80).للشله الكلري بي هما؛ االخرتاع

؛ أن عقود السلم جتري ضيمـا يعتـاد   الطالـب غـوضره واـض التسـليم       والثانن:
خبـالف  ؛ كامل تجات الزراعية ال  جاءت مشروعية السلم بـال ص ضيهـا  ؛ لوجود أصله

"ألن : اال الكاسانن، على القيام بها ي غوجددراسات اجلدوى ال  ان ي يثابر الدارع 
 ( 81).ضما ي يشرتط ضيه العم  ال يكون استص اًعا"، االستص اع طلب الص ع

والعم  ، وهللا يثلض ضيه خيار الرؤية، املستص ع ضيه مليع ع ": لسرخسنواال ا
ضـال بـد مـن اختصاصـه     ، وهلا ألن هلا ال وع من العم  اختص باسـم ، مشروط ضيه

ضعرض ـا أن العمـ    ، اسـتفعال مـن الصـ ع   : واالستصـ اع ، ى يقتضيه ذلك االسـم مبع 
 ( 82)"مشروط ضيه

وهـو مـا ال   ، أن ال  ر لشمص الدارع معترب   دراسـات اجلـدوى   والثالد:
 ( 83).اذ ال يصح اررتاطه من مع ؛ هوز اررتاطه   عقد السلم

 : الرتجيح ب  رري  املسألة على عقدي االستص اع واإلجارإ -ب

، االستص اع واإلجارإ يوضر امل فعة الـ  يطللهـا طالـب الدراسـة    ؛ كال العقدين
 . امل فعة ؟ لكن ه  مقصود الطالب: امل فعة، وما جاء من عٍ  ضهو غلع، أو مقصوده الع  حم 
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 يقر ب اجلواب ما يلن: 

 واملتـاجرإ ضيهـا  ، وبيعها، ميكن ادخارها، له ع ، أن الدارع يقدم دراسته كم ت  .1
 . ضهن أرله باالستص اع؛ مع الطري

، غصـح حيازغهـا  ، أن أجري العم  اد يقـدم م تجـه كعـ    : لكن يرد على ذلك
 . وال خيرجها ذلك عن كونها اجارإ، أو حيفر له بئًرا، كمن يلين لطريه بيًتا؛ وبيعها

 . وميكن بيعها، كما أن امل فعة أيًضا ميكن حيازغها حبيازإ أصلها
( 84)،ولـيس كـللك األجـري   ، عمله وجهده أعياًنا يعم  ضيها أن الدارع يقدم مع .2

اـال  ، االستص اع يللله العامـ    و، اإلجارإ يللل حم  العم  طالب العم فن ض
أو ، بـأجٍر معلـومٍ  ، ليعم  له انـاًء معلوًمـا  ؛ " ضإن سّلم اا حداٍد حديًدا: الكاسانن

ـًا معلوًما؛ جلًدا اا َخّفاٍف وال خيـار  ، ضـللك جـائز  ؛ وٍمبأجٍر معلـ ، ليعم  له خّف
 ( 85).ب  هو استئجار"، ألن هلا ليس باستص اع؛ ضيه

ال ، أن ما يقوم به الدارع   دراسة اجلدوى جمـرد عمـ   : لكن يرد على ذلك
واألعيان املستمدمة   هلا العم  ليسض هلـا  ، أو انتاجه، حيتاج ضيه اا أعيان لتص يعه

، ومن العادإ أن غكون مع العم ، أو الكرتونًيا، سواء كانض ورًاا عادًيا؛ ايمة ذات بال
ضأرلهض استئجار الصلاغ وال ساخ اللين يقـدمان الصـلغ واحلـرب مـن     ؛ وال غفرد ع ه

 ( 86).ع دهما

ن الدارع لـو اـدم لطالـب    يدل عليه أ، ال بيع عم ، أن دراسة اجلدوى بيع ع  .3
، ملتفق عليها جاز ذلكوكان وضًقا للمواصفات ا، الدراسة ما أعد ه ال  ابرام العقد

ألن الشـرط يقـع علـى العمـ        ؛ ولو كان ررط العم  من نفس العقد ملا جاز
بيع عـ   : ضقالوا، واد عر ف أه  العلم االستص اع بللك، املستقل  ال   املاضن

 ( 87).ال بيع عم ، موصوضة   اللمة
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ورضن ، العقدوأما اذا أغى الصانع بع  ص عها ال  ": وهاب مبا االه الكاسانن
 ( 88)."وهو التعاطن برتاضيهما، ب  بعقد آخر، ضإمنا جاز ال بالعقد األول؛ به املستص ع

أن حقيقة عقد االستص اع غشله عقدي السلم واإلجـارإ علـى   : وحم  اإلركال
 -وألن ضيه مع ـى عقـدين جـائزين    ": يقول الكاسانن   رأن عقد االستص اع، العم 

واسـتئجار الصـ اع   ، ن السلم عقـد علـى مليـع   اللمـة    أل؛ -وهو السلم واإلجارإ 
 ( 89)."يشرتط ضيه العم 
وهن أرله ، أن دراسة اجلدوى عقد اجارإ على عم  -واه أعلم  -واألارب 

ألن املقصود من العقد االستفادإ من م فعة اخللري   غقدير ؛ باالستئجار على الص اعة
وهـلا الفـارق جـوهري      ،  مقصـود غـري ، وما حيص  من ورٍق واوه ضتابع، األمور

، وبيـع عمـ   ": لسرخسـن اـال ا ، التفريق ب  عقدي اإلجارإ على العم  واالستص اع
ضاملعقود عليه الوصف الـلي حيـدل   ، وهو االستئجار للص اعة واوها، الع  ضيه غلع

وهـو  ؛ رط ضيه العمـ  ُر، وبيع ع ، والع  هو الصلغ بيع ضيه،   احمل  بعم  العام 
والعمـ  مشـروط   ، وهللا يثلض ضيه خيار الرؤية، ضاملستص ع ضيه مليع ع ، ستص اعاال
 ( 90)."ضيه

غطليق رروط عقد اإلجارإ على العم  على عقود دراسـات اجلـدوى    املسألة الثانية:
 (: دراسة منوذج)إلنشاء ا اإ ضضائية

ية مـن  لطلب دراسة غ فيلية إلنشاء وجتهيز وغشطي  ا اإ ضضائمنوذج ب  أيدي ا 
ل   ر ضيه للتأكد من مـدى غـوضر رـروط عقـد اإلجـارإ علـى       ( ؛ سات غشان )مواع

 : العم  ال  نص  عليها الفقهاء

، "لطلب الدراسة الت فيلية الكاملة إلنشاء وجتهيز وبد  وغشطي  الق ـاإ امل اسـلة   
 : اغلع اخلطوات التالية
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أو عـن  ، لل كـن للشـركة  للق اإ عن طريق احلساب ا حتوي  ايمة الدراسة الت فيلية .1
 . كما   الليانات أسف "( 91)(ويسرتن يونيون) طريق

وغعجي  األجرإ من الشـروط الـ  أجازهـا    ، وبهلا الل د غكون األجرإ معجلة
وهـو وجـه ع ـد    ( 93)،ب  اررتطها الشاضعية   اإلجـارإ علـى العمـ    ( 92)،أه  العلم

 ( 94).احل ابلة
طللك اا ادارإ التق يـة   ليص ؛ على ارسال ثم اضط ، كاماًل "امأل ال موذج التالن .2

 . واملشروعات"

 وأهم ما غضم ه ال موذج: 
 . حتديد نوع الق اإ .1

 (. الربام )مواصفات حمتوى الق اإ .2

 . املشاِهد املستهدف للق اإ .3

 . القمر املفض  .4

 . املتوضرإ( األجهزإ واملقرات) األصول .5

 . نأو اياس، حمدود التكلفة: مستوى التجهيز   اللداية .6

 . وغشطي  الق اإ، الدولة ال  سيكون بها استديو اللد  .7

وعلى ضوئها يتم حتديد دراسة مالية ، وهله الل ود غعطن رؤية ألرضية الدراسة
وغشـم   ، وغق ية حديثة للمشروع حتى مرحلة خروجـه لللـد  التجـرييب أو الرباجمـن    

، زمـة استصـدارها  التصـاريح الال : -كما   ال شرإ التسـويقية   -مواصفات الدراسة 
خدمات الـرب   ، املعدات والتجهيزات واملقرات الالزمة، حيز الرتدد وسعته امل اسل 

وغكلفة ك  ب د ممـا  ، املكتلة الرباجمية، اهليك  الفين واإلداري لفريق العم ، التلفزيونن
 . ومصادر دخ  الق اإ، مع بيان بدائ  ضط  التكلفة ع د احلاجة، سلق
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( حمـ  التعااـد  )ا اررتطه الفقهاء من حتديد مواصفات العم وهلا الل د حيقق م
 ( 95).مبا خيرجه عن اجلهالة املؤدية للت ازع

أو مطلوعـة  ، عرب الربيد اإللكرتونن PDF"غسلم الدراسة الت فيلية للق اإ   ملف  .1
 . أو عرب الشين لع وان املستفيد"، مبقر الشركة

 كره أوا؛ لدضع الطرر عن حم  التسليم. وهلا الل د ليس من رروط عقد اإلجارإ، لكن ذ
 . واإلرعار بتيوي  القيمة"، "التسليم خالل مخسة أيام من غاريخ غقديم الطلب .2

هـ  هـوز أن   : وذكر هلا الل د جمموًعا مع الل د الثانن مما اختلف ضيـه الفقهـاء  
 : ضيه اوالن، بضل  مواصفات امل ت  واملدإ ؟؛ حتدد م فعة العم    اإلجارإ

كـأن  ؛ ال يصح اجلمع ب  العم  واملدإ   حتديد م فعـة عقـد اإلجـارإ    قول األول:ال
 . استأجرغك لتمي  هلا الثوب اليوم: يقول

ــة  ــن ح يف ــلهب أب ــة ( 96)،وهــو م ــد املالكي ــد ( 97)،واملشــهور ع  واألصــح ع 
 ( 99).وامللهب ع د احل ابلة( 98)،الشاضعية

كـ  واحـد م همـا    ، ذكر أمرين العااد ألن؛ املعقود عليه جمهولبأن : واستدلوا
ضتقـديره بالعمـ  هعلـه أجـرًيا     ، وال ميكن اجلمع بي همـا ، ا عليههوز أن يكون معقوًد

 ( 100).وحكمهما خمتلف؛ وغقدير باملدإ هعله أجرًيا خاًصا، مشرتًكا
 ( 101).ثم ان أحدهما اد حيص  ال  اآلخر

 . عقد اإلجارإ يصح اجلمع ب  العم  واملدإ   حتديد م فعة القول الثانن:
ووجـه  ( 103)،واـول للمالكيـة  ( 102)،وهو اول أبن يوسف وحممـد بـن احلسـن   

 ( 105).ورواية للي ابلة( 104)،للشاضعية
، والعمـ  معلـوم  ، ألنـه هـو املقصـود   ؛ املعقود عليه هو العمـ   بأن: واستدلوا

، ا عليهـا ضلـم غكـن املـدإ معقـودً    ، لتعجيـ  ل ضجـاء ذكر املدإ وأما ، ضاألجرإ مرغلطة به
 ( 106).رها ال مي ع جواز العقدذكو
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 القول املمتار: 
لييد  نفسـه  ؛ امنا ذكر هلا الشرط -  مسألت ا  -والدارع ، هو القول الثانن

ال أن العقد واع على انتفاع طالب العم  مبي  العقـد  ، وعدم التأخر، على التعجي 
 . اذ ال م فعة له   ذلك؛   املدإ

ومشروعية هلا العقد ، لإلجارإ على العم  وبه يتضح اجتماع الشروط املعتربإ
 . وأمثاله

 ( 107).املطلب الثاني: توفري امليزانية املالية إلنشاء الفضائية

ورواغـب  ، ويشم  ذلك غوضري الدعم املالن لك  خطوات التأسـيس والتجهيـز  
وغكاليف اللد  اا أن غلدأ الفضائية   االعتمـاد  ، اهليك  الت  يمن من اداري  وض ي 

 . لى مصادر دخلها لدعم غشطيلهاع

أو من خالل رراكة ومساهمة مع مسـتثمرين  ، واد غتوضر امليزانية بصورإ ضردية
غشك  مع م الق وات   الو، الق وات الفضائية املساهمةوهله األخريإ متثلها ، آخرين

 . األامار العربية العاملة اآلن على

ضإنه ُيسَهم لكـٍ  واحـد مـن    ؛ مةمملوكة لشركة مساه الق اإ الفضائيةواذا كانض 
وهـله اجـارإ   ، ويكون إلدارإ الق اإ أجر مقطوع، املساهم  حبسب حصته من امللكية

وهـله  ، أو يكون لإلدارإ سهم م سـوب مـن األربـا    ، وال اركال   جوازها، جائزإ
 : الصورإ مشكلة   ررهها

 . أنها صورإ رركة املضاربة التمري  األول:

وادارإ الق ـاإ اـدمض العمـ     ، ن املساهم  اد موا رأع املالأ: ووجه التمري 
 . وهن صورإ املضاربة، على جزء مشاع من الربح
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أن من رروط رركة املضـاربة أن يكـون العمـ     : ويعرتض على هلا التمري 
ولـيس كـللك عمـ  ادارإ    ، ُغقّلب ضيه اللضائع بيًعا ورراًء طلًلـا للـربح  ؛ عماًل جتارًيا

 . الق اإ

أن أه  العلم رمحهم اه غعاا اررتطوا أن يكون عم  املضارب مـن   :وأجيب
مما ضيه غ ميـة املـال   ، لك هم اختلفوا ضيما يدخ    ذلك وما ال يدخ ، أعمال التجارإ

 : على أربعة اجتاهات

واصـره علـى أنـواع    ، من ضي ق ررط التجارإ   عم  املضاربة االجتاه األول:
 . ويقلله بالليع والشراء ضق ، له نقدبأن ُيدضع ؛ التجارات الصرضة

 ( 108).وهو ملهب الشاضعية

والطعـام  ، لو اارضه على أن يشـرتي احل طـة ضيطي هـا وخيلزهـا    ": اال ال ووي
ضهـو  ، والـربح بي همـا  ، أو يصـلطه ، والثوب ليقصره، والطزل لي سجه، ليطلمه ويليعه

، أو مسـتطالت ، وابأو د، اارضه على دراهم على أن يشرتي خنـيالً : الثانية …ضاسد
ألنـه  ، ضهـو ضاسـد  ، وغكون الفوائد بي همـا ، وغالغها، ونتاجها، وميسك راابها لثمارها

، ررط أن يشرتي رلكة ويصطاد بهـا : الثالثة …ب  من ع  املال، ا بالتجارإليس رحًب
 ( 109)."وعليه أجرإ الشلكة، ويكون الصيد للصائد، ضهو ضاسد، والصيد بي هما

والعم  بطري التجارإ مـن األعمـال   ، للياجة رخصًةض ررعضاربة أن املب: واستدلوا 
 ( 110).غشملها الرخصة ضال، ميكن االستئجار عليهاامل ضلطة ال  

ليشم  ك  ما يـؤدي  ؛ من وس ع ررط التجارإ   عم  املضاربة االجتاه الثانن:
 . ولو صاحله عمٌ  آخر، وغ ميته مما أصله الليع والشراء، اا غثمري املال

 ( 111).وهو ملهب احل فية



 179        عمر الكـثرييبن طالب د. ات...       بإنشاء الفضائي األحكام الفقهية املتعلقة 

، ولو دضع اليه ألف درهم مضاربة على أن يشرتي بها الثيـاب  ": اال السرخسن
وخييطها علـى أن مـا رزق اه غعـاا   ذلـك مـن رـنء ضهـو بي همـا         ، ويقطعها بيده

ألن العم  املشروط عليه مما يص عه التجـار علـى   ؛ ضهو جائز على ما اررتطا، نصفان
وكللك لـو اـال لـه علـى أن يشـرتي بهـا       . هو كالليع والشراءض؛ اصد حتصي  الربح

ضكـ  هـلا مـن صـ ع     ( 112)،وأجربـة ، وروايا، ودالء، اوخيرزها خفاًض، واألدم، اجللود
 ( 113)."ضيجوز ررطه على املضاربة، التجار على اصد حتصي  الربح

وال يتيصـ  اال بالشـراء   ، االسـرتبا  بـأن املقصـود مـن املضـاربة     : واستدلوا
 ( 114).ولو صاحله عمٌ  آخر، ضصح   ك  اسرتبا  عن طريق الليع والشراء؛ والليع

ولـو كـان   ، من وس ع التجارإ لتشم  ك  ما كان ضيه غ مية املال االجتاه الثالد:
 . كالزراعة؛ بطري الليع والشراء

 ( 115).وهو ملهب املالكية
بلطـين عـن    ولقـد ": اال   املدونة، واي دوا جواز ذلك بأن ال يشرتطه رب املال

ال خـري    : اـال مالـك  ، ويشرتط عليه أن يزرع به، امالك   اللي يأخل املال اراًض
ا ضـزرع بـه أيكـون اراًضـ    ، ضإن أخل املال القراض من غري ررط اررتطه: الض، ذلك
ضجعـ  الزراعـة مـن    ( 116)؛"امنا هن جتارإ من التجارات، اال أرى به بأًس: اال، ا؟جائًز

 . ج س التجارات

من وس ع مع ى العم    املضاربة اا ك  ما كان من رأنه غ مية  ه الرابع:االجتا
 . ضشملض أي عمٍ    رنء بلعض ب مائه، وان ي يكن نقًدا، أي ماٍل

 ( 117).وهو ملهب احل ابلة   املشهور ع هم

ومـا يـرزق اه   ، وان دضع رج  دابتـه اا آخـر ليعمـ  عليهـا     ": اال ابن ادامة
 ( 118)."أو كيفما ررطا صح، اأثالًث أو، بي هما نصف 
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عامـ  أهـ  خيـرب بشـطر مـا       أن رسول اه   ابن عمر ديدحب: واستدلوا
 ( 119).من مثر أو زرع؛ خيرج م ها

؛ واملزارعـة  املسـاااإ أن العم    رـنء بـلعض منائـه يشـله     : ووجه االستدالل
 املـال  رالة   غصرفضهن ؛ املضاربةومث  ذلك ، حيد يعم    األرض بلعض منائها

 ( 120).بلعض منائه
  القول املمـــتار:

بتقليـب املـال   ؛ أن من ررط املضاربة كونها على ما ُررعض عليه مـن التجـارإ  
واياسها على املساااإ واملزارعة ال يصح ، بالليع والشراء على أي وجٍه حيص  به الربح

 : من وجه 
و  املضـاربة  ، ثابتـة  أن   املساااإ واملزارعة يكون العم  على أصـول : األول

 . العم  على أصول متداولة
و  املضـاربة مـا زاد علـى    ، أن الربح   املساااإ واملزارعة ك  العائـد : والثانن

 . رأع املال

 . أنها أرله بعقد املساااإ واملزارعة التمري  الثانن:
، مـن مقـر ات وجتهيـزات   ؛ أن املساهم  ادموا أصـواًل ثابتـة  : ووجه التمري 

 . ضأرلهض املساااإ واملزارعة؛ رإ الق اإ اامض بالعم وادا

 القول املمتار من التمره : 
ضيجوز إلدارإ الق ـاإ  ، وسالمته من االعرتاض، لقوإ رلهه؛ هو التمري  الثانن

ومـن ايـرادات   ، أن غعم  ب سلة من الربح احلاص  من عوائد خدمات الق اإ وبراجمها
 . واه أعلم، على عقدي املساااإ واملزارعة ررًها هلله الصورإ؛ اررتاكاغها
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 .املطلب الثالث: استصدار الرتاخيص الالزمة من شركات البّث يف املدن اإلعالمية

 : والستصدار هله الرتاخيص ضإنه يشرتط أن غلتزم الق اإ بالقوان  التالية

ن واد غضمن امليثاق سـتًا وعشـري  ، م2002ب ود ميثاق الشرف اإلعالمن العربن  .1
"ُيستهدي بهـلا امليثـاق   رصـد    : ونص ض املادإ اخلامسة والعشرون على أنه، مادإ

أو الطائهـا  ، أو غعليقها، و  م ح العضوية، وغقويم وضع األداء اإلعالمن العربن
وما ي لثـق ع هـا مـن جمـالس وهيئـات   جمـال       ،   االحتادات وامل  مات العربية

"غسـري أحكـام هـلا    : دسة والعشرون على أنهونص ض املادإ السا، اإلعالم العربن"
ويعترب وثيقة من وثائق جامعة ، امليثاق على اإلعالم العربن بأركاله ووسائله كاضة

 . الدول العربية"

وبال  ر   ب ود هلا امليثاق ال ي هر ضيه ما هو خمالف صراحًة ألحكام الشريعة 
واجلهات املمو ل هلا الفص    ، لكن يلقى غوضيح آلية غطليق هله امللاد ، اإلسالمية

  .(121)ذلك ع د الت ازع حم  للس

 -مع أنه ي لطن أن يراعى أيًضا أن الرب  مبيثاق الشرف اإلعالمن اإلسالمن  -
 . أوا -( 122)اللي سلقض اإلرارإ اليه

  :(123) وثيقة غ  يم اللد  الفضائن اإلذاعن والتليفزيونن   امل طقة العربية .2

ق هـله امللـاد  علـى    يـ غطلعلى : الل د الثالدوأكد ، ًداواد حوت اثين عشر ب 
الفضـائن   واعـادإ اللـد   ، اللـد  يتعلـق ب وعلى ك  من يلارر أي عمـ   ، هيئات اللد 

 . الصادرإ من أو املوجهة اا أراضن الدول العربية

اذ ، واللي ُيشك    هله الوثيقة هو ما حدده الل د الثانن ع د بيان دولة امل شـأ 
غعترب دولة امل شأإ أية دولة من الدول أعضاء جامعـة الـدول العربيـة غتـواضر     ": جاء ضيه

 : ضيها أي من احلاالت التالية
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 . الدولة املااة للرتخيص -1
مقـار اإلدارإ املركزيـة   )الدولة ال  يتواجد على أراضـيها أي مـن املقـار اإلداريـة     -2

قرارات اخلاصـة بالربجمـة أو   مقار اإلدارإ ال  غصدر م ها ال)أو الربجمية(، للميطة
أو مكتب من مكاغب هيئة اللد  أو ، هليئات اللد  أو اعادإ اللد ( اإلنتاج أو اللد 

اإلداري )ضـإذا غسـاوى املقـران   ؛ اعادإ اللد  متى كان يعمـ  بهـا أغلليـة موظفيـه    
عددًا غصلح دولة امل شأ هـن الدولـة الـ  يوجـد علـى أراضـيها املقـر        ( والربجمن

 . رئيسناإلداري ال

، الدولة ال  غقام على أراضيها مراضق بد  اإلرارإ الصاعدإ اا األامار الص اعية -3
 . أو ال  غستمدم مراضقها   بد  اإلرارإ الصاعدإ لألامار الص اعية املع ية"

وهلا يعين أنه اد غت ازع أكثر من جهة ال  ر   القضايا املوجهـة ضـد ضضـائية    
 .  ضض  هلا الت ازعمما حيتاج معه اا، واحدإ

  :(124) احلرإ اإلعالمية اوان  هيئة االستثمار وامل اطق -1

احلـرإ  ق وهله الرتاخيص ال بد  أن رضع كللك لقوان  هيئة االستثمار وامل اط
ضـإن ب ـود هـله القـوان  ال     ؛ وحبسب مدي ة السادع من أكتـوبر املصـرية  ، اإلعالمية

؛ ول من ضواب  وملاد  العم  حمـ  ن ـر  لكن يلقى الل د األ، ُغشك  من جهة ررعية
ال هوز الرتخيص للعم  بامل طقة احلـرإ العامـة اإلعالميـة لق ـوات ذات     ": اذ جاء ضيه
 . "أو للع ف، أو غدعو للج س، أو حزبية، صلطة دي ية

وم ع انشاء ا اإ ذات صلطة دي ية أحوج كثرًيا من الفضـائيات اإلسـالمية الـ     
أو ا ـاإ  ، عالمية اا استمراج التصريح باسـم ا ـاإ اجتماعيـة   غلد  من هله املدي ة اإل

 !. م وعات
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وكتطليق عملن ضقد أث ر هلا الل د على بعض الفضـائيات اإلسـالمية ضُألزمـض    
؛ ومعلـوٌم أن االسـتئجار علـى م فعـة حمرمـة     !!، كونها ا ـاإ م وعـات  ؛ مبساحة غ ائية

 . ضمن ررًطا باطاًل ؟ضه  هوز الدخول   عقد يت( 125)،كالط اء والزمر حرام
ضفيــه ، أاــرب مــا ُغمــر ج عليــه هــله املســألة حــديد بريــرإ رضــن اه ع هــا 

ثم ، واررتطن هلم الوالء"، "خليها: اال لعائشة رضن اه ع ها الصييي  أن ال يب 
 ( 126).احلديد، "... "أميا ررط ليس   كتاب اه ضهو باط : واال، خطب ال اع
 ( 127).أمر عائشة أن غدخ    عقٍد ُاررتط ضيه ررٌط باط  أن ال يب : ووجه الداللة

 ونوا  هلا االستدالل من عدإ وجوه: 
  .(128)احلكم بشلوذ هله الرواية الوجه األول:

  .(129)أنها ثابتة   الصييي  من رواية األثلات: وأجيب
ڭ  چ  :كقوله غعـاا ؛ اررتطن عليهم الوالء: أن مع ى احلديد الوجه الثانن:

  .(131)أي ضعليها( 130)؛ چڭ  ڭ
ألن مع اه أنها لو ي غشرتط علـيهم الـوالء ي   ؛ أن هلا التأوي  ضيه ن ر: وأجيب

ولـو كانـض   ، أبط  ررط الوالء وألن ال يب ( 132)،وهو هلا بشرط أو بدونه، يكن هلا
  .(133)وي يلطله، عائشة رضن اه ع ها هن ال  اررتطته عليهم لكان صييًيا

ضكيف يأمرها مبا يعلم أنهم ال ، رضضوا الليع اال بهلا الشرط نهما: ويقال أيًضا
  .(134)يقللونه م ها؟

ال غ ق  اا مع ـى حـرف   ، أن األص  أن الالم على مع اها: ومما هاب به أيًضا
  .(135)وال دلي  ه ا، آخر اال لدلي 

وبيـان  ، أن األمر باالررتاط مراده اإلباحة على اصـد التهديـد   الوجه الثالد:

 ويؤيـده روايـة:   ،(136)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  ية وعـدم ال فـع؛ كقولـه غعـاا:    التسو
  .(138) (137)ودعيهم يشرتطون ما راءوا"، "اررتيها
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واألصـ   ، أن هلا التأوي  خالف األص    وضع اللفظ واسـتعماله : وأجيب
 . ثم ان مقتضاه رجع اا أنه أذن هلم   اررتاط الشرط الفاسد ،(139)   الكالم احلقيقة

أن غشـرتط هلـم    ضأمر عائشة، أراد ابطال ذلك عليهم ال يب  أن ه الرابع:الوج
كمـا أنـه أمـرهم بـاإلحرام     ؛ ليكون أبلغ   اطـع عـادغهم   ذلـك   ؛ ثم أبطله، الوالء

، ضأحرموا باحل ، ألنهم كانوا ال يرون جواز ذلك؛ ضلم حيرموا، بالعمرإ   أرهر احل 
ليلالغ   الزجـر والـردع   ؛ اإلحرام بالعمرإوأمرهم ب، ثم ضسخ عليهم احرامهم باحل 

وهـن  ، ضيكون هلا الشرط خاصًّا لعائشة رضـن اه ع هـا  وعليه ؛ عما كانوا يعتقدونه
 ( 140).ال عموم ضيها، اضية ع  خاصة

؛ ثـم نسـمه اه غعـاا وأبطلـه    ، أن هلا االررتاط كان ملاًحـا  الوجه اخلامس:
 ( 141).ليل  هلا ال سخ وخطب ال يب 

، أن دعوى التمصيص وال سـخ حتتـاج اا دليـ    : عن هلا واللي الله وأجيب
 ( 142).وال دلي  ه ا عليهما

 ( 143).الشرط ي يقع   العقدهلا أن  الوجه السادع:

 . يدل على خالف ذلك"خليها، واررتطن هلم الوالء"، : وهاب: بأن ظاهر اوله 
 القول املمتار: 

وان غضـمن رـرًطا   ،     هلا العقـد أذن لعائشة أن غدخ األارب أن ال يب  
وال يلط  العقد ( 144)،ضيكون اررتاطه كالعدم؛ وعدم العم  به، إلمكان ابطاله؛ ضاسًدا

( 146)،وهـلا التوجيـه روايـة ألمحـد    ( 145)،ما دام أن اخلل  ي يسرد اا أركان العقـد ، به

 ( 149).وأبن ثور( 148)،وال سائن( 147)،واول ابن أبن ليلى

احة لللد  اإلعالمن بهـلا الشـرط متـى مـا اسـتطاع      وعليه يصح استئجار مس 
 . املستأجرون التملص من غطليق هلا اإلجراء احملرم
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وأوا من ذلك وأجـدر أن غسـعى الفضـائيات اإلسـالمية مـن خـالل رابطـة        
 . أو ضتح مدن انتاجية جديدإ، اإلعالم اهلادف أو غريها اا استصدار اوان  م اسلة هلا

لعقد بهلا الشرط الفاسد عل  بأن ضسـاد رـرط الـوالء    ثم ليعلم أن من أبط  ا
وذلـك  ، ما   مقابلته من الثمن د ألنه هب ر؛ باجلهالة( الثمن) يعود على ركن العقد

بـ  أسـق  نصـيب    ، العقد هاه ا وي يلط  ال يب ( 150)،ضيصري الثمن جمهواًل؛ جمهول
  .(151)لعلمهم بالتيريم؛ هلا االررتاط من الثمن عقوبة عليهم

ضإن املستأجرين حمل  الق اإ اإلسالمية اصدوا باألجرإ ، وليس كللك   مسألت ا
وي يلـللوا عوًضـا     ، ال  دضعوها ما أرادوا من انتفاع مشروع مـن القمـر الفضـائن   

 . طلب هلا الشرط احملرم

  .املطلب الرابع: إعداد املادة الرباجمية اليت تغطي بّث القناة

خصوًصا   مرحلة بثها  -ن ادارغها غسعى لتططيتها ع د انشاء ضضائيٍة ما ضإ
أو باإلنتاج ، بشراء حقوق عرض جمموعة من املواد سواء؛ باملواد الرباجمية -التجرييب 

 : اللاغن من خالل معدات وضريق عم  الق اإ
 ( 152):وحكم هله املسألة يتعلق بشكٍ  أساسن حبكم التصوير التلفزيونن

 (.)أو الفضائن يوننمسألة: حكم التصوير التلفز

 أواًل: غصوير املسألة: 
ال ضرق   حقيقة الوااع ب  التصوير التلفزيونن العادي والتصوير الفضائن اال 

"هـو التصـوير   : وُيعر ف التصوير التلفزيونن بأنه، وحسن نق  الصورإ، من جهة الداة
يركـة مـع   و "ي قـ  الصـورإ املت  ( 153)،اللي ي هر خيال الشنء املصو ر علـى الشارـة"  

وبكـ  مـا غتضـم ه هـله الفـرتإ مـن أحـدال        ، الصوت على امتداد ضرتإ زم ية حمددإ
 : وي قسم هلا ال وع من التصوير اا اسم  ،(154) وواائع"
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 . ثم غلد  بعد ذلك، أن رزن هله الصور على أررطة خاصة -أ

ويعـي  املتـابع   ، لتستقللها أطلاق االسـتقلال ؛ ومبجرد غصويرها، أن غلد  ملاررإ -ب
 . احلدل حل ة بلي ةل

  :(155)ويتم  التصوير التلفزيونن عرب اخلطوات التالية
 . غسل  أرعة ضوئية اوية على اجلسم املراد غصويره .1

ثـم علـى   ، غ عكس هله األرعة من اجلسم املراد غصويره اا عدسة آلـة التصـوير   .2
 . وغ طلع عليه الصورإ بتأثرٍي كيميائنٍّ، رري  مص وع من مادإ حساسة للضوء

 . ثم اا موجات كهرومط اطيسية، ثم يتم حتوي  الصورإ اا ارارات الكرتونية .3

لتستقللها هوائيات االسـتقلال ألجهـزإ   ؛ غرس  هله املوجات عرب هوائن اإلرسال .4
 . التلفزيون ضمن املدى ال  ميكن أن غص  اليه

ُطلـن مبـادإ   ، أو رزن علـى رـك  غطـريات مط اطيسـية علـى رـري  بالسـتيكن        .5
ولعرض هله الصور مير هلا الشري  على رأع يتيسس هله ، كية م اسلةبالستي

ثم يرسلها اا الشارـة علـى رـك     ، وحيوهلا مرإ أخرى اا الكرتونات، املوجات
 . لت هر على رك  صورإ ذات مالمح متكاملة، ارارات كهربائية

 ثانًيا: األدلة الواردإ   رأن حكم التصوير: 
 : ومن غلك األدلة، ر من التصوير أو اات اء الصوروردت أدلة كثريإ   التيلي

 : م ها، جاء   رأن التصوير عد إ أحاديد -أ

ضإن اه معلبه حتى ي فخ ، ر صورإمن صو ": اال أن ال يب  حديد ابن علاع  -
  .(156)متفق عليه، "اوليس ب اضخ ضيها أبًد، ضيها الرو 

عون هله الصور يعلبون ان اللين يص ": اال أن رسول اه  حديد ابن عمر  -
  .(157)متفق عليه، أحيوا ما خلقتم": يقال هلم، يوم القيامة
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 : وجاء   رأن املصورين -ب

ا ع ـد اه يـوم   ان أرد ال اع علاًب": اال أن رسول اه  حديد ابن مسعود  -
  .(158)متفق عليه، "القيامة املصورون

، مثـن الكلـب  و، نهى عـن مثـن الـدم    ان ال يب : اال وحديد أبن جييفة  -
رواه ، "رواملصو ، واملستومشة، والوامشة، وموكله، ولعن آك  الربا، وكسب اللطن

  .(159)اللماري

 : وجاء   رأن اات اء الصورإ -ج

وال ، ا ضيـه كلـب  ال غـدخ  املالئكـة بيًتـ   ": اـال  أن الـ يب   حديد أبن طلية  -
( 160).متفق عليه، "صورإ

 

أال أبعثـك  :  ن بـن أبـن طالـب   اال لن عل: اال، أبن اهلياج األسديوحديد  -
ا اال ا مشرًضوال ارًب، اال طمسته ؟ أن ال غدع متثااًل على ما بعثين عليه رسول اه

( 161).أخرجه مسلم، وال صورإ اال طمستها، سويته
 

 ثالًثا: احلقيقة الشرعية للصورإ ال  ورد ال هن ع ها: 

، مثله ك  سطح مصقولو، واملاء، اغفق أه  العلم على جواز الصورإ   املرآإ
، كما اغفق مجاهري العلماء على حتريم صور ذوات األروا  ادسمة الكاملة ال  غـدوم 

  .(162)ب  نق  اإلمجاع على حترميها، عدا لعب األطفال، وغلقى طوياًل
 . ضما هن حقيقة الصورإ امل هن ع ها ؟

  :وللجواب عن هلا السؤال نقف مع َمعلم  نسرترد بهما   اإلجابة
 : وأه  الشرع، غعريف الصورإ   كالم أه  اللطة -أ

: غاج العروعواال   ، والتصوير هو التشكي ( 163)،الشك :   اللطة ورإالصُّ
، الصـورإ مـا ي ـتق  بـه اإلنسـان     ": واـال ، "غشك ؛ ضتصور، صورإ حس ة رهصو  واد"

  .(164) "ويتميز بها عن غريه
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 : ا املع ىوالصورإ   كالم أه  الشرع كللك غدور حول هل
ر الشنء املصوَّوهلا "( 165)،"والتشكي ، التمطي : ومع ى التصوير ": اال القرطيب

  ."(166)ا   ثوبأو نسًج، اأو دهاًن، اأو يكون نقًش، اأعم من أن يكون راخًص
أو ، أو نقـ ٍ ، أو غلـوين ، أو رطي ، ضيقيقة التصوير ال حتقق اال ب وع غشكي 

الـلين يصـورون   ( املصـورون )": صييح اللماري رر   القسطالنن اال ، او ذلك
عـامل    أو غشـكي ٍ ، ضييكونهـا بتمطـي ٍ  ؛ أركال احليوانات الـ  غعلـد مـن دون اه   

 ( 167)."ااصدين ذلك، باحلرمة
 : العل  ال  حرمض الصور ألجلها -ب

وكالم الفقهاء رمحهم اه غعاا غ هر علتان بارزغـان  ، بال  ر   األدلة الشرعية
 . اوًإ وضعًفا، ور احلكم وجوًدا وعدًماعليهما يد

  (.)علة حتريم ص اعة الصور العلة األوا:
وهن حاصـلة بقصـد   ، ورطيطه خللق اه غعاا، وهن مضاهاإ املصور بتشكيله

( 168)وان كان   األوا أرد -املضاهاإ أو عدمه 
وخطـ  مـا هـو    ، ما دام أنه رّك  –

 . غصويرهو، من خلق اه غعاا امل هن عن غشكيله
 : ويدل على ذلك

 : من ال صو  .1

ا داًر  دخلـض مـع أبـن هريـرإ    : اـال ما رواه الشيمان من حديد أبـن زرعـة    -
ومـن  ": يقـول  مسعـض رسـول اه   : اـال ، ا يصورضرأى أعالها مصوًر، باملدي ة

واولـه    ( 169)،"وليملقـوا ذرإ ، ضليملقـوا حلـة  ، أظلم ممن ذهـب خيلـق كملقـن   
  .(170)أي اصد؛ "ذهب": احلديد
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واـد  ، رسـول اه   دخـ  علـن   : وما أخرجاه عن عائشة رضن اه ع ها االـض  -
: واـال ، وغلون وجهه، ضلما رآه هتكه، ضيه متاثي ( 172)بقرام( 171)،سرتت سهوإ لن

االـض  ، "اللين يضاهون خبلق اه، ا ع د اه يوم القيامةأرد ال اع علاًب، يا عائشة"
اال احلـاضظ ابـن حجـر      ( 173)،"أو وسادغ ، ضجعل ا م ه وسادإ، ضقطع اه: عائشة
( 174)،"أي يشـلهون مـا يصـ عونه مبـا يصـ عه اه     ؛ اللين يضاهون خبلق اه": الفتح

( 175)."للعلادإ ا ممن يصورها الذات رو  للعلادإ أرد علاًبر صورإ ومن صو ": واال
 

 : ومن كالم أه  العلم .2

  .(176) "اه غعاا املضاهاإ خللق: علة حرمة التصوير": اال ابن عابدين -

غصـوير صـورإ احليـوان حـرام     : اال أصياب ا وغريهم من العلماء": واال ال ووي -
ألنه متوعد عليه بهلا الوعيد الشديد امللكور   ؛ وهو من الكلائر، رديد التيريم

ألن ضيـه  ؛ ضص عته حـرام بكـ  حـال   ، وسواء ص عه مبا ميتهن أو بطريه؛ األحاديد
أو ، أو دي ـارٍ ، أودرهٍم، أو بساٍط، ثوٍب وسواء ما كان  ، مضاهاإ خللق اه غعاا

( 177)."أو غريها، أو حائٍ ، أو اناٍء، ضلٍس
 

أو اصـًدا كـان   ، وعليه ضكلما كان التصوير أكثر مضاهاإ خللق اه غعـاا ضعـالً  
 . التيريم أرد

 : ويستث ى من ذلك
" أغانن : اه  اال رسول: اال  هريرإحلديد أبن : غصوير غري ذوات األروا  .1

ضلم مي عين أن أكون دخلض اال أنـه  ، أغيتك اللارحة: ضقال لن، جربي  عليه السالم
وكـان   الليـض   ، ضيـه متاثيـ   ، وكان   الليض اـرام سـرت  ، كان على اللاب متاثي 

ومر بالسرت ، ضيصري كهيئة الشجرإ، برأع التمثال اللي   الليض يقطع رضم، كلب
، "ومـر بالكلـب ضليمـرج   ، غوطـآن ( 178)وسـادغ  م لـوذغ   ضليجع  م ـه  ، ضليقطع

 ( 179).أخرجه أبو داود والرتملي
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، ألن الشجر واوه مما ال رو  ضيه ال حيـرم صـ عته   ": اال صاحب عون املعلود
وهـلا  : بـن رسـالن  ااـال  ، من غري ضرق ب  الشجر املثمرإ وغريهـا ، وال التكسب به

 ( 180)."  الشجر املثمرإ من املكروهضإنه جع؛ املهب العلماء كاضة اال جماهًد
من غزوإ  ادم رسول اه : االض، عائشة رضن اه ع هاحلديد : لعب األطفال .2

ضكشفض ناحيـة السـرت عـن ب ـات     ، ضهلض ريح، و  سهوغها سرت، أو خيرب، غلوك
ا لـه  ورأى بيـ هن ضرًسـ  ، ب ـاغن : االـض ، "يـا عائشـة؟  ، ما هلا": ضقال، لعائشة لعب

ومـا  ": اـال ، ضـرع : االض، "ما هلا اللي أرى وسطهن؟": ضقال، ج احان من رااع
أما مسعض أن : االض، "ضرع له ج احان؟": اال، ج احان: االض، "هلا اللي عليه؟

( 181).داود ، أخرجه أبوضضيك حتى رأيض نواجله: هلا أج ية؟ االض لسليمان خياًل
 

كـثري مـن    وعلـ  ( 182)،واستث اء لعب الل ات من التيريم هو ملهب اجلمهور 
ملـا  : وايـ  ( 183)،أه  العلم ذلك ملا ضيه من مصلية غدريب الل ات على غربية األوالد

ويقويه وجود ( 184)؛واستئ اع الصطار وضرحهم بللك، ضيه من كف  أذيتهم عن الكلار
: للصـلايا   ذلـك ضائـدغان   ": اـال احلليمـن  ، الفرع   ألعاب عائشة رضن اه ع هـا 

ضاالسـتئ اع الـلي   الصـليان مـن     ، ضأما العاجلة، جلةواألخرى آ، احداهما عاجلة
، اوأرـر  صـدرً  ، اوأطيب نفًس، ضإن الصيب ان كان أنعم حااًل؛ معادن ال شوء وال مو

و  انلسـاطه انلسـاط   ، وذلـك ألن السـرور يلسـ  القلـب    ، اكان أاوى وأحسن منـوً 
آلجلـة ضـإنهن   وأمـا ا ، وانتشاره   اللـدن واـوإ أثـره   األعضـاء واجلـوار      ، الرو 

، ويلـزم ذلـك طلـائعهن   ، والشفقة عليهم، وحلهم، سيعلمن من ذلك معاجلة الصليان
كن هلم باحلق كمـا كـن   ، حتى اذا كربن وعاين ألنفسهن ما كن غسرين به من األوالد

 ( 185)."لتلك األرلاه باللاط 
واـد صـر  بـه أبـو     ، والتعلي  األول هع  احلكم يتعدى اا الصـليان كـللك  

 ( 186).يوسف
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وهلا اد يستقيم ، ألنها ال ن ري هلا: واي ، كونها مهانة: واي    غعلي  جوازها
 . واه أعلم( 187)،لك ه ال يستقيم   لعب الل ات،   الفرع ذي اجل اح 

 (.)علة حتريم اات اء الصور العلة الثانية:
ــن دون اه    ــد م ــؤدي اا أن غعل ــد ي ــلي ا ــو ال ــض  ؛ الطل ــا اذا كان وخصوًص

أو   زمـان  ( 190)،أو كانـض لشمصـيات مع مـة   ( 189)،  أمك ة مكرمة( 188)،م صوبًة
 ( 191).يكثر ضيه اجله  واخلراضة

 : ويدل على أن التعلي  بهله العلة مؤثر أمران
 : وم ها، ال صو  الشرعية -1

صارت األوثـان الـ  كانـض   اـوم     : اال ما أخرجه اللماري عن ابن علاع  -
، وأما سواع كانض هلـلي  ، ب بدومة اجل دلأما ود كانض لكل، نو    العرب بعد

وأمـا يعـوق ضكانـض    ، أثم للين غطيف باجلوف ع د سـل ، وأما يطول ضكانض ملراد
أمساء رجال صاحل  مـن اـوم   ؛ وأما نسر ضكانض حلمري آلل ذي الكالع، هلمدان

أن انصلوا اا جمالسـهم الـ  كـانوا    ، ضلما هلكوا أوحى الشيطان اا اومهم، نو 
، حتـى اذا هلـك أولئـك   ، ضلم غعلد، ضفعلوا، ومسوها بأمسائهم، انصاًبهلسون أ

  .(192)وغ سخ العلم علدت

 رضـن اه ع هـا   أم سـلمة وما أخرجه الشيمان عن عائشـة رضـن اه ع هـا أن     -
ضلكرت لـه مـا   ، يقال هلا مارية، ك يسة رأغها بأرض احللشة ذكرت لرسول اه 

اـوم اذا مـات ضـيهم العلـد      أولئـك  ": ضقـال رسـول اه   ، رأت ضيها من الصور
، وصوروا ضيـه غلـك الصـور   ، اب وا على اربه مسجًد، أو الرج  الصا ، الصا 
(: ثم صوروا ضيه غلك الصور)": اال علن القاري( 193)،"ررار اخللق ع د اه أولئك 

، ثم جاء مـن بعـدهم  ، ا   العلادإ ألجلهموغرغيًل، ا بهمأي صور الصلياء غلكرًي
ضواعـوا    ؛ سلفكم يعلدون هـله الصـور  : واال هلم، م الشيطان أعماهلمضزين هل

  .(194) "علادإ األص ام
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 : ومن ذلك، كالم أه  العلم رمحه اه -2

( 195)."ضعدم دخول املالئكة امنا هو حيد كانض الصورإ مع مة": اال ابن عابدين -
 

كانـض   مـا  -واه أعلـم -واللي أوجب ال هن ع ـه   رـرع ا   ": واال ابن العربن -
ضقطـع اه  ، ضكانوا يصـورون ويعلـدون  ، العرب عليه من علادإ األوثان واألص ام

(. 196)"ومحى اللاب، اللريعة
 

ــك  ــن ذل ــة: ويســتث ى م ــالوطء؛ الصــور املهان ــالُفرش؛ ب ــتعمال، ك ؛ أو باالس
ما أخرجه أبو داود والرتملي عـن أبـن   : ويدل على ذلك( 197)،واو ذلك، كالدراهم

أغيتـك  : ضقـال لـن  ، " أغـانن جربيـ  عليـه السـالم    : ول اه اال رس: اال  هريرإ
وكـان   الليـض   ، ضلم مي عين أن أكون دخلض اال أنه كان على اللـاب متاثيـ   ، اللارحة

ضليجعــ  م ــه وســادغ  م لــوذغ  ، ومــر بالســرت ضليقطــع... ضيــه متاثيــ ، اــرام ســرت
ب اا أن الصـورإ  و  هلا احلديد غرجيح اول مـن ذهـ  ": اال ابن حجر( 198)،"غوطآن

مرغفعـة غـري   ، ال  متت ع املالئكة من دخول املكان ال  غكون ضيـه باايـة علـى هيئتهـا    
امـا بقطعهـا مـن    ؛ رت مـن هيئتهـا  ضأما لو كانض ممته ة أو غري ممته ة لك ها غي ـ ، ممته ة

  .(199) "أو بقطع رأسها ضال امت اع، نصفها
وكلمـا كانـض   ، يريم أرـد وعليه ضكلما كانض الصورإ معلقة ومع مة كان الت

 . غري ملاٍل بها كان التيريم أخف، مهانة
، ومما سلق ي هـر أيًضـا أن األدلـة الـ  جـــاءت   التيـــلير مـن التصـوير        

غقتضن الوعيـد الشـديد الـلي يـدل      –واد سلقض  –والوعيـــــد على املصــورين 
التيـلير مـن    خبالف غلك ال  جـاءت   ( 200)،على أن هلا الفع  من كلائر اللنوب

( 201).الثانن األول أرد   احلكم، وألصق بالفع  منوذلك ألن علة ال هن ؛ اات اء الصور
 

غ طلـق عليـه حقيقـة    ( الفضـائن ) ضه  التصوير التلفزيـونن ، واذا غل  ما سلق
 . أم ال؟، التصوير احملرم
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 رابًعا: أاوال أه  العلم املعاصرين، وأدلتهم، وم ااشتها: 
لكـن بـأي    ، ط املشاَهد بالتصوير التلفزيونن يسمى صورإ عرًضاال رك أن التقا

 : بالصورإ اجلائزإ أو املم وعة ؟ أله  العلم   ذلك ثالثة أاوال؛ الصورغ  يلتيق
  (202)القول األول: حتريم التصوير التلفزيونن.

 : واات اء الصور غ طلق عليها من جهت ، بأن األدلة ال اهية عن التصوير: واستدلوا
لع ـم  ؛ ب  هن   الصـورإ التلفزيونيـة أرـد   ، غوضر علة املضاهاإ خللق اه غعاا -أ

ولكثـرإ  ، وملا ضيها من اضاضة احلركة والصوت من جهة، مطابقتها خللق اه غعاا
 . وسرعة ما يصو ر من جهة أخرى

، أن هله الصورإ ليسض من رطـي  املصـور ورمسـه   : ونوا  هلا االستدالل
، والتصوير امنا هو التشكي  والتمطي ، ورإ ال  أوجدها اه غعااوامنا هن خيال الص

أو ، بتشـكي  ؛ دون أن يكـون م ـه غصـوير   ، ضيقيقة ضعله أنه التق  ما خلقه اه غعـاا 
 . رطي 

بـ   ! هله رمستك غضاهن خلق اه: ثم ال زد أن أحًدا يقول اذا رأى الصورإ
خطـك يشـله خـ     : ال يقـال لـه  ، سـت دات َمثُلها مث  من صور كتابة   آلة غصوير امل

 . ب  هو ذات خ  الكاغب، الكاغب

اذ ليسض هـن مـن الصـور املهانـة     ؛ واخلوف من االضتتان بها، غوضر علة غع يمها -ب
 . املستث اإ

وما ُحرم ، بأن هله العلة امنا هن من باب سد اللرائع: ونوا  هلا االستدالل
 . لسد  اللريعة غلييه احلاجة

من أرـد   –خصوًصا القربية م ها  -اللرائع املوصولة للشرك  أن سد: وأجيب
 . اذ حكم م ع اللريعة من حكم ما غوص  اليه؛ ما ُيعت ى به
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 ( 203)القول الثانن: جواز التصوير التلفزيونن. 
 : واستدلوا

 : بعدم وجود حقيقة الصورإ امل هن ع ها من جهت  -

ضيها أي عمٍ  من جهة التشكي   اذ ليس؛ عدم غوضر علة املضاهاإ خللق اه غعاا -أ
؛ ضي هـر خيالـه عليهـا   ؛ وامنا يقف الشمص أمام مرآإ آلـة التصـوير  ، والتمطي 

ثـم غقـوم   ، أو على أي سطح المع، أو على املاء، كالصورإ ال  غ هر على املرآإ
ضليس هـو اال اظهـار واسـتدامة    ، آلة التصوير بتثليض هلا ال   اللي يقع عليها

ولـيس ضيـه صـ ع    ، س ال   اللي أوجده اخلـالق سـليانه  وحل، لصور موجودإ
 . لصورإ غري موجودإ

كضـل   ؛ بأن   التصوير ضع  من جهة حرضية املصو ر: ونوا  هلا االستدالل
 . ومن جهة اغقان ص ع هله اآلالت، آلة التصوير واإلضاءإ

وحرضية املصـور  ، أن هلا الفع  من ج س واوف الشمص أمام املرآإ: وأجيب
 . ورطيطها، ونقشها، ال   غشكيلها،  هر   غوضيح مالمح الصورإامنا غ

؛ اذ ليسض هـن صـورإ ثابتـة   ؛ عدم حتقق علة كونها ذريعة لئن غعلد من دون اه -ب
 . ب  هن صورإ غزول مبجرد اطفاء اجلهاز، أو غ صب، ضتعلق

ولو ، أنه ميكن غثليض هله الصور ونصلها واستدعائها: ونوا  هلا االستدالل
 . أو غيابه، موت املصور بعد

والتعلق به نصب صورإ ، ومن اصد غع يم املصَور، بأن األص  عدمه: وأجيب
 . ال متيركة، ثابتة
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القول الثالد: جواز التصوير التلفزيونن اذا غللض مصليته على مفسدغه؛ كالـلي  
  .(204) ُاصد به الدعوإ، ونشر العلم، واألخلار الصييية

عل  امل ع من التصوير   مسألة التصوير التلفزيونن  بأن: وميكن أن يستدل هلم
 غطليًلا ملصليته على مفسدغه؛ كاالسـتفادإ ؛ ضإذا ع مض املصا  املرتغلة عليه جاز؛ ضعيفة

  .(205) واوها دون اجلانب اإلعالمن؛ ك شر األخلار، ونشر العلم، م ه   الدعوإ اا اه
 خامًسا: القول املمتار: 
اذ حقيقة صـ اعة  ؛ عة الصور ال غوجد   التصوير التلفزيوننعلة امل ع من ص ا

وهـلا الفعـ  غـري    ، ورطيطها ملا   ذلـك مـن مضـاهاإ خلـق اه    ، الصورإ غشكيلها
وهن اخلوف من  -وأما علة امل ع من اات اء الصور ، موجود   هلا ال وع من التصوير

، ورتفـن ، الصورإ غتيركاذ ؛ لك ها ضعيفة، ضهن موجودإ -كونها غعلد من دون اه 
ثم ان امل ع مـن االات ـاء لـيس رـديد     ، وغكرميها، ل صلها -وهن كللك  -وال ُغقصد 

وعليـه ضيـوازن بـ  املصـلية     ، -كمـا سـلق    -التيريم كشدإ امل ع من ضع  التصوير 
أو دنيويـة غربـو علـى هـله املفسـدإ      ، ضإن كان التصوير خيدم مصلية دي ية، واملفسدإ

 . واه أعلم،  ا على أص  امل ع غورًعاواال بقي، جاز
وأارب ، مع مالح ة أن الصور ثابتة، والتصوير الفوغوغرا  يأخل نفس احلكم

، أو احلاجـة املليـة  ، ضال حي  م ه اال ما ااتضته الضرورإ، وغع م، وغ صب، لئن غعلق
 . واه أعلم، وع مض مصليته

 .املطلب اخلامس: جتهيز مقرات القناة والبّث

واستئجار حمـ   ، غن أخرًيا جتهيز مقر الق اإ بالتق يات الالزمة إلنتاج الربام ويأ
 . لللد    امل طقة اإلعالمية احلرإ
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واسـتمراج الرتاخـيص   ، وحكم هلا خيضع ملا سلق غقريره من أحكام التصوير
مـا حكـم   : لكن ممـا حيتـاج اا جـواٍب خـاٍ  ع ـه     ، ال  غشرتطها امل اطق اإلعالمية

 .   غسجي  غ ائن ألج  بد  أو انتاج اسالمن؟استئجار حم

ضـإن اسـتمدم     ؛ أن حم  التسجي  يأخل حكم املـادإ املسـجلة ضيـه   : واجلواب
حالـه حـال سـائر    ، وان استمدم   معصية كـان حمرًمـا  ، طاعة كان استئجاره مطلوًبا

 . واآلالت املستمدمة، املوااع املؤجرإ

  .لقة بأسلمة الفضائيات التقليديةاألحكام الفقهية املتعاملبحث الثالث: 

 غدر  بد  ضضائية اسالمية على األامار الص اعية يتم  بأحد طريق : 

 . كما سلق؛ عن طريق غأسيس ضضائية اسالمية جديدإ: األول

أو حتوهلـا اا  ، عن طريق ضتح ناضـلإ اسـالمية لفضـائية غـري اسـالمية     : والثانن
(، أسـلمة الفضـائيات التقليديـة   ) مصـطلح  وهو ما اـد يطلـق عليـه   ، ضضائية اسالمية

؛ هلا بد  سـابق اا زمـرإ الفضـائيات اإلسـالمية    ، حتول ا اإ غري اسالمية: )ويقصد به
، وا اإ الرسـالة ، ا اإ اارأ: ومثال الثانن، ا اإ اخلليجية: ومثال األوا(؛ أو جزئًيا، كلًيا

ضتح ا اإ اسالمية م فتية : ومن الثانن أيًضا، وكلتاهما ضمن بااة ا وات غري اسالمية
 . 2كق اإ ضور رلاب؛ ناضلًإ لق اإ اسالمية حماض ة

 نقـدر وعلى سلي  املثال أعل ض هله األخريإ على مواعها االلكرتونن ما نص ه: "
، ومـن ظهـور ال سـاء   ، خاليـة مـن اإليقـاع   ( )ضور رـلاب  وارتم اجلمهور اللي يريد

 وغرددهـا نايـ  سـات   ، 2ضـور رـلاب   اضتتـا    وكتطليق عملن للتقدير واالحـرتام مت  

 . "عامودي 11316
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  .املطلب األول: حتول قناة غري إسالمية إىل قناة إسالمية

وهلا اإلجراء مما ُغرغب ضيه الشريعة، وغدعو له؛ ملا يدل عليه مـن صـية غوبـة    

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  أهله، وسعيهم   غلدي  سـيئاغهم اا حسـ ات، اـال اه غعـاا:    

 ،(206)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 وي لطن ه ا التأكيد على ما يلن: 

والـ  غوصـف بهـا الفضـائية بأنهـا      ( 207)ضرورإ االلتزام باملعايري سـابقة الـلكر،   .1
 اسالمية، دون متييع لألحكام الشرعية. 

ال ـاع، ال ألجـ     أن يكون سلب التطيري التوبة اا اه غعاا، والرغلـة   هدايـة   .2
املكاسـب املاديــة؛ حتـى ال يصــلح هــلا اإلجـراء جمــرد غالعـب، وعلــد بــالقيم     

( 208)الدي ية.
 

ومن صدق غوبتها أن ُغشهر جلمهورها، ومتابعيها خالف ما كانض غـدعو لـه مـن     .3

ــاا:  ــول اه غع ــات؛ لق ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  چ  حمرم

  .(209) چۅ  ۅ  ۉ

  .إسالمية لشبكة إعالمية ال تلتزم بالضوابط اإلسالميةاملطلب الثاني: فتح نافذة 

، نشأت بعض الق وات اإلسالمية ضـمن بااـة دموعـة ا ـوات غـري اسـالمية      
، غ تمـن لشـركة اعالميـة    -رغم رهرغها الكلريإ  -وصارت هله الق وات اإلسالمية 

 ه اائًمـا  وكان رأع ماهلا اللي أنشئض م، والرتياق من ا اإ أخرى، ثلض السم  من ا اإ
ضما حكم انشـاء ا ـوات اسـالمية    ( 210)،على االجتار بالط اء والراص واألضالم اهلابطة

 . بهله الطريقة ؟
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، اد يكون انشاء الق وات اإلسالمية ضمن بااات حمرمة مت  بـأموال جتـارات حمرمـة    -أ
 : وحيتم  هلا األمر عد إ احتماالت

ل احلـرام ُاصـد بـه الكسـب     أن يكون انشاء الفضائية اإلسالمية من املا: األول
ب  عليه ، ومن املعلوم أنه ال حي  ملن اكتسب مااًل بطريقة حمرمة أن يتاجر به، والتجارإ

 . والتملص م ه، أن يلادر بالتوبة

ضإن كانـض  ؛ وصداة الفاسق جائزإ، أن غكون أنشئض من باب الصداة: والثانن
، غعاا طيب ال يقلـ  اال طيًلـا   ألن اه؛ مبال حمرم ي يتب صاحله م ه ضهن غري مقلولة

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ٹ ٹ چ 

  .(211) چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

والرغلة ، أن غكون أنشئض من باب التوبة ه غعاا من الكسب احلرام: والثالد
األمـوال   مـا هـو مصـرف   : ؤللكن يلقى التسا، ضهلا أمٌر مرغٌب ضيه،   التملص م ه

اختلف أه  العلم   هله املسألة ، غوبًة ه غعاا؟؛ احملر مة ال  ُيرغب   التملص م ها
 : على ثالثة أاوال

 . صية صرف املال احلرام   وجوه اخلري على نية التوبة م ه القول األول:
 املشهور واملالكية  ( 212)،نص  عليه أبو يوسف من احل فية، وهو اول اجلمهور

 ( 215).واحل ابلة( 214)،والشاضعية( 213)،ع هم
: رجـ  مـن األنصـار اـال    مبا أخرجه أمحد وأبو داود عن : واستدلوا من الس ة

 نيوصـ ، وهـو علـى القـرب    ضرأيض رسـول اه  ، ج ازإ   خرج ا مع رسول اه 
، أإامـر  نضلما رجع اسـتقلله داعـ  ، "أوسع من ال  رأسه، أوسع من ال  رجليه": احلاضر
 ض  ر آباؤنا رسـول اه  ، ضأكلوا، ثم وضع القوم، ضوضع يده، بالطعام وجنءضجاء 

، ضأرسـلض املـرأإ  ، "خلت بطـري اذن أهلـها  أجد حلم راإ ُأ": ثم اال، ضمه يلوك لقمة  
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ضأرسـلض اا  ، ضلم أجـد ، راإ نأرسلض اا اللقيع يشرتى ل نان، يا رسول اه: االض
، ضأرسـلض اا امرأغـه  ، ضلـم يوجـد  ، بها بثم هـا  ن س  الاد اررتى راإ أن أر نجار ل

 ( 216)."أطعميه األسارى " : ضقال رسول اه ، بها ن ضأرسلض ال
أمر بصرف حلم الشـاإ الـ  ُأخـلت بطـري حـق اا       أن ال يب : ووجه الداللة

 . وهو مصرف من مصارف اخلري، األسارى
، وهم من الكفـار ، لألسرىأمر بإطعامه  بأن ال يب : ونوا  هلا االستدالل 

وصـرضه إلطعـام الكفـار مـع حاجـة      ، اذ ال يقع أسر علـى املسـلم   ديـار اإلسـالم    
 . املسلم  اليه دليٌ  على حرمة انتفاع املسلم باملال احلرام

اصد بللك التطليظ على املرأإ ال  أخلت املال مـن غـري    أن ال يب : وأجيب
 ( 217). مشروًعاوان كان غصداها به على املسلم ، وجهه

 . وحرمة التصدق به، وجوب حفظ املال احلرام القول الثانن:

 ( 220).(219)ونسب للشاضعن( 218)،وهو اول الفضي  بن عياض

اـال رسـول اه   : اال هريرإ  نأبمبا أخرجه مسلم عن : واستدلوا من الس ة
 :"ابن عمـر   وما أخرجه كللك عن( 221)،" اال يقل  اال طيًل ان اه طيٌب، أيها ال اع

وال صــداة مــن ، ال غقلــ  صــالإ بطــري طهــور" : اــال رضــن اه ع همــا أن الــ يب 
 ( 223)."( 222)غلول

واه غعـاا ال يقلـ  صـداة    ، أن الكسب احملرم من املال اخلليد: ووجه الداللة
 ( 224).من مال خليد

 : ونوا  هلا االستدالل من ثالثة وجوه

ي وي وامنا ،  وي بصرضه   طرق اخلري الصداةأن املتملص من املال احلرام ال ي األول:
 ( 225).م ه التوبة اا اه والتملص من املال احلرام، وغوبته ورلصه من املال احلرام مقلولة
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 ( 226).ال للمتيل  م ه، أن املقصود أن يكون أجر هله الصداة ملالك املال الثانن:

طريقة حمرمة مـن بعـض مـن    أنه ما من ماٍل اال وميكن أن يكون اد ُاكتسب ب الثالد:
ألدى هـلا اا  ؛ ولو ال ا حبرمة ك  مال اكتسب من احلرام علـى اجلميـع  ، واع   يده

 ( 227).وي يق  بهلا أحد، حرمة أكثر األموال

 . أن املال احلرام ال ُيصرف اال على الفقراء واملساك  القول الثالد:

 ( 228).وهو اول آخر للي فية 

، رضها للمصـا  العامـة ال يتيقـق بـه التمليـك     أن صـ : واستدلوا من املعقول
 . ويشرتط   الصداة التمليك

حلصـول  ؛ ب  هز  اإلطعام واوه، أنه ال يشرتط   الصداة التمليك: وي اا 
 . االنتفاع به

 القول املمتـار: 

وم هـا انشـاء الفضـائيات     -هو جواز صرف األموال احملر مة   أبـواب اخلـري   
 : ومؤيدات الرتجيح ما يلن، التوبة والتملص م هامن باب ، -اإلسالمية 

و  ذلـك دليـ  علـى    ، أن ُيطعم املال اللي أخل بطري حق لألسـارى  أمر ال يب  -
 . جواز صرضه   طرق اخلري عامًة

امنا حيرم على كاسله اللي غعاطى الطرق احملر مـة لليصـول   ، أن املال احملرم لكسله -
أن غلـدل امللـك   : والقاعـدإ ، بوجـٍه مشـروع  وال حيرم على غريه ممن أخـله  ، عليه

 ( 229).مب ـزلة غلدل الع 

أو غصـرف    ، ي ــتفع بهـا الاطهـا بعـد التعريـف     ، أن اللقطة ال  ُجه  صاحلها -
يصرف ، ومن ال وارل له ماُله لليض مال املسلم ( 230)،مصارف الصداة باإلمجاع
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 . غوبة كاسله وكللك املال احلرام بعد( 231)،باغفاق املسلم ،   مصاحلهم

واـد حـر م اه غضـييع    ، أن االنتفاع باملـال أوا مـن غضـييعه أو بقائـه بـال ضائـدإ       -
 ( 232).املال

 . وبهلا جتتمع األدلة، أن املتملص من املال احلرام امنا خيرجه رلًصا ال غصدًاا -

وي لطن لإلدارات املالية للفضـائيات اإلسـالمية ع ـد اسـتالمها لتربعـات مـن       
 : أو مشلوهة أن غراعن ما يلنأموال حمرمة 

م ًعـا  ، أن جتع  هله األمـوال   حسـاب مسـتق  عـن بقيـة الصـداات الطيلـة        أواًل:
 ( 233).الختالط املصارف

بقدر ما ُيشعرون بأن رلصهم م ها امنـا  ، أن ال ُيـلارك غربع ال اع بهله األموال ثانًيا:
 . والتملص من غلعة اإلثم، هو من باب التوبة

وال يستفيد م ها   جلـب مصـلية لـه أو دضـع     ، خيرجها التائب رلًصا م ها أن :ثالثًا
 ( 234).مفسدإ ع ه

واد يكون انشاء الق ـوات اإلسـالمية ضـمن بااـات حمرمـة مت  بـأموال جتـارات         -ب
ألن ؛ ُيليح ملن حص  على هلا املـال االنتفـاع بـه   وهلا األمر ، أو خمتلطة، ملاحة

 ( 235).ملن أخله بطريق مشروع أن ي تفع به هوز-وكلا امللا   -املال املمتل  
 : مع االعت اء   هله احلالة باآلغن

اال  -رغم رهرغها بالق وات احملرمة  -أن يلي وا لل اع أن اجلهة ال  أنشأت الق اإ  .1
ليتضح لل اع سالمة هله الق ـوات مـن   ؛ أنها أنشأت هله الق اإ من أموال ملاحة

 . أسلاب اإلثم
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ضائية اإلسالمية ضمن بااات حمرمة من انتقاد املآثم الـ  غلـد   أن ال مي ع كون الف .2
 . وغطليع م اهيه، وأن ال يؤدي ذلك اا متييع حدود اه، ضيها

أن غستق  الفضـائية اإلسـالمية   براجمهـا وخـدماغها عـن غلـك احملرمـة ضـمن          .3
؛ وأن غلتزم   ذلك بالضواب  سالفة الـلكر لوصـف ا ـاإ باإلسـالمية    ، جمموعتها

 . وًصا ضيما يتعلق باإلعالنات التجاريةخص

وما غسـعى اليــه امل  ــمات اإلعـالميـــة   ، الت لـــه ملــــآالت هـله اخلـطـوات .4
اسـتلالل   من املرامن اللعيدإ   غشـويه اإلسـالم، أو   -من خالهلا  -غري اإلسـالميـة 

 . السابقة وال  ر   نشاطاغها، ويتمث  هلا   التيقظ   دراسة أهداضها، أهله

 

 .األحكام الفقهية املتعلقة بآثار إنشاء الفضائيات اإلسالميةاملبحث الرابع: 

عـام  ( سـلوغ ك ) كان أول امر ص اعن ُأطلق   الفضـاء هـو القمـر الروسـن    
ومن هلا التاريخ اا اليـوم غقـدمض صـ اعة اإلعـالم الفضـائن حتـى       ( 236)،م1957

، رـاءت أم أبـض  ، له ضضاء دول العاي وانفتح، أصليض أبرز وسائ  اإلعالم املعاصر
ضـأي التـأثريين   ؛ أمًرا واضًيا ملموًسا لك  ذي عي   -سلًلا واهاًبا  -وأصلح غأثريه 

 . غلب؟

 .املطلب األول: إجيابيات إنشاء الفضائيات اإلسالمية 

 : من خالل كتابات من اعت ى بهلا اجلانب غلمصض االهابيات   اآلغن
حتى أصلح من ميلك آلة اإلعـالم اليـوم   ؛ غكوين الرأي العام املساهمة الفاعلة   .1

أو ، أو سياسـية ، سـواء كانـض دي يـة   ؛ ويقـود صـ اعة التوجهـات   ، ميلك العقـول 
 . أو ااتصادية، اجتماعية
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اا غطلية ، االنطالق بعيًدا عن استرياد القيم واملفاهيم الطربية أو الشراية الفاسدإ .2
وغصديرها للمارج املـتعط  أرـد  العطـ     ، القيم الصييية   نفوع املسلم 

 . ومن َثم ابراز عاملية هلا الدين، وااامة احلجة على من ي يشأ اه هدايته، هلا

ولُتمهدـد  ، لُتييى   األمة س ة التـداضع ؛ مزامحة الق وات الفاسدإ عقائدًيا وأخالاًيا .3
 . ولو كره املشركون، اا طريق ظهور هلا الدين على األديان كلها

  صـور بـرام  أكثـر ضاعليـة مـن جمـرد       ، اإلضادإ من ال اضع من جتارب اآلخـرين  .4
ليصـب  ؛ ونق  أخلار العاي بتق يـات سـريعة وصـاداة   ، أو االستماع ضق ، القراءإ

 . ذلك كله   غعزيز ب اء الشمصية اإلسالمية

 

 .املطلب الثاني: سلبيات إنشاء الفضائيات اإلسالمية

 : ما يلن، د على انشاء الفضائيات اإلسالميةأبرز السلليات ال  ُغرص

، كــالقراءإ املفيــدإ؛ برباجمهــا اليلــة ال فــع عــن الــربام  اجلــادإ ؛ اهــدار الواــض .1
( 237).وغعطي  القدرات العقلية والتأملية والعضلية، واملساهمات التطوعية

 

مـن خـالل   ؛ ضتح اللريعة لتسارع وغريإ اخلالضات العقدية والفقهية ب  املسـلم   .2
ومـا  ( 238)،ذن لك  مجاعة وطائفة أن غشرذم األمـة علـى أضكارهـا ومعتقـداغها    اإل

أو غـري  ، يصيب ذلك من انفـراط عقـد الفتـوى امل ضـلطة اا الفتـاوى الشـاذإ      
( 239).املراعية خلصوصيات الزمان واملكان واألعراف

 

، يعتمـد علـى اإلضـراط   السـهر    ؛ غطيري أمناط السـلوك ال ـاضع اا سـلوك ضـار     .3
وكسـر خصوصـيات   ، وعوملـة احليـاإ اخلاصـة   ، لعالاـات االجتماعيـة  واضعاف ا

( 240).األضراد
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، كضـعف اللصـر  ؛ األضرار الصيية ال  غ ت  عـن ارـعاعات هـله الفضـائيات     .4
وما غسلله املوجات الكهرومط اطيسـية مـن   ، واإلضرار باللشرإ واألغشية املماطية

( 241).وريموخة ملكرإ لدى الشلاب، واكتئاب لدى األطفال، الق
 

واضـعاف اـدرإ الوالـدين علـى الـتيكم        ، االستيالء على دضة غوجيه األسـرإ  .5
مـن خـالل   ؛ واد كانض هلم م دوحة عن هله الق ـوات ( 242)،غوجيه عقول أب ائهم

والقراءإ ، كربام  احلاسوب التفاعلية واملفيدإ؛ اللدائ  التثقيفية والرتضيهية املمتلفة
لعرضـها   الواـض امل اسـب الـلي     ؛ امل اسـلة  وانتقاء املـادإ التلفزيونيـة  ، املوجهة

 ( 243).يرغضونه

 

  .املطلب الثالث: املوازنة بني اإلجيابيات والسلبيات املرتتبة على إنشاء الفضائيات اإلسالمية

أكثر األحكام الشرعية ال  ُب يض على ضقه املصا  واملفاسد دارت على الطالب 
وج   هلا اللـاب  ( 244)،أو عزيزإ الوجود، يلةاذ أن املصا  واملفاسد اخلالصة ال؛ م ها

م اإلنسان خري اخلريين لومتام الورع أن يع": اال ابن غيمية، احلكم عليه من ضقه الراجح
وغعطيـ   ، ويعلم أن الشريعة مل اها علـى حتصـي  املصـا  وغكميلـها    ، ورر الشرين

ية الشـرعية  واال ضمـن ي يـوازن مـا   الفعـ  والـرتك مـن املصـل       ، املفاسد وغقليلها
 ( 245)."ويرى ذلك من الورع، ويفع  حمرمات، واملفسدإ الشرعية ضقد يدع واجلات

واذا أردنــا املوازنــة بــ  املصــا  واملفاســد املرتغلــة علــى انشــاء الفضــائيات  
 : اإلسالمية احتج ا لل  ر من عد إ حمددات

  ـر  ضي، ال  ر لألولويات من خالل حمدداٍت من ال ص الشـرعن  احملدد األول:
 : اا املوازنة ب  املصلية واملفسدإ مبراعاإ ما جاء ال ص  بالتصريح بتقدميه
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 أن رجاًل ومن ذلك ما أخرجه الطربانن   املعجم الصطري عن عمر بن اخلطاب  -
األعمـال   وأيُّ ؟ ا اهاال ـاع أحـب    أيُّ، يا رسـول اه : ضقال، جاء اا ال يب 
وأحـب  ، أحب ال اع اا اه أنفعهـم لل ـاع  ":  ضقال رسول اه ؟ أحب اا اه

أو غقضـن ع ـه   ، أو غكشف ع ـه كربـةً  ، غدخله على مسلم األعمال اا اه سروٌر
، والفضائيات اليوم من أجلى الوسائ  ل فـع ال ـاع  ( 246)،"اأو غطرد ع ه جوًع، اديً 

 . لدعويةوا وادخال السرور عليهم، ب  واضاء حوائجهم، والتسويق للمشاريع اخلريية

، يا رسول اه: الض: اال، عن رج  من خثعموم ه ما أخرجه أبو يعلى   مس ده  -
: ثم مه؟ اال، يا رسول اه: الض: اال، "اميان باه": أي األعمال أحب اا اه؟ اال

: األعمـال أبطـض اا اه؟ اـال    أي ، يـا رسـول اه  : الـض : اال، "ثم صلة الرحم"
: اـال ، "ثـم اطيعـة الـرحم   ": ثم مه؟ اـال ، يا رسول اه: الض: اال، "اإلرراك باه"

 ( 247)."وال هن عن املعروف، ثم األمر بامل كر": ثم مه؟ اال، يا رسول اه: الض

وجتسـيد للوسـائ    ، والفضائيات حتص  م ها مصلية غقوية اميـان ال ـاع بـاه   
اـد غطـري بفشـو     لك هـا   ذات الواـض  ، العملية لألمر باملعروف وال هن عن امل كـر 

 . من خالل اضعاف العالاات االجتماعية؛ اطيعة الرحم

 : ضمن ذلك؛ اعتلار رغب املصا  واملفاسد من جهة متعـلقها احملدد الثانن:

 : حبسب غرغيب الضرورات اخلمس الرتجيح -

، ثـم املـال  ، ثـم العـرض  ، ثـم العقـ   ، ثم ال فس، ضيقدم ما غعلق حبفظ الدين 
مـن  ؛ على انشاء الفضائيات اإلسالمية متعلقة حبفظ الدين   أصلهاواملصا  املرتغلة 

بي ما املفاسـد املرغلطـة بهـا دارت   مجلتهـا     ، وغعزيز القيم اإلسالمية، الدعوإ اا اه
وما غعلق حبفـظ الـدين مقـدم    ، ومفسدإ السهر، كاملفاسد الصيية؛ على حفظ ال فس

 . على غريه
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 : ضروري على ما كان من وسائلهغقديم ما كان من مقاصد حفظ ال -

وغثليتها   ال فـوع مـن   ، ومصلية نشر األحكام الشرعية واملفاهيم الصييية
ألنهـا  ؛ ضتقدم على مفسدإ عدم ضل  الفتوى الشرعية، املقاصد األساسية حلفظ الدين
والتلعـن اذا عـاد علـى األصـلن باإلبطـال كـان أوا       ، من وسائ  حفظ هله املقاصد

 ( 248).باإلبطال

 : وحبسب أثرها، املوازنة ب  املصا  واملفاسد حبسب غع  واوعها احملدد الثالد:

ضاملصا  املرتغلة على انشاء الفضـائيات  : ضمن جهة غع  حصول املصا  واملفاسد -
، اذ املفاسـد وااعـة ال حمالـة   ؛ اإلسالمية ممك ة احلصول دون الواوع   مفاسد ذلك

ونشر ، كاالعت اء بشأن اإلذاعات احمللية؛ له الوسيلةواملصا  ميكن حصوهلا بطري ه
 . الدعاإ ب  ال اع

من جهة أن املفاسد ذاغها حاصلة مـن الق ـوات غـري    : واد ي اا  هلا اجلانب
 . وحقيقة ال  ر اائم على رفيف الشر ال اعدامه، اإلسالمية

، ل ـاع ضـإن عمـوم مصـلية نشـر اخلـري بـ  ا      : وأما من جهة غقدير األثر احلاص  -
واغساع نطااه بهـله الفضـائيات أكـرب بكـثري مـن غريهـا مـن الوسـائ  اإلعالميـة          

 . وجتاوزها لليدود الفاصلة ب  الدول، الغساع جمال بث ها؛ األخرى

 : وسد  اللرائع اا املفاسد املتواعة، ال  ر   املآالت: احملدد الرابع

ولن يضعف ، لفاسد سيزيد الشروي هر عالء أن اخالء الساحة اإلعالمية لإلعالم ا -
ب  سـيكون سـلًلا   متكـن الشـر واسـتفياله   حيـاإ       ، حبال املفاسد امللكورإ آنًفا

 . وادرغه على غشكي  آرائهم وسلوكياغهم، ال اع
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أن احلكم بتيريم هـله الوسـائ  سـيم ع كـثرًيا مـن ال ـاع مـن        : واد ي اا 
 . وبالتالن حتجيم ررها، الوصول اليها

، ن أمـر انتشـار هـله الفضـائيات واسـتفياهلا   ادتمعـات وااـع       أ: واجلواب
 . ومزامحته بامل ضل  باألحكام الشرعية، واحلاجة اليوم مل ازلته باهلادف

ه  األرجح من جهة ال  ر الشـرعن  : والسؤال اللي يطر  نفسه بعد ما سلق
وسائ  اعالمية وارطال ال اع ب، للمفاسد امللكورإ؛ حتريم انشاء الفضائيات اإلسالمية

والسعن   ، للمصا  امللكورإ؛ أو اباحة انشائها، حتقق املصا  املرجوإ م ها، غريها
 . ؟م أو يقل  املفاسد املتواعة م هاضل  ذلك مبا يعد

 : ألمور؛ هو الثانن -  ن ري  -واللي يقوى 

؛ صعوبة اهاد وسائ  اعالمية أخرى حتقق هـلا احلضـور الكـلري   حيـاإ ال ـاع      .1
 . على األا    الواض امل  ور الراهن، يضور الفضائيات   حياغهمك

بـ  سـيزيد   ، أن هجر الطيل  هلله الوسائ  لن يعزز من هجر عموم املسلم  هلـا  .2
 . لتطلطلها   حياغهم االجتماعية والثقاضية؛ ِبلًَّةالط  

اإلسـراف   أن املفاسد امللكورإ من انشاء الفضائيات اإلسالمية غ ت    مجلتها من .3
، وهله مفاسد حتص  من ك  أمر جاوز اإلنسان حدود االستفادإ م ه،   متابعتها

 . ألن بعض ال اع اد يسرف ضيهما؛ ولس ا من ع من األك  وال وم مثاًل

ضمـا  ، أن اإلضادإ من مث  هله الوسائ  اإلعالمية معهود ج سه   هـدي الـ يب    .4
ومـدارع  ، وجتمعـات حجـيجهم  ، ونـواديهم ، ألسـواق اجلاهليـة   رهود ال يب 

لتعزيـز جانـب   ؛ مع ما   هله التجمعات من مفاسد اال راهد جيـد ( 249)،اليهود
 . واه أعلم، اإلباحة
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لطللـة مصـاحلها علـى    ؛ وعليه غتضح مشـروعية انشـاء الفضـائيات اإلسـالمية    
أو ، على أن يقيد هلا احلكم بالضواب  السـاعية إلعـدام املفاسـد املـلكورإ    ، مفاسدها

 : ومن هله الضواب ، يلهاغقل

أن يراعوا ما سلق غقريره   رروط وصف الفضائية بأنها : بال سلة للقائم  عليها  -أ 
 ( 250).اسالمية

 : أن يراعوا اآلغن: وبال سلة لعموم املتابع  هلا  -ب

واحللر ك  ( 251)،من ال  أه  الشرع واخلربإ؛ اختيار الق وات الفضائية املوصى به .1
 . وات الفضائية اهلدامةاحللر من الق 

أو املشاركة   غريهـا مـن   ، من متابعة برام  الفضائيات؛ ارطال األواات بال اضع .2
 . العلمية واالجتماعية والثقاضية؛ الربام  اجلادإ

 . اغلاع أساليب الوااية من األخطار الصيية وال فسية هلله الوسائ  .3

  املتيققة م هـا سـتكون   واذا استطلض هله الوسيلة بالصورإ املثلى ضإن املصا
ويع م أجرها حبسب مـا سـعض لـه مـن     ، وسريغقن حكمها من جهة الطلب، ع يمة

، وغكـره ، هـب ضتيهـا  ، "اللريعـة كمـا هـب سـد ها    : -رمحه اه  -اال القرا  ، خري
واا أاـلح املقاصـد   ، والوسيلة اا أضض  املقاصد أضض  الوسـائ  ،... وغلا ، وغ دب

 ( 252).ما يتوس  متوسطة"واا ، أالح الوسائ 
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 ثــخاتـمـة البح

 : ميك  ا أن ُنلمص أبرز ما غوص  اليه هلا الليد   ال تائ  التالية

ا اإ غليفزيوني ة غلد  ارساهلا جلميع دول هن : أن أجود غعريف للفضائية أن يقال -1
 . عرب رلكات اغِّصال غري أرضي ة، العاي

واإلعالم عن م ارطه ،  اللد  اإلخلارياهتم  اإلسالم كثرًيا باستمدام الفضاء   -2
 . واالجتماعية، واالاتصادية، الدي ية

هن ا وات غليفزيونية غري أرضية : أارب غعريف للفضائيات اإلسالمية أن يقال -3
 . وغهدف لتيقيق العلودية ه غعاا، م ضلطة بأحكام الشريعة

د اجـارإ علـى   أن اعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائية اإلسـالمية يعتـرب عقـ    -4
 . وغشرتط ضيها رروطه، عم 

وكـان إلدارإ الق ـاإ أجـر    ، مملوكـة لشـركة مسـاهمة    الق ـاإ الفضـائية  اذا كانض  -5
وأما ان كـان إلدارإ الق ـاإ   ، وال اركال   جوازها، ضهن اجارإ جائزإ، مقطوع

صـورإ خمرجـة اجلـواز علـى      -على الراجح  -سهم م سوب من األربا  ضهن 
 . زارعةعقدي املساااإ وامل

مـا ي  ، استصدار الرتاخيص الالزمة من رركات اللد    املدن اإلعالمية جـائز  -6
 . يرتغب عليه الواوع   عم  حمرم

اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الفضائية اإلسالمية يتعلـق بشـكٍ  أساسـن     -7
 . واألارب جوازه، حبكم التصوير التلفزيونن

وضواب  األسلمة هن ذاغها ، غرغب ضيه الشريعة أمٌر أسلمة الفضائيات التقليدية -8
 . ضواب  وصف ضضائيٍة ما بأنها اسالمية
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وم هــا انشــاء الفضــائيات  -جــواز صــرف األمــوال احملر مــة   أبــواب اخلــري  -9
ــا  -اإلســالمية  ــتملص م ه ــة وال ــاب التوب ــن ب ــة  و، م ــإلدارات املالي ي لطــن ل

كات الفضـائية احملرمـة أن   أو لل واضـل اإلسـالمية للشـل   ، للفضائيات اإلسـالمية 
 . واستقالليتها عن أوجه الكسب احملرم، ر  على نقاء مواردها املاليةحت

علـى  ، لطللة مصا  ذلك على مفاسده؛ مشروعية انشاء الفضائيات اإلسالمية  -10
  اعـدام أو غقليـ     -اـدر اإلمكـان    -أن يسعى القائمون عليها واملتابعون هلا 

  .املفاسد املرتغلة على ذلك

 : ومن أهم التوصيات ال  ي لطن الع اية بها -11

لل  ـر    ؛ متمصصـة   ضقـه اإلعـالم اإلسـالمن    ؛ انشاء هيئات ررعية دولية -12
 . اضاياه املستجدإ

املتفرعـة مـن القواعـد الكليـة احلاكمـة      ، حتديد املعاي الدايقة للضواب  الفقهيـة  -13
وعموم الللوى ، سدكمراعاإ املصا  ودضع املفا؛ ألحكام الفضائيات اإلسالمية

 . وضقه التيسري والتلشري، واحلاجة

وأن هعل ا ج وًدا   خدمة هلا ، وأن يعلن كلمته، واه اسأل أن يعز دي ه
 . اللهم آم ، وغلليطه لل اع، الدين
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . ] 1الفراان:  [ (1)

 . ] 52القلم:  [ (2)

 . ] 107األنلياء:  [ (3)

 . ] 96آل عمران:  [ (4)

اعـداد: ا ـاإ اهلـدى    ، لطـري ال ـاطق  بالعربيـة    م اإلسالمن اهلادفاصة زا  على طريق اإلعال (5)
 (. 12،  )الفضائية

 (. 8اإلجهاز على التلفاز، حملمد املقدم،  ) (6)

ي  ر: غأثري الشلكات والق وات الفضائية التلفزيونية ال  غستقللها م طقة اخللي  العربـن، ألميـن    (7)
 (.  23حممد حليب،  )

 . 11601العدد شرق األوس ، ي  ر: جريدإ ال (8)

، ومقـال  276، جملة الليـان، العـدد   لاس  ال ريباإلسالمية، لن رإ على الفضائيات ي  ر: مقال  (9)
 ضياض.  الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د سعد

 .  (1720/ 3، ألمحد خمتار وآخرون، )ملعاصرإمعجم اللطة العربية اي  ر:  (10)

، (239/ 39، للزَّبيـدي، ) غـاج العـروع  ، و(508/ 4، البـن ضـارع، )  مقاييس اللطـة ي  ر:  (11)
 . (1321) ، للفريوزآبادي، القاموع احملي و

 . (.1/80) ،مقاييس اللطة، ي  ر: كانض لي ة طيلةاذا  أرض أريضةيقال:  (12)

  .(3/1254) بن دريد،، المجهرإ اللطةي  ر:  (13)

 . (157/ 15، البن م  ور، )لسان العرب، و(243/ 39، للزبيدي، )غاج العروعي  ر:  (14)

ال هايـة   غريـب احلـديد    و، (177/ 1، لألنلـاري، ) الزاهر   معانن كلمات ال ـاع ي  ر:  (15)
 . (456/ 3، البن األثري، )واألثر

http://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=139
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، اسـ اده احلجـاج بـن أرطـاإ    ، و  علـاع   عن ابن 1965(، برام 224/ 1أخرجه أمحد ) (16)
، (305) ، متـام امل ـة   التعليـق علـى ضقـه السـ ة      ، ي  ـر:  واد ع ع ه، وهو ضعيف مدلس

 . 5814 ، كالهما لألللانن، برامالضعيفةوالسلسلة 

 . (157/ 15، البن م  ور، )لسان العرب، و(241/ 39، للزبيدي، )غاج العروعي  ر:  (17)

 . (694/ 2، ابراهيم مصطفى وآخرون، ) املعجم الوسي (18)

 . (1720/ 3، )معجم اللطة العربية املعاصرإي  ر:  (19)

 ي  ر: املصدر السابق.  (20)

 . (5) ، لساي بن علن القيطانن، أثر الق وات الفضائية العربية (21)

لـن أبـو   ع، لغأثري الق وات الفضائية على القيم العربيـة واإلسـالمية لـدى الشـلاب واألطفـال      (22)
رسـالة  مـازن رسـول،   األبعـاد االجتماعيـة والثقاضيـة للمعلوماغيـة،     ، نقاًل عن (2) ، س ي ة

 (. 48)م،  2004ماجستري غري م شورإ، كلية اآلداب، جامعة بطداد، 

 . (1720/ 3، )معجم اللطة العربية املعاصرإ (23)

 ات اإلسالمية. (، إلنشاء وغطوير الفضائيsat channelي  ر: مواع سات غشان ، ) (24)

 (. 51-37/ 11يراجع: املوسوعة العربية العاملية، ) (25)

(، إلنشـاء وغطـوير الفضـائيات اإلسـالمية، ومـن      sat channelي  ر: مواع سات غشان ، ) (26)
ب شر مـواد وبـرام  الق ـوات الفضـائية      رلكة غعينوهن رلكة)مشاهد(، أمثلة هله الق وات: 

 ة.  م ه  أه  الس ة واجلماع ال  ال حتوي حماذير ررعية على

 . 2355 ، وصييه األللانن   السلسلة الصييية، برام151(، برام 363/ 1، )باب ضض  اإلميان (27)

ــدء األذان، )   (28) ــاب ب ــاب األذان، ب ــاري   كت ــه اللم ــرام 124/ 1أخرج ــلم 604(، ب ، ومس
 . 377(، برام 285/ 1( بدء اآلذان، )1( الصالإ، باب )4كتاب)
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، 1924(، بـرام  29/ 3ه اللماري   كتاب الصـوم، بـاب اذا نـوى بال هـار صـوًما، )     أخرج (29)
/ 2( مـن أكـ    عارـوراء ضليكـف بقيـة يومـه، )      21( الصـيام، بـاب)  13ومسلم   كتاب)

 . 1135(، برام 789

 (. 86ي  ر: اإلعالم   صدر اإلسالم، لعلد اللطيف محزإ،  ) (30)

، ومسـلم    369(، بـرام  82/ 1باب ما يسرت العـورإ، )  أخرجه اللماري   كتاب الصالإ، (31)
ال حي  الليض مشرك، وال يطوف بالليض عريان، وبيان يوم احل  ( 78( احل ، باب)15كتاب)
 . 1347(، برام 982/ 2، )األكرب

 (. 83ي  ر: مقال الفضائيات اإلسالمية، األهداف والضواب ، لسعد الدين الكيب،  ) (32)

، ومسـلم  4199(، بـرام  131/ 5، )بـاب غـزوإ خيـرب     كتـاب املطـازي،    أخرجه اللماري (33)
، حتريم أك  حلم احلمـر اإلنسـية  ( 5) باب، الصيد واللبائح وما يؤك  من احليوان (34)كتاب

 . 1940(، برام 1540/ 3)

 ما جاء   التجار وغسـمية الـ يب   ، باب أخرجه الرتملي   أبواب الليوع عن رسول اه  (34)
، واال: هلا حديد حسـن صـييح، وابـن ماجـه   كتـاب      1210(، برام 507/ 3، )اياهم

، واـال األللـانن   صـييح    2146(، بـرام  726/ 2، )التـوان   التجـارإ  التجارات، باب 
 : صييح لطريه. 1785(، برام 162/ 2الرتغيب والرتهيب، )

  .2563(، برام 152/ 3، )ل اعوسؤاله ا، استعانة املكاغبأخرجه اللماري   كتاب العتق، باب  (35)

، ومسـلم    917(، بـرام  9/ 2، )اخلطلة على امل ـرب أخرجه اللماري   كتاب اجلمعة، باب  (36)
/ 1، )جـواز اخلطـوإ واخلطـوغ    الصـالإ     (10) باب، املساجد ومواضع الصالإ (5)كتاب
 . 544(، برام 386

 . 3057(، برام 1016/ 2، )م ال يرباب اخلطلة، يوأخرجه ابن ماجه   كتاب امل اسك،  (37)

(، وأنلر عشريغك األارب  واخفـض ج احـك  ) أخرجه اللماري   كتاب غفسري القرآن، باب (38)
)وأنـلر     اولـه غعـاا:  ( 89) بـاب ( اإلميان، 1، ومسلم   كتاب)4770(، برام 111/ 6)

 . 205(، برام 192/ 1(، )عشريغك األارب 
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 . 1956 (، برام198/ 2، )باب أي واض خيطب يوم ال يرامل اسك،  أخرجه أبو داود   كتاب (39)

، 1949(، بـرام  196/ 2، )بـاب مـن ي يـدرك عرضـة    أخرجه أبـو داود   كتـاب امل اسـك،     (40)
 . 1717وصييه األللانن   صييح س ن أبن داود برام 

 . 276اإلسالمية، جملة الليان، العدد ن رإ على الفضائيات مقال  (41)

 (. 84ل الفضائيات اإلسالمية، األهداف والضواب ،  )مقا (42)

 رسال .   ، مواعرميا حممد أنيس احلكيمل، )الق وات الفضائية( اإلباحة؟ ؟  ه  األص   مقال  (43)

 ه العلـد ا مـد بـن علـد   ، حملدراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعـالم الفضـائن اإلسـالمن   ي  ر:  (44)
ســـالمن: املمارســة. . بـ  ال  ــرية     عـالم اإلاإلوم، و، مقال على مواع اإلسالم اليالكريم

، مقال للدكتور حممد احل يـف،   مواعـه، واـد أاامـض وزارإ األواـاف والشـؤون       والوااـع
م، 2011 التاسـعة  واملسـتقل   املعاصـر  اإلسـالمن  الفكـر  مستجدات ندوإاإلسالمية الكويتية 

وجعلتها حتض ع وان: 
"

والتجربة رالفك ب  ...القيمن اإلعالم
"

 . 

 ي  ر: الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د سعد ضياض.   (45)

وم ه ي هر أن اطالق وصف اسالمية على هله الفضائيات املراد م ه متييز ما كان م ها يهـدف   (46)
للتمك  لإلسالم من غريها، و  هلا جواب على من حكم بلدعية هله ال سلة، ي  ر: الفيديو 

 (. 10-4يات اإلسالمية، ل اصر الفهد،  )اإلسالمن، والفضائ

، ووااـع  الكـريم  مد العلـد ، حملالم الفضائن اإلسالمنأدراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعي  ر:  (47)
 (.  110الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العمري،  )

 (. 106ري،  )ي  ر: وااع الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العم (48)

 ، مقال على مواع املسلم. د. مالك األمحد، الفضائيات اإلسالمية ن رإ أوليةي  ر:  (49)

اإلعـــالم (، 41-29ي  ـــر: الفضـــائيات اإلســـالمية، رؤيـــة نقديـــة، حملمـــد يســـري،  ) (50)
 . د. حممد موسى الرب، اإلسالمن)دراسة   املفاهيم واألصول واخلصائص(
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-93الق وات الفضـائية اإلسـالمية ومجهـورهم، ملصـطفى ك ـاكر،  )      ي  ر: اإلعالميون   (51)
، مقـال    د. حممـد يسـري ابـراهيم   ، وصيات ومقرتحات بشأن الق وات اإلسالمية(، وغ106

 مواع األلوكة. 

  م.2011ديسمرب  16املواضق  -هـ1433 حمرم 21، اجلمعة 15880 الرياض، العددي  ر: صييفة  (52)

 .  (480/ 6، للمواق، )التاج واإلكلي ، و(162) ، خمتصر خلي ي  ر:  (53)

 .  (123/ 2، لزكريا األنصاري، )أس ى املطالب، و(110) ، لل ووي، م هاج الطالل ي  ر:  (54)

ع د غعريفهم  (146/ 3، لللهوغن، )كشاف الق اع، و(270/ 4، للمرداوي، )اإلنصافي  ر:  (55)
 املال   كتاب الليع. 

 . (110) ، لل ووي، م هاج الطالل ي  ر:  (56)

، (126ادإ امل)، (31) ، جملة األحكام العدلية، و(277/ 5، البن زيم، )اللير الرائقي  ر:  (57)
 ع د غعريف املال. 

 . (116/ 1، ملال خسرو، )حكامدرر احلكام   رر  جملة األي  ر:  (58)

(، بـرام  20/ 7، )التزوي  على القرآن وبطري صـداق أخرجه اللماري   كتاب ال كا ، باب  (59)
، الصـداق، وجـواز كونـه غعلـيم اـرآن      (13) بـاب ( ال كـا ،  16، ومسلم   كتاب )5149

، يـف بـه  وخامت حديد، وغري ذلك من الي  وكثري، واستيلاب كونه مخسمائة درهم ملن ال ه
 . 76، برام (1040/ 2)

، ومسلم 2240(، برام85/ 3، )السلم   وزن معلومأخرجه اللماري   كتاب السلم، باب  (60)
 .  عن ابن علاع 127(، برام 1226/ 3السلم، )( 25) ( املساااإ، باب22)   كتاب

 (. 84/ 15امللسوط، للسرخسن، ) (61)

 (. 350/ 4رية الدسوان على الشر  الكلري، )(، وحا69/ 3ي  ر: املدونة، ملالك، ) (62)

 (. 28-27/ 4(، وروضة الطالل ، لل ووي، )149-148/ 3ي  ر: األم، للشاضعن، ) (63)

 (. 300/ 4(، واإلنصاف، للمرداوي، )18/ 4ي  ر: الفروع، البن مفلح، ) (64)

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3979/
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 (. 107 /7(، ورر  ضتح القدير، البن اهلمام، )249/ 7ي  ر: الل اية، للعيين، ) (65)

(، بـرام  389،  )الرجـ  يليـع مـا لـيس ع ـده         كتـاب الليـوع، بـاب     داودأخرجه أبو  (66)
-218،  )ما جاء   كراهية بيـع مـا لـيس ع ـدك    ، والرتملي   كتاب الليوع، باب 3503

(، 477،  )بيـع مـا لـيس ع ـد اللـائع       كتاب الليوع، باب  ال سائن، و1232(، برام219
 ي وعن ربح ما، ال هن عن بيع ما ليس ع دك  كتاب التجارات، باب  ابن ماجه، و463برام

، وصييه ابن ادامـة    14887(، برام403/ 4، وأمحد، )2187(، برام236،  )يضمن
 (. 33/ 3الكا ، )

 (. 350/ 4حارية الدسوان على الشر  الكلري، )ي  ر:  (67)

(، والل ايـة،  2/ 5ع، للكاسـانن، ) (، وبـدائع الصـ ائ  85/ 15ي  ر: امللسـوط، للسرخسـن، )   (68)
 (.  249/ 7للعيين، )

 (. 300/ 4ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (69)

(، 1/ 3/ 66(، القـرار، ) 778-777/ 2(، )7ي  ر: جملة ادمـع، الـدورإ السـابعة، العـدد)     (70)
 م. 1992-هـ1412

 . 5876رام(، ب1258-1257،  )من جع  ضص اخلامت   بطن كفه، باب الللاع  كتاب  (71)

املدي ـة جهـة الشـام،     نوالطابـة موضـع مـن عـوال    هو رجر األث ، واي : غري ذلك،  الطرضاء (72)
، (399/ 3)، ي  ر: ال هاية، البن األثري، ألنها غطيب ما ضيها؛ متكاثف وأصلها ك  رجر ملتف

 (. 61/ 3وضتح اللاري، البن حجر، )

، ومسـلم    2094(، بـرام 414-413 )، ال جـار ، بـاب  الليوع  كتاب  اللماري أخرجه (73)
 . 544(، برام219كتاب املسجد، باب جواز اخلطوإ واخلطوغ    الصالإ،  )

 . 2095(، برام414،  )ال جار، باب الليوع  كتاب  (74)

 (.  115-114/ 2ي  ر: ضتح اللاري، البن حجر، ) (75)

 ي  ر: املصدر السابق، والصفية نفسها.   (76)
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 (. 362/ 2قهاء، للسمرا دي، )ي  ر: حتفة الف (77)

 (. 3/ 5ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (78)

 (. 291/ 1املواع ، ) اعالم( 79)

 جملة املع وية، ضمن احلقوق ، بشأن5/ 5/ 43 عدإ، رام اإلسالمن الفقه جممع ارار: يراجع( 80)
 (. 2267/ 3اخلامسة، ) ادمع، الدورإ

 . (2/ 5الص ائع، ) بدائع( 81)

 . (85/ 15، )امللسوط( 82)

 . (249) ، لليصين، كفاية األخيار، و(662/ 3، )لصاويل ي  ر: بلطة السالك،( 83)

ي  ر الفرق بـ  األجـري والصـانع واللـائع الصـانع: الشـر  الكـلري، للـدردير، مـع حارـية            (84)
 (. 338/ 5الدسوان، )

 (. 4/ 5الص ائع، ) بدائع( 85)

 (. 138/ 6(، واملطين، البن ادامة، )209/ 5ي، )ي  ر: روضة الطالل ، لل وو (86)

 (.  476/ 7ي  ر: رد احملتار، البن عابدين، ) (87)

 (. 2/ 5بدائع الص ائع، ) (88)

 (. 3/ 5بدائع الص ائع، ) (89)

 . (85-84/ 15، )امللسوط( 90)

حتاد رركة اال االنرتنض؛ لتيوي  األموال العاملية، من خدمات ن ام دضع نقدي سريع عربوهو  (91)
 ، ي  ر: مواع املوسوعة احلرإ، ويكيليديا. أمريكا الشماليةمقرها األساسن   ، والطربن

ــدائع (92) ــر: ب ــانن، ) ي   ــرب، ) 193/ 4الصــ ائع، للكاس ــد ال ــن عل ــا ، الب (، 745/ 2(، والك
 (.  11/ 6واإلنصاف، للمرداوي، )

 (. 443/ 3(، ومطين احملتاج، للشربيين، )335/ 7ي  ر: الليان، للعمرانن، ) (93)

 (. 175/ 2ي  ر: الكا ، البن ادامة، ) (94)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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(، ومطـين  754/ 2لكا ، البن علـد الـرب، )  (، وا179/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (95)
 (. 44/ 6(، واإلنصاف، للمرداوي، )453/ 3احملتاج، للشربيين، )

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (96)

 (. 12/ 4ي  ر: حارية الدسوان، ) (97)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (98)

 (. 45/ 6ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (99)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (100)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (101)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (102)

 (. 12/ 4ي  ر: حارية الدسوان، ) (103)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (104)

 (. 45/ 6ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (105)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (106)

أحكام متوي  الفضائيات اإلسالمية؛ سواء من عائدات براجمها، أو من ريع خدماغها، أو مـن   (107)
 غربعات وزكوات احملس  ؛ كسهم   سلي  اه: مما غ اولته   حبد مستق .  

أسـ ى  (، و120/ 5لل ، لل ـووي، ) ، وروضـة الطـا  (228/ 2، )للشريازي، املهلبي  ر:  (108)
 . (382/ 2، لزكريا األنصاري، )املطالب

 . (120/ 5، )روضة الطالل  (109)

 . (401/ 3، للشربيين، )مطين احملتاجي  ر:  (110)

، الللـاب ، و(80/ 6، للكاسانن، )بدائع الص ائع، و(38/ 22، )للسرخسن، امللسوطي  ر:  (111)
 .  (132/ 2للميدانن، )
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، وهـو  جريـب واألجربة، مفردها ، على اللعري ضيها املاءحيم  املزادإ مجع راوية، وهن  الروايا (112)
 . (66، 1290،  )القاموع احملي ، ي  ر: مكيال ادر أربعة أافزإ

 . (54/ 22، )للسرخسن، امللسوط (113)

 .  (80/ 6، للكاسانن، )بدائع الص ائعي  ر:  (114)

، البن ررد، بداية ادتهد، و(771/ 2بن علد الرب، )، الالكا ، و(655/ 3، )املدونةي  ر:  (115)
 . (36/ 6، )للقرا ، اللخريإ، و(21/ 4)

(116) (3 /655) . 

(، واإلنصــاف، 104/ 7، والفــروع، البــن مفلــح، )(8/ 5ي  ــر: املطــين، البــن ادامــة، ) (117)
 (. 452/ 5للمرداوي، )

 .  (8/ 5املطين، ) (118)

، 2328(، بـرام  104/ 3، )باب املزارعة بالشطر واوه، أخرجه اللماري   كتاب املزارعة (119)
/ 3، )املسـاااإ، واملعاملـة عـزء مـن الثمـر والـزرع       (1( املساااإ، باب)22ومسلم   كتاب)

 . 1551(، برام 1186

 .  (8/ 5ي  ر: املطين، البن ادامة، ) (120)

الـديين ضـد    للا أوافض بعض الفضائيات اإلسـالمية املصـرية حبجـة أنهـا غـدعو للتعصـب       (121)
 املسييي ، أو للتطرف، أو أنها غ شر ما ليس بصييح ضكرًيا أو عقائدًيا. 

(122)   (11  .) 

 12ي  ر: ارار جملس وزراء اإلعالم العرب   دور االنعقاد االستث ائن)مقر األمانة العامـة:   (123)
ن )ملـاد  غ  ـيم اللـد واالسـتقلال الفضـائ      ( باعتمـاد وثيقـة  2008ضرباير/ رـلاط   13 –

اإلذاعن والتليفزيونن   امل طقة العربية(، املرضوعة مـن اللج ـة الدائمـة لإلعـالم العربـن        
 اجتماعها التيضريي. 
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ومدي ـة اإلعـالم احلـرإ   األردن،    وهن ذات دعم حكومن(، دبن، )بملدي ة اإلعالمية مث  ا (124)
هن رركة مسـاهمة(،  وومدي ة اإلنتاج اإلعالمن   القاهرإ، )وهن ملك للقطاع اخلا (، )

الشركة املصرية ملدي ة اإلنتاج اإلعالمن، والشـركة  وغضم األخريإ مثاًل ثالل رركات، هن: 
 .  (CNE)  ، والشركة املصرية للق وات الفضائية ( ناي  سات  املصرية لألامار الص اعية)

، املطـين ، (123)  هالت ليـ ، (424/ 5، )مواهب اجللي ، (189/ 4، )بدائع الص ائعي  ر:  (125)
(5 /407) . 

(، بـرام  73/ 3، )ا   الليع ال حتـ  اذا اررتط رروًطأخرجه اللماري   كتاب الليع، باب  (126)
 . 1504(، برام 1142/ 2، )امنا الوالء ملن أعتق، ومسلم   كتاب العتق، باب 2168

 . (380 /5، للجويين، )نهاية املطلب(، 226/ 1املعيار املعرب، للونشرييسن، )ي  ر:  (127)

 (. 438/ 8(، خمتصر املزنن، )227/ 1املعيار املعرب، )(، 99/ 8ي  ر: امللسوط، ) (128)

 . (191/ 5ضتح اللاري)(، 235/ 6ي  ر: طر  التثريب، ) (129)

 . ] 7اإلسراء:  [ (130)

 (.  438/ 8خمتصر املزنن، )ي  ر:  (131)

 ( 227/ 1املعيار املعرب، )ي  ر:  (132)

 (. 132/ 5انن، )الليان، للعمري  ر:  (133)

 (.  326/ 6: املطين، )ي  ر (134)

 . (191/ 5ضتح اللاري)، (55/ 4)أامل تقى رر  املوطي  ر:  (135)

 . ] 15الزمر:  [ (136)

، ضارـرتاه لـللك  ، اررتنن وأعتقين: اذا اال املكاغبأخرجه اللماري   كتاب املكاغب، باب  (137)
 . 2565، برام (153/ 3)

، (31/ 2، )رـر  م تهـى اإلرادات  (، 294/ 11، الـلخريإ، ) (355/ 7االستلكار)ي  ر:  (138)
 . (191/ 5ضتح اللاري)
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 (.  570/ 14املطين، )ي  ر:  (139)

 (. 235/ 6، )طر  التثريب(، 132/ 5الليان، للعمرانن، )ي  ر:  (140)

 (.  327/ 7احمللى، البن حزم، )ي  ر:  (141)

 . (192/ 5، )ضتح اللاريي  ر:  (142)

 (. 35/ 2طالب، )أس ى املي  ر:  (143)

 (.  570/ 14ي  ر: املطين، ) (144)

 . (474/ 12، البن عثيم ، )الشر  املمتع، (22/ 2، للموصلن، )االختياري  ر:  (145)

، كالهما البن ادامة، (326/ 6، )املطين، (343، 23/ 2، )الكا    ضقه اإلمام أمحدي  ر:  (146)
، ( 700/ 5، للمـاوري، ) الكـلري  ياواحلـ وحكن اواًل للشاضعن من راوية أبن ثور، ي  ـر:  

 .  (203/ 8، للراضعن، )ضتح العزيزواالصطمري، ي  ر: 

 . (236/ 6، )طر  التثريبي  ر:  (147)

 . (236/ 6، )طر  التثريب، (345/ 7، )س ن ال سائني  ر:  (148)

 . (700/ 5، )الكلري ياحلاوي  ر:  (149)

 (.  343، 23/ 2، )الكا    ضقه اإلمام أمحدي  ر:  (150)

 (.  297/ 6رر  اللماري البن بطال، )ي  ر:  (151)

املليد هاه ا خمصص ألحكام املواد الرباجمية بعامة، أما أحكـام الـربام  اخلاصـة؛ كـربام       (152)
اإلضتاء، والربام  احلوارية، والربام  الرتضيهية؛ من متثي  وانشاد ومسابقات، ضقـد حبثـض     

وضوابطها ثال: برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، رسائ  علمية خاصة؛ م ها على سلي  امل
 الطزالن.  الشرعية، لسامن احلمود، وحكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، لصا 

 (.  68الشريعة اإلسالمية والف ون، ألمحد القضاإ،  ) (153)

 . (65أحكام التصوير   الفقه اإلسالمن، حملمد واص ،  ) (154)
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الشريعة اإلسالمية والف ـون، للقضـاإ،   (، و451-422/ 6لعربية العاملية، )ي  ر: املوسوعة ا (155)
 (. 353) وأحكام التصوير   الفقه اإلسالمن، حملمد واص ،  (، 68 )

باب بيع التصاوير الـ  لـيس ضيهـا رو ، ومـا يكـره مـن       أخرجه اللماري   كتاب الليوع،  (156)
( الللــاع والزي ــة، 37) كتــاب ، واللفــظ لــه، ومســلم  2225، بــرام (82/ 3، )ذلــك

 .  100، برام (1671/ 3، )ا ضيه كلب وال صورإال غدخ  املالئكة بيًت (26)باب

، بـرام  (167/ 7، )باب علاب املصـورين يـوم القيامـة   أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (157)
لـب  ا ضيه كال غدخ  املالئكة بيًت (26) باب( الللاع والزي ة، 37) ، ومسلم   كتاب5951

 . 97، برام (1669/ 3، )وال صورإ

، بـرام  (167/ 7، )باب علاب املصـورين يـوم القيامـة   أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (158)
ا ضيه كلـب  ال غدخ  املالئكة بيًت (26) باب( الللاع والزي ة، 37) ، ومسلم   كتاب5950

 . 98، برام (1670/ 3، )وال صورإ

 . 5962، برام (169/ 7، )باب من لعن املصوراع، أخرجه اللماري   كتاب اللل (159)

، ومسـلم    5949، بـرام  (167/ 7التصـاوير، ) بـاب  أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (160)
/ 3، )ا ضيـه كلـب وال صـورإ   ال غدخ  املالئكة بيًتـ  (26) باب( الللاع والزي ة، 37كتاب)
 . 83، برام (1665

   .969، برام (667/ 2، )األمر بتسوية القرب (31)باب( اجل ائز، 11) أخرجه مسلم   كتاب (161)

(، ونسله لعيـاض، والشـر  الصـطري، للـدردير مـع      40/ 12ي  ر: عمدإ القاري، للعيين، ) (162)
(، لكـن نقـ    303/ 3(، ورـر  خمتصـر خليـ ، للمررـن، )    501/ 2حارية الصاوي، )

اوًمـا وي يسـمهم   األلوسن   غفسريه عـن مكـن   اهلدايـة، وال يـاع، وابـن الفـرع أن       
، ومسى حممد واصـ    أحكـام   (294/ 11، )رو  املعاننأجازوا التصوير مطلًقا، ي  ر: 

/ 12املوسوعة الفقهية الكويتيـة) ( أبا سعيد االصطمري، واال مؤلفو 218) التصوير،  
   (58، 57 )، 29العـدد  ، هــ  1387سـ ة  ، )ونسب   جملة الوعن اإلسالمن: "(101

مد رجب الليلن( اا الشيخ علد العزيز جاوي مقال للسيد حم
"

  . 
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   .(473/ 4، البن م  ور، )لسان العرب، و(427، للفريوزآبادي،  )القاموع احملي ي  ر:  (163)

(164) (12 /358 .) 

 (.  48/ 18غفسريه، ) (165)

 (. 387/ 10، )البن حجر، ضتح اللاري (166)

 (. 481/ 8ارراد الساري، ) (167)

 (.  91/ 14، )على مسلمرر  ال ووي ي  ر:  (168)

، ومسلم   5953، برام (167/ 7نقض الصور، )باب أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (169)
/ 3، )ا ضيـه كلـب وال صـورإ   ال غدخ  املالئكة بيًتـ  (26)باب( الللاع والزي ة، 37) كتاب

 . 101، برام (1671

 . (386/ 10، )البن حجر، ضتح اللاريي  ر:  (170)

رليه بالرف أو : واي ، ، رليه باملمدع واخلزانةم يدر   األرض الياًل، صطري بيضالسهوإ:  (171)
 . (430/ 2، )ال هاية، ي  ر: الطاق يوضع ضيه الشنء

 . (49/ 4ال هاية)، ي  ر: واي : الصفيق من صوف ذي ألوان، السرت الرايقالقرام:  (172)

، 59534، برام (168/ 7، )باب ما وطئ من التصاويرأخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (173)
ا ضيـه كلـب وال   ال غـدخ  املالئكـة بيًتـ    (26) بـاب ( الللاع والزي ة، 37) ومسلم   كتاب

 . 92، برام (1668/ 3، )صورإ

(174) (10 /387) . 

 . (384/ 10ضتح اللاري، ) (175)

 .  (647/ 1، )رد احملتار (176)

 . (81/ 14، )على مسلمه ررح (177)

 (. 6/ 5هاية، البن األثري، )أي ملقاغ ، ي  ر: ال  (178)
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، والرتمـلي    4158، بـرام  (74/ 4أخرجه أبو داود   كتاب الللاع، باب   الصـور، )  (179)
ا ضيـه صـورإ وال   باب مـا جـاء أن املالئكـة ال غـدخ  بيًتـ     ، أبواب األدب عن رسول اه 

 ، وصييه األللانن.  2806، برام (115/ 5، )كلب

(180) (11 /142) . 

   ، وصييه األللانن.4932، برام (283/ 4  كتاب األدب، باب   اللعب بالل ات، )أخرجه  (181)

، ومطـين احملتـاج،   (501/ 2، للصـاوي، ) بلطة السـالك (، و40/ 12ي  ر: عمدإ القاري، ) (182)
(4 /408 .) 

 (. 408/ 4(، ومطين احملتاج، للشربيين، )338/ 2ي  ر: حارية الدسوان، ) (183)

 (. 249صوير، لواص ،  )ي  ر: أحكام الت (184)

 (. 97/ 3لليليمن، )، امل هاج   رعب اإلميان (185)

 (.  650/ 1ي  ر: حارية ابن عابدين، ) (186)

 (. 309ي  ر: أحكام التصوير، لواص ،  ) (187)

 . (226/ 3، لزكريا األنصاري، )أس ى املطالبي  ر:  (188)

 (. 120/ 12ي  ر: املوسوعة الكويتية، ) (189)

 (. 321/ 1ع ضتاوى ابن غيمية، )ي  ر: جممو (190)

 (. 106/ 12ي  ر: املوسوعة الكويتية، ) (191)

  .4920، برام (160/ 6(، )ا وال يطول ويعوقا وال سواًعباب)وًدأخرجه   كتاب غفسري القرآن،  (192)

، ومسلم   434، برام (94/ 1الصالإ   الليعة، )باب أخرجه اللماري   كتاب الصالإ،  (193)
، ال هن عن ب اء املسـاجد علـى القلـور    (3)باباب املساجد ومواضع الصالإ، ( كت5كتاب)

 . 16، برام (375/ 1، )وال هن عن اراذ القلور مساجد، واراذ الصور ضيها

 . (2858/ 7، )مرااإ املفاغيح رر  مشكاإ املصابيح (194)

 .  (649/ 1، )رد احملتار (195)
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 . (9/ 4، )أحكام القرآن (196)

رـر   (، و650/ 1(، وحارـية ابـن عابـدين، )   127/ 12لسـ ة، لللطـوي، )  ي  ر: رـر  ا  (197)
 (. 226/ 3، وأس ى املطالب، لزكريا األنصاري، )(303/ 3، )للمررن، خمتصر خلي 

 سلق ررهه.  (198)

 . (392/ 10، )ضتح اللاري (199)

، (81/ 14، )رــر  ال ــووي علــى مســلم(، و510/ 6ي  ــر: ضــيض القــدير، للم ــاوي، ) (200)
 (. 280/ 1الق اع، لللهوغن، )وكشاف 

 (. 81/ 14، ورر  ال ووي ملسلم، )(650/ 1ي  ر   التفريق: حارية ابن عابدين، ) (201)

/ 1وهو رأي الشيخ حممد بن ابراهيم، ي  ر   حتريم التصوير الشمسن والضوئن: ضتاويه، ) (202)
سي مائن، ي  ر: الـرد  (، وما نقله حامد علد احلميد من ضتواه   حتريم التصوير ال188، 183

(، والشيخ مقل  الوادعن، 22-21العلمن على من أجاز ظهور املشايخ   الفضائيات،  )
(، وناصر الفهد، ي  ر: الفيديو اإلسـالمن  71-70ي  ر: حكم غصوير ذوات األروا ،  )

 (. 4والفضائيات اإلسالمية،  )

(، وسيد سابق، ي  ر: 201/ 2 )وهو رأي الشيخ حممد بن عثيم ، ي  ر: الشر  املمتع،  (203)
(، 113ويوسف القرضاوي، ي  ر: احلالل واحلرام   اإلسـالم،  ) (، 45/ 2ضقه الس ة، )

(، وعلـد  146وحممد اللوطن، ي  ر: التصوير بـ  حاجـة العصـر وضـواب  الشـريعة،  )     
 (. 46-45الرمحن علد اخلالق، ي  ر: أحكام التصوير   الشريعة اإلسالمية،  )

/ 1رأي اللج ة الدائمة لإلضتـاء باململكـة العربيـة السـعودية، ي  ـر: ضتـاوى اللج ـة، )        وهو (204)
(، 18، 6(، والشيخ األللـانن، ي  ـر: الـرد العلمـن، حلامـد علـد احلميـد،  )       674، 666

 (.  366ويراجع أيًضا: حكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، لصا  الطزالن،  )

 ائمة، املوضع  السابق . ي  ر: ضتاوى اللج ة الد (205)

 . ] 70الفراان:  [ (206)

(207) ( 9-10 .) 
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الق وات الفضائية اإلسالمية العربيـة. . بـ  االسـتثمار    ي  ر سلب غوبة ا اإ اخلليجية: مقال  (208)
 ، حملمد العلاع، م شور على رلكة االنرتنض. الرابح

 . ] 160اللقرإ:  [ (209)

 (.  115  العاي العربن، لعلن العمري،  ) ي  ر: وااع الفضائيات اإلسالمية (210)

 . ] 267اللقرإ:  [ (211)

 (. 283/ 3(، ورد احملتار، البن عابدين، )185-183ي  ر: اخلراج، ألبن يوسف،  ) (212)

(، 237/ 3(، واجلامع ألحكام القـرآن، للقـرطيب، )  24/ 2ي  ر: التمهيد، البن علد الرب، ) (213)
ــواق، )  ــ ، للم ــاج واإلكلي ــن، ) 199/ 8والت ــرب، للونشرييس ــار املع (، 146/ 6(، واملعي

(، 294/ 2(، وحارية الصاوي على الشر  الصـطري، ) 472/ 2والشر  الكلري، للدردير، )
 (. 720/ 1وم ح اجللي ، لعلي ، )

(، ونهايـة  332/ 9(، وادمـوع، لل ـووي، )  130/ 2ي  ر: احياء علوم الـدين، للطزالـن، )   (214)
 (. 363-362/ 7(، وحارية الشروانن على حتفة احملتاج، )187/ 5احملتاج، للرملن، )

(، وغفسري آيات أركلض على كثري من العلمـاء،  592/ 28ي  ر: جمموع ضتاوى ابن غيمية، ) (215)
(، واد ذكر اواًل آخر عواز أن يتملك املال احلـرام بعـد التوبـة م ـه،     595/ 2البن غيمية، )

(، واواعـده،  267/ 1م واحلكـم، البـن رجـب، )   (: " له وجه"، وجامع العلو596/ 2واال)
(2 /381 .) 

ــاب)  (216) ــو داود   كت ــه أب ــاب) 22أخرج ــوع، ب ــلهات،  ) 3( اللي ــاب الش (، 374(   اجت 
، وصييه الزيلعن   نصـب الرايـة،   22003(، برام398-397/ 6، وأمحد، )3332برام

 . 6969(، برام168/ 4)

 (.  360ي  ر: أحكام املال احلرام، لللاز،  ) (217)

  (.268/ 1(، وجامع العلوم واحلكم، البن رجب، )131/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالن، ) (218)

 (. 60/ 11ي  ر: األوس ، البن امل لر، ) (219)
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واد نق  ابن غيمية عن بعض الطالط  من املتورعة القاءها   اللير أو غركها   الرب، ي  ـر:   (220)
 (. 594/ 28جمموع الفتاوى، )

(، 391،  )الول الصداة مـن الكسـب الطيـب وغربيتهـا    ( 19( الزكاإ، باب)12  كتاب) (221)
 . 1015برام

ك  مـن  ليقال: ، ثم استعم    ك  خيانة، ضمن الط يمة ال  القسمة واخليانة السراةالطلول:  (222)
(، وضتح اللاري، البن حجـر،  380/ 3، ي  ر: ال هاية، البن األثري، )خان   رنء خفية غ 

(15 /70 .) 

 . 224(، برام119) ،  وجوب الطهارإ للصالإ (2) ( الطهارإ، باب2) كتاب   (223)

 (. 83-82ي  ر: هلا حالل وهلا حرام، لعلد القادر عطا،  ) (224)

 (. 381/ 2(، والقواعد، البن رجب، )132/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالن، ) (225)

 (. 265-264/ 1ب، )ي  ر: جامع العلوم واحلكم، البن رج (226)

 (. 557/ 4ي  ر: رسائ  ومسائ    الفقه، لعلد الرمحن بن حسن ال فيسة، ) (227)

 (. 283/ 3ي  ر: رد احملتار، البن عابدين، ) (228)

 (.  7،  )98(، وجملة األحكام العدلية، املادإ 287/ 3ي  ر: املصدر السابق، ) (229)

  (.268/ 1جامع العلوم واحلكم، البن رجب، )و(، 25/ 2ي  ر: التمهيد، البن علد الرب، ) (230)

 (. 594/ 28ي  ر: جمموع ضتاوى ابن غيمية، ) (231)

 اـوال العلمـاء   حكـم مـن غـاب مـن      (، وأ132/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالـن، )  (232)
 (. 231، للعلودي،  )احلرام الكسب

ل املشـلوهة   العمـ  اخلـريي،    ي  ر: الضواب  الشرعية لالنتفاع بالفوائـد الربويـة واألمـوا    (233)
 (. 24لعلاع اللاز،  )

ي  ر: ضتاوى العلماء حول األاليـات املسـلمة، البـن بـاز، والعثـيم ، واجلـربين، واللج ـة         (234)
 (.  132) الدائمة للليول العلمية واإلضتاء،  
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 /8(، والتــاج واإلكليــ ، للمــواق، )237/ 3ي  ــر: اجلــامع ألحكــام القــرآن، للقــرطيب، ) (235)
 (.  200/ 1(، وجامع العلوم واحلكم، البن رجب، )198

 (. 38/ 1ي  ر: برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، لسامن احلمود، ) (236)

، أثـر الق ـوات الفضـائية العربيـة    ، و(29)  ، لسـيد الشـ قيطن،   الق وات الفضـائية ي  ر:  (237)
 . (57) للقيطانن، 

ئية علـى ادتمـع وضئاغـه، لطـه الزيـدي وآخـرون،       ي  ر: دراسات   غـأثري الق ـوات الفضـا    (238)
 (. 88(، وج ايات الفضائيات على الس ن واآليات، لعمرو املصري،  )37 )

 (. 78-77ي  ر: احملاذير الشرعية   الفتاوى الفضائية، خلالد الررود،  ) (239)

القـيم العربيـة    غأثري الق وات الفضائية على، و(61،  )أثر الق وات الفضائية العربيةي  ر:  (240)
 . (3،  )واإلسالمية لدى الشلاب واألطفال

أثـر  ، و(11، لسـ ي ة،  ) غأثري الق ـوات الفضـائية علـى القـيم العربيـة واإلسـالمية      ي  ر:  (241)
 . (55، للقيطانن،  )الق وات الفضائية العربية

 امل ـاضع  (، التلفزيـون بـ   104ي  ر: اإلعالم الفضائن، وآثـاره الرتبويـة، حملمـد جـاد،  )     (242)
 (. 14واألضرار، لعوض م صور،  )

 . (93ي، حملمود علد الرزاق،  )الفضائيات والطزو الفكري  ر:  (243)

 .  (7/ 1، للعز بن علد السالم، )اواعد األحكام   مصا  األنامي  ر:  (244)

 (. 512/ 10ي  ر: جمموع الفتاوى، ) (245)

، وحسـ ه األللـانن   صـييح    13646م ، بـرا (453/ 12للطربانـن) ، املعجم الكلريي  ر:  (246)
 . 176اجلامع، برام 

 . 166، وحس ه األللانن   صييح اجلامع، برام 6839(، برام 229/ 12) (247)

 (. 26/ 2ي  ر: املواضقات، للشاطيب، ) (248)
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اـال: "رأيـض   ، ( عن ربيعـة الـديلن  492/ 3، )ما أخرجه أمحد   مس ده بس د صييحي  ر:  (249)
اولـوا: ال الـه اال اه   ، يقـول: "يـا أيهـا ال ـاع    ، عيين بسـوق ذي ادـاز  بصر  رسول اه 

اـال: بي مـا اـن      ، ( عن أبـن هريـرإ  20/ 9أخرجه اللماري   صيييه)ما ، و"غفليوا
ضقال:  املسجد اذ خرج علي ا رسول اه 

"
ضمرج ا معه حتـى جئ ـا بيـض    "، انطلقوا اا يهود

أسـلموا غسـلموا  ، ا معشـر يهـود  "ي، ض اداهم ضقام ال يب ، عااملدر
"

، ضقـالوا: بلطـض يـا أبـا     
القاسم، ضقال: 
"

ذلك أريد
"

، ضيه التوراإ على األحلـار  يقرؤونْدَراعد: الليض اللي ِ بيض اْلمو، 
 . (116/ 1، )البن حجر، ضتح اللاري، ي  ر: واملدراع مفعال من الدرع

 (. 10-9ي  ر:  ) (250)

غسريع ما ا   نفعه من اإلعالنات واوهـا ع ـد املشـاهدإ،    أو غسجي  ما ي فع من الربام ، و (251)
 (. 55ي  ر: الفضائيات ما هلا وما عليها، لعادل العلدالعالن،  )

 (.  33/ 2الفروق، ) (252)



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  230

 قائمة املراجع

 اد واملثانن، أبو بكر بن أبن عاصم الشيلانن، حققه: د. باسم ضيص  أمحد اجلوابرإ، نشـر دار  اآلح
 م.  1991 -هـ 1411، 1الرياض، ط –الراية 

  ،حبد م شور على رلكة االنرتنض. أثر الق وات الفضائية العربية، لساي بن علن القيطانن 

         1اإلجهاز على التلفاز، حممد بـن أمحـد بـن امساعيـ  املقـدم، نشـر دار الصـفوإ، القـاهرإ، ط ،
 م. 1999-هـ1419

 حققه: حممـد علـد القـادر عطـا، نشـر دار      أحكام القرآن، القاضن حممد بن علد اه بن العربن ،
 م. 2003 -هـ 1424، 3الكتب العلمية، بريوت، ط

 هـ1415، الكويض، اخلالق الرمحن بن علد علد، أحكام التصوير   الشريعة اإلسالمية . 

  م. 1999-هـ1420، 1حممد بن أمحد علن واص ، نشر دار طيلة، ط التصوير   الفقه اإلسالمن،أحكام 

 ال احلرام، وضواب  االنتفاع والتصرف به   الفقـه اإلسـالمن، لعلـاع أمحـد حممـد      أحكام امل
اللاز، ارـراف ومراجعـة أ. د. عمـر سـليمان األرـقر، نشـر دار ال فـائس لل شـر والتوزيـع،          

 م. 1999 -هـ1420، 2العلدلن، ط -األردن

 :األمري عالء الـدين   اإلحسان   غقريب صييح ابن حلان، حممد بن حلان التميمن الُلس ، رغله
، 1بـريوت، ط  –علن بن بللـان الفارسـن، حققـه: رـعيب األرنـؤوط، نشـر مؤسسـة الرسـالة         

 م. 1988 -هـ 1408

  .احياء علوم الدين، ألبن حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسن الطزالن، نشر دار املعرضة، بريوت 

 عطا، حممـد علـن معـوض، نشـر      االستلكار، يوسف بن علد اه بن علد الرب، حققه: ساي حممد
 م.  2000 -هـ 1421، 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية 

  ،م. 1937 -هـ 1356االختيار لتعلي  املمتار، علد اه بن حممود املوصلن، نشر مطلعة احلليب، القاهرإ 

  ،ارراد الساري لشر  صييح اللماري، أمحد بن حممد القسطالنن، نشر املطلعة الكربى األمريية
 هـ. 1323، 7ر، طمص
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          أس ى املطالب   رر  روض الطالب، زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنصـاري، ومعـه حارـية
 الرملن الكلري، نشر دار الكتاب اإلسالمن. 

  ،حبد م شور اإلعالم اإلسالمن)دراسة   املفاهيم واألصول واخلصائص(، د. حممد موسى الرب
 على رلكة االنرتنض. 

 :املمارسـة. . ب  ال  ــرية والوااــع، مقـال للـدكتور حممـد احل يـف،          اإلعـالم اإلســالمن
مواعه، وهو علارإ عن وراة اـدمض   املـؤمتر األول ملركـز اإلمــارات للدراسـات واإلعـالم،       

دولة اإلمارات: اإلعالم والثقاضة،   ظ  حتٍد رامن وعاي متطري"، اللي انعقد   ل ـدن،  "بع وان: 
 من رهر ربيع الثانن.   27-26، املواضق 2006ر/ مايو أيـا 25 - 24ب  

         ،اإلعالم الفضائن، وآثاره الرتبوية، د. حممد جـاد أمحـد، نشـر العلـم واإلميـان لل شـر والتوزيـع
 م. 2008، 1اإلسك درية، ط

  .اإلعالم   صدر اإلسالم، د. علد اللطيف محزإ، نشر دار الفكر العربن 

 ة اإلسالمية ومجهورهم، د. مصطفى بـن أمحـد ك ـاكر، نشـر دار     اإلعالميون   الق وات الفضائي
 م. 2012-هـ1433، 1ال وادر، سورية، ط

    ،أاوال العلماء   حكم من غاب من الكسب احلرام؛ كالربا وأنواع املكاسب احملرمـة األخـرى
-(، رجب16) لعلد اه بن محد بن علد اه العلودي، مقال   جملة الليول اإلسالمية، العدد

 هـ. 1406روال، -رمضان-رعلان

     األم، ألبن علد اه حممد بن ادريس الشاضعن، خرج أحاديثه وعلق عليه حممـود مطرجـن، نشـر
 م. 1993-هـ1413، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

   اإلنصاف   معرضة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علن بن سليمان املرداوي، نشـر
 .  2العربن، طدار احياء الرتال 

   األوســـ    الس ـــن واإلمجـــاع واالختـــالف، ألبــن بكــر حمـــمد بــن ابراهـــيم بــن امل ــلر
  م.1999-هـ1420، 1ال ـيسابـوري، حتقيق د. أبو محاد صطري أمحد بن حممد ح يف، نشر دار طيلة، ط
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    املصـري،   اللير الرائق رر  ك ز الداائق، زين الدين بن ابراهيم بن حممد، املعـروف بـابن زـيم
 . 2ومعه م ية اخلالق البن عابدين، نشر دار الكتاب اإلسالمن، ط

       بدائع الص ائع   غرغيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بـن مسـعود الكاسـانن احل فـن، نشـر دار
 م. 1986 -هـ 1406، 2الكتب العلمية، ط

  القرطيب، نشر دار احلـديد  بداية ادتهد ونهاية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن ررد
 م. 2004 -هـ 1425القاهرإ،  –

   برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، وضوابطها الشرعية، د. سامن بن خالد احلمود، نشر مكتلـة
 م. 2013-هـ1434، 1الررد، الرياض، ط

        2الل اية   رر  اهلداية، ألبن حممد حممـود بـن أمحـد العـيين، نشـر دار الفكـر، بـريوت، ط ،
 م. 1990-هـ1411

    الليان   ملهب اإلمام الشاضعن، حييى بن أبن اخلري العمرانن، حققه: ااسم حممد ال ـوري، نشـر
 م. 2000 -هـ 1421، 1جدإ، ط –دار امل هاج 

     غأثري الشلكات والق وات الفضائية التلفزيونية ال  غستقللها م طقة اخللي  العربـن، ألميـن حممـد
 النرتنض. ، حبد م شور على رلكة احليب

    غأثري الق وات الفضائية على القيم العربية واإلسالمية لدى الشلاب واألطفال، د. علـن علـد اه
 حبد م شور على رلكة االنرتنض. أبو س ي ة، 

  .غاج العروع من جواهر القاموع، حمم د بن حمم د بن علد الرز اق احلسيين الزَّبيدي، نشر دار اهلداية 

 1ر خلي ، حممد بن يوسف املواق املالكن، نشـر دار الكتـب العلميـة، ط   التاج واإلكلي  ملمتص ،
 م. 1994-هـ1416

    ،حتفة الفقهاء، لعالء الدين حممد بن أمحد علن السمرا دي، نشر دار الكتب العلميـة، بـريوت
 م. 1984-هـ1405، 1ط

  الفارابن، التصوير ب  حاجة العصر وضواب  الشريعة، حممد غوضيق رمضان اللوطن، نشر مكتلة
 م. 1996 -هـ1417، 2دمشق، ط
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   القـول  غفسري آيات أركلض على كثري من العلماء حتى ال يوجد   طائفة من كتب التفسري ضيهـا
  هـ.1415الصواب، ب  ال يوجد ضيها اال ما هو خطأ، البن غيمية، نشر مكتلة الررد، الرياض، 

 أمحد القـرطيب، حققـه: أمحـد الربدونـن      غفسري القرطيب، املسمى اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن
 م. 1964 -هـ 1384، 2القاهرإ، ط –وابراهيم أطفي ، نشر دار الكتب املصرية 

 م. 1985-هـ1405، 2التلفزيون ب  امل اضع واألضرار، د. عوض م صور، نشر مكتلة امل ار، األردن، ط 

 5ن، نشر دار الراية، طمتام امل ة   التعليق على ضقه الس ة، حممد ناصر الدين األللان . 

   التمهـيد   رـري  الفروع على األصول، جلمال الدين أبن حممد بن احلسن األس وي، حققـه
 م. 1987-هـ1407، 4وعلق عليه د. حممد حسن هيتو، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  .الت ليه   الفقه الشاضعن، ابراهيم بن علن بن يوسف الشريازي، نشر عاي الكتب 

 مقال   مواع األلوكةد. حممد يسري ابراهيموصيات ومقرتحات بشأن الق وات اإلسالمية، غ ،  . 

     جامع العلوم واحلكم   رر  مخس  حديًثا من جوامع الكلم، ألبن الفرج علـد الـرمحن بـن
هاب الدين اللطـدادي الدمشـقن بـن رجـب احل للـن، حتقيـق رـعيب األرنـؤوط وابـراهيم          ر

 م. 1997-هـ1417، 7هاجس، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  اجلامع املس د الصييح املمتصر من أمور رسول اه      وس  ه وأيامه، حممـد بـن امساعيـ  بـن
 هـ. 1422، 1دار طوق ال جاإ، طابراهيم بن املطريإ اللماري، حققه: حممد ال اصر، نشر 

  م. 2010سلتمرب  2هـ، املواضق  1431رمضـان  24، اخلميـس 11601جريدإ الشرق األوس ، العدد 

       مجهرإ اللطة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، حققـه: رمـزي مـ ري بعللكـن، نشـر دار
 م.  198، 1بريوت، ط –العلم للمالي  

 ن واآليات، عمرو علد القادر املصـري، نشـر دار سـلي  املـؤم  ،     ج ايات الفضائيات على الس 
 م. 2012-هـ1433، 1القاهرإ، ط

 حارية الدسوان على الشر  الكلري، حممد عرضه الدسوان، حققه: حممد علي ، نشر دار الفكر ،
 بريوت. 

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3979/
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  .احلاوي الكلري، علن بن حممد املاوردي، نشر دار الفكر ـ بريوت 

 1روا ، مقل  بن هادي الوادعن، نشر دار احلرم ، مصر والسودان، طحكم غصوير ذوات األ ،
 م. 1999-هـ1419

       حكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، صا  بن أمحد الطزالن، رسـالة ماجسـتري نواشـض
 هـ. 1414جامعة أم القرى، 

 انن، نشـر املكتـب   احلالل واحلرام   اإلسالم، يوسف القرضاوي، رري  حممد ناصر الدين األلل
 م. 1980-هـ1400، 13اإلسالمن، بريوت، ط

       حوارن الشيخ علد احلميد الشروانن والشيخ أمحد بن ااسم العلادي علـى حتفـة احملتـاج بشـر
امل هاج، لشهاب الدين أمحد بن حجـر اهليتمـن، وبهامشـه حتفـة احملتـاج بشـر  امل هـاج، ضـلطه         

   م.1996-هـ1416، 1الكتب العلمية، بريوت، طوصييه حممد علد العزيز اخلالدي، نشر دار 

 هـ. 1382، 3اخلراج، ألبن يوسف يعقوب بن ابراهيم، نشر املطلعة السلفية ومكتلتها، القاهرإ، ط 

   .دراسات   غأثري الق وات الفضائية على ادتمع وضئاغه، د. طه الزيدي ود. حس  الطـائن ود
 م. 2013-هـ1433، 1يسري خالد، نشر دار ال فائس، األردن، ط

      ،دراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعالم الفضائن اإلسالمن، د. حممد بـن علـد اه العلـد الكـريم
 مقال على مواع اإلسالم اليوم، اسم دراسات وحبول. 

       ،درر احلكام   رر  جملة األحكام، علن حيدر خواجه أمـ  أض ـدي، غعريـب: ضهمـن احلسـيين
 م. 1991 -هـ 1411، 1نشر دار اجلي ، ط

    اللخريإ، أبو العلاع رهاب الدين أمحد بن ادريس بن علد الرمحن القرا ، حققه: حممـد حجـن
 م.  1994، 1بريوت، ط -وسعيد أعراب وحممد بو خلزإ، نشر دار الطرب اإلسالمن

    الرد العلمن على من أجاز ظهور املشايخ   الفضائيات، أبو نوران حامد بن علد احلميـد، نشـر
 م.  2008-هـ1429، 2ح ل ، القاهرإ، ط مكتلة أمحد بن

       2بـريوت، ط -رد احملتار على الدر املمتار، حممد أم  بـن عمـر بـن عابـدين، نشـر دار الفكـر ،
 م. 1992 -هـ 1412
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     رسائ  ومسائ    الفقه، كتاب الليوع واملعامالت، لعلد الرمحن بن حسـن ال فيسـة، اصـدارات
 هـ. 1427(، الرياض، 22جملة الليول اإلسالمية الفقهية املعاصرإ)

   ،رو  املعانن   غفسري القرآن الع يم والسلع املثانن، رهاب الدين حممود بن علد اه األلوسـن
 هـ. 1415، 1بريوت، ط –حققه: علن عطية، نشر دار الكتب العلمية 

      الزاهر   معانن كلمات ال اع، حممد بن القاسم بن حممد بن بشـار األنلـاري، حققـه: د. حـامت
 م. 1992-هـ 1412، 1بريوت، ط –ا  الضامن، نشر مؤسسة الرسالة ص

    سلسلة األحاديد الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ   األمة، حممد ناصر الدين األللـانن، نشـر
 م. 1992 -هـ 1412، 1دار املعارف، الرياض، ط

      لـد اللـاان،   س ن الرتملي، حممد بن عيسى بن َسْورإ الرتمـلي، حققـه: أمحـد رـاكر، وحممـد ع
  م.1975 -هـ 1395، 2مصر، ط –وابراهيم عطوإ، نشر رركة مكتلة ومطلعة مصطفى اللابن احلليب 

        س ن ابن ماجه، أبو علد اه حممد بن يزيد القزويين، حققـه: حممـد ضـؤاد علـد اللـاان، نشـر دار
 احياء الكتب العربية. 

 رر  السـيوطن وحارـية السـ دي،     س ن ال سائن، أبو علد الرمحن أمحد بن رعيب ال سائن، مع
 هـ. 1420، 5بلريوغـ ط –نشر دار املعرضة 

       رر  الس ة، أبو حممد احلس  بن مسعود بن الفراء اللطـوي، حققـه: رـعيب األرنـؤوط وحممـد
 م. 1983 -هـ 1403، 2دمشق، بريوت، ط -الشاوي ، نشر املكتب اإلسالمن

 امللـك ابـن بطـال، حققـه: ياسـر بـن        رر  صييح اللماري، أبو احلسن علن بن خلف بن علد
 م. 2003 -هـ 1423، 2الرياض، ط –ابراهيم، نشر مكتلة الررد 

       رر  صييح مسلم، املسمى امل هاج، أبو زكريا حمين الدين حييـى بـن رـرف ال ـووي، نشـر دار
 هـ. 1392، 2بريوت، ط –احياء الرتال العربن 

 حبارية الصاوي، نشر دار املعارف.  الشر  الصطري، للدردير، ومعه بلطة السالك املعروف 
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            رر  ضتح القدير على اهلدايـة رـر  بدايـة امللتـدي، لكمـال الـدين حممـد بـن علـد الواحـد
السيواسن بن اهلمام األسك دري احل فن، علق عليه وخرج آياغه وأحاديثه الشيخ علد الـرزاق  

 م. 1995-هـ1415، 1غالب املهدي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  بريوت.  –رر  خمتصر خلي ، حممد بن علد اه اخلررن املالكن، نشر دار الفكر للطلاعة 

 1422، 1الشر  املمتع على زاد املستق ع، حممد بن صا  العثيم ، نشر دار ابن اجلوزي، ط - 
 هـ.   1428

       رر  امل تهى املعروف بشر  م تهى اإلرادات، م صور بـن يـونس اللهـوغن احل للـن، نشـر عـاي 
 م.  1993 -هـ 1414، 1الكتب، ط

  1الشــريعة اإلســالمية والف ــون، أمحــد مصــطفى علــن القضــاإ، نشــر دار احليــ ، بــريوت، ط ،
 م. 1988-هـ1408

  5الرياض، ط –صييح الرتغيب والرتهيب، حممد ناصر الدين األللانن، نشر مكتلة املعارف . 

 ،نشر املكتب اإلسالمن.  صييح اجلامع الصطري وزياداغه، حممد ناصر الدين األللانن 

      الضواب  الشرعية لالنتفاع بالفوائد الربوية واألموال املشلوهة   العمـ  اخلـريي، لعلـاع أمحـد
 القسم الشرعن.  -اللاز، حبد مقدم ملؤمتر العم  اخلريي اخلليجن الثالد

  ه أمحـد،  طر  التثريب   رر  التقريب، زين الدين علد الرحيم بن احلس  العراان، وأكمله اب ـ
 نشر دار احياء الرتال العربن. 

     عمدإ القاري رر  صييح اللماري، حممود بن أمحد بن موسى العيين، نشـر دار احيـاء الـرتال
 بريوت.  –العربن 

   ضتاوى العلماء حول األاليات املسلمة   العاي، البن باز، والعثيم ، واجلربين، واللج ة الدائمـة
ع وغرغيـب صـال  الـدين حممـود السـعيد، نشـر دار القمـة، ودار        للليول العلمية واإلضتاء، مج

 اإلميان، اإلسك درية. 

      ، ضتاوى اللج ة الدائمة للليول العلمية واإلضتاء، مجع وغرغيب: أمحد بـن علـد الـرزاق الـدوي
 الرياض.  –نشر رئاسة ادارإ الليول العلمية واإلضتاء 
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  علد اللطيف آل الشيخ، مجع حممـد بـن علـد    ضتاوى ورسائ  مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم بن
 . 2الرمحن بن ااسم، ط

  ،ضتح اللاري رر  صييح اللماري، أمحد بن علن بن حجر العسقالنن، رامه: حممد علد اللاان
 هـ. 1379بريوت،  -وعلق عليه: علد العزيز بن باز، نشر دار املعرضة 

 لقزويين، نشر دار الفكر. ضتح العزيز بشر  الوجيز، علد الكريم بن حممد الراضعن ا 

   الفروع، حممد بن مفلح بن حممد املقدسن، ومعه غصييح الفروع، لعالء الدين علن بن سـليمان
 م.  2003 -هـ 1424، 1املرداوي، حققه: علد اه الرتكن، نشر مؤسسة الرسالة، 

  .الفروق، رهاب الدين أمحد بن ادريس القرا ، نشر عاي الكتب 

 ية، األهداف والضواب ، د. سعد الدين بن حممد الكيب، مقال   جملة الليد الفضائيات اإلسالم
 . 11العلمن اإلسالمن، العدد 

  .الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د. سعد ضياض، مقال على رلكة أنا املسلم لليوار اإلسالمن 

  ،م. 2009-هـ1430، 1طالفضائيات اإلسالمية، رؤية نقدية، د. حممد يسري، نشر دار اليسر، القاهرإ 

 هـ. 1421، 1الفضائيات ما هلا وما عليها، عادل حممد العلد العالن، ط 

  .الفضائيات اإلسالمية ن رإ أولية، د. مالك األمحد، مقال على مواع املسلم 

 27ي، د. حممود علد الرزاق، حبـد م شـور   جملـة احلكمـة، العـدد      الفضائيات والطزو الفكر ،
 ـ. ه1424مجادى الثانن، 

 م. 2002-هـ1422، 1ضقه الس ة، سيد سابق، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

 هـ1423، 1الفيديو اإلسالمن والفضائيات اإلسالمية، ناصر بن محد الفهد، نشر دار األم ، القاهرإ، ط . 

         ضيض القدير رر  اجلامع الصطري، زين الـدين حممـد املـدعو بعلـد الـرؤوف امل ـاوي، نشـر دار
 م.  1994 -ه 1415، 1مية، بريوت، طالكتب العل

        ،القاموع احملي ، جمد الدين أبو طاهر حممد بـن يعقـوب الفريوزآبـادى، نشـر مؤسسـة الرسـالة
 م. 2005 -هـ  1426، 8لل ان، ط –بريوت 
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      اصة زا  على طريق اإلعالم اإلسالمن اهلادف لطري ال اطق  بالعربيـة، اعـداد: اسـم اإلعـداد
، حبـد مقـدم اا نـدوإ مسـتجدات الفكـر اإلسـالمن املعاصـر واملسـتقل          بق اإ اهلدى الفضائية

التاسعة، حتض ع وان: " اإلعالم القيمن. . . بـ  الفكـر والتجربـة"، والـ  أايمـض بالكويـض،         
  م، ون متها وزارإ األوااف والشؤون اإلسالمية الكويتية، م شور على رلكة االنرتنض.2011مارع 

  ،مركـز الليـول   سيد حممد ساداغن الش قيطن، نشر آخل واالهابيات، أ. د. املالق وات الفضائية
اململكة العربية  -وزارإ الشئون اإلسالمية واألوااف والدعوإ واإلرراد والدراسات اإلسالمية ب

 م. 1999 -هـ 1420، 1، الرياض، طالسعودية

 حممد العلـاع، م شـور علـى    ، د. الق وات الفضائية اإلسالمية العربية. . ب  االستثمار الرابح
 رلكة االنرتنض. 

   اواعد األحكام   مصا  األنام، عز الدين علد العزيز بن علد السالم السلمن، حققه: طه علـد
 م.  1991 -هـ 1414القاهرإ،  –الرؤوف سعد، نشر مكتلة الكليات األزهرية 

 ،راجعه وادم له وعلق  القواعد   الفقه اإلسالمن، ألبن الفرج علد الرمحن بن رجب احل للن
  م.1988-هـ1408، 2عليه طه علد الرؤوف سعد، نشر دار أم القرى للطلاعة وال شر، القاهرإ، ط

       الكا    ضقه اإلمام أمحد، موضق الدين علد اه بن أمحد بـن ادامـة املقدسـن، نشـر دار الكتـب
 م.  1994 -هـ 1414، 1العلمية، ط

 يوسف بـن علـد اه بـن علـد الـرب القـرطيب، حققـه: حممـد          الكا    ضقه أه  املدي ة، أبو عمر
 م. 1980-هـ1400، 2املوريتانن، نشر مكتلة الرياض احلديثة، ط

   .كشاف الق اع عن منت اإلا اع، م صور بن يونس اللهوغن احل للن، نشر دار الكتب العلمية 

 علن علد حققه: حلصين، و بكر بن حممد بن علد املؤمن ا، أبختصاركفاية األخيار   ح  غاية اال
 م.  1994، 1، طدمشق –دار اخلري ، نشر احلميد بلطجن وحممد وهيب سليمان

      الللاب   رر  الكتاب، علد الطين بن طالب الط يمن امليدانن، حققه: حممـد حميـن الـدين علـد
 احلميد، نشر املكتلة العلمية، بريوت. 

 هـ. 1414، 3بريوت، ط –قن، نشر دار صادر لسان العرب، حممد بن مكرم بن علن ابن م  ور اإلضري 
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        بـريوت،   –امللسوط، حممد بن أمحد بن أبن سـه  مشـس األئمـة السرخسـن، نشـر دار املعرضـة
 م. 1993-هـ1414

       :جملة األحكام العدلية، غأليف جل ة مكونة من عدإ علمـاء وضقهـاء   اخلالضـة العثمانيـة، حققـه
 ارِت كتب، آرام باغ، كراغشن. زيب هواويين، نشر نور حممد، كارخانه جت

   ادموع رر  املهلب، ألبن زكريا حييى بن ررف ال ووي، حتقيق د. حممود مطرجن، نشـر دار
 م. 1996 -هـ1417، 1الفكر، ط

  جمموع الفتاوى، غقن الدين أبو العلاع أمحد بن علد احلليم بن غيمية احلرانن، حققه: علد الرمحن
-هــ 1416لك ضهد لطلاعة املصيف الشريف، املدي ة ال لويـة،  بن حممد بن ااسم، نشر جممع امل

 م.  1995

 م. 2004-هـ1425، 1احملاذير الشرعية   الفتاوى الفضائية، خالد سعود الررود، نشر دار القاسم، ط 

  م. 2005-هـ 1426، 1ط، بريوت –احمللى باآلثار، علن بن أمحد بن سعيد بن حزم، نشر دار الفكر 

 ي ، خلي  بن اسياق بن موسى اجل دي املالكن املصري، حققـه: أمحـد جـاد،    خمتصر العالمة خل
 القاهرإ،  –نشر: دار احلديد 

  هـ/ 1410بريوت،  –خمتصر املزنن مع األم للشاضعن، امساعي  بن حييى املزنن، نشر دار املعرضة
 م.  1990

 م. 1994 -هـ 1415، 1املدونة، مالك بن أنس األصلين املدنن، نشر دار الكتب العلمية، ط 

      ،مرااإ املفاغيح رر  مشكاإ املصابيح، علن بن سلطان حممد القـاري، نشـر دار الفكـر، بـريوت
 م. 2002 -هـ 1422، 1ط

       مس د أمحد بن ح ل ، أبو علد اه أمحد بن حممد بن ح ل  الشـيلانن، حققـه السـيد أبـو املعـاطن
 م. 1998هـ ـ 1419، 1بريوت، ط –ال وري، نشر عاي الكتب 

  املس د الصييح املمتصر ب ق  العدل عن العدل اا رسول اه   مسلم بن احلجـاج القشـريي ،
 بريوت.  –ال يسابوري، حققه: حممد ضؤاد علد اللاان، نشر دار احياء الرتال العربن 
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     مس د أبن يعلى، أبو يعلى أمحد بن علن بن املُث ى املوصلن، حققه: حس  سـليم أسـد، نشـر دار
 م.  1984 -هـ 1404، 1دمشق، ط –ال املأمون للرت

      املعجم الكلري، سليمان بن أمحد بن أيوب الطربانن، حققه: محدي بن علـد اديـد السـلفن، نشـر
 . 2القاهرإ، ط –مكتلة ابن غيمية 

        ،معجم اللطة العربية املعاصرإ، ا. د. أمحد خمتار عمر، مبسـاعدإ ضريـق عمـ ، نشـر عـاي الكتـب
 م. 2008-هـ1429، 1القاهرإ، ط

           معجم مقاييس اللطة، أمحد بن ضـارع بـن زكريـا القـزويين الـرازي، حققـه علـد السـالم حممـد
 م.  1979 -هـ 1399هارون، نشر دار الفكر، 

  .املعجم الوسي ، غأليف جممع اللطة العربية بالقاهرإ، نشر دار الدعوإ 

 طرب، ألبن العلاع أمحد املعيار املعرب واجلامع املطرب عن ضتاوى أه  أضريقية واألندلس وامل
بن حييى الونشريسن، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرراف د. حممد حجن، نشـر وزارإ األواـاف   

 م. 1981-هـ1401والشؤون اإلسالمية املطربية، 

  ،هــ  1388املطين، أبو حممد موضق الدين علد اه بن أمحد ابن ادامة املقدسن، نشر مكتلة القاهرإ
 م.  1968 -

 اا معرضة معانن ألفاظ امل هاج، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشـربيين، نشـر    مطين احملتاج
 م. 1994 -هـ 1415، 1دار الكتب العلمية، ط

  1جن، نشـر مطلعـة السـعادإ، ط   امل تقى رر  املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطيب اللـا ،
 هـ. 1332

 ته املسماإ غسـهي  مـ ح اجلليـ ، حملمـد     م ح اجللي  على خمتصر العالمة خلي ، وبهامشه حاري
 علي ، نشر دار صادر. 

      :م هاج الطالل  وعمدإ املفت    الفقه، أبو زكريا حمين الدين حييى بـن رـرف ال ـووي، حققـه
 م.  2005 -هـ 1425، 1عوض ااسم أمحد عوض، نشر دار الفكر، ط

  ،هـ. 1399امل هاج   رعب اإلميان، لليليمن، نشر دار الفكر، بريوت 
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        املهلب   ضقة اإلمام الشاضعن، أبو اسياق ابراهيم بـن علـن بـن يوسـف الشـريازي، نشـر دار
 الكتب العلمية.  

     املواضقات، ابراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، حققه: أبو عليدإ مشـهور آل سـلمان، نشـر دار
 م. 1997 -هـ 1417، 1ابن عفان، ط

 حلطاب الرُّعيين املالكن، نشـر دار الفكـر،   احممد  مواهب اجللي    رر  خمتصر خلي ، حممد بن
 م. 1992 -هـ 1412، 3ط

 م.  1996-هـ1416، 1املوسوعة العربية العاملية، نشر مؤسسة أعمال املوسوعة لل شر، الرياض، ط 

  الكويض، نشـر دار   –املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرإ عن وزارإ األوااف والشئون اإلسالمية
 . 1مصر، ط –، مطابع دار الصفوإ الكويض –السالس  

  نصب الراية ألحاديد اهلداية، جلمال الدين أبن حممد علد اه بن يوسف الزيلعن احل فن، مع
، 2حاريته بطية األملعن   رري  الزيلعـن، حملمـد عوامـة، نشـر مؤسسـة الريـان، بـريوت، ط       

 م. 2003-هـ1424

 276، جملة الليان، العدد لاس  ال ريبن رإ على الفضائيات اإلسالمية، مقال ل . 

   ال هاية   غريب احلديد واألثر، جمد الدين أبو السعادات امللارك بن حممد الشيلانن اجلزري ابـن
بـريوت،   - األثري، حققه: طاهر أمحـد الـزاوي وحممـود حممـد الط ـاحن، نشـر املكتلـة العلميـة        

 م. 1979 -هـ 1399

    نهاية احملتاج اا رر  امل ـهاج، ومعه حارية أبن الضياء الشـرباملسن، وحارية أمحد بـن علـد
 م. 2002-هـ1423الرزاق املعروف باملطربن، نشر دار الفكر، بريوت، 

    ع ـيم  نهاية املطلب   دراية امللهب، علد امللك بن علد اه بن يوسف اجلـويين، حققـه: علـد ال
 م. 2007-هـ1428، 1حممود الد يب، نشر دار امل هاج، ط

     3هـلا حــالل وهــلا حـرام، لعلــد القــادر أمحـد عطــا، نشــر دار الكتـب العلميــة، بــريوت، ط ،
 م1985-هـ1405
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    الق وات الفضائية( اإلباحة ؟؟، رميا حممد أنيس احلكيم، مقـال م شـور   مواـع     ه  األص(
 رسال  على رلكة االنرتنض. 

   ،حبـد م شـور علـى    م، 2011وااع الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العمـري
 رلكة االنرتنض، ومواع ويكيليديا، املوسوعة احلرإ، اسم الق وات الفضائية اإلسالمية. 




