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)٢٤٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  )AI( ناعيـاء االصطـّ الذكاستخدامات

  ً في قذف الغیر نموذجا)Deepfake( یف العمیقِتقنیة التزیاستخدام 
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ا :  
جمـاالت ّات تقنيات الذكاء االصطناعي يف شتى املجـاالت، ويف أكثـر  استخدامانتشار مع   

ني املـرشوع ؛ كان من الواجب بيان التكييـف الفقهـي هلـذه االسـتخدامات، والتفريـق بـاحلياة

ً؛ نظـرا النتـشارها مـع )Deepfake(ق يـالتزييـف العممنها وغري املـرشوع، ومـن ذلـك تقنيـة 

الفـوىض،  استخداماهتا السيئة املؤدية إىل مفاسد متعددة؛ كالتالعب باألدلـة اجلنائيـة، وإثـارة

تـزاز االب  للدول، ومن ذلك استخدامها يف قذف الغري، ومـا يتبعـه مـناألمن القومياإلرضار بو

 .اجلنيس واملايل لضحايا هذه التقنية

 الستخدامات الفقهي التكييف: األول املبحثوثالثة مباحث؛ مقدمة، َّوقد قسم البحث إىل    

 تقنيـة السـتخدام الفقهـي التكييـف :الثـاين املبحـث، وفيه أربعـة مطالـب، االصطناعي ّالذكاء

 تقنيـة السـتخدام الفقهـي التكييـف :الثالـث املبحـثفيه ثالثـة مطالـب، أمـا  و،العميق التزييف

، ففيه أربعة مطالب، ثم خامتة البحث، واشتملت عـىل للغري الفاحشة نسبة يف العميق التزييف

 .نتائج البحث، وتوصياته

 يف قـذف العميق التزييف تقنية عىل تفصيل احلكم فيام يتعلق باستخدام وقد حرص الباحث   

كافـة أفـراد املجتمـع  نرش الوعي لدىالغري عىل طريقة الفقه املقارن، كام هيدف البحث إىل 

هــذه كـون تأن إىل   مـستخدمي بـرامج الـذكاء االصـطناعي وتطبيقاتـه، كـام هيـدفًوخـصوصا

 احلاكمة األخالقية عتربة، أشبه ما يكون باملبادئمددة حمفق معايري وضوابط َ واالستخدامات

 .االصطناعي الذكاء أنظمة لعمل

 ت :تكنولوجيا، ضوابط، القذف، التزييف العميق،  تقنيات،الذكاء االصطناعي. 



 

)٢٤٩٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

The Uses of Artificial Inelegance Using Deepfake 
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Abstract: 

With the ubiquity of artificial inelegance (hereinafter "AI") uses in 
modern human life, it becomes a necessity to identify the Sharia 
characterization of utilizing AI techniques.  To make clear what is 
considered permissible or prohibited in this AI application; One of 
these applications is Deepfake which became unethically intensively 
used in our modern life. For example, misuse and manipulation of 
criminal evidence, provoking chaos, and detriment of countries' 
national security. One further misuse of the AI technique is to be 
articled to libel or slander of given individual, that to be followed by 
sex and/or financial blackmailing of that victim or his family.  

The study is divided into an introduction, and three other chapters: 
The first chapter: Sharia characterization/ruling of utilizing AI 
techniques, that chapter will be divided into four sections, and the 
second chapter: Sharia ruling of utilizing AI techniques in Deepfake, 
that chapter will include three sections, the third chapter: Deepfake as 
AI application in slander of individuals of adultery, that chapter will 
include four. The research conclusion explains the research findings 
and recommendations 

The researcher specifically prayed to illustrate Sharia ruling in detail 
in concern to Deepfake techniques as an application of modern AI in 
slandering a person by the Islamic Jurisprudence model of research. 
The research also prayed to educate and raise awareness of the society 
and users of AI about that given issue calling to only use AI techniques 
ethically according to the code of ethic that govern AI applications in 
human life.  



  

)٢٤٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

Keywords: Artificial Inelegance, Techniques, Deepfake, 
Libeling/slander, Rules, Technology. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
 :ُّوالتعلم، وبعد العلم يف َّورغبه يعلم، مل يكن ما وعلمه عدم، من اإلنسان خلق الذي هللا احلمد  

 ُاحلـالل ُبـه يعـرف إذ ِاألوقـات، ُنفـائس فيـه رصفت ما وخري األعامل، أعظم من بالفقه االشتغال فإن

 مجيع يف الناس حلياة ًمواكبا اإلسالمي الفقه -زال وما- كان ولقد ُوالفرائض، احلدود وتقام واحلرام،

اإلسـالم،  الدجا؛ فقد بينـوا أحكـام رشيعـة مصابيح ُاألعالم واألئمة الفقهاء كام كان سادتنا شؤوهنم،

َّوقـد اجتهـدوا فـيام عـن هلـم مـن مـسائل  ناطقون، وبه ِاحلنيف، َمحلة الرشِع فهم واحلالل واحلرام؛

 .ّوا وفرعوا، ونحن عىل خطاهم سائرونّوقضايا؛ فأبدعوا وأصل

َفرطنـا َما:  ثم إن الشارع احلكيم قد بني للناس ما حيتاجونه يف كل زمان ومكان، فقال سبحانه ْ َّ  ِيف َ

ِالكتاب َ ِ ْمن ْ
ٍيشء ِ

ْ َ)ا ليعـرف بـه جنـسهياءشـالنظر يف األب  باالعتبار؛ أصحاب العقول واأللباب، وأمر)١ 

ُفاعتربوا: ؛ فقال جل شأنه)٢(اومثله ِ َ ْ ِيا أويل َ ُ ِاألبصار َ ََ ْ ْ)٣(. 

بتكـار يف  مـن االاًرفيعـ ًمـستوىوتكنولوجيـا املعلومـات  علـامء اهلندسـةملا بلغ جانـب مـن ثم إنه 

َّجماالت احلاسب اآليل؛ وجب الرجوع يف أحكام ما يتوصلون إليه عىل أحكام الرشيعة الغـراء وأن 

لفقهاء وطالب العلـم أن يطـالعوا هـذه العلـوم وغريهـا مـن ، وهذا يوجب عىل انور النبوةُتعرض عىل 

جماالت التقدم العلمي؛ ليتمكنوا من بيان األحكام الفقهية التـي تتعلـق هبـذه العلـوم، ولوضـع التقـدم 

ًالعلمـي وجماالتـه واسـتعامالته يف ميـزان الفقـه اإلسـالمي؛ قيامـا بـواجبهم، وإال ختلفـوا عـن ركــب 

 مل واحـد علـم عـىل اقتـرص َومن«: ق اإلمام ابن حزم حني قال يف رسائلهُّاحلضارة والتقدم، وقد صد

 أدرك ممـا أكثـر عليه، اقترص الذي علمه من عليه ِخفي ما وكان ُضحكة، يكون أن أوشك غريه؛ يطالع

َدرج وأهنا ببعض، بعضها العلوم لتعليق منه؛  علـم؛ كـل عـىل االحتـواء طلب ومن بعض، إىل بعضها َ

وهو وإن كان يتحدث عن علوم الرشيعة، ومعهـا . )٤(»ٍيشء عىل ُحيصل وال نحرس،وي ينقطع أن أوشك

                                                        
  ).٣٨: م، من اآليةسورة األنعا) ١(

  .)٣٩٧/ ٥ (السمعاين  تفسري)٢(

  ).٢: سورة احلرش، من اآلية) ٣(

  ).٧٧/ ٤ (حزم ابن رسائل) ٤(



  

)٢٤٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

.. ّعلوم اآللة التي متكن الفقيه من صحة النظر يف النصوص الرشعية، مع إدراك الواقع ومراعاة املـآل

إال أن هذا ال ينفك عن النظر يف مستجدات العرص، ومن ذلك ما نعيشه من تطور رسيع للتكنولوجيـا، 

ً أرقاها وأعقدها وأمهها مـا يـسمى بالـذكاء االصـطناعي، نظـرا لكثـرة جماالتـه، ورسعـة انتـشار ومن

، حتـى بـات هـذا القـرن جماالت احليـاةتطبيقاته وتقنياته، فقد صار للذكاء االصطناعي تأثري يف أكثر 

 امجبــرب تعمــل أجهزةبــ التعامـلصــار و، واالتــصاالتوالتكنولوجيــا عــرص ثــورة املعلومـات يـسمى ب

 .ّية ذكية يف تناول غالبية الناس، وإن اهلواتف الذكية التي بني أيدينا خري شاهد عىل ذلكمعلومات

 مـن طـور خـرج حيـث احلـارض الوقت يف نجاحا املجاالت أكثر من االصطناعي ّالذكاء هذا؛ ويعد

التطبيقات،  من كثري يف متعددة، وأمكن تطبيق تقنياته جماالت يف كفاءة وأثبت االستعامل، اىل البحث

األخـرية سنوات  خـالل الـ أمامنـاتظهـر، فقد )١(الصناعية وغري الصناعية واملؤسسات الرشكات ويف

التـي مل َّقد حتققت، وأن أن كثريا من األحالم القديمة لنا  تربهن ؛ للذكاء االصطناعيمتعددةتطبيقات 

 .)٢(ا يف املستقبل القريبًعتتحقق إىل اآلن قد تصبح واق

 يف "اقرتاحـات"ّات الذكاء االصـطناعي مـا نالحظـه مـن استخدامأبسط  ن القول بأن منبل إنه يمك

اسـتعاملنا هلــا عنـد ؛ بحيـث تظهـر لنـا  املواقـع اإللكرتونيـة عـن طريـقلمبيعـات لالتـسويقجمـاالت 

، وهـو تعلم اآللةنا، وتتم هذه العملية عرب جمال باخلدمات واملنتجات التي قد تنال إعجاباقرتاحات 

 مـن عمليـات ّ فعليـاَ قمت بهمن خالل ماحتليل البيانات ّروع الذكاء االصطناعي الذي يقوم عىل من ف

 تطـوير عمليـة البيـع ؛ وذلـك بغـرضمـت بزيارهتـاقاملواقع التـي كذا وَ، أو بحثت عنه من قبل، رشاء

كــذلك ونوعيــة األخبـــار،  وفــــي مواقــــع التواصــــل االجتامعــــي، وكــذا ترشــيح األصــدقاء بالتجزئـة

  .)٣(نظــم املــرور الذكيــةفضال عن خوارزميـات حمـركات البحـث واإلعالنـات، 

                                                        
  ).٨،٩ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ١(

  ).٣ص(عادل عبد النور، . ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، د) ٢(

  ).٦٢تأثريات تزايد دور التقنيات الذكية يف احلياة اليومية للبرش، د إهياب خليفة، ص) ٣(



 

)٢٤٩٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

، بـأن أعطــت )NASA(وكالـة الفــضاء األمريكيـة نجحــت جتربـة أجرهتـا م ١٩٩٩بـل إنـه يف عـام 

ّاملسؤولية األساسية يف قيادة مركبتها الفضائية لنظام من أنظمة الذكاء االصطناعي، وكانـت املركبـة 

 .)١( مليون ميل، دون حاجة لإلنسان داخل املركبة١٦٠د عن األرض مسافة تبع

 من "كيةيمؤسسة العلوم الوطنية األمر"من ذلك ما توصلت إليه  املجال الطبي وكام أهنا دخلت يف

 .)٢( وتوفري الروبوتات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة،تطوير قدرات الروبوتات اجلراحية

 .)٣(تات تعمل يف عمليات البحث واإلنقاذ خالل االستجابة للكوارث روبوتها صناعفضال عن

َّ اليوم لنيل الـسبقتسابقلذا؛ فأكثر الدول تو  مُّتقـدالَّعلـق عليـه آمـال ُضامر املهـم الـذي ت يف هـذا املـَ

ّوالتحول الرقمي؛ ولذا أعطته أمهية بالغة، ومن ذلك اهتامم مجهورية مرص ، ّ التقنيّرقيال وّاحلضاري،

 التي تتناول املؤمترات العلمية والندواتكثري من  عربية هبذا املجال؛ ومن صور هذا االهتامم عقدال

جلس امل"إنشاء  ب جملس الوزراء املرصيجماالت الذكاء االصطناعي وتقنياته، وأهم من ذلك قيام

 .)٤(م٢٠١٩ عام "وطني للذكاء االصطناعيال

االصطناعي وحتقيق االستفادة منها يف شتى جماالت احلياة وبينام تنشغل الدول بتطوير تقنيات الذكاء 

ّكلام أمكن؛ فإنه تظهر لنا يوما بعد يوم استخدامات سيئة للذكاء االصطناعي؛ بام يلحق األذى والـرضر  ً

ّبكثري من الناس؛ كانتهاك اخلصوصية، والتجسس االلكرتوين، فضال عن اإلرهاب االلكرتوين املخل  ً

 . املواقع واألفالم اإلباحية، ونرشها عىل شبكة االنرتنتبأمن الدولة، وصناعة

يف النـواحي كبـري  لتطـور وأدى مـن أمـور احليـاة، اًكثـريالتقـدم التكنولـوجي املعـارص سهل فإنه وإن 

ع من انوأ فقد سهل ظهور ؛االقتصادية والسياسية واالجتامعية والعلمية إال أنه مل خيل من مواطن خلل

معتمدين عـىل  ؛لتنفيذ جرائمهمكوسائل ن اإلمكانيات التكنولوجية احلديثة يستخدموممن رمني جامل

 . عرب تقنيات الذكاء االصطناعي والتزييف اخلداع

القـذف واهتـام  ً انتـرشت مـؤخرا عـرب اسـتخدام بعـض وسـائل التقنيـة احلديثـة؛من اجلـرائم التـيإن و

ًاملحصنات برتكيب صورة بدال من صورة، ثم كان آخرها ظهورا   اهتام األبرياء عرب تقنية خميفبشكل وً

                                                        
  ).١٠ص(عادل عبد النور، . ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، د) ١(

  ).٢املسؤولية املدنية عن أرضار اإلنسان اآليل، نيلة عيل مخيس، ص) ٢(

  .املرجع السابق) ٣(

 .http://gate.ahram.org.eg/News/2328143.aspx:  األهراماخلرب من بوابة) ٤(



  

)٢٤٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 حيلة رقمية هلا طابع شديد الواقعية تتمثـل يف اسـتبدال وجـه ، لكوهنا)Deepfake(التزييف العميق 

ْمرئية وليس جمرد صورة؛ حتى يبدو أنه هو من يتحرك ويتكلم مقاطعبآخر يف  َ. 

ًولذا كان من العجيب أن ترى مقطعا مرئيا للرئيس األسبق للوالي  أبراهام لنكولنات املتحدة األمريكية ً

ًواملتوىف قبل ما يزيد مخسة عرش عقدا من الزمن، وهو يتحدث هذه األيام عن أمور نعيشها، وذلك يف 

ْمقاطع مرئية مفربكة َ)١(. 

ُ أن تقام حرب بني دولتـني أو أكثـر، أو أن التزييف العميقبل إنه يمكن القول بأنه يمكن من خالل تقنية 

تسالم جنود دولة ألعدائهم أثنـاء احلـرب؛ حيـث ال تقتـرص هـذه التقنيـة عـىل تزييـف صـورة تؤدي الس

ْاملقاطع املرئية، بل ظهـور : َا مطابقـة للـشخص املـستهدف، ومـن ذلـكً يمكنها توليد األصوات أيـضَ

ْمقاطع مرئية مفربك عرب تقنية التزييف العميق  َ)Deepfake(ش  للرئيس األوكراين يدعو فيه جنود اجلي

والشعب إىل االستسالم للقوات الروسية الغازية لبالده، ثم ظهر بعدها ليؤكد عىل أن ما تم نرشه مفربك، 

 .)٢(!وطالب اجلنود باالستبسال يف الدفاع عن بالدهم

كــام قــام بعــض الــشباب باســتخدامها يف اســتبدال وجــوه فتيــات يف حمــيطهن أو عــرب شــبكات التواصــل 

ُات ممن حيرتفن الزنا املصور وهو ما يعرف باألفالم اإلباحيـة االجتامعي بوجوه بعض الفاجر ًعيـاذا بـاهللا –ّ

ً ثم بدأو يف ابتزاز هؤالء الفتيات إمـا ابتـزازا ماليـا، أو جنـسيا، حتـى أقـدمت بعـضهن عـىل االنتحـار - تعاىل ً ً

ٍخوفا من الفضيحة حني أيقن أهنن عاجزات عن دفـع التهمـة عـنهن، وقـد انتـرشت هـذه الوقـائع
َّ  يف وسـائل ً

اإلعالم املسموعة واملقروءة، حتى صارت حديث الساعة، وزاد اخلوف من انتشار مثل هذه التقنيات التـي 

،  الغيـورِّبُمما حيزن العاقل ويذهب بلهتدد استقرار املجتمعات، وتعبث بكرامة وعفة املحصنات، وهو 

 .)٣(تعددت ضحاياهمقد والسيام 

                                                        
  :رابط الفيديو الذي صنعه موقع ماي هريتج للرئيس األمريكي األسبق )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=kEtiajHLmQY 
  : قناة احلدث اإلخبارية.زيلينسكي يعلن االستسالمرابط املقطع املرئي املفربك للرئيس األوكراين ) ٢(

https://hdth.tv/p9g94 
 عـىل االنتحـار بعـد بـسنت خالـدُ تدعى ً من أشهر احلوادث التي وقعت يف مرص مؤخرا وأضحت قضية رأي عام إقدام فتاة)٣(

  :انتشار مقطع مرئي مفربك هلا، ويمكن االطالع عىل تفاصيل هذه الواقعة عىل موقع جريدة حتيا مرص

 https://www.tahiamasr.com/670369 



 

)٢٥٠٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

التـصدي  احلكومـاتاخلبيثـة، وال ريـب أن واجـب م  وفـضح خمططـاهت،كشف حيلهمولذا وجب 

 .ّ مما هيدد األمن االجتامعي حتى تقطع رشهم، وإال سيزداد الوضع خطورة املجرمنيهلؤالء

ا إ  
ّتظهر إشكالية البحث يف بيان التكييف الفقهي الستخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي، والتفريق بني 

التزييـف هذه االستخدامات، وكذا بيان التكييف الفقهي الستخدام تقنية املرشوع وغري املرشوع من 

 يف وضـع )Deepfake(  عقوبـة مـستخدم تقنيـة التزييـف العميـقمـا، وكـذا )Deepfake(ق يالعم

 .صورة امرأة موضع امرأة أخرى تبارش فاحشة الزنا؟

ل ا  
 تقنيـة التزييـف ماسـتخداوجمـاالت ّاالستخدامات املرشوعة وغري املرشوعة للذكاء االصـطناعي، 

 .، السيام استخدامه يف قذف الغري)Deepfake( العميق

ّوقد ظهر للباحث أن بيان األحكام الفقهية املتعلقة هبذا املجال يستلزم تعريف الذكاء االصطناعي، 

روع واإلشارة لبعض فروعه وجماالت استخدامه، دون التدخل يف تفاصيل التقنيات املتعلقة هبذه الف

 كتفصيل الكالم عن اخلوارزميات والطرق النظرية والتطبيقيـة هلـا، -قدر اإلمكان-وتلك املجاالت 

ّودون التعرض ملا يتعلق بخصائص الـذكاء االصـطناعي، ومـا يتبـع ذلـك مـن تفـصيالت ختصـصية؛ 

 .السيام وأنه بحر ال شاطيء له

وأ ،اف اأ:  
ًلفقهـي السـتخدامات تقنيـات الـذكاء االصـطناعي إمجـاال، هيـدف هـذا البحـث إىل بيـان التكييـف ا ّ

التزييـف والتفريق بني املرشوع منهـا وغـري املـرشوع، وكـذا بيـان التكييـف الفقهـي السـتخدام تقنيـة 

 .ً إمجاال؛ مع تفصيل احلكم فيام يتعلق باستخدامه يف قذف الغري)Deepfake(قيالعم

 مستخدمي تقنيـات الـذكاء ًأفراد املجتمع وخصوصاكافة  نرش الوعي والتثقيف لدىكام هيدف إىل 

 .عتربةمحمددة فق معايري وضوابط َ وهذه االستخداماتكون تأن إىل  االصطناعي، كام هيدف

 :وتظهر أمهية هذا البحث يف أمور متعددة، يمكن اختصارها فيام ييل

 .ّتبصري القاريء باملرشوع وغري املرشوع من استخدامات الذكاء االصطناعي - 

؛ السـيام جمـاالت واالتـصاالتلدعوة إىل االستفادة من الثورة التقنية يف جمـاالت التكنولوجيـا ا - 

 .الذكاء االصطناعي؛ دون الوقوع فيام خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية وقواعدها املستقرة



  

)٢٥٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .قيالتزييف العمالتحذير من خطورة غالبية استخدامات تقنية  - 

 . يف قذف الغريتقنية التزييف العميقتخدام  يف توصيف اسإبراز اجلانب الفقهي - 

 .صيانة لألعراض.  يف اهتام العفيفاتقيالتزييف العمردع مستخدمي تقنية  - 

  أب ار اع
 .بيان كامل الرشيعة اإلسالمية، وصالحيتها لكل زمان ومكان )١

 .تخداماتهُندرة األبحاث التي تناولت األحكام الفقهية املتعلقة بالذكاء االصطناعي واس )٢

برامج الذكاء االصطناعي وتأثريها الكبري عىل كافة املجتمعات، مع تزايد املخاوف من عاملية  )٣

 .وبراجمه لتقنياته خماطر االستخدام غري املرشوع

ــق )٤ ــف العمي ــة التزيي ــشار تقني ــوظ )Deepfake( انت ــشكل ملح ــوع ب ــع تن ــة األخــرية، م  يف اآلون

 .قهي الستخداماهتاخمرجاهتا، مما يستدعي بيان التكييف الف

ًانتشار اهتام العفيفات عرب هذه التقنية، ثم هتديدهن بمخرجاهتا؛ مما يستدعي ردعا وزجـرا عـن  )٥ ً

 .ِاإلقدام عىل مثل هذه الفعلة الشنيعة

، للغـري الفاحشة نسبة يف العميق التزييف تقنية ستخدام حكم ايف الكشف عنسهام الرغبة يف اإل )٦

 .وعواقبهاوبيان خطرها 

ت ا  
دخول غامر البحث يف جمال الذكاء االصطناعي، والتعرض لفروعه وجماالته مع كون غالبية مراجعه 

ًختصصية، وندرة األبحاث الرشعية التي تناولت شيئا من أحكامه ُ . 

ت اراا  
 محـدأ. االصطناعي، د ّالذكاء املرشوع لتطبيقات غري االستخدام عن الناجتة املدنية املسئولية - ١

م، وقـد ٢٠٢١، عام ٣٦اخلويل، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد  فتحى حممد

 .اقترص عىل اجلانب القانوين للمسئولية املدنية

زكري، بحـث  أبو احلمد عبد املوجود أمحد .مقارنة، د دراسة-العميق  اإلباحي التزييف جريمة - ٢

الـوادي، ويعـد هـذا البحـث مقارنـة للقـانون  جنوب جامعة - احلقوق كلية -القانونية باملجلة منشور

 .املرصي بالقانون الفرنيس، دون تعرض للجانب الفقهي

 وكالمها مل يتعرض للجانب الفقهي، وال ملحل هذا البحث



 

)٢٥٠٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ا   
ُحيـث سـلكت مـنهج :  وا او  ا ارا  ُهذا؛ وقد اتبعت يف هذا البحـث 

بالـذكاء االصـطناعي وفروعـه وجمـاالت املتـصلة التقنيـة وذلك بتتبع املعلومات  االستقراء الناقص

استخداماته وتقنية التزييف العميق؛ من أجل الوصول إىل تصور كامل صحيح لكل منهام مما يتيح يل 

نزلت ما انتهيت إليه من الوصف، عـىل مـا حيث  :ا  ا وصفهام لالنتقال بعد ذلك إىل

ًاء من أصول وقواعد وفروع، مقارنا بني ما أثبتوه وما هو واقع يف الذكاء االصطناعي، وتقنية ذكره الفقه

 .؛ ألصل إىل احلكم اإلمجايل والتفصييل لكل منهامالتزييف العميق

ًسواء أكان رصحيا، أو كناية، أو   يف مسائل البحث الفقهية كالقذف باللفظا ارنمع اتباع 

 تقنيـة مـستخدم وصـف إمكانيـة مـدىبغري اللفظ، كالقذف باإلشـارة، أو بالكتابـة، وًتعريضا، والقذف 

 .ًقاذفا بكونه الزنا، فعل تبارش من صورة يف العميق التزييف

ا :  
 .وخامتة، ، وثالثة مباحثُتتكون خطة البحث من مقدمة

 أما املقدمة فتشتمل عىلف:- 

وادرات ه، ب ارو، وإ اث، و، وأدا وأ، و

 ،وا ثا.  

  :، فعىل النحو التايلوأ اث

 :، وفيه أربعة مطالباالصطناعي ّالذكاء الستخدامات الفقهي التكييف: األول املبحث

   االصطناعي ّبالذكاء التعريف :األول املطلب

 :، وفيه ستة فروع  االصطناعي ّالذكاء فروع: الثاين املطلب

  االصطناعية العصبية الشبكات: ولالفرع األ

   اخلبرية النظم: ثاينال الفرع

  اآللة ُّتعلم: ثالثال الفرع

 العميق ُّالتعلم: رابعال الفرع

 الطبيعية اللغات معاجلة: امساخل الفرع



  

)٢٥٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  اآليل اإلنسان: سادسال الفرع

   االصطناعي ّالذكاء استخدام جماالت :الثالث املطلب

   االصطناعي ّالذكاء الستخدامات اإلمجايل الفقهي التكييف :الرابع املطلب

 :ثالثة مطالب� وفيه،  العميق التزييف تقنية الستخدام الفقهي التكييف :الثاين املبحث

   )Deepfake( العميق ييفالتز بتقنية التعريف :األول املطلب

 :، وفيه مخسة فروعالعميق التزييف تقنية استخدامات :الثاين املطلب

  . الرتفيه: األول الفرع

 . السياسية األغراض: الثاين الفرع

 .التالعب باألدلة اجلنائية: الفرع الثالث

 .املرصفية عىل احلسابات االعتداء: رابعالفرع ال

   .التشهري باآلخرين: الفرع اخلامس

 :، وفيه أربعة فروعالعميق التزييف تقنية الستخدام الفقهي التكييف :الثالث املطلب

 الكريم الكـتاب من األدلة: ألولا الفرع

   املطهرة النبوية السنة من األدلة: الثاين الفرع

   املعقول من األدلة: الثالث الفرع

 الفقهية القواعد من األدلة: الرابع الفرع

ـــــه   للغري الفاحشة نسبة يف العميق التزييف تقنية الستخدام الفقهي التكييف :الثالث املبحث ، وفي

 :أربعة مطالب

 األعراض بصيانة الرشيعة عناية :األول املطلب

 :، وفيه فرعانوحكمه بالقذف التعريف :الثاين املطلب

 تعريف القذف : الفرع األول



 

)٢٥٠٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 حكم القذف: الفرع الثاين

 :ان، وفيه فرعالقذف به يكون ما: الثالث املطلب

 .القذف باللفظ: الفرع األول

 .القذف بغري اللفظ: الفرع الثاين

 الزنـا، فعـل تبـارش من صورة يف العميق التزييف تقنية مستخدم وصف إمكانية مدى :الرابع املطلب

 .ًقاذفا بكونه

 . نتائج البحث، وتوصياتهثم خامتة البحث، وتشتمل عىل

 .املوضوعات واملراجع، وفهرس املصادر فهرس ثم

 

  



  

)٢٥٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
 

ول اا:�ء اّت اا ا ا  
للذكاء االصـطناعي ًملا كان احلكم عىل اليشء فرعا عن تصوره، كان والبد من اإلشارة إىل تعريف 

 استخداماته؛ لتنجيل الصورة وتتضح؛ ليأيت التكييف الفقهي وفق جماالتّتعرف عىل أهم فروعه ووال

هذا التصور، عىل أنه من املسلم به أن الرشيعة اإلسالمية ال تقف حجر عثرة أمام التقنيات احلديثة، وال 

ّتعادي التقدم العلمي، بل إنام تشجع وتدعم منها ما يرتقي بالبرشية، وحيقق آ ّماهلا، وخيفف آالمها، أو ّ

ًيكون سبيال للوصول إىل التنمية واألمن واالستقرار، ويف الوقـت ذاتـه فـإن الـرشيعة حتظـر مـن هـذه 

ًالتقنيات والربامج ما جيلب الرش والفـساد، ويـؤدي إىل خلـل يف املجتمعـات، أو يكـون عونـا لنـرش 

 .راراجلرائم وإشاعة املحرمات واملنكرات، وزعزعة األمن واالستق

ًوقد جاء هذا املبحث يف أربعة مطالب، مرتبة ترتيبا منطقيا عىل النحو اآليت ً: 

   .االصطناعي ّبالذكاء التعريف :األول املطلب

 .  ياالصطناع ّالذكاء فروع: الثاين املطلب

 .االصطناعي ّالذكاء استخدام جماالت :الثالث املطلب

 .  االصطناعي ّالذكاء الستخدامات اإلمجايل الفقهي التكييف :الرابع املطلب

  : ا اول
ء اّ ا  

ا  ءا :  
َذكيمن  اإلدراك والفهم، رسعة

ِ ِالشخص ذكى من باب تع َ ً  ً، ويطلق أيـضا عـىل متـامب ومن باب عالَ

 . )١(واجلمع أذكياء،  فالرجل ذكيالقبول، رسيع العقل تام كان إذا الفهم يف الذكاء اليشء، ومنه

ْ يتمثل أثرها يف رسعة الفهم؛َّدة يف الذهنِحومن ثم فالذكاء   .)٢(البدائلتقديم  و، وملح اجلوانب،ُ

 القـوة وهـذه والتصديقية، التصورية العلوم أي اآلراء؛ الكتساب معدة للنفس قوة شدة: َّالذكاء: وقيل

 .)٣(بالذهن تسمى

                                                        
  ).٩٤/ ٣٨ (العروس، تاج(، )٢٠٩/ ١ (الكبري، الرشح غريب يف املنري  املصباح)١(

  ).٧١٨/ ٢ (،أللفاظ القرآن الكريمؤصل امل االشتقاقي  املعجم)٢(

  ).٩٩ص( الفقهية،  التعريفات)٣(



 

)٢٥٠٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

، التلــول للمـشـكحلاـاد إجيـهــارة علــى وضــع ولقــدرة واملبأنه اّويمكن تعريف الذكاء البرشي 

،  اشـتقاق معلومـاتيفكتسـبة مل ااخلربةوالقـدرة علـى اسـتخدام ، ختلفةطـرق البحـث املاستخدام و

االستفادة من  ب رسعة التعلممع ما يف جمال معني،شاكل ول ملاحلل وضع ىلي إؤدجديدة ت ومعـارف

 .)١(التجارب واخلربات السابقة

 ك اا  و :  
 ىلعقـدة إسألة املامل ، والقدرة عىل تقسيم جديدة وتقنينهاارفاكتساب مع االستنتاج، والقدرة عىل

 بنتيجـة بـؤالتخطـيط والتن، ومتناقـضة الـتفهم عنـد وجـود معلومـات ملتبـسة أوأبسط وحلهـا، وأجزاء 

واسـتنتاج أوجـه ، ةتـشاهبواقـف امل املالتمييـز بـني، وتاحـةمقارنة البدائل املو، حةرتقالترصفات امل

 .)٢(، واالبتكارفهم اللغات الطبيعية، وف بينهاالختاال

 ادُو :٣(ًهو ما كان مصنوعا غري طبيعي(.  

القـدرة فيمثـل )  Agument intelligenc(ا لــًاختصار) AI(ّالذكاء االصطناعي والذي يرمز له بـوأما 

جال من جماالت احلياة وحتديـد العالقـات مل)  Computer Models(ة عىل متثيل نامذج حاسوبي

ومن ثم استحداث ردود الفعـل التـي تتناسـب مـع أحـداث ومواقـف هـذا املجـال،  األساسية بني عنارصه،

ًبالتايل مرتبط أوال بتمثيل نموذج حاسويب ملجال من املجاالت، ومن ثم اسرتجاعه  ّفالذكاء االصطناعي

 قف وأحداث جمال البحث للخروج باستنتاجات مفيدة، ويتـضح أنومرتبط ثانيا بمقارنته مع موا وتطويره،

 فاإلنـسان قـادر عـىل ؛النمـوذج  القدرة عىل استحداثهوّالفرق بني تعريفي الذكاء االصطناعي واإلنساين 

فضال عـن أن لنموذج سبق استحداثه يف ذهن اإلنسان،  ، يف حني أن النموذج احلاسويب هو متثيلهاخرتاع

، Innovatio :راالبتكـــا  اســـتعامل أنـــواع خمتلفـــة مـــن العمليـــات الذهنيـــة مثـــلاإلنـــسان قـــادر عـــىل

 تقترص عـىل ةحني أن العمليات احلاسوبي يف ،conclusionواالستنتاج بأنواعه   Creationواالخرتاع

 .)٤(يتم برجمتها يف الربامج نفسها استنتاجات حمدودة طبقا لبدهييات وقوانني متعارف عليها

                                                        
ــيل الــرشقاوي، ص) ١( ــشبكات العــصبية، د حممــد ع ــصناعي وال ــذكاء ال ــستقبل (، )٢٢ّال ــذكاء االصــطناعي وم ّتطبيقــات ال

  ).٢١ص(تكنولوجيا التعليم، 

  ).٢١ص(، ينميد بسيواحلعبد، صطناعيةالتكنولوجيا الشبكات العصبية ا )٢(

  ).٢/١٣٢٣(، عارصةملعجم اللغة العربية ا م)٣(

  ).٨،٩ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ٤(



  

)٢٥٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 متطورة للقيام أساليب عن تبحث التي احلديثة؛ اآلىل احلاسب علوم أحد هو :اّ ء

 .)١( لذكاء اإلنسان تنسب التي األسباب تلك تشابه واستنتاجات بأعامل

 . )٢( علم هيتم بصناعة آالت تقوم بترصفات يعتربها اإلنسان ترصفات ذكية:بأنهتعريفه يمكن كام 

ّ الذكاء اإلنساين عن طريق عمل برامج للحاسب اآليل قادرة عىل عةبيعلم هيدف إىل فهم طوقيل هو 

ّ املتسم بالـذكاءحماكاة السلوك اإلنساين َّ إىل  هيـدف احلاسـب علـوم مـن جـزء: وقريـب منـه أنـه. )٣(ُ

 .)٤(اإلنساين السلوك يف ّبالذكاء ّنعرفها التي اخلصائص نفس ُذكية، تعطي أنظمة تصميم

ة من األساليب والطرق اجلديدة يف برجمة األنظمة املحاسبية، والتي اسم أطلق عىل جمموع: أو هو

يمكن أن تستخدم لتطوير أنظمة حتاكي بعض عنـارص ذكـاء اإلنـسان، وتـسمح هلـا بالقيـام بعمليـات 

 . )٥(استنتاجية عن حقائق وقوانني يتم متثيلها يف ذاكرة احلاسب

يمكـن بواسـطته ) computer scince(وعرفه بعض علامء هذا الفن بأنه فرع من علوم احلاسـب 

 لكي يتمكن احلاسب من أداء ؛ّخلق وتصميم برامج للحاسبات التي حتاكي أسلوب الذكاء اإلنساين

 .)٦( من اإلنسان، والتي تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتكلم واحلركةًبعض املهام بدال

تم بدراسة وتكوين منظومات حاسوبية؛ اآليل، الذي هي احلاسب علوم من فرع: ّكام عرفه البعض بأنه

ّتظهر بعض صيغ الذكاء، وهلا قابلية عىل استنتاجات مفيدة حول املشكلة املوضوعة، كـام تـستطيع  َ
ِ ِ

ّهذه املنظومات فهم اللغات الطبيعية، وفهم اإلدراك احلي وغريها مـن اإلمكانيـات التـي حتتـاج إىل 

َذكاء متى نفذت من قبل اإلنسان
ِ ّ)٧(.  

                                                        
  ).١٧، ص املرجع السابق)١(

  ).٧ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، ص) ٢(

  ).١١ه، صّالذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله، آالن بوني) ٣(

خوالــد أبــو بكــر، . ّأنظمـة املعلومــات املعتمــدة عـىل الــذكاء االصــطناعي بــني املفـاهيم النظريــة والتطبيقــات العمليـة، د) ٤(

  ).١٠ص

  ).١٠ّأساسيات الذكاء االصطناعي، كيفن واريك، ص) ٥(

  ).٢٣ّالذكاء الصناعي والشبكات العصبية، د حممد عيل الرشقاوي، ص) ٦(

  ).٨٢شيخ هجريه، ص. الصطناعي يف إدارة عالقة الزبون اإللكرتوين، دّدور الذكاء ا) ٧(



 

)٢٥٠٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

فهم العمليات الذهنية املعقـدة من هذا العلم اجلديد إليه هيدف عريفات متقاربة، تشري إىل ما وهي ت

ُ لقدراته يف الـذكاء واإلدراك وحـسن التي يقوم هبا العقل البرشي أثناء ممارسته  واالسـتنباط، التفكـريّ

ملقـدرة عـىل صبح لدى احلاسـوب اي بحيث ؛البرشي ّحماكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقلو

ومـن ،  وبنفس طريقه تفكري العقل البرشي،ومرتبي حل املشكالت واختاذ القرارات بأسلوب منطق

اآليل هذه العمليات الذهنية إىل ما يوازهيا من عمليات حماسبية تزيد مـن قـدرة احلاسـب  ثم ترمجة

  .)١(املعقدة عىل حل املشاكل

وتتـرصف عـىل النحـو الـذي ، ّظمة تتمتع بالـذكاءصطناعي إىل الوصول إىل أنّكام هيدف الذكاء اال

ملستخدميها خدمات خمتلفة من   بحيث تقدم تلك األنظمة؛يترصف به البرش من حيث التعلم والفهم

 .)٢(التعليم واإلرشاد والتفاعل وغريها

 ّ تكتسب صـفة الـذكاء-وغريه من اآلالت-عل احلاسوب جل ًيسعى جاهدا علم ومما سبق يتضح أنه

ويكون هلا القدرة عىل القيام بأشياء كانت إىل وقت قريب حمصورة يف اإلنسان، كـالتفكري ، البرشي

قـدرة ، وقد حقق نجاحات مبهرة يف حتقيق هذه األهداف حتى رأينا أن )٣(والتعلم واإلبداع والتخاطب

إلنسان، اقوم هبا ي حتاكي وتشابه تلك التي ؛ صارتاآلالت واحلواسيب الرقمية عىل القيام بمهام عينة

 تتطلـب أو غريهـا مـن العمليـات األخـرى التـي،  أو التعلم من التجارب السابقة،كالقدرة عىل التفكري

 .)٤(عمليات ذهنية

* **  

                                                        
  ).٨ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ١(

  ).٣صطناعي والفريوسات، د بالل جناجرة، صّالذكاء اال) ٢(

  ).٧ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، ص) ٣(

  ).٣صطناعي والفريوسات، د بالل جناجرة، صّ الذكاء اال)٤(



  

)٢٥٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا :ء اّوع ا  
ً فروع الذكاء االصطناعي كثرية، وبينها وبني بعضها تداخال، إال أنه من أمهها ما ييلّعدُت ّ: 

ع اولا:  

ا ت اا: )(Artificial Neural Networks ANN  

ُّتعد   عـن نظـام ةهـي عبـارّ من الفروع املهمة لعلم الذكاء الـصناعي، واالصطناعية الشبكات العصبيةُ

 الـدماغ أوالشبكات العصبية الطبيعية لإلنـسان  اكي الطريقة التي تقوم هباُ حيالبيانات بشكلملعاجلة 

وهي ، "ّة العصبيةاخللي" تسمى ت،املعلوما  ملعاجلةغرية صةأنظما من ً كبرياًحتتوي عدد، ويالبرش

 .)١( رياضيةات عن نظريةعبار

ن تنتج أجهزة وأنظمة حتاكي هبا فكرة عمل العقل البرشي، حيث تتكون ألتسعى الشبكات العصبية و

ات مرتبطة مع بعضها البعض بصورة الشبكة العصبية من جهاز حيتوي عىل عدة معاجلات مع عدة ذاكر

كـام أن هلـا  ،متوازية مما جيعلها تقوم بتنفيذ املهام بنفس فكرة اخلاليـا العـصبية يف العقـل البـرشي

ّ حتى تستخدم كمعطيات؛ لتتمكن من ن املعلوماتيزُّالقدرة عىل التعلم الذايت، وتقوم عىل خت ُ َ التنبؤ ُ

: ، ومـن أمثلـة جمـاالت اسـتعامالهتا عليهاَّحتصلتالتي بأنامط شبيهة يف بيانات أخرى خمتلفة عن 

لو مددنا الشبكات العصبية بمعلومات عن الطاقـة الكهربائيـة ف: وضع تنبؤ باالستهالك املتوقع للطاقة

 ُّ تغـريمـع مراعـاة ،املستهلكة يف السنوات املاضية، سيصبح بإمكاهنا أن تتنبأ باالستهالك املستقبيل

ء، إىل غـري ذلـك مـن  أعـداد املـشاركني يف رشكـة الكهربـاُّالطقـس، وتغـريعدد الـسكان، وتـأثريات 

 .)٣( أو التوقيع ،و بصمة اليدأ ، أو الصورة، اليدوية الكتاب: مثل،التعرف عىل األنامط، وكذا )٢(معطيات

تغيـري مـسار خطـوط  : منهـا عـىل سـبيل املثـال،ستخدم الشبكات العصبية الصناعية يف تطبيقات كثريةُوت

القـدرة مـع التعرف عىل الكالم وفهمـه، وكذلك التعرف عىل التوقيعات املزورة، والطاقة الكهربائية، نقل 

اكتـشاف عمليـات ًأيـضا  و،)الفوتوشوب( كالتي تم تزويرها عرب برامج هةَّف عىل الصور املشوُّعىل التعر

 .  )٤( والغش يف استخدام بطاقات االئتامن،التزوير

                                                        
    ).٣٤ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ١(

  ).١٣- ١٢ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، د عادل عبد النور، ص) ٢(

    ).٣٤ة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، صّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندس) ٣(

  ).١٢٦ّأساسيات الذكاء االصطناعي كيفن واريك، ص) ٤(



 

)٢٥١٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

مع اا :ا ةا) Expert systems(: 

 أي أجهزه حاسوبية وبرجميات حلل ،نظمة صنع قرارّوهي من فروع علم الذكاء الصناعي التي تعد أ

 تتعدى اخلرباء البرشيني يف  رباموتستطيع أن تصل اىل مستوى معني من األداء تساوي أو املشاكل،

 التي اخلربات ، عرب ماٍيدانَ يف م، ماٍخبريعمل حماولة ملحاكاة ، ومن ثم فهي )١(االختصاصات بعض

نظـام ري  لتـصاآلليـةيكنة اخلربة اإلنسانية لتدخل ضـمن بـرامج احلاسـبات َم، عرب بريهذا اخليمتلكها 

إجيـاد احللـول للمـشكالت التـي ؛ فتعمل عىل برجمية حتتوي عىل اخلربة اإلنسانية يف جمال معني

 . بهخاصةخبرية  أنظمة اللكل جمن ثم فإنه ، وم)٢(يتطلب حلها وجود خبري برشي يف هذا املجال

اآليل يـؤدي احلاسـب ف ،يعمل كمستشار طبـيالذي بري اخللنظام ا :ومن أمثلة جماالت استعامالهتا

 يقـوم بتوجيـه األسـئلة إىل املـريض الـذي يقـوم بـدوره بـأن ؛دور الطبيب اخلبري لتشخيص مرض مـا

بل النظـام اخلبـري يقـوم ِ لنوع املرض املحدد من ق، وطبقا)ال(أو ) نعم(باإلجابة عىل هذه األسئلة ب

 .)٣(الطبيب بتحديد العالج الذي يتناوله املريض

ُالنظم اخلبريةستخدم ُوت % ٢٣املركـز األول بنـسبة حيتـل  املجـال الطبـي ، إال أن يف تطبيقات كثريةُّ

لتعرف عىل يف ا% ١٤,٨يليه املجال احلريب والعسكري بنسبة ، ووذلك يف جمال تشخيص األمراض

، وتنظـيم عمليـات اإلقـالع "الـرادار"عرب املسجلة باسـتخدام األهداف احليوية من الصور اجلوية و

ثم ييل ذلك  تقدير املواقف بأرض املعركة والرصد والتنصت،كذلك واهلبوط للطريان العسكري، و

وغـري انون جماالت التصنيع الكيميـائي، ثـم جمـاالت اإللكرتونيـات واحلاسـبات واالتـصاالت والقـ

 . )٤(ذلك

                                                        
  ).٨،٩ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ١( 

ــور، ص) ٢( ــد الن ــطناعي، د عــادل عب ــذكاء االص ــامل ال ــك، (، )١٤ّمــدخل إىل ع ــيفن واري ــطناعي ك ــذكاء االص ــيات ال ّأساس

  ).١٧٩ص

  ).٦٦- ٦٥حممد عيل الرشقاوي، ص. ّالذكاء الصناعي والشبكات العصبية، د) ٣(

  ).٨٦، ص املرجع السابق)٤(



  

)٢٥١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ):�)Machine Learning ا: ا اع

احلواسـيب بمختلـف أشـكاهلا لتـصبح ّوهو أحد فروع علم الذكاء الصناعي الذي يقوم عىل برجمة 

 مـع تقييـد التـدخل ، باالعتامد عىل البيانات املدخلة إليهـا وحتليلهـااملطلوبةًقادرة عىل أداء املهام 

يقع عىل عاتق اآللة مسؤولية اختاذ القرار عنـد احلاجـة لـذلك، وحتديـد مـا ، بل جيههاالبرشي يف تو

 .)١(ٍ إنجاز املهام بأرسع وقت ممكنمما يؤدي إىلٍجيب تنفيذه من مهام، 

 .قادرة عىل اختاذ قرارات مستقلة دون برجمـة مـسبقة تصميم خوارزميات: َّيعرف التعلم اآليل بأنهو

 جمموعة من اخلطوات الرياضية واملنطقية واملتسلسلة الالزمة حلل :ارزمياتاخلوًعلام بأن املراد ب

هي األسـاس يف تطبيـق الـتعلم اآليل، حيـث تتـألف هـذه ، ومشكلة ما، مكتوبة بإحدى لغات الربجمة

ٍاخلوارزميات من سلسلة من األوامر والتعليامت واإلرشادات الرضورية لتوجيـه اآللـة أو احلاسـوب 

ب تنفيذ املهام هبا؛ إذ تؤدي اخلوارزميات دور العقل املدبر يف اآللة ملا تقوم به من للكيفية التي جي

ُاالعتامد أخريا عىل البيانات املحللة؛ ليتم حتديد الكيفية ثم  ،ٍاستقطاب للبيانات وجتميعها وحتليلها ً

 .)٢(الواجب تنفيذ املهمة هبا

ِال يف الكـشف عـن مواقـع تواجـد ّ فعـٍدورمـن آللـة  تعليم اهيِّيؤدما  :ومن أمثلة جماالت استعامالهتا

ُّخزانات النفط والغاز الطبيعي يف باطن األرض، كام يظهر أماكن توز ٍعها بكل كفاءة وفاعلية، وبالتايل ُ ٍ

 .اختصار الوقت واجلهد

ظهـر العديـد مـن التطبيقـات العمليـة للــذكاء ، حيـث يف تطبيقـات كثـريةُّنظـام تعلـم اآللـة ستخدم ُيـو

التـسويق ، ومنهـا يف جمـال قطـاع الرعايـة الـصحية منها ما يكـون يف جمـال ،يهناعي القائم علاالصط

 .ً، فضال عن االستفادة الكبرية التي حتققها اجلهات احلكومية من خاللهواملبيعات

                                                        

  ).٤٧ّتطبيقات الذكاء االصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، ص) ١(

  : موقع أراجيك االلكرتوين( ، )١١ية وميدانية، صّالذكاء االصطناعي بني الواقع واملأمول دراسة تقن )٢(

https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-
%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d8%a9 



 

)٢٥١٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 )Deep Learning(�:ا ا: اا اع

آللة أن تتعلم بنفسها، عرب حماكاة اخلاليا وهو جمال بحث يتناول إجياد نظريات وخوارزميات تتيح ل

ُّالعصبية يف جسم اإلنسان، وهو فرع عن التعلم اآليل، وتعترب  مميزات العميق إحدى التعلم عىل القدرة ٌ

 املايض، أخطاء من االستفادة أو طريق املالحظة عن يتم البرش يف التعلم فإنه إن كان الذكي، السلوك

ُّ، ويتم التعلم العميق عرب إدخال )١("اآللة تعلم" عىل اسرتاتيجيات تعتمد ياالصطناع ّالذكاء برامج فإن

جمموعة بيانات ضخمة؛ إلجياد نظريات وخوارزميـات، ويكـون لـدهيا القـدرة عـىل إجيـاد أسـاليب 

التعـرف عـىل الوجـه : استنباط عالية عرب حتليل جمموعة البيانات، ومن أمثلة جمـاالت اسـتعامالهتا

 . ة اللغات الطبيعية والرؤية احلاسوبيةوالكالم ومعاجل

 ����NLP ات ا: ا اع

ّوهذه التقنية تعد أحد فروع علم الذكاء الصناعي الذي هيدف إىل متكني اإلنـسان مـن ُّ أن يـدخل يف  ُ

ًحوار طبيعي مع اآللـة، منطوقـا كـان أو مكتوبـا؛ بـضخ وإدخـال غـات كافيـة لل بدرجـة كاملـة قـواميس ً

األفعال فقط؛ وذلـك  جذور عىل حتتوي أن من بدال فعل لكل الكاملة ّالطبيعية، مع مدها بالترصيفات

اإلنـسان مـع  تفاعـل جمـال يف هامة تطورات إىل ًبينهام، وصوال ُمن الفهم املتبادل كبري قدر لتحقيق

 .)٢(ًاآلالت، من خالل الفهم والرتمجة واإلدراك، فضال عن الرتمجة اآللية

بقرار، وإنام ترتبط  تنشأ َّإنسان معني، ومل خيرتعها مل التي اإلنسانية اللغات :الطبيعية ملراد باللغاتوا

ّوسـميت  وغريهـا مـن اللغـات، واإلنجليزيـة والفرنـسية العربيـة كاللغات الشعوب وتراث بحضارات ُ

 .)٣(معينة ألغراض صممت والتي لغات الربجمة بالطبيعية للتفريق بينها وبني

ات الطبيعيـة املختلفـة وقواعـد فهـم لغـالتطبيقات اخلاصة بـتعلم ال: ن أمثلة جماالت استعامالتهوم

  وأنظمة الرتمجـة اآلليـةا،ً عىل األسئلة بإجابات مربجمة مسبقّ والرد،اًيت املكتوبة واملنطوقة آلغاالل

 .ت بشكل فوريغالل

                                                        
  ). ١٤ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، للباحث قتيبة مازن عبد املجيد، ص) ١(

  ).٢٨آالن بونيه، ص: ّالذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله) ٢(

  ).٢٣ّالذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله، آالن بونيه، ص) ٣(



  

)٢٥١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :)����������Robotامن ا: ادس اع

عامل اصطناعي نشيط، حميطه العامل الطبيعي، يمكنـه التجـول والقيـام بمهـام خمتلفـة الروبوت هو 

الــذراع  :ن أبــسط أشــكال الروبــوت مــن ثالثــة أجــزاءَّويتكــو، )١(ويتمتــع باســتقاللية احلركــة والقــرار

تشكل هذه الوحدات الرئيسة ، بحيث امليكانيكية، وآلية لنقل احلركة، واملحرك الذي يقوم بتشغيلهام

ُّا، إال أنه بارع الذكاء يمكنه التجوًا بسيطًد جتميعها روبوتبع  دون مساعدة من ،ل بنفسه، وجتنب العوائقّ

 .)٢(أي إنسان

ُ ال تعد روبوتـات؛ ألهنـا ال يـسعها إال القيـام ؛ إال أهنا اآلالت األوتوماتيكية ذاتية احلركة:وقريب منه

 .)٣(بوظيفة واحدة حمددة

الروبوت اجلراحـي يف العمليـات اجلراحيـة، األمـر الـذي أدى إىل : تهومن أمثلة جماالت استعامال

، كام أدى إىل تقليل معدالت البقاء يف املستـشفيات، وعـودة %٨٨تقليل مضاعفات العمليات بنسبة 

 .)٤(املرىض رسيعا إىل حياهتم الطبيعية

 كاستخدام دمية املنزليةاألجهزة اخل، منها يف تطبيقات كثريةالروبوت اإلنسان اآليل نظام ستخدم ُيو

ً، فــضال عــن االســتخدامات )٥(روبوتــات صــناعة الــسيارات، وهنــاك روبوتيــة ذاتيــة التــشغيلمكنــسات 

 .)٦(صغرية ذاتية القيادة بدون طيارالطائرات العسكرية ومنها ال
 

* **  

                                                        

  ).١٦عادل عبد النور، ص. الصناعي، دّمدخل إىل عامل الذكاء ) ١(

  ).٦الروبوت، روجر بريدمجان، ص) ٢(

  . املرجع السابق)٣(

  ).١٦حتديات عرص الروبوتات وأخالقياته، ص) ٤(

  ).٧الروبوت، روجر بريدمجان، ص) ٥(

  ).١٤ص: ّالذكاء االصطناعي بني الواقع واملأمول دراسة تقنية وميدانية) ٦(



 

)٢٥١٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ا ا :  
ء اّا ات ا 

وأهنـا دخلـت  كثرية، االصطناعي ّالذكاء ت وبرامج وتقنياتمما سبق يتضح أن استخدامات جماال  

  : وفیما یلي إشارة لبعضھا،جماالت احلياةأكثر 

ّتعددت جماالت استخدام فروع وتطبيقات الذكاء االصطناعي وتقنياته وبراجمه، السيام املجاالت َّ 

 عـىل القـائم االفرتايض هموالف واإلدراك والتخطيط املنطقي واملعرفة التفكري إىل حتتاج التي التقنية

 بـرامج: فيهـا يتميـز التـي املجـاالت أبرز والواقعية، ومن احللول الصحيحة واختيار النظريات تطبيق

 ملهام موازى أداء تقديم عىل القادرة املعرفة، وجماالت الروبوتات الواقع، وتطوير حماكاة وتطبيقات

ــنس ــوير اجل ــاالت تط ــرشي، وجم ــنظم الب ــوبية ال ــ يف احلاس ــب االتجم ــة الط ــارة واهلندس  والتج

 والطائرات سائق، دون السيارات مثل الذكية، القدرات ذات املحركات واالستثامر، وجماالت تطوير

 . )١(بدون طيار

ُ تـستخدم كام.. البحث عىل اإلنرتنت، ومعاجلة اللغات الطبيعية، وألعاب الفيديو حمركاتكذلك و

للحصول ) Amazon( جارة اإللكرتونية؛ مثل موقع أمازونّتطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواقع الت

 .)٢(التوصيات ُعىل صورة واضحة لسلوك العمالء يف عمليات الرشاء عرب املوقع، وتقديم

اإللكرتونيات ذات الصلة بجاالت فإنه وإن كان األصل يف استخدامات الذكاء االصطناعي امل: وعليه

ّ جمـاالت الـذكاء االصـطناعي حتـى وصـلت إىل غالـب ؛ إال أنه قد تعددتواحلاسبات واالتصاالت

 .ًجماالت حياتنا أفرادا وحكومات وجمتمعات

البنوك والـرشكات العاملـة يف جمـال اخلـدمات املاليـة  التي تعتمد اخلدمات املالية واملرصفيةًمرورا ب

ّ كمجال من جماالت الذكاء االصطناعي، بل وصلت أمهية الذكواملرصفية عىل تعلم اآللة اء االصطناعي ّ

 جمـاالت اإللكرتونيـات والقـانون ً، فـضال عـنبـاطن األرض يف التنقيب عن النفط والغـازيف القدرة عىل 

واجليولوجيا والفضاء والزراعة والبيئة والطاقة النووية، وامليكانيكا، وخصوصا تكنولوجيا اإلنـسان اآليل 

  .)٣(الروبوت 

                                                        
  ).٩٨عيسى العمري، ص.مات وإدارة املعرفة ىف بناء الذاكرة التنظيمية، ددور تكنولوجيا املعلو) ١(

  ).٥صطناعي والفريوسات، د بالل جناجرة، صّالذكاء اال) ٢(

  ).٨٦حممد عيل الرشقاوي، ص. د: ّالذكاء الصناعي والشبكات العصبية) ٣(



  

)٢٥١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يف املحافظـة عـىل عـرب تطبيقاتـه يـسهم وفروعـه أن عي ّالـذكاء االصـطناكام أنه ملا كان من غايات 

، فيتم بذلك إنتاج عقول حاسـوب تتمركـز اخلربات البرشية املرتاكمة عن طريق نقلها لآلالت الذكية

، مثـل فـضاء )Virtual(يف كائنات فيزيائية مستقلة، مثل اإلنسان اآليل، أو إنـشاء عـوامل افرتاضـية 

 ).Internet(كة املعلومات الدولية املعلومات الذي يتكون بواسطة شب

وهي ) Self Driving Cars(ّ تطبيقات الذكاء االصطناعي السيارات ذاتية القيادة همأكام أنه من 

؛ الطائرات بدون طيار، وأيضا )١( وقد ال حتتاج إىل سائق،اًا أو كليًسيارات يمكنها أن تقود نفسها جزئي

ّنية، ومن جهة أخرى وصل التقدم يف جماالت الذكاء سواء استخدمت يف استخدامات عسكرية أو مد

ّعىل الذكاء ، وألعاب الكمبيوتر التي تعتمد صناعة السينامك الرتفيه تجماالاالصطناعي حتى دخل يف 

 .االصطناعي

 لدى املخاوف من العديد  وتقنياته تثريّ الذكاء االصطناعيومع هذا التقدم املذهل، فإن بعض برامج

 التقنيـات بعـض تلـك عـىل َالوقـوف شـخص يسء األخـالق؛ اسـتطاع مـة؛ ألنـه إذاعا بصفة املجتمع

 األمـن هيـدد وقـد واألشـخاص، بـاملجتمع نحـو يـرض عىل أنه يستخدمها الغالب من فإنه ومفرداهتا؛

 .)٢(االجتامعي

َومن ثم فإن هذه التقنيات تعد يف الغالب سالحا ذا حدين، يمكـن اسـتخدامه يف اخلـري الكثـري، كـام  َ ً

يمكن أن يستخدم يف الرش املستطري، ومن ذلك أن ظهرت بعـض اجلـرائم عـرب ممارسـات ووسـائل 

 الفكريـة امللكيـة استخدمت فيها بعض تقنيات وبرامج الـذكاء االصـطناعي، كاالعتـداء عـىل حقـوق

واقع واألدبية، أو التزوير واالحتيال االلكرتوين، أو نرش اإلشاعات واألخبار الكاذبة، أو قيام بعض امل

 .لالجتار يف اجلنس البرشي

 والتـي )Deepfake( "العميـق التزييـف تقنية": املثرية للجدل، ومنها التقنيات بعض ظهرت كام

 الفقهي التكييف مع التوقف بعد -تعاىل اهللا بإذن- القادم املبحث يف التفصيل من بيشء هلا سأتعرض

 .االصطناعي ّالذكاء الستخدامات اإلمجايل

* **  
                                                        

  ).٢تقنية املركبات املستقلة ذاتية القيادة، جيمس أندرسون وآخرون، ص) ١(

  ).٢٩اخلويل، ص أمحد. االصطناعي، د الذكاء املرشوع لتطبيقات غري االستخدام عن الناجتة املدنية  املسئولية)٢(



 

)٢٥١٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ااا  :  
ء اّت اا ا ا ا 

ّأن ما نحياه من تقدم علمي مذهل وثورة تقنية يف جماالت التكنولوجيا  ريب يفال 
ِ  هلـو واالتصاالتُّ

ُ؛ ملا حتققه من فوائد كبرية يف خمتلف جماالت احلياة، ومن ثم فاألصل شكرها، وحسن نعمة عظيمة

، ّعز وجـل تستخدم هذه النعم يف معصية اهللا الأً بام يعود بالنفع علينا أفرادا وجمتمعات، واستخدامها

ٍوإال فإنــه تنقلــب املــوازيني حينئــذ ستخدم يف الــرش واإلفــساد، يــ  معــول هــدم فتــاكتتحــول إىلأال و

 !.، وال حول وال قوة إال باهللانحة إىل حمنةامل وتتحول النعمة نقمة، فتصبح، وتضطرب املعايري

يـصعب ّالـذكاء االصـطناعي متنوعـة بحيـث  ًوانطالقا من هذا األصل؛ فإنـه قـد تبـني أن اسـتخدامات

، ومنهـا مـا هـو ُّنسانية، ويؤدي إىل تقدمها لإلحيقق املصالحمنها ما �إال أنه قد ظهر جليا أن حرصها، 

م فـإن منهـا مـا هـو ومـن ثـ، ِ بل قد يفسد عىل الناس معيشتهم، وهيدد أمن واستقرار املجتمعاتضار

 .ًمرشوع، ومنها ما ليس مرشوعا

 حيـذر فيهـا مـن تطـوير ً كتب مقااليف العرص احلديث أشهر علامء الفيزياء "ستيفن هوكنج"إن بل 

 يف لقـاء لـه مـععىل ذلك  ّأكدّالذكاء االصطناعي ووصفه بأنه أخطر عىل البرشية من السالح النووي، 

 .)١(»ىل فناء اجلنس البرشيإ قد يؤدي ؛طوير ذكاء اصطناعي كاملإن النجاح يف ت«: "يب يب يس" :قناة

تنظـيم أمـور احليـاة وتـسهيل «: ويف الوقت ذاته تتبني أمهية تقنيـات الـذكاء االصـطناعي مـن خـالل

إجراءاهتا املعقدة، وخاصة مع ظهور جيل احلكومة اإللكرتونية، وتقليل الفجوة بني شعوب العامل يف 

لمي والثقايف والتجاري واالجتامعي والسيايس وتبادل اخلربات، ودخوهلا يف االتصال والتواصل الع

جمال رضوريات احلياة من الصحة والعالج، حيث دخل تقنيات الذكاء االصطناعي يف هذا املجال 

ًبقوة مثل عمليات الليزر وجراحة املناظري وأجهزة العالج واجلراحة عن بعد وغريها، فضال عن ترتيب 

لية املعقدة يف البنوك، واحلسابات والقوائم املالية، وامليزانيات الضخمة عـىل مـستوى األمور املا

الدول والرشكات الكربى، وكـذا ترتيـب كثـري مـن األمـور احلياتيـة كتنظـيم االجتامعـات واللقـاءات 

 . )٢(»واملواعيد واالتصال والرتاسل، وتسهيل التجارة العاملية بني الدول والرشكات

                                                        
  https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/12/141203 : رابط قناة البي يب يس الربيطانية)١(

  ).١١ص( استخدام تقنية احلاسب يف العلوم اإلسالمية، )٢(



  

)٢٥١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّ سبق ذكره يف املطلـب الـسابق مـن بيـان جمـاالت اسـتخدام فـروع وتطبيقـات الـذكاء باإلضافة ملا

 ..االصطناعي وتقنياته وبراجمه وأمهيتها يف واقعنا

ّومن ثم فإنني أود بيان احلكم الفقهي يف استخدامات الذكاء االصطناعي يف عدة مسائل ّ: 

وا ا :   ء اّت ااا ا:  
 من - ًإمجاال- ُاإلباحة؛ فيباح: ّيمكن القول بأن حكم استخدامات الذكاء االصطناعي من حيث األصل

ِّهذه االستخدامات ما يكون نافعا، غري مصادم لنص حمـرم أو أصـل رشعـي معتـرب، ومل يرتتـب عليـه  ّ ًٍ

َهو{ :ًحمذور رشعي، وذلك عمال بمقتىض قوله تعاىل ِالذي ُ َخلق َّ َ ْلكم َ ُ ِاألرض ِيف اَم َ ْ َ ًمجيعا ْ
ِ

َ{)١(. 

ُسـئل رسـول اهللاِ :  قـال عن سلامن الفـاريسُوملا روي  ُ َ َُ ِ) (َعـن الـسمن واجلـبن والفـراء، فقـال َ َ ِ ِ
َ ْ ََّ ْ َ َِ ِ ُِ :

َاحلالل ما أحل اهللاَُّ يف كتابه، واحلرام ما حرم اهللاَُّ يف كتابه، وما سكت عنه فهو« ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ َّ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ ََّ َ ُ مما عفا عنهُ َ َْ َ َّ ِ«)٢(. 

ــة األصــولية ــذت القاعــدة الفقهي ــه أخ ــياء «: ومن ــل يف األش ــة األص ــة النافع ــرشع اإلباح ــا ورد ال إال م

 يف يـرد مل مـا احلرمـة، وكـل املـضار ويف، احلـل املنافع يف األصل«، وعىل ذلك فـإن )٣(»بتحريمه

 فاألصـل ضارا كان وإن، واإلباحة احلل هفي فاألصل نافعا وكان، بتحريم وال بتحليل عليه دليل الرشع

 .)٤(»والتحريم املنع فيه

لتتقووا به عـىل .. لكم فهو عليكم به منعم األرض يف ما مجيع أن املعنى: قيل«: قال اإلمام القرطبي

 .)٥(»طاعته، ال لترصفوه يف وجوه معصيته

ّكام ال يبعد القول بأن استخدامات الذكاء االصطناعي مما ترسي عليها  األحكام التكليفية اخلمسة من ُ

 .ُحيث اجلملة، وذلك من حيث مضموهنا وما تكون وسيلة لتحقيقه

                                                        

 )٢٩ :اآليةبقرة، من سورة ال )١(

وهـذا ": ، وقـال)١٧٢٦(، بـرقم ) لـبس الفـراءمـا جـاء يف(، بـاب )اللباس(كتاب ،  )٤/٢٢٠( أخرجه الرتمذي يف سننه، )٢(

لكـن . "وكأن احلديث املوقوف أصح": ، ورجح صحة املوقوف، فقال"حديث غريب، ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه

  ).١/١٧١: (َّحسن اهليثمي املرفوع املروي عنه، وذلك يف جممع الزوائد

  .)٦٠ائر للسيوطي، صاألشباه والنظ(، )٩٣ص نجيم البن والنظائر  األشباه)٣(

  .)٨/١٢ للزركيش املحيط  البحر)٤(

  .)٢٥١/ ١ (القرطبي  تفسري)٥(



 

)٢٥١٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ما ا :ء ات ا  ا :  
ًبناء عىل ما أرشت عليه من استخدامات للذكاء االصطناعي نافعة للبرشية؛ فـإن العمـل يف جماالتـه 

ًيعد من فروض الكفايات؛ نظرا ألمهيتها وتوقـف كثـري مـن املجـاالت وابتكار جماالت أخرى نافعة  ُُّ

ُّوأعدوا{: ًاليوم عىل براجمها؛ وذلك عمال بعموم قوله تعاىل ِ َ ْهلم َ ْاستطعتم َما َُ ُْ َْ ْمـن َ
ٍقـوة ِ

َّ قـال اإلمـام  )١(}ُ

 .)٢(»..ا حلصول القوةًواملراد بالقوة ههنا ما يكون سبب«: الرازي

ِسببا يف هنضة األمة ورفعتها وقوهتا؛ فإنه مما جيب القيـام بـه، ويكـون ذلـك مـن ومن ثم؛ فام يكون  ً

فروض الكفايات فعـىل املتخصـصني يف هـذه املجـاالت بـذل وسـعهم واسـتفراغ طـاقتهم يف حـل 

مشكالت الذكاء االصطناعي، وابتكار جماالت تفيد البرشية وترفع عنها أحزاهنا وكدرها، مع جتنيبها 

 .ته الضار ما أمكنويالت استخداما

ا ا :ء ات ااا و  ا:  
يمكن وضع ضوابط عامة ملرشوعية استخدامات الذكاء االصطناعي من حيث مضموهنا، وهي أشبه 

االصطناعي؛ وذلك للتفريق  الذكاء وبرامج وتقنيات أنظمة لعمل احلاكمة األخالقية ما يكون باملبادئ

بني املرشوع من هذه االستخدامات وغري املرشوع منها، عىل أن الغالب أنه ما ليس بمرشوع من هذه 

االستخدامات؛ فإنام يكون غري مرشوع إذا كان وسيلة ملحـرم، فيحـرم؛ لكـن ال لذاتـه، بـل ألنـه صـار 

 :وسيلة للمحرم، وبيان ذلك فيام ييل

  :  وًتد  ظ اأن ن ا: ا اول
، )باتَّاملـسب(حكـم الغايـات والنهايـات ) األسباب(إعطاء الوسائل ًوذلك إعامال ألصل معترب وهو 

 .)٣(»ًتنـزيال للسبب منـزلة املسبب؛ وشواهد إعطاء الوسائل حكم الغايات كثرية

ن وسـيلة وعىل هذا؛ فإن كانت الغاية من استخدام أحد تقنيات أو برامج الـذكاء االصـطناعي أن تكـو

وهذا كأنه ضـابط عـام، أو قاعـدة عامـة، ومـا .. ًلتحقيق أمر مرشوع؛ كان االستخدام مرشوعا، وإال فال

 .بعدها شارح هلا

                                                        
  ). ٦٠: اآلية من األنفال،) ١(

  ). ١٥/١٤٨( للفخر الرازي الغيب  مفاتيح)٢(

  ).١٤٠صـ لسنويسلاعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات ) ٣(



  

)٢٥١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما داب و: اا  رض أو أْا رَق : 

ء وهذا كاملكمـل للـضابط األول، فـإن مـن االسـتخدامات غـري املـرشوعة لتقنيـات أو بـرامج الـذكا

ْمكـارم األخـالإنتاج ما من شأنه املساس بالنظـام العـام، أو القـيم الدينيـة، و: االصطناعي ق أو اآلداب َ

إنشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكات اإلباحية، : العامة، أو حرمة احلياة اخلاصة، ومن أمثلة ذلك

أو الثناء عىل الكبائر أو املعايص أو ، )١(أو أنشطة امليرس املخلة باآلداب العامة أو نرشها أو تروجيها

 باسـم والـسحاق واللـواط للزنـا حتسني صورهتا والرتويج الرتكاهبا كالشذوذ اجلنـيس، وكـالرتويج

 .اجلنسية احلرية

ا ا :ورات اا أ م ضرُ أ ... 

، ومن يق مصالح العباد والبالدقوم عىل حتقاقتضت حكمة الشارع احلكيم يف ترشيعه لألحكام؛ أهنا ت

هي املقاصد الالزمة؛ التي ال بد من حتصيلها يف قيام مصالح الدين و «اد ارور: أعظمها

ِوالدنيا؛ بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة، ويف  ُ

حفـظ الـدين، «: وهي الكليات اخلمس ،)٢(»ملبنياألخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلرسان ا

: ومقصود الرشع من اخللق مخسة«: قال اإلمام الغزايل، »، واملال، والعقلِ والعرضوالنفس، والنسل

وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكـل مـا يتـضمن حفـظ هـذه األصـول 

وهذه املقاصد قد ، )٣(»فهو مفسدة، ودفعها مصلحةِّاخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول 

�ثبتت وتقررت بأدلة ونصوص وجزئيات كثرية جدا، ومل تتقرر أو تثبت بدليل واحد، أو عدد قليل من «

األدلة والنصوص؛ ولذلك اتسمت بطابع القطـع واليقـني، أي أهنـا اعتـربت مقاصـد قطعيـة ويقينيـة ال 

 .)٤(»األنظارخيتلف فيها الناس، وال تتعدد فيها 

وعىل هذا؛ فإن كان استخدام أحد تقنيات أو برامج الذكاء االصطناعي حيقق أحـد هـذه الـرضورات 

ًاخلمس فهو مطلوب رشعا، فضال عن كونه مرشوعا، وما يكون منها معارًضا ألحد هذه الـرضورات  ًً

 ..اخلمس فهو غري مرشوع

                                                        
  .هـ١٤٢٨لعام ) ١٧/م(لكة العربية السعودية باملرسوم امللكي رقم نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، الصادر يف املم )١(

  ).١٩ /٢( ،املوافقات يف من تعريف اإلمام الشاطبي) ٢(

 ).٤١٦املستصفى للغزايل صـ) ٣(

 ).٨٠علم املقاصد الرشعية، نور الدين اخلادمي صـ( ، )٢٧٤/ ٣اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٤(



 

)٢٥٢٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

الذكاء االصطناعي لكوهنا تعارض أحد وأرضب أمثلة لبعض االستخدامات غري املرشوعة لتقنيات 

 :هذه الرضورات، وذلك فيام ييل

 ةوا ا   : 
 الوجـود يف وأحكامـه الـدين أركـان تثبيـت ومعنـاه وأرقاهـا، اخلمـس الكليات أكرب يعد الدين حفظ

البـدع أو  رشونـ واإلحلـاد، كالكفر، ويعارضه، اهللا دين خيالف ما إبعاد عىل العمل وكذلك اإلنساين،

 .اخلرافات

؛ فهو غري مرشوع، ومن أمثلة ذلك بعـض اإلساءة إىل الدين وشعائرهفكل تقنية أو تطبيق اشتمل عىل 

 خيـالف مـا عـىل التي هي نتاج لتقنيات الذكاء االصطناعي والتي ثبـت أهنـا تـشتمل الكمبيوتر ألعاب

وشـعائر  للعقيـدة املنـاقض املـضمون مـن اخلاليـة الرتفيهيـة األلعـاب اإلسالمية، أمـا بـرامج العقيدة

الـرشعية كامليـرس، ومل تنـه عـن ذكـر اهللا  استعامهلا طاملا خلت من املحـاذير يف بأس اإلسالم؛ فال

 .تعاىل وعن الصلوات إىل غري ذلك من الضوابط املعتربة

رشفة ومن هذه األلعاب بعض األلعاب التي احتوت عىل إلزام الالعبني عىل توجيه قذائف للكعبة امل

، وفـور »PUBG Mobile«أو إطالق الرصاص عليها، والسجود لصنم، كام ظهر يف لعبـة بـابجي 

ال " بيان اعتذار، بـل قالـت إنـه  املالكة للعبة القتال الشهريةTencentرشكة االعرتاضات أصدرت 

  وذلك" للشعائر واملقدساتصحة لوجود مثل هذا التحديث، وأن اللعبة ال تتضمن أي حمتوى ميسء

 .)١(بعد أن قامت بحذفه

ًوليعلم أنه من اخلطورة بمكان أن تتخذ التقنيات احلديثة كوسائل لغزو املسلمني عقائديا أو أخالقيا،  ً َُ

وتغيـري معتقــداتنا وثوابتنــا الدينيــة؛ فـإن الغــزو الفكــري العقائــدي ونـرش اإلحلــاد والعقائــد املنحرفــة 

َّوالتشكيك يف مسلامت العقيدة اإلسالمية؛ هل ًو أشد رضرا من الغزو العسكري؛ فهو داء عضال؛ ملـا ُ

 . يف انتشاره من فتك باألمة وضياع هويتها وذهاب قوهتا

 ا    : 
 والـسالمة احليـاة يف الـنفس حق مراعاة: ومعناها الثانية، الرشعية املقاصدية الكلية هو النفس حفظ

ّيف ذلك ويضاده، كالتعدي عىل النفس املعصومة؛ فهي فكل تقنية اشتملت عىل ما ينا والعزة؛ والكرامة

                                                        
 https://www.elbalad.news/4873350 : د موقع جريدة صدى البل)١(



  

)٢٥٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، مثـل التشجيع عىل االنتحارغري مرشوع، ومن أمثلة ذلك كل ما فيه إيذاء للنفس أو إزهاق للروح، أو 

الالعبـني إىل القيـام بأفعـال حتتـوى  ؛ حيث ثبت أهنا تدفع"Blue Whale "األزرق  احلوت لعبة

وتعـذيبها  احليوانـات تبدأ بـاألمر بالتحـدي باإلقـدام عـىل قتـلعىل التعدي عىل األنفس املعصومة، 

نفـسه وهـو االنتحـار أو قتـل  يقتل ِّهذه الصور، ثم يكون التحدي إما باإلقدام عىل أن ونرش وتصويرها

كثري من الدول، ومنها  يف االنتحار بعض الشباب عىل الغري، ومن ثم تابعنا حوادث قتل بسببها، وأقدم

 ودار مركز األزهر للفتوى االلكرتونيـة لتي انترشت فيها هذا تطبيق هذه اللعبة، حتى قامالعربية ا الدول

َّأكدت دار اإلفتاء املرصية أنًرشعا؛ حيث  املرصية بإصدار فتاوى بتحريمها اإلفتاء املشاركة  ه حترمّ

سارع باخلروج اللعبة اإللكرتونية املسامة بـاحلوت األزرق، وعىل من استدرج للمشاركة فيها أن ييف 

، بيـنام )١(منها، وأهابت دار اإلفتاء باجلهات املعنية جتريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل املمكنـة

ِ، وتبدو يف ظاهرها بسيطة، لكنها تستخدم الشبابلعبة تستهدف هذه الأن للفتوى أوضح مركز األزهر 

ًأساليبا نفسية معقدة حترض عىل إزهاق الروح من خالل اال َّ ً ِّنتحار، والذي سجلت أعىل حاالته يف بلد ً ُ

انتـرشت حتـى وصـلت إىل ، و حالـة انتحـار١٣٠، وجرى تسجيل "روسيا"املنشأ هلذه اللعبة وهي 

 .)٢(� وأدت النتحار بعض شبابنا فعلياِّعاملنا العريب واإلسالمي

اق األنظمة الطبية اإلقدام عرب تقنيات الذكاء االصطناعي عىل اخرت: ومن أمثلة ما خيالف حفظ النفس

بام يرض باملرىض؛ كتغيري بيانات املريض يف املستشفى عن طريق اإلنرتنت من أجل إعطائه عـالج 

خاطئ، أو تغيري برجمة األجهزة التي تساعد عضو اإلنسان عىل أداء عمله بشكل صحيح، كتغيري برجمة 

 .)٣(اجلهاز املنظم لعمل القلب؛ مما يؤدي إىل قتله

، "Monitoring"ـعت جريمة من رجل كانـت زوجتـه موضـوعة حتـت جهـاز الـوقومن ذلك أن 

إىل شبكة املعلومات اخلاصة باملستشفى، وقام بتغيري املعلومـات الطبيـة أحد التقنيات  ربودخل ع

                                                        
 https://www.elwatannews.com/news/details/5359907:  رابط اخلرب من جريدة الوطن)١(

  :رصاوي رابط اخلرب من جريدة م)٢(

      https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/4/5/1318797 
 .)٦٣ جرائم احلاسب اآليل، للباحث غازي بن فهد املزيني، ص)٣(



 

)٢٥٢٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 اجلرعات اخلاصة هبا، وقامت املمرضة بتنفيذ التعليامت اخلاصة باألدويـة، َّوغري لزوجته املريضة

  .)١( مما تسبب يف وفاة زوجتهحدث،  بامدرايةدون 

 ضوا ا    :  
 العـرض وحفـظ الـرشعية، الزوجيـة العالقـة طريـق عن املرشوع بالتناسل القيام: معناه النسب حفظ

كاستخدام التقنيـات احلديثـة يف  والرشف، وما خيالف ذلك فهو مردود؛ والعفة الكرامة صيانة: معناه

 الزنا فواحش ترويج ذلك من ويقصد االنرتنت، شبكة عىل ونرشها إلباحية،ا واألفالم املواقع صناعة

 الـصور عـرب الـدعارة حمرتفـو هبـا يقـوم اإلباحية لألفالم نرش من بذلك يتصل وما والسحاق، واللواط

 ًوصوال ذلك؛ نرش وطأة ختفيف إىل السعي مع ،"فيديو" املرئية املصورة واألفالم واملتحركة الثابتة

ْ مـع تركيـب مقـاطع مرئيـة ..املجتمعـات بـني األخالقـي الفـساد وعمـوم الفـضائح ونرش السرت هلتك َ

 للنساء  أو املادياالستغالل اجلنيس، ومن ثم )Deepfake( "قيالتزييف العم"للعفيفات عرب تقنية 

 .عن طريق هتديدهن بنرش صورهن عرب مواقع التواصل االجتامعي

لـذكاء االصـطناعي يف انتهـاك اخلـصوصية، أو التجـسس ومن ذلك استخدام بعض برامج وتقنيات ا

االلكرتوين، أو اخـرتاق الربيـد واملواقـع االلكرتونيـة، ومـن ثـم التـشهري بـاآلخرين بالـسب والقـذف 

 .وغريمها، ومن ثم فهي جرائم متعددة متداخلة

 لا    : 
احلـث عـىل العمـل، ، ولذا كـان النقصان وصيانته من التلف والضياع و،إنامؤه وإثراؤه: حفظ املال معناه

والبحث عن الرزق، والنهي عن التبذير واإلرساف وإضـاعة األمـوال، وحتـريم الـرسقة والغـصب والغـش 

وأمثلة ما خيالف ذلك من استخدامات تقنيات الذكاء  ،)٢(والرشوة والربا، ومعاقبة آكيل أموال الناس بالباطل

عـىل  بالتعـامالت االلكرتونيـة، واالعتـداء تـرتبط  الـسطو التـيُاالصطناعي فـأكثر مـن أن حتـىص، كجـرائم

البطاقـات املـرصفية واالئتامنيـة، وجريمـة تزويـر التوقيـع اإللكـرتوين،  خـالل مـن املـرصفية احلسابات

وجريمة غسيل األموال، واستخدام احلاسب اآليل لتزييف العملة، أو اختالسها باسـتخدام بعـض تقنيـات 

 ..وبراءات االخرتاع كيــة الفكريــةلاملالتعدي عىل   أو التعدي عىل احلقوق ومنها،)٣(الذكاء االصطناعي

                                                        
 ).٤١ص(، عبد الباقي الصغريمجيل .  د،اإلنرتنت والقانون اجلنائي) ١(

 ).٨٥: ٨٠صـ(علم املقاصد الرشعية، نور الدين اخلادمي ( ، )٢٧٤/ ٣اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٢(

 .)٦٣ جرائم احلاسب اآليل، ص)٣(



  

)٢٥٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الفريوسات ، وحمو البيانات الكرتونيا، وتطويرإتالف الربامج واملعلومات املعاجلاة آلياًفضال عن 

 .ًمما يعد اعتداء عىل األموال.. ونرشها، وما يلحق ذلك من أرضار ماليا واقتصادية بالغة

  ا   : 
ًجعله رشطا يف التكليف فهام وتنزيال، ومناطا يف التعامل مع أحوال حتى  بالعقل  الشارع احلكيماهتم ًً ً

ومن أمثلة ما خيالف ذلك من خالل منع ما يعيقه ويعطله، من النفس، ولذا حفظ اإلسالم العقل واهتم به 

نرتنـت أو الدعايـة هلـا عـرب تقنيـات الـذكاء جتارة املخدرات عرب اإل :االستخدامات غري املرشوعية

ًاالصطناعي، وإغراء الشباب باستخدامها، أو الدعاية لكل ما يذهب العقل ويغطيه سواء كان خمدرا أو 

 .غريه، أو نرش األفكار اهلدامة واملضللة

اا ة: اا ا ا رض أ :  
 إال إذا اتسقت مـع التنظـيم الـرشعي ؛ أصلها من املرشوعيةن املصلحة ال تبقى عىلفإن من املقرر أ

 .)١( بأن مل تتناقض مع قواعده الرشعية العامة؛العام

أ: و ا   ة أ ا   ةا :  
 فإن ، فإن تعارضتتنطلق يف التحليل والتحريم من مراعاة املصالح ودرء املفاسدإنام الرشيعة فإن 

 ترتتب كانت إذا اليشء ًأن من املستقر فقها أن: ، وبيان ذلك" جلب املصالحدرء املفاسد مقدم عىل«

 االعتبار يف َّيرجح املفسدة جانب فإن، مرشوعة مصالح نفسه الوقت يف َّوتضمن، ممنوعة مفاسد عليه

 حــصول تهــارعاي مــن كثــردرء املفاســد أالــرشيعة لــرعايــة ؛ فــإن )٢(املــصلحة جانــب عــىل واألمهيــة

درء املفاسد؛ ": السبكيابن تاج الدين ، وذلك فيام إذا استوت املصلحة واملفسدة، يقول )٣(املصالح

 .)٤(»إنام يرتجح عىل جلب املصالح إذا استويا

إن كانـت املـصلحة أعظـم كانـت أوىل أمـا  املفسدة أعظـم مـن املـصلحة، فتناكوأوىل بذلك إن 

إذا اجتمعـت مـصالح ومفاسـد، فـإن أمكـن « :يقول العز بن عبدالـسالم، )٥(باالعتبار مع التزام املفسدة

                                                        
 ).٨٠ـصفتحي الدريني، . نظرية التعسف يف استعامل احلق، د) ١(

 )١٤٤ /٤(واألصولية  الفقهية للقواعد زايد معلمة) ٢(

 .)٤/٢١٢(الفروق للقرايف، ) ٣(

 .)١/١٠٥(لسبكي، بن ااألشباه والنظائر ال) ٤(

 .)١/١٠٥(لسبكي، بن ااألشباه والنظائر ال(، )١/٩٨(قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ٥(



 

)٢٥٢٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ُفاتقوا : ًحتصيل املصالح ودرء املفاسد فعلنا ذلك، امتثاال ألمر اهللا تعاىل فيهام لقوله سبحانه وتعاىل َّ َ

ْاهللاََّ ما استطعتم ْ َُ َْ َ ]ملفسدة أعظم ، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت ا]١٦: ، من اآليةسورة التغابن

 .)١(»من املصلحة درأنا املفسدة، وال نبايل بفوات املصلحة

ا ا :ا  يوا  و ُّ أ:  
 املعلومـات بطـرق غـري هم مـنون ويستخلـصاياهمضـحون  يستدرجنياملجرمحيث ثبت أن بعض  

منها واستغالهلا لتحقيق مكاسب مادية أو ستفادة ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل اال«مبارشة، 

، أو أن يقـوم جتامعيـة أو عالقـات العمـلاص بعينهم وإفساد العالقـات سـواء االخالتشهري بسمعة أش

 إىل معلومات شخصية للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب بالوصولاملجرم من خالل القرصنة 

 . )٢(»تهتشويه سمعأو حتريضه للقيام بأفعال غري مرشوعة  وأاألموال 

  :ً ا  ك  أم اء ا ي  ن: ا ادس
 سيطرة تعريض اإلنسان ألي خطر، ومن ثم فالواجب بقاء مبدأ فالبد من ضامنة ذلك، بل ضامنة عدم 

 أنظمة قيق ذلك بأن تظلبذلك؛ ويمكن حت هذه األنظمة والتزام االصطناعي، الذكاء أنظمة عىل اإلنسان

بالعمـل الـذايت إال  يسمح هلـا اإلنسان وال سيطرة يف مجيع األحوال حتت االصطناعي تعمل الذكاء

؛ )٣(ًحتت إرشاف اإلنسان؛ وذلك تفاديا لوقوع أي سلوك يشكل جريمة، أو يمثـل خطـرا عـىل البـرشية

ّويمكن ذلك بأن يتاح للمستخدم املخـول لـه إدارهتـا بإمكانيـة اال عـرتاض عـىل أي سـلوك خـاطيء، ُ

 . والقدرة عىل إيقاف القرارات املهمة عند اللزوم

ا ا :وار اوا     أ:  
، أو اإلخـالل بـأمن الـبالد، أو النظـام العـاموذلك بأال يؤدي استخدام تقنيات الذكاء االصـطناعي إىل 

 : ، ومن أمثلة ما خيالف ذلك أو الصحي للبالداإلرضار بالوضع االقتصادي أو األمني

ومب ارا  وقد عرف اإلرهاب يف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ،ِّ يف املادة - ُ

ًكل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثـه وأغراضـه؛ يقـع تنفيـذا ملـرشوع «:  بأنه-األوىل ً

 إىل إلقاء الرعـب بـني النـاس، أو تـرويعهم بإيـذائهم، أو تعـريض إجرامي فردي أو مجاعي، وهيدف

                                                        
  .)٩٨/ ١(قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ١(

  .هـ١٤٢٨لعام ) ١٧/م(العربية السعودية باملرسوم امللكي رقم نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، الصادر يف اململكة ) ٢(

 ).١٧ص(، د يارس حممد اللمعي، املسئولية اجلنائية عن أعامل الذكاء االصطناعي) ٣(



  

)٢٥٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطـر أو إحلـاق الـرضر بالبيئـة أو بأحـد املرافـق أو األمـالك العامـة أو 

 )١(»اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر

 يشمل مـزج مـصطلح التهديـد بـنظم املعاجلـة اآلليـة للمعلومـات تعبري«: فاإلرهاب اإللكرتوين هو

 .)٢(»باستخدام تقنية االتصاالت احلديثة

ًالعدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا باستخدام «: ًكام عرف اإلرهاب اإللكرتوين أيضا بأنه ً

نسان دينه، أو نفسه، أو عرضه، الوسائل اإللكرتونية الصادر من الدول أو اجلامعات أو األفراد عىل اإل

 . )٣(»أو عقله، أو ماله، بغري حق بشتى صنوفه وصور اإلفساد يف األرض

إنـشاء موقـع ملـنظامت إرهابيـة عـىل «: ّوقريب منه التحريض االلكرتوين املخل بأمن الدولة، ومنه

ــ ــصال بقي ــسهيل االت ــرشه؛ لت ــب اآليل، أو ن ــزة احلاس ــد أجه ــة، أو أح ــشبكة املعلوماتي ــك ال ادات تل

املنظامت، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو متويلها، أو نرش كيفية تصنيع األجهزة احلارقة، أو 

 .)٤(»املتفجرات أو أي أداة تستخدم يف األعامل اإلرهابية

 ، عرب البيانات التي يتم جتميعها عرب الـربامجإثارة النعرات الطائفية أو رقة بني املواطننيُبث الفومنه 

 ..والتقنيات املتعددة

برامج التجسس يف أسباب سياسية والتي هتدد أمن وسالمة الدولة، ويقوم املجرم بزرع ومنه استخدام 

طـالع عـىل هـدم أنظمـة النظـام واالبغـرض  برنامج التجسس داخل األنظمة اإللكرتونيـة للمؤسـسات

 .عسكريةالخططات امل

  

                                                        
االتفاقيـــة العربيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، اعتمـــدها جملـــس وزراء العـــدل والداخليـــة العـــرب يف اجتامعهـــا املـــشرتك ) ١(

 .م٢٢/٤/١٩٩٨يوم

 ).١٢٨سليامن فضل، ص . واجهة الترشيعية واألمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة املعلومات ، دامل) ٢(

 ).٥عبدالرمحن السند، ص. وسائل اإلرهاب اإللكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها، د) ٣(

  .هـ١٤٢٨لعام ) ١٧/م( امللكي رقم نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، الصادر يف اململكة العربية السعودية باملرسوم) ٤(



 

)٢٥٢٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 
  

اما  :  
 ا ا  اا ا� �

 مـا يـشهده العـامل يف العقـود األخـرية مـن تطـورات متـسارعة يف تكنولوجيـا سبقت اإلشـارة إىل أن

 مـن التطبيقـات التكنولوجيـة كثـريذه التطـورات اسـتحداث هـقد نتج عن أنه ول، علومات واالتصاامل

ً منها ما يتم استخدامه استخداما سيئا غري ، إال أن)١(ّ ومنها تطبيقات الذكاء االصطناعي للبرشية،فيدةامل ً

، ومن ثم كان من الالزم الوقوف عـىل )Deepfake("قيالتزييف العم"مرشوع، ومن أكثرها شهرة 

��������������������حكم استخدام هذه التقنية، وذلك بعد الوقوف مع ماهيتها، واستخداماهتا،  �

   )Deepfake( العميق التزييف بتقنية التعريف :ولاأل املطلب

   .العميق التزييف تقنية استخدامات :الثاين املطلب

 .العميق التزييف تقنية الستخدام الفقهي التكييف :الثالث املطلب

  ) )Deepfakeا اا  : ا اول

 ا :  
َصنع{ ىلقولـه تعـا، ومنـه، إحكامـهأي : ءمـأخوذة مـن إتقـان الشـي ِالذي اهللاَِّ ُْ َأتقن َّ َ ْ َّكل َ ٍيشء ُ

ْ النمل،  [}َ

اإلحكـام لألشـياء، : ، واإلتقـانأحكمــه: وأتقــن الـشـيء، أي الـذي أحكـم كـل شــيء] ٨٨: يةمن اآل

يرضب به الذي  ّميّد الرِّجيمتقن لألشياء حاذق، كام يطلق عىل : ِالطبيعة، ورجل تقن: ِّوالتقن بالكرس

ٌ تقن:شياءباأل قيل لكل حاذق ، ثمثلامل ْ ِ)٢(. 

اًا  :  
رتاعات احلديثة، واالبتكارات العرصية يف العصور املتأخرة، والتي سهلت أمور احلياة يراد هبا االخ

يف كثري من جماالهتا، مثل وسائل النقل احلديثة، ووسائل االتصاالت وأجهزة احلاسب والـشبكات 

 .)٣(واألجهزة الكهربائية وغريها، ومنها تقنيات املعلومات والربجميات

لتلبيـة ؛ مهتواكتـشافا، معـاهترتا اخ يف يستخدمها الناستيالطرق الىل  إريصطلح يشكام أن هذا امل

، ؛ كالتقنية الطبيةني لوصف استخدام مع-ًنا أحيا-وتستخدم كلمة التقني ، مهتوإشباع رغبا، مهتحاجا

                                                        
  ).٢ّالنظام اخلبري كتقنية من تقنيات الذكاء االصطناعي ودوره يف تفعيل عمليات إدارة املعرفة، د خدجية خنطيط، ص) ١(

  ).٧٣/ ١٣، لسان العرب )٢(

  ).٩ص( استخدام تقنية احلاسب يف العلوم اإلسالمية، )٣(



  

)٢٥٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تخصصة دف كل واحدة من التقنيات املهتعلوماتية؛ وملوالتقنية ا، والتقنية العسكرية، والتقنية الصناعية

  .)١(األهدافلتحقيق هذه ل  أدوات ووسائهلاكام أن ، ددة وتطبيقات بعينهاأهداف حم ىلإ

ُكوهنا ال تكتشف إال عىل وجه اإلتقـان وحـسن العمـل واألداء، وأن : وسبب التسمية عىل هذا الوجه

 .)٢(سبب االخرتاع واالبتكار هو اإلتيان بيشء جديد باهر

استخدام وسائل مفيدة ناجتة : يعني) Technology(جيا كلمة معربة من التكنولو: فمصطلح التقنية

عــن تطبيــق املعرفــة العلميــة يف احلقــول املختلفــة، ومنهــا املنــتج اإلنــساين املــادي كالــسيارات، 

 .)٣(والطائرات، والطرق، وكذا احلاسب اآليل، واالنرتنت، وقواعد املعلومات

 ا :  
ًا، أي رديئةًيوفُيف زِزَزاف الدرهم يمن : ّمصدر زيف َ ٌزيـف: فهـو زائـف، واجلمـع: ةَيوفُوز، َ َّ َوزيـف ، ُ َّ

َّصغر به وحقره، مأخوذ من الدرهم الزائف، وهو الرديء: َالرجل َّ)٤(. 

ًا ا :  
َّحتسني اليشء ووصفه بخالف صفته، حتى خييل هو «: هو صورة من صور الزور، قال اإلمام الثعلبي

 .)٥(»خالف ما هو به، فهو متويه الباطل بام يوهم أنه حقإىل من سمعه أو رآه أنه ب

والعمالت  باملسكوكات ًمقرتنا أن يكون«التزييف  وجتدر اإلشارة إىل أن األصل يف إطالق مصطلح

َّالنقدية، ومنها النقود
  .)٦(»ُّ املغشوشة التي يردها بيت املال وال يقبلهاِ

ٍّ لغـش ؛افـت عليـه درامهـه أي صـارت مـردودةَز: لمن وصف الدراهم، يقا: الزيف«: ابن منظورقال  ِ

 .)٧(»فيها

                                                        
  ).٧٠/ ٧(، يةوسوعة العربية العاململ ا)١(

  ).٧ص( استخدام تقنية احلاسب يف العلوم اإلسالمية، )٢(

  ).١٨ص(إسامعيل بن وصفي األغا، . سوء استخدام تقنية اإلنرتنت واجلوال، د) ٣(

ْ سيده نبال ،املحكم واملحيط األعظم) ٤( َ   ).١٤٢/ ٩، لسان العرب(، )٩/٩٣ِ

  ).١٥١/ ٧ (القرآن تفسري عن والبيان الكشف = الثعلبي  تفسري)٥(

  ).١١٥ ص،التعريفات) ٦(

  ).١٤٣/ ٩، لسان العرب )٧(



 

)٢٥٢٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 م، يف١٩٣٧ لـسنة) ٥٨( رقـم املـرصي العقوبـات قانون من) ٢٠٢( رقم املادة َّومن ذلك أن عرفته

 بطـالء طالؤهـا أو العملـة، معـدن مـن يشء انتقـاص :ًتزييفا ويعترب«: َّالثانية، بأن نصت عىل أنه فقرهتا

 .)١(»قيمة منها أكثر ىأخر بعملة شبيهة جيعلها

أو املـسكوكات، فـصار يـستخدم يف اسـتعامل  النقـود ًإال أنه قد استعمل هذا اللفـظ مـؤخرا يف غـري

َّاملنشغلني بتكنولوجيا املعلومات بمعنى اليشء املزور وغري احلقيقي والذي يشتمل عىل خداع؛ ولذا 

 "العميــــق التزييــــف" تقنيــــة يف االصــــطناعي ّهــــذا املــــصطلح يف تطبيقــــات الــــذكاء اســــتخدم

)Deepfake( ... 

 هبا يقوم الكذب واخلداع، صور إحدى من مادية وصورة عملية«: ومن ثم؛ فالتزييف بشكل عام، هو

  .)٢(»لألفراد القانونية واملراكز باحلقوق إحلاق الرضر شأهنا من التي احلقيقة؛ تغيري بغرض الشخص

ا ا  ا وأ:   
 أو التعديل عىل صورة أو صوت شخص ، التي يتم معاجلتهااملرئيةقاطع امل إىل يشريلح مصطفهو 

ِهي تقنية تستخدم الذكاء االصطناعي للصق وجه فرد عىل جسد آخر، «، أو اً ليبدو حقيقي؛ما يف الفيديو ٍ ِ ِِ ْ َ

 .)٣(»بعض اخلوارزمياتم استخدبا

 االصطناعي  الذكاءاتي تقنفيأحد أشكال توظ«: نها، هو أً إجرائياً تعريفومن أفضل ما قيل يف تعريفه

 املحتوى من الكالم اغةيص  مع إعادةقي بشكل دقوهاتيدي ونقل ولصق ملحتوى فبي تركةييف عمل

 حمتـوى ثيـ عنـه مـن حتلـفخي والعـام  يف الـشكلهيوازي أصيل ويديواحلركات من أجل حماكاة ف

 .)٤(»املوضوع والفكرة

 :ن  ء)Deepfake(   او

 - Deep نسبة إىل خوارزميات التعلم العميق ق؛ مُوالتي تعني الع)Deep Learning ( 

 - Fakeُرئية التي تنتجها هي مقاطع مزيفة وغري حقيقيةَاملألن املقاطع ؛ ُ مزيفي وتعن ْ. 

                                                        
  ).١٧٠عبدالفتاح بيومي حجازي، ص. الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، د) ١(

  .املرجع السابق) ٢(

 :  موقع العربية، رابط )٣(

https://www.alarabiya.net/technology/2021/03/07/%D8%AA%D8%AD% 

  ).٣٢ص اإلعالمية، الفربكة يف "العميق التزييف" االصطناعي الذكاء تقنية  استخدام)٤(



  

)٢٥٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

و  ىا ا إ  عىل النحو التايل ر: 

وا :ا ّا: )Shallowfakes (وله صورتان: 

ْمرئية مقاطع  - أ  رسعة إلبطاء لتعديل الفيديو برنامج فيها ُاستخدم فيديو مقاطع وهي :بطيئة حركة ذات َ

شخـصية  يف خلـل وجـود إىل هـو اإلشـارة ذلك من القصد يكون الصوت، وقد طبقة تغري دون الكالم

 انطبـاع لـرتك الـصوت؛ نربة أو كلامت معينة عىل يدالتشد أو الفيديو، خالل من املستهدف الشخص

 .اجلمهور لدى يسء

ْاملرئية املقاطع لتظهر واملواقع؛ بالتواريخ التالعب: واملواقع التواريخ تغيري  - ب أهنا  عىل َ

تـؤثر عـىل سـالمة  كاذبـة أخبـار انتشار خمتلفة عن الواقع، وكالمها قد يؤدي إىل أماكن ويف حديثة،

  .األفراد واملجتمع

ما: ا ا) Deepfake(:  

 الذكاء االصطناعي تقنيات  باستخدام"FaceSwapping "استبدال الوجه فيها جيري عملية وهو

 شـبكات مـن املـستخرجة الـصور عـىل الذكاء االصـطناعي خوارزميات تدريب خال من اآللة وتعلم

ْوإنشاء املقاطع املرئ اجلديد الوجه بناء ثم إعادة منفصلة،  نفسها العملية تنفيذ يمكن كام املطلوبة، يةَ

 .)١(صوتية مقاطع إلنشاء

 ًمزيفا ًحديثا يتضمن صويت إنشاء ملف طريق عن إما وتعديله الصوت تركيب رئيس بشكل به ُويقصد

 إلظهـار الـشخص صـوت بنـرة التحكم عن طريق أو احلقيقة، يف يقله مل لكنه الشخص صوت بنفس

 .)٢(حقيقي غر سلوك أو شعور

ًويطلق عليه تزييفا موصوفا بكونه عميقا؛ لكونه قـد تـم إنـشاء التزويـر والتزييـف فيـه بطريقـة ً  يـصعب ً

 Machine( ُّتعلــم اآللــةبفــرع  ؛ اســتعامل إحــدى خوارزميــات الــذكاء االصــطناعيكــشفها، عــرب

Learning(السيام التعلم العميق ،ّ)Deep Learning(. 

                                                        
  ).٥ص: دليل التزييف العميق) ١(

  ).٦ص املرجع السابق، )٢(



 

)٢٥٣٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

  ْا طء اإم طا ا :  
املولـدة  اخلوارزميـة الـنظم عـىل والوجـوه يتم تركيب الـصور«بناء عىل ما سبقت اإلشارة إليه؛ فإنه 

ْللمقاطع املرئية ّالـذكاء  مـداخل مـن مـدخلني خـالل ّالـصوتية املزيفـة، مـن التـسجيالت أو املزيفـة َ

ْمقطع مرئي جدي إنشاء عىل األول املدخل يعتمد االصطناعي، حقيقـي، وذلـك بعـد  غـري مستحدث دَ

تزييف ترصحياته أو حركات جسده، وغالبـا مـا  املراد الشخص وفم وجه حلركة متعددة صور رصد

ْالـصور واملقـاطع املرئيـة، ثـم يقـوم بـالتزييف والتزويـر  مـن بمخزون إمدادها إىل التقنية هذه حتتاج َ

ُالذكاء االصطناعي؛ فيستخدم باعتامد خوارزميات  أو هبا يتحدثوا مل بترصحيات يتحدثون مإلظهاره ّ

ًمقاطع مرئية هلم يقومون بأفعال مل يامرسوها حقيقة؛ وغالبـا إنتاج ْ يعتمـد  بيـنام مـا يـيسء لـسمعتهم، َ

باسـتخدام نظـامني ًصدقا، وذلـك  أكثر جلعله الفيديو هذا عىل التعديالت إدخال عىل الثاين املدخل

َّوارزميـات تعمـالجممـوعتني منفـصلتني مـن اخلة يف صورمتنافسني من الذكاء االصطناعي، 
 ،ً معـانِ

ِّ، واآلخر يسمى املميز )generator(ُأحدمها يسمى املولد  ُ)discriminator(ففي األسـاس ، 

ُتنيشء اخلوارزمية األوىل  ُ مقطعا مرئيا مزيفا، ثم يطلب من "املولد"َّ  حتديـد مـا إذا كـان "ِّاملميز"ًّ

 متكنت فإذا�تحديد ما إذا كان الفيديو حقيقيا أو ال؟ بمحاوالت لالثانية فتقوم ؛ ّاملقطع حقيقيا أم مزيفا

ّاخلوارزمية الثانية من معرفة أن الفيديو مزيـف، فـإن  اخلوارزميـة األوىل حتـاول مـرة أخـرى، بعـد أن ٌ

ميات َّتعلمت من اخلوارزمية الثانية ما ال جيب فعله عند إنشاء املقطع التايل، ويتحرك زوج اخلوارز

هـذان  ، ويـشكل)١(» حتى يصدران نتيجة يشعر املربجمون أهنـا تبـدو حقيقيـة بدرجـة كافيـة؛ويدوران

 .)٢("التوليفة"بـ يعرف ما املدخالن

م:  
عــام ) Reddit ("ريــديت"االجتامعــي  التواصــل موقــع يف حــساب إىل التقنيــة هــذه تعــود تــسمية

 االصطناعي ّالذكاء تقنيات قام باستخدام، وقد )deepfakes(اسم  احلساب حيمل م، وكان٢٠١٧

ْمقاطع مرئية وجوههم يف وإدخال املشاهري بوجوه العبث أجل من العميق؛ ُّللتعلم  فيها، هلم عالقة ال َ

                                                        
 :  موقع العربية، رابط )١(

https://www.alarabiya.net/technology/2021/03/07/%D8%AA%D8%AD% 

  ).٣٣أمحد اخلويل، ص.  د،املسئولية املدنية) ٢(



  

)٢٥٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

والتزييف، وهو  العميق ُّالتعلم بني تقنيات لتجمع تسميتهم هلذه التقنية هبذا االسم جاءت ّفإن :ولذلك

ّما يعد  . عىل نحو ما سبقت اإلشارة إليه)١(صطناعيّالذكاء اال صور أحد ُ

َكام ظهرت برامج تغيري شكل املـستخدم مـن الـشباب إىل الكهولـة، أو مـن الـشيخوخة إىل الـصبى 

، FaceBook)(وبالعكس، وانترشت عىل العديد مـن مواقـع التواصـل االجتامعـي مثـل فـيس بـوك 

 .وغريه

ْمقـاطع مرئيـة إنـشاء نهُيمك ًنظاما سامسونج رشكة م استخدمت٢٠١٩ عام وىف  مـا ومهيـة لـشخص َ

 التعلم نامذج الدقة لتمكني عالية الطبيعية الصورة الباحثون استخدم ثابتة، حيث واحدة صورة باستخدام

 شخص وجه عىل كقناع يمكن تركيبها بحيث ما شخص لوجه هنديس شكل عىل تتعرف أن يف اآليل

 .)٢(مرئي مقطع يف يتحدث آخر

 أن الصور ومقاطع الفيديو املزيفة التي )هاو يل( أكدت رائدة التزييف العميق ،م٢٠١٩يف سبتمرب و

 .)٣(عامبعد أقل من  ستكون متاحة لألشخاص العاديني "ًحقيقية متاما"تبدو 

م حتريـك صـورة املـوتى، وظهـورهم يف مقـاطع مرئيـة كـأهنم أحيـاء ٢٠٢١ثم ظهر يف بدايـة عـام 

 My() ماي هريتج(ومن ذلك أن أعلن موقع ! ت بعد موهتميتحدثون يف أمور ماضية أو حارضة حدث

Heritage ( ُاحلكميـة–، كوسـيلة إلعـادة احليـاة "احلنـني العميـق"َعن ميزة جديدة أطلق عليها- 

لتحريـك الوجـوه يف الـصور التارخييـة وإنـشاء  الـتعلم العميـق عن طريق اسـتخدام لألقارب القدامى

ْقاطع مرئية واقعية عاليـة امللقطات  األصـدقاء والعائلـة، وقـام املوقـع  مـع ايمكـن مـشاركته، جلـودةَ

ْاملذكور بإنشاء مقاطع مرئية بالفعل للـرئيس األسـبق للواليـات املتحـدة األمريكيـة   أبراهـام لنكـولنَ

م، وقد بلغ إتقان هذا الفيديو درجة عالية من اجلـودة، ويقـول املوقـع عـن هـذه ١٨٦٥واملتوىف سنة 

ْاملقاطع املرئية دأنا بصورة مبدعة باألبيض واألسود ألبراهام لينكولن، وقمنا بتلوينها، واستخدمنا ب«: َ

                                                        
  .املرجع السابق) ١(

  ).٣٢أمحد اخلويل، ص. املسئولية املدنية، د) ٢(

  : رابط قناة العني اإلخبارية)٣(

 https://al-ain.com/article/deefacke-the-future-of-smart-software-laws  



 

)٢٥٣٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ً، وقد بلغ إتقـان هـذا الفيـديو حـدا )١(»نفس التكنولوجيا وأضفنا بعض التحسينات، بام يف ذلك الكالم

 .)٢(أصاب الكثريين بالدهشة

، احلدث "ويب ساميت"ة  عىل هامش قم"إيفان ألتسيبييف"ّذكر املؤسس املشارك للتطبيق قد و

 سـناب" و، شـهرا٣١ احتـاج إىل "تيـك تـوك"إن «، "لشبونة"مدينة الرقمي السنوي الكبري يقام يف 

للتزييف العميق  "ريفايس"ُأطلق تطبيق بينام  ،ً شهرا لتجاوز عتبة املئة مليون حتميل٢٨ إىل "تشات

 مما يعني .)٣(» مليون مرة١٨٠أكثر من تم تنزيله حتى اآلن بالرغم من ذلك فقد ، وم فقط٢٠٢٠يف يناير 

ًانتشارا واسعا عىل نحو غري مسبوق ً. 

كانت  األوىل، للمرة " Deepfakes " العميق التزييف تقنية ظهرت وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما

املتخصـصني يف  غري عىل من السهل أصبح التقنية؛ هذه تقدم مع التنفيذ، ولكن وصعبة معقدة عملية

َّمعدلة، وفيديو صوت مقاطع إنشاء جمة،جماالت الرب  حتتاج وباتت وأرخص، أسهل وأصبحت التقنية ُ

 بكثر، وقد أرسع بشكل إنشاؤها املمكن من أصبح كام َوالقدرة احلوسبية، البيانات من أقل قدر إىل

َّاملعدلة والفيديو الصوت مقاطع انتشار زيادة يف ساهم هذا  ساعد نهولك ناحية، الرتفيهية من لألغراض ُ

ْمقاطع مرئية مصورة أو صوت إلنشاء مقاطع التقنيات هذه استغالل يف أخرى ناحية من  مسيئة أخبار أو َ

 .)٤(مزيفة و

* **  
 

                                                        
  : رابط موقع ماي هريتج) ١(

https://www.myheritage.com/deep-nostalgia?lang=AR. 
   رابط الفيديو الذي صنعه موقع ماي هريتج للرئيس األمريكي)٢(

 kEtiajHLmQY=v?watch/com.youtube.www://https  
  : رابط بوابة الوسط الليبية)٣(

 http://alwasat.ly/news/science-technology/338401  
  .٣ص: دليل التزييف العميق) ٤(



  

)٢٥٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا :  تااا ا  
بالنظر فيام أتيح يل من مصادر ومن خالل متـابعتي لعـدد مـن املواقـع وصـفحات األخبـار املحليـة 

َولية التي تناولت احلديث عن خمرجات هذه التقنية؛ تبني يل أنه يمكن حرص استخدامات تقنيـة والد

 : فيام ييل من فروع)Deepfake( قيالتزييف العم

  :ا: اع اول
ْملا كان التالعب يف املقاطع املرئية املسجلة واألصوات هو السمة األصيلة يف هذه التقنية، وكان  َ

ْجوه من يظهرون فيها هو مكمن عمل منيشء الفيديو، فقـد كـان اسـتخدام هـذه التقنيـة يف التغيري يف و

 : ًجماالت الرتفيه ظاهرا، حتى إنه قد يبدو أنه هو املقصد األول الستخدام هذه التقنية، ومن أمثلة ذلك

ْطرح مقاطع مرئية مزيفة لل  لعبـة ةسـممار ومثل األمريكـي تـوم كـروز، وهـو يقـوم بنـشاطاته اليوميـةمَ

اجلولف وفيها إتقان يف تقليد صوت املمثل احلقيقي وسلوكياته، مما جعل املتابعني يقتنعـون بأنـه 

 .)١(توك كروز احلقيقي

اسـتخدام تقنيـة التزييـف العميـق؛  إىل ت الفرنسيةسلسالخمرج أحد امل، جلأ م٢٠٢٠عام يف هناية 

تغيري ونا، دون أن يتنبه املشاهدون إىل  بفريوس كورتهاصابإللتعويض عن غياب إحدى ممثالته بسبب 

 .)٢(املمثلة

سـواء أكـان ّ، أن جيسد الشخصية الشهرية التي حيلم بأن يتقمصها، شخصّبات يف إمكان أي كام "

َث ثـورة يف صـناعتي الرتفيـه حتـد يتوقـع أن لـذا فإنـه، وشخصية إعالمية أو رياضية أو سياسية أو فنية

 .واإلعالم

ْرئية املزيفة يف صناعـة األفلـام واإلعالنـات فتؤدي إىل حتسـن املحتـوى َملاتستخدم املقاطع كام 

 .)٣("متحركــة والتالعــب بالوجــه وإنشـاء مؤثـرات برصيـة خاصـة لصنـع مشـاهد

                                                        
  الربيطانية BBC: رابط للفيديو وتقرير عنه عىل موقع قناة)١(

https://www.youtube.com/watch?v=uf5lyBOUr5s 
  :"بلو بل ال يف" رابط قناة العني اإلخبارية، واسم املسلسل )٢(

 https://al-ain.com/article/deefacke-the-future-of-smart-software-laws  
  .٤ص: يل التزييف العميقدل) ٣(



 

)٢٥٣٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

احلنـني "ُّكام يتوقـع التوسـع باسـتخدام هـذه التقنيـة يف جمـال األلعـاب االلكرتونيـة، وقريـب منهـا 

 ..ٍرئية عن صور ألموات بعرض مواد م"العميق

مع اا :اض اا :  
ْإنشاء مقاطع مرئيـة لقـادة سياسـيني يقولـون استخدامات هذه التقنية يف األغراض السياسية؛ ب������� َ

�:، ومن أمثلة ذلكًأشياء مل يقولوها مطلقا �

مزيف عرب  مرئي مقطع خالل من سياسية السياسية األمريكية من إحداث أزمة األحزاب ما قام به أحد

 وعـىل الـسياسية، بلجيكـا قـرارات بعـض من فيه يسخر ترامب، األمريكي دونالد للرئيس هذه التقنية،

 ًمتاما مزيف، املناخي أن التغري الواضح ومن«:  ترامب لسان عىل املقطع هناية يف ذكر أنه من الرغم

 .)١(»املقطع هذا مثل

حي أن رئيـسة وزراء نيوزيلنـدا جاسـيندا أرديـرن تـدخن  يـومرئـيانترش عىل نطـاق واسـع مقطـع كام 

ّالكوكايني، إال أن احلقيقة هي أن وجه املسؤولة ركب عىل وجـه مـستخدمة   يف مـشاهد "يوتيـوب"ُ

 .)٢( .٢٠١٩عام ... ُأصلية التقطت

 لبعض املرشحني للرئاسة )Deepfake(التزييف العميق بتقنية مزيفة مصورة وكذلك انتشار مقاطع

تقرير  أشار كية، مما يؤثر عىل مصداقية االنتخابات ونزاهتها، كام يؤثر عىل احلياة السياسية وقداألمري

حمتـوى مـا تـم  مـن % ٢٥ مـن يقـرب ما أن إىل الربيطانية أكسفورد جامعة يف الباحثني من ملجموعة

  .)٣(ًمزيفا كان تداوله بشأن االنتخابات الفرنسية

توجد خماوف كثرية بشأن تلك «: الصحافة بجامعة ساوث كارولينايقول أندريا هيكرسون، مدير كلية 

ًالتقنية يف ما يتعلق بالناحية السياسية، ماذا سيحدث إذا كان مقطع املرئيـات املـصور، يـصور زعـيام  ّ

ــد وًسياســيا حيــرض عــىل العنــف أو الــذعر؟  هــل ستــضطر دول أخــرى إىل التحــرك إذا كــان التهدي

 .)٤(»ًفوريا؟

                                                        
  ).٣٧أمحد اخلويل، ص. املسئولية املدنية، د) ١(

  : رابط اخلرب عىل موقع قناة يورو نيوز)٢(

 https://arabic.euronews.com/2021/11/06/deepvik-applications-revolutionize-
entertainment-media-industries  

  ).٣٧أمحد اخلويل، ص. املسئولية املدنية، د) ٣(

  /https://muslims-res.com:  موقع الباحثون املسلمون عىل موقع االنرتنت)٤(



  

)٢٥٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ملرضه ٍالذي ظهر فيه الرئيس عيل بونغو، بعد غياب قطع املرئي ُ، اعترب امل بإفريقياوناباجلدولة يف و

قيـام جمموعـة مـن قـادة اجلـيش بـانقالب ل اًسـببوالذي أنتج عرب تقنية التزييف العميـق؛ أسابيع، لعدة 

 .)١(م٢٠١٩ُّ عىل السلطة عام عسكري

تويرت وفيسبوك، ول جوجمريكي برسالة إىل بعثت جلنة االستخبارات التابعة ملجلس النواب األولذا 

 يف انتخابات Deepfakeتسأل فيها عن الكيفية التي خططت هبا مواقع التواصل االجتامعي ملحاربة 

 .)٢(م٢٠٢٠

ع اا :ا د ا :  
قتل أو يرسق ؛ كإظهار شخص أنه يتزوير أدلة إلكرتونية متعلقة بتحقيقات قضائية والتالعب هبايمكن 

 . أو يزين أو يرتكب جريمة مل يقم هبا

 مــن توســع اســتخدام تقنيــة م٢٠٢٢ يف ابريــل "يوروبــول"حــذرت وكالــة الــرشطة األوروبيــة ولــذا 

 .)٣(، مشرية اىل خطورة هذا األمر وجعل مكافحته أولويةيف عامل اجلريمة "التزييف العميق"

اع ااء: ات اا  ا:   
 ؛ حيث أصبحتمصدر قلق ألصحاب األعامل )Deepfake(التزييف العميق أضحى استخدام تقنية

 :ّ، ومن أمثلة ما تعرض له بعضهمهتم الشخصية يف خطرأصوهلم املالية ومعلوما

صوت الرئيس صورة والنتحال  )Deepfake(التزييف العميق تقنيةجمرمو اإلنرتنت بعض استخدم 

 .)٤( ألف دوالر٢٤٣للمطالبة بتحويل احتيايل قدره إلحدى الرشكات العاملية التنفيذي 

 ألف دوالر أمريكي بعد أن كـان التزييـف العميـق ٢٢٠ تعرضت رشكة أملانية للطاقة لالحتيال بمبلغ كام

 .)٥(ًقادرا عىل تقليد الصوت خللق صوت شخصية تنفيذية رفيعة املستوى يطالب املوظف بالدفع الفوري

                                                        
ــونز)١( ــحيفة ج ــع ص ــة موق ــازر اجلابوني -https://www.motherjones.com/politics/2019/03/deepfake:  م

gabon-ali-bongo/  
  /https://muslims-res.com:  موقع الباحثون املسلمون عىل موقع االنرتنت)٢(

  https://aawsat.com/home/article/3619186: رابط اخلرب من جريدة الرشق األوسط)٣(

ـــة)٤( ـــني اإلخباري ـــاة الع ـــط قن -https://al-ain.com/article/deefacke-the-future-of-smart-software:  راب

laws   
ـــة)٥( ـــني اإلخباري ـــاة الع ـــط قن -https://al-ain.com/article/deefacke-the-future-of-smart-software:  راب

laws   



 

)٢٥٣٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ع اا : ا :  
ف ، السيام استخدامه يف قـذ)Deepfake(يعد التشهري هو االستخدام األكثر لتقنية التزييف العميق

ًعيـاذا بـاهللا –) fake porn as a service ("ُأفـالم إباحيـة مفربكـة"الغري؛ عـرب إنـشاء مـا يـسمى 

، ولذا ظهرت حاالت متعددة البتزاز جنيس لفتيات عرب تقنية التزييف العميق كـام سـبق بيانـه، -تعاىل

د اإلباحيـة، وهو مـا جيعـل تكون فـي املـواعرب هذه التقنية وتشري التقارير أن غالبيـة البيانـات امللفقـة 

ُهذه التقنية إذا استخدمت مع "ولذا أكد اخلرباء أن  ..النسـاء أكثـر ضحايـا هـذه التكنولوجيا اجلديدة

ًتلحـق ضـررا بالغـا؛ فإهنا ُأدوات إخفاء اهلوية ً")١(. 

ا ا :  
  ا ا اا ا 

ن اســتخدامات تقنيــات وتطبيقــات وبــرامج الــذكاء االصــطناعي متعــددة، وأن ســبقت اإلشــارة إىل أ

استخداماهتا متنوعة، وأن غالب استخداماهتا نافع؛ ومن ثم كان األصل فيها اإلباحة، مع قيام الباحث 

بوضع ضوابط عامـة ملـرشوعية اسـتخدامات الـذكاء االصـطناعي؛ للتفريـق بـني املـرشوع مـن هـذه 

 )Deepfake( قيالتزييف العمرشوع منها، بينام املتتبع الستخدامات تقنية االستخدامات وغري امل

يرى أن أغلب هذه االستخدامات إنام تكون فيام ال جيوز فعله، وأهنا استخدامات غري مرشوعة، ولذا 

، ولـزوم تتبـع -وفـق املعطيـات املتاحـة، واالسـتخدامات القائمـة–ّفإنني أجته إىل القول بتحريمهـا 

 عـىل األفـراد واملجتمعـات، ِّغلبـة االسـتخدام الـضارعليها، ومنعهم استخدام هذه التقنيـة؛ لالقائمني 

ولست مترسعا يف احلكم عىل األشياء كمن حرم اإلنرتنت قبل ذلك، وإنـام اسـتقر ذلـك عنـدي بعـد 

 . االطالع عىل مضار هذه التقنية

مـن  أدلـةعـدة ب )Deepfake( قيـمالتزييف العتقنية  عىل حتريم استخدام لستدالعىل أنه يمكن اال

، وسأجعلها يف أربعة فروع، بياهنا القواعد الفقهيةمع االستئناس ببعض  ، واملعقول، والسنة،الكـتاب

 : كالتايل

 الكـتاب الكريماألدلة من : الفرع األول -

  النبوية املطهرةاألدلة من السنة: الفرع الثاين -

                                                        
  ).١٧ّالذكاء االصطناعي ومكافحة التطرف العنيف، ماري رشوتر، ص )١(



  

)٢٥٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 املعقولاألدلة من : الفرع الثالث -

 القواعد الفقهية: ابعالفرع الر -

  اب ااد  : اع اول
ً وفق االسخدامات القائمة حاليا، )Deepfake( قيالتزييف العميمكن االستدالل عىل حتريم تقنية 

 :بآيات كثرية من الكتاب الكريم، منها

ْ ومن﴿: ا اول ْيكسب ََ
ِ ْ ًخطيئة َ َ ْأو َِ ًإثام َ ْ َّثم ِ ِيرم ُ ْ ِبه َ ًبريئا ِ ِ ِفقد َ َ َاحتمل َ َ َ ًهبتانا ْ َ ْ ًوإثام ُ ْ ِ ًمبينا  َ ِ ُ﴾)١(.  

 دا و  وهـو مـا ال حيـل مـن  أو إثـام، من يعمل خطيئـة وهـي الـذنبإن معنى اآلية الكريمة أن

وإثام الفاحش،  الكذب وهبتانا وهوفقد حتمل بفعله ذلك فرية ؛ بالذي تعمده بريئايصف ثم ، املعصية

ًوجرما  اخلطيئة قد تكون من قبل العمد وغري العمد، ألن : ، قيلوإنام فرق بني اخلطيئة واإلثم، عظيامُ

 الـذنب هـو واإلثـم فاعلهـا، عـىل القـارص الذنب هي اخلطيئة : وقيل)٢(اإلثم ال يكون إال من عمدبينام 

  .)٣(الغري إىل املتعدي

 وجوه األبرياء واستبداهلا بوجوه  يف تركيبقيالتزييف العموهذا عني ما يقوم به مستخدم تقنية : ُقلت

من حيرتفون جريمة الزنا أثناء ممارستهم هلا، وكذا من يرسق أو يقتل غريه، ونحو ذلك من اجلرائم، 

، فإن )٤(ًهو أن يبهت الرجل الرجل كذبا بام مل يفعلو ،البهتانوهو حرام بنص اآلية الكريمة؛ ملا فيه من 

ه؛ هو من قام بفعلها ثم أظهر غريه كأنه الفاعـل؛ فقـد مجـع بـني كان مستخدم هذه التقنية يف اهتام غري

 . ُجريمتني؛ فعل اجلريمة واهتام الربيء، وإن مل يكن فاعلها فجرمه هو اهتام الربيء

 ما وال﴿: قول اهللا تعاىل: ا َ ُتقف َ ْ َليس َما َ ْ َلك َ ِبه َ ٌعلم ِ ْ َّإن ِ َالسمع ِ ْ َوالبرص َّ َ َ َوالفؤاد َْ ََ ُ ُّكل ْ َأولئك ُ ِ َ ُ 

َكان ُعنه َ ًمسئوال َْ ُ ْ   .]٣٦: اإلرساء[﴾ َ

 دا و تقول األثر، اتباع من اللفظة هذه وأصل: "وال تقف"«: قال اإلمام ابن عطية يف تفسريه 

 األثـر، قفـت وتقـول البيـت، تقفـو ألهنـا الشعر قافية ومنه مأخوذ، القفا من هذا أن ويشبه األثر، قفوت

                                                        
 ]١١٢: النساء، اآلية) [١(

  ).٤٧٧/ ٧ (البيان جامع = الطربي  تفسري)٢(

  ).١١/٢١٥ للرازي الغيب،  مفاتيح)٣(

 .)٣٥٧/ ٣ (السنة أهل تأويالت = املاتريدي  تفسري)٤(



 

)٢٥٣٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 الـزور قـول عـن تنهـى باجلملـة اآليـة فهـذه.. به لك علم ال ما القول من لسانك تبعت وال اآلية، فمعنى

   .)١(»الردية الكاذبة األقوال من ذلك أشبه وما والقذف

باألكاذيـب، ) العفائف (واملحصنات املحصنني النهي عن رمي هذه اآلية الكريمة أيضا كام تشتمل

 وغري واألخبار العلمية احلقائق وتزييف العورات، وتتبع بالظن اآلخرين يف والطعن واالفرتاء، والبهتان

ُ، وهذا ليس حمصورا يف صورة واحدة كام هو معلوم، بل يشمل كل ما يستجد ويستحدث من )٢(ذلك ً

 .أساليب الكذب والتدليس والقذف، ومنها تقنية التزييف العميق

 ا ذلك﴿: قول اهللا عز وجل: ا َ ِ ْومن َ ْيعظم ََ ُِّ ُحر َ ِماتُ
َفهو اهللاَِّ َ ُ ٌخري َ ْ ُله َ َعند َ ْ ِربه ِ

ِّ ْوأحلـت َ َّ ِ ُ ُلكـم َ ُ َ 

ُاألنعام َ ْ َ َّإال ْ َيتىل َما ِ ْ ْعليكم ُ ُْ َ ُفاجتنبوا َ ْ
ِ َ َالرجس َ ْ َمن ِّ

ِاألوثان ِ َ ْ َ ُواجتنبوا ْ ْ َ
ِ َقول َ ْ ِالزور َ    .]٣٠: احلج[﴾ ُّ

دا و  ًكونه كذبا وتدليسا وزورا وهبتانا، وهو إن ما ينتج عن تقنية التزييف العميق ال خيرج عن ُ ً ً ً

انتهاك حلرمات اهللا تعاىل، وقد أمر اهللا تعاىل باجتناب ذلك وعدم مبارشته، وأمر بمراعاة حرمات اهللا 

ُوهنيه سبحانه عن قول الزور بعد هنيه عن عبادة  ،واالجتناب عن هتكهاوتعظيمها، من وجوب مراعاهتا  َ

   .)٣(الزور  رأسن عبادة األوثانإف ؛تعميم بعد ختصيصاألوثان؛ 

 احلق عدا ما وكل.. احلق، عن أميل ألنه ًزورا وسمي والكذب، الباطل: والزور«: قال اإلمام القرطبي

) باهللا الرشك الزور شهادة عدلت: (فقال ًخطيبا قام السالم عليه أنه اخلرب ويف وزور، وباطل كذب فهو

ِمج قد أهنا يعني ثالثا؛ أو مرتني قاهلا  الوعيـد تضمنت اآلية عنها، وهذه النهي يف الوثن عبادة مع عتُ

 يغرت لئال ليعرف؛ عليه وينادي يعززه أن بالزور الشاهد عىل عثر إذا للحاكم وينبغي بالزور، الشهادة عىل

 .)٤(»أحد بشهادته

 اا إن﴿: قوله سبحانه: ا َّ َالذين ِ
ِ َحيبون َّ ُّ

ِ ْأن ُ َتشيع َ
ِ ُالفاحشة َ َْ ِ َالذين ِيف َ

ِ ُآمنوا َّ ْهلم َ ٌعـذاب َُ ٌألـيم ََ
ِ َ 

َالدنيا ِيف ْ ِواآلخرة ُّ ِ
َ ْ ُيعلم َواهللاَُّ َ ََ ْوأنتم ْ ُ ْ َ َتعلمون َال َ ُ َ ْ   .]١٩: النور[ ﴾ َ

 دا و  من حمبة شيوع الفاحشة، واهتام األبرياء -بحسب ظاهر لفظها-حذرت اآلية الكريمة 

ومكره هبـم،  املسلمني، إلخوانه ملا فيه من غشه م؛ وذلك بام ليس فيهاملحصنني واملحصناتمن 

                                                        
  ).٤٥٦/ ٣ (العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز املحرر  طيةع ابن  تفسري)١(

  ).٧٥/ ١٥ (للزحييل املنري  التفسري)٢(

  ).٣٠/ ٦ (البيان  روح)٣(

  ).٥٥/ ١٢ (القرطبي  تفسري)٤(



  

)٢٥٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 تـشيع أن حمبـة ملجـرد الوعيـد، هـذا كـان فـإذا أعراضـهم املـصونة، عـىل وجرأته هلم، الرش وحمبة

، وقد قال اإلمام )١(!ونقله؟ إظهاره، من ذلك، من أعظم هو بام فكيف بالقلب، ذلك واستحالء الفاحشة،

ْمن« :عطاء َأشاع َ َ ِالفاح َ َ َشة،ْ ِفعليه َ
ْ َ َ ُالنكال َ َ ْوإن َّ ِ َكان َ ًصادقا َ ِ َ«)٢(.  

ثم كيف إذا كانت التهمة بارتكاب الفاحشة حمض افرتاء بتدليس عرب تغيري الصور وتركيب الصوت، 

ًال شك أهنا أشد جرما! وإظهار الربءاء يف صورة املجرمني الفاسقني؟ ُ. 

عراضهم السيام العفيفات؛ حمرم بنص هـذه اآليـة فاستعامل هذه التقنية يف اهتام الناس يف أ: وعليه

الكريمة من باب أوىل، السيام أنه قد ثبت أنه يمكن القيام باإلسـاءة إىل بعـض األشـخاص باسـتخدام 

تهم واخلوض يف أعراضهم؛ بتزييف صور أو مقاطع مرئيـة هلـم اإلرضار بسمعهذه التقنية، وحصول 

، وتكون هذه املقاطع "االنتقام اإلباحي"ُ ومنها ما يعرف بـ-ًعياذا باهللا–وهم عراة، أو يامرسون الزنا 

ّاملصورة قابلة للنرش والتحميل، مما جيلب هلم العار والفضيحة وهم برءاء من ذلـك، ثـم تقـع عـىل 

، وهذه ليس حمبة لشيوع الفاحشة فحسب، !عاتقهم إثبات أن هذا املقطع املرئي مفربك إن استطاعوا

 . ا بالطرق الشيطانية التي يصعب نفيها، ثم نرشها وفضح األبرياء هبابل إجياد التهمة وإثباهت

مع اا :ا  دةاا ا   
بىل : ثالثا، قالوا» أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟«: )(قال النبي : قال حديث أيب بكرة :  ا اول

: ، قال» أال وقول الزور-  وجلس وكان متكئا فقال -ن اإلرشاك باهللا، وعقوق الوالدي«: يا رسول اهللا، قال

  .)٣(ليته سكت: فام زال يكررها حتى قلنا

 دا و  ُّذكر النبي َ ) ( أن من أكرب الكبائر)( ، وجلوسه)قول الزور (وهـو األمـر، هبـذا الهتاممـه 

 بـاهللا كـاإلرشاك الكبائر، من اكثري لشموهلا الزور قول يف التهديد قبحه، وفيه يف وعظم حتريمه تأكيد يفيد

 ًشفقة ومتنوه قالوه فإنام سكت ليته قوهلم الباطلة، وأما والدعاوى والقذف الغموس واليمني الزور وشهادة

  .)٤(ويغضبه يزعجه ملا وكراهة) ( اهللا رسول عىل

                                                        
 .)٥٦٤: ص (الرمحن الكريم تيسري = السعدي  تفسري)١(

 .)٢٥٥٠/ ٨ (خمرجا -  األصيل حاتم، أيب ابن  تفسري)٢(

ــشهادات (، كتــاب)٣/١٧٢(  يف صــحيحه،خرجــه البخــاريأ: متفــق عليــه) ٣( ــا قيــل يف شــهادة الــزور (، بــاب)ال ــ، )م رقم ب

 ).٨٧(رقم ب، )بيان الكبائر وأكربها(، باب )اإليامن(، كتاب )١/٩١( يف صحيحه، ، ومسلم)٢٦٥٤(

 ).٩٢ / ٢ (املظهري التفسري(، )٨٨/ ٢ (مسلم عىل النووي  رشح)٤(



 

)٢٥٤٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

، َواملشاهد أن أكثر خمرجات تقنية التزييف العميق هي قول زور ودعاوى باطلـة وإفـك مبـني: قلت

سواء استخدمت يف قذف الغري واهتامهم والتشهري هبم، أو يف جمال السياسة أو غري ذلـك، ومـن ثـم 

 .فهي حرام

ما األحاديث التي حترم الغش واخلديعة، ومنها: ا: 

َّمن محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا «: قال) ( أن رسول اهللا )(عن أيب هريرة ما ثبت  - َّ ِ

َّفليس من  .)١(»اِ

ِابنوعن  - َ أيب أوىفْ ْ َ َِ)(قال النبي: ، قال ) :(»ِاخلديعة يف النار َّ ِ ُ َ
ِ َ«)٢(. 

دا و  بني النبي) ( حال املخادع والغاش، وحذر من حاهلام؛ إذ ال يكون الغاش واملخادع

ًتقيا وال خائفا من اهللا تعاىل؛ بل سبيله املكر والغدر واخليانة، وهي صفات مرذولة  تنبيء عىل خبـث �

، ومـستخدم تقنيـة التزييـف العميـق يف خـداع غـريه )٣(وكل خلة جانبت التقـى فهـي يف النـارصاحبها، 

  .ًوغشهم والتدليس عليهم واهتام األبرياء ال خيرج عن الغش واملكر واخلداع؛ فكان حراما

ع اا :  دلاا  
ً وفق االستخدامات القائمة حاليا، )Deepfake( قيلعمالتزييف ايمكن االستدالل عىل حتريم تقنية 

 :ّبعدة أوجه من املعقول، منها

أو :راا  :  
قذف املحصنات، واهتام : ًحيث إن غالب خمرجات تقنية التزييف العميق أمور حمرمة رشعا، منها

سد يف العالقات األبرياء، والتدليس وقلب احلقائق، وإحداث الفوىض، ورسقة األموال، ووقوع املفا

ًالدولية بني الدول والشعوب؛ فهي وسيلة إىل حمرمات؛ فتكون حراما سدا للذريعة، وبيان ذلـك فـيام  ً

 :ييل

إنه ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفـىض إليهـا؛ كانـت طرقهـا وأسـباهبا تابعـة هلـا 

ئها إىل غاياهتا، ووسائل الطاعات يف حمبتها معتربة هبا، فوسائل املحرمات يف املنع منها بحسب إفضا

 .)٤(واإلذن فيها بحسب إفضائها إىل غايتها، فوسيلة املقصود تابعة للمقصود

                                                        
 ).١٠١ (برقم ،)»منا فليس َّغشنا َمن«: )( النبي قول(باب  ،)اإليامن(كتاب  ،)١/٩٩(مسلم يف صحيحه،   أخرجه)١(

ِالنجش (باب ،)البيوع (كتاب ،)٣/٦٩ (َّصحيحه معلقا، يف البخاري  أخرجه)٢( ْ  .)البيع ذلك جيوز ال قال ومن َّ

 .)٢٧٥/ ٦ (للمناوي القدير  فيض)٣(

  .ف يسري بترص)١٣٥/ ٣إعالم املوقعني البن القيم ) ٤(



  

)٢٥٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 : يلزمه حتقق ثالثة رشوطسد الذرائعإن تطبيق : ويمكن أن يقال

 .أن يؤدي الفعل املأذون إىل مفسدة: األول - 

 .فعل املأذون فيهأن تكون تلك املفسدة راجحة عىل مصلحة ال: الثاين - 

ًأن يكون أداء الفعل املأذون فيه إىل املفسدة كثريا: الثالث - 
)١(. 

َوهذا متحقق هنا، فتحرم سدا للذرائع، السيام مع قلة املصالح التي حتققها، إن كان ثم مصالح غـري  �

 . جمرد اللهو والرتفيه، وهو أيضا ال خيلو من حمظورات يف أغلب حاالته

م :ر اتا:  
أن يقـدر مـآالت األفعـال التـي هـي «يفتـي؛  وأ حني جيتهد املتخصص يف فقه الرشيعةعىل ملا كان 

حمل حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقبهـا وآثارهـا املـصلحية والـرضرية، وذلـك حتـى يتـصور الواقعـة 

احلكم ليحكم عليهـا بعـد ذلـك بـ، ويكيفها تكييفا صحيحا موافقا حلقيقتها، املعروضة تصورا كامال

االعتداد «: ت باعتبار املآال، فإن املراد)٢(»املناسب املحقق ملقصود الشارع يف جلب مصالح العباد

  .)٣(»بام تفيض إليه األحكام عند تطبيقها بام يوافق قصد الشارع

ّوبإنزال ذلك عىل خمرجات تقنية التزييف العميق؛ يتبني أن مآهلا يؤدي ملفاسد متعددة، مما جيـب 

 :عتبار هذه املآالت، والقول بتحريم استخدام هذه التقنية، ومن هذه املآالت عىل سبيل املثالالقول با

 .فقدان الثقة يف أهل العفاف، واإلرضار بسمعتهم -

 شاعت قد والفواحش الزنا أن الناس يومهون شيوع الفاحشة وضعف أثر وقعها يف النفوس؛ ألهنم -

 عىل حرج فال يفعلوهنا الطهر أهل كان وإذا فيها، قعواو والطهر بالعفة املشهورين إن حتى وانترشت

 .ارتكاهبا يف غريهم

 .االبتزاز اجلنيس واملايل لضحايا تقنية التزييف العميق -

 التالعب باألدلة اجلنائية -

 .الفوىض وإثارة املصداقية، يف التشكيك -

                                                        
  ).١٧٠٢/ ٩جملة جممع الفقه اإلسالمي ) ١(

  ).٤٢٥/ ٥معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ) ٢(

  ).٣٧/ ١(وليد بن عيل احلسني، . اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، د )٣(



 

)٢٥٤٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 .البرصيوفقدان السيطرة عىل املحتوى السمعي  -

 . للدولاألمن القومي باإلرضارالتدخل يف االنتخابات و -

حظر و التحول الرقمي والتقدم التقني، وتعطيل االبتكارات، وقفديدة إىل اجلتقنية هذه القد تؤدي  -

 ! ً؛ نظرا هلذه املخاطر واألرضار التي هتدد األفراد واألمم والشعوباستخدام التكنولوجيا

 .إىل حروب إلكرتونيةبل إهنا قد تؤدي  -

 Deepfakeجيــري اســتغال تقنيــة التزييــف العميقما عــادة العميق أنه وقد جاء يف دليل التزييف 

 :ــى ســبيل املثــاللألغـراض مســيئة، منهــا ع

 .الشخصية وحياهتم األفراد والتعدي عىل خصوصيةاإلرضار بسمعة األفراد  •

 .لوماسيةالدولية والدب العالقات ومصالح الدول، وتشويش املؤسسات  كام يرض باستقرار•

 . حدث سيايس أو إعاقة عمل احلكومةىلالتالعب بالرأي العام بقصد التأثري ع •

 .َّزعزعة الثقة باستخدام واقع مزيف يمكن حدوثه •

 .)١( أحكام القضاءىلخلق أدلة ملفقة للتأثري ع •

 :ورات اا  ا ا  ت ر :  
ا من الرضورات ًدد عددتنتج عن االستخدام اليسء وغري املرشوع هلذه التقنية هتالتي اجلريمة فهذه 

، مما - كام سبق بياهنا– حفظ املالعرض و وحفظ الومنها حفظ النفس ،التي جاءت الرشائع بحفظها

 . ات واألفراديربز خطورة هذه اجلريمة ورضرها العام عىل املجتمع

اع اا :ا اا  
ً وفق االستخدامات القائمـة حاليـا بعـدد مـن قيالتزييف العمس يف االستدالل عىل حتريم تقنية ُيستأن

 : القواعد الفقهية، وأكتفي هنا بقاعدة واحدة، وهي

  . )٢(»  ادرء ا: »  ة

 الوقـت يف نَّوتـضم، ممنوعـة مفاسـد عليه ترتتب كانت إذا اليشء أن« ادة ذه ن اود

؛ فإن )٣(»املصلحة جانب عىل واألمهية االعتبار يف َّيرجح املفسدة جانب فإن، مرشوعة مصالح نفسه

                                                        
  ).٤ص: دليل التزييف العميق) ١(

  ).٤٤٦/ ٦( املوافقات) ٢(

 .)١٤٤ /٤(ألصولية وا الفقهية للقواعد زايد معلمة) ٣(



  

)٢٥٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وذلك فيام إذا استوت املـصلحة )١( حصول املصالحتها من رعايكثردرء املفاسد أالرشيعة لرعاية «

... )٢(»صالح إذا اسـتويادرء املفاسد؛ إنـام يـرتجح عـىل جلـب املـ«: اإلمام السبكيواملفسدة، يقول 

إن كانـت املـصلحة أعظـم كانـت أوىل أمـا  املفسدة أعظم مـن املـصلحة، فتناكوأوىل بذلك إن «

 . )٣(»باالعتبار مع التزام املفسدة

 وفق )Deepfake( قيالتزييف العم استخدام تقنية يكونهنا هذه القاعدة إعامل بمقتىض فإنه : وعليه

َّنوعا رشعا؛ لغلبة مفاسدها الواقعة واملتوقعة، عىل املصالح املرجوةًاالستخدامات القائمة حاليا مم ً ً . 

، بحيث )Deepfake(التزييف العميق هل هناك استخدامات نافعة لتقنية: وربام يسأل سائل، ويقول

 ؟-غري جماالت الرتفيه-حتقق مصالح 

إلجيابيــة لتطبيقــات  االســتخدامات ابعـضهنــاك واجلواب أنه جـاء يف دليـل التزييـف العميـق أن 

 : جمـاالت، منهاعدةالتزييـف العميـق يف 

َّيــتم إنــشاء صــور طبيــة جديــدة مقلــدة مثــل صــور الــرنني إنــه مــن املمكــن أن ف: التطبيقـات الطبيــة -

ـى حركــة أعـضـاء النطــق لـإنشـاء ملفــات صوتيــة قائمــة ع، وكذلك املغناطييس ألغراض التدريب

ـم عـىل الــكالم بســبب أورام الـرسطــان التـــي تؤثـــر عـلــى األحبـــال للمـرىض الذيـن فقـدوا قدرهت

 .فيتم التعبري عام يريد التحدث به.. .الصوتيــة

 ؛ هنـــاك اجتـــاه إىل اســـتخدام املـســاعد االفـــرتايض بالـصــوت والـصــورة:مراكــز االتـصــال -

 .)٤(ءلتقديــم خدمــة العمال

 لتحقيق هذه املصالح؛ إال أن املفاسد املتحققة من استخدام هذه التقنيـة إال أنه عىل فرض التوصل

 .ًأكثر؛ ومن ثم فإنه يرتجح املنع واحلظر سدا جلانب املفاسد

                                                        
 .)٤/٢١٢(الفروق للقرايف، ) ١(

 .)١/١٠٥(لسبكي، بن ااألشباه والنظائر ال) ٢(

 .)١/١٠٥(لسبكي، بن ااألشباه والنظائر ال(، )١/٩٨(قواعد األحكام يف مصالح األنام، ) ٣(

  ).٤ص: دليل التزييف العميق) ٤(



 

)٢٥٤٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ن ا ءى دار ا ا:  

م، وهي تتوافق ٢٠٢٢هذا؛ وقد أصدرت دار اإلفتاء املرصية فتوى بشأن تقنية التزييف العميق يف يناير 

 :مع ما توصل إليه الباحث، ونصها كالتايل

ِلتلفيـق DeepFak (: (العميـق تقنية التزييـف استخدام ًرشعا جيوز ال« ْ ْمرئيـة مقـاطع َ  مـسموعة أو َ

 يف يقولوه ومل يفعلوه مل ًشيئا يقولون أو يفعلون إلظهارهم االصطناعي ّالذكاء باستخدام لألشخاص

ًكذبا ذلك يف َّألن احلقيقة؛
ِ �وغش َ ْمن«: احلديث ويف الواقع، بخالف ًوإخبارا اِ َغشنا َ َّ َفليس َ ْ َ َّمنـا َ  رواه (»ِ

ٌّنص وهو ،)مسلم ِّالغش حتريم يف ٌرصيح ٌقاطع َ  .)١(»..وأشكاله صوره بكل ِ

 : العتاهية أيب بقول-املطالع هلذا البحث–ِّويف ختام هذا املطلب أذكـر 

 القــــارم األخــــكـين إال م ... ِّ وليس الد،نـليس دنيا إال بدي -

 )٢(ر مها من خصال أهل النفاق... إنام املكر واخلديعة يف النا  -

 

  

                                                        

  :حة الرسمية فيس بوك رابط الفتوى عىل صفحة دار اإلفتاء املرصية عىل الصف)١(

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/pfbid0AcQVuQCsVEmFMtNQsQ
TU32rV77Fs3rDiVXqJ267tEGmRmExdreQBFhb9Y4xW2hHVl 

  ).٤٩٤/ ٢ (البن رجب احلنبيل واحلكم العلوم  جامع)٢(



  

)٢٥٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
  

ا ا:   
 ا م  ا ا  ا ا ا  

يام يف وضع صورة امرأة موضع امرأة أخرى تبني مما سبق خطورة استخدام تقنية التزييف العميق الس

ُ، وما فيه من اهتام للعفيفات، فكم من بيوت خربت بسبب ذلـك، وكـم -ًعياذا باهللا-تبارش فاحشة الزنا

من فتيات انتحرت، وكم من أخريات انتهك عرضها؛ بسبب قيام بعض هؤالء املجرمني باستعامل هذه 

صورة من يامرسون الفاحشة، السيام النساء، ثم يقومون ُاملخرجات اإلباحية التي تظهر ضحاياهم يف 

ًبعملية االبتزاز هلن ماديا أو جنسيا بأن يساومها عىل رشفها وعرضها وإال نرش هذا الفيـديو املفـربك،  ً

 !. وعليها إثبات أن مفربك إن استطاعت

 وصف مستخدم تقنية وللتكييف الفقهي لنسبة الفاحشة للغري عرب هذه التقنية، وللنظر يف مدى إمكانية

ًالتزييف العميق يف صورة من تبارش فعل الزنا، بكونه قاذفا، أجعل هذا املبحث يف أربعة مطالب، عىل 

 :النحو التايل

 عناية الرشيعة بصيانة األعراض: املطلب األول - 

   التعريف بالقذف وحكمه وعقوبته: املطلب الثاين -

 ما يكون به القذف : املطلب الثالث - 

مدى إمكانية وصف مستخدم تقنية التزييف العميق يف صورة من تبارش فعل الزنا، : ابعاملطلب الر - 

 ًبكونه قاذفا



 

)٢٥٤٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 
 

  :ا اول
   ا م ااض

املقاصـد : ، وأن مـن أعظمهـا حتقيق مصالح العباد والبالدأرشنا قبل ذلك إىل أنه قيام الرشيعة عىل

 .. »، واملال، والعقلِ والعرضفظ الدين، والنفس، والنسلح«: وهي الكليات اخلمس، الرضورية

 احلفاظ عىل النسل مقصود لذاته، ويعتمد عىل ، أو أنيندرج حتت مقصد حفظ النسلفحفظ العرض 

 .وسيلة حفظ العرض

 : بأمرين-ًإمجاال-حفظ الشارع احلكيم هلذه املقاصد عىل أنه قد حصل 

ن وجود هذه املصالح، وتقيم أركاهنـا، وتثبـت قواعـدها، ِّوضع األحكام الرشعية التي تؤم: أحدمها

ِّوتوفر حتقيق املنافع منها  . وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود؛ُ

وضع األحكام الرشعية التي حتفظ هذه املصالح، وتـصوهنا مـن الـضياع أو اإلخـالل هبـا، : والثاين

 .)١(رة عن مراعاهتا من جانب العدم وذلك عبا؛ويدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها

احلث عىل ، ولذا كان ون احلرماتَحامية األعراض، وصب وقد اعتنت الرشيعة اإلسالمية عناية فائقة

 ،الزواج وختفيف أعبائه، وحتريم الزنا وسد منافذه وذرائعه، كاخللوة والتربج والنظرة بشهوة واملامسة

 .)٢(لواط أو السحاقومعاقبة املنحرفني املامرسني للزنا أو ال

َّم الزنا حلفظ العرض وصون النسل، ورشع إلكامله غض البرص، واالستئذان عند دخـول يرفكان حت ْ َ

َّالبيت، وحرم التربج وإبداء الزينة لألجنبي، وحرم اخللوة باملرأة األجنبية َُّّ
)٣(. 

لتي مل تكن يف أسالفهم؛ ّبل هدد مرتكبي فاحشة الزنا السيام املجاهرين منهم بالطواعني واألمراض ا

أقبـل علينـا رسـول اهللا : عن عطاء بن أيب رباح، عـن عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا عـنهام، قـالفقد روي 

َمعرش َيا ":فقال ،)ملسو هيلع هللا ىلص( َ ْ ِاملهـاج َ َ َّرين مخـس إذا ابتليـتم هبـن، وأعـوذ بـاهللاِ أن تـدركوهنُْ ُ ُ َ َّ ْ ٌ َُ ْ ُ ُ ُِ ْ َ َِ ُِ َ َِ ِ ْ
ِ ِ ِمل تظهـر : ْ َ ْ َ ْ َ

ِالفاحشة يف ُ َْ ِ ِ قوم قـط، حتـى يعلنـوا هبـا؛ إال فـشا فـيهم الطـاعون، واألوجـاع التـي مل تكـن مـضت يف َ ْ َ ُ ََّ َ ُ َ ُْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ َ ٍْ َ ْ َِّ ِ َِّ َ ََ ُ َّ ُِّ َ ِ ِ

                                                        
  ).١٨/ ٢املوافقات للشاطبي ) ١(

 ).٨٣ص(علم املقاصد الرشعية، نور الدين اخلادمي ) ٢(

  ).٢٦ /٢املوافقات للشاطبي ) ٣(



  

)٢٥٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ْأسالفهم الذين مضوا ََ َ ُ ْ
ِ َِّ ِ ِ فضال عن حد الزنا؛ ولذا لعظم فحشها؛ يقول اإلمام ابن القيم.)١("..ََ  كانت وملا«: ُِ

 الفروج، ومحاية األنساب، حفظ يف العامل نظام ملصلحة منافية وهي فاسدامل أعظم من الزنى مفسدة

 صاحبه امرأة منهم كل إفساد من الناس، بني والبغضاء العداوة أعظم يوقع ما وتوقي احلرمات، وصيانة

 .)٢(»الكرب يف القتل مفسدة تيل كانت العامل، خراب ذلك ويف وأمه، وأخته وبنته

ُّ فحد:ا من العقوباتًالرضوريات أقام الرشع حدودللمحافظة عىل هذه ثم إنه   حفـظ مقابـل يف الـردة َ

ُّالدين، وحد ُّالنفس، وحد حفظ مقابل يف ًقصاصا القتل َ ُّالنسل، وحـد أو النسب حفظ مقابل يف الزنى َ َ 

ُّالعقل، وحد حفظ مقابل يف اخلمر رشب ُّاملال، وحد حفظ مقابل يف الرسقة َ  حفظ مقابل يف القذف َ

جعل جمرد الشتم يف الرشيعة اإلسالمية؛ حيث  به تا انفردأقام الرشع حد القذف، وهو ممْرض؛ فِالع

  .كام سيأيتالعرض والنسب من حدود اهللا تعاىل، كام هو ثابت بنص القرآن الكريم، 

 :وجتدر اإلشارة إىل أمرين

ذرائع، ولـو سـاغ لنـا أن  إن القذف حمرم لذاته فيدخل حقيقة يف باب املقاصد ال سد الـار اول 

ًنعترب هذا النوع من الذرائع؛ ألدخلنا فيها كل األمور املنهي عنها رشعا؛ ألن كل أمر هنى عنه الشارع؛ 

 : ؛ فإن ما متنعه الرشيعة من األفعال قسامن)٣(فإن هنيه عنه يكون ملفسدة ترتتب عليه

 .والرسقة، والقتل بغري حققسم يشتمل بنفسه عىل املفسدة، كالزنى، ورشب اخلمر، والقذف،  -

وقسم ال يشتمل عىل املفسدة بنفسه، ولكنه يفـيض إىل مـا فيـه املفـسدة، وهـذا هـو الـذي يـسمى  -

 .ً، ويسمى منعه سدا"ذريعة"

 ر اا املعاملـة باملثـل ال تكـون يف جـرائم  ال جيوز للمقذوف أن يقابل قاذفه بالقذف؛ ألن

 ًاحلدود من حقوقه، وحقوقه ال يعترب فيها املامثلـة؛ ألهنـا جتـب جـزاءسبحانه  جعل حيثاحلدود، 

                                                        
، والطـرباين يف مـسند )٤٠١٩( ، حـديث رقـم)العقوبـات(، بـاب )الفـتن(كتـاب ) ٢/١٣٣٢(أخرجه ابن ماجة يف سـننه ) ١(

، واحلــاكم يف )١٥٥٨(، حـديث رقــم )مـا انتهــى إلينـا مــن مـسند أيب معيــد عـن عطــاء بـن ربــاح (، فــصل )٢/٣٩٠(الـشاميني

يف ( ، بــاب )٥/٢٢(، والبيهقــي يف شــعب اإليــامن )٨٦٢٣(، حــديث رقـم )الفــتن واملالحــم(كتــاب ) ٤/٥٨٢(املـستدرك 

  ).٣٠٤٢(ث رقم ، حدي)التشديد عىل منع الزكاة: الزكاة

  .»هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«: قال احلاكم

  ).١٥٠: ص (والدواء الداء = الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف  اجلواب)٢(

  ).١٣٥١/ ٩(، سد الذرائع، للشيخ حممد الشيباين) ٣(



 

)٢٥٤٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 مل جيز له أن يقابله باملثل، جاء يف رشح ؛للفعل؛ فعقوبتها حمددة ومعروفة، فلو زنى أحد بامرأة آخر

 فليس للمظلوم أن يظلم ذلك الـشخص أو غـريه، بـل ؛ا آخرًلو ظلم أحد أحد«: جملة األحكام العدلية

لشخص بام اقرتفه معه من ظلم؛ ألن الظلم حرام قطعي، وال يتغري حكم يف ذلك بوجه ما، يرجع ذلك ا

وال يباح للمظلوم أن يظلـم غـريه، وال للمغـصوب منـه أن يغـصب، وال للمـرسوق منـه أن يـرسق، وال 

 .)١(»ملقطوع الطريق أن يقطعها

ما ا :  
ف و ا  

 :وفيه فرعان

   اف: اع اول
 فا :  

ُفاحلـاذف. ٍوقـاذف ٍحـاذف بني هم: يقالالرمي مطلقا، أو الرمي بقوة، فالقذف باحلجارة الرمي هبا،  ِ 

ُوالقاذف بالعصا، ُوالتقاذف. باحلجارة ِ َوقذف، به ُيرمى شئ: والقذيفة، الرتامي: ُ َ َاملحصنة َ َ ْ ا رماه أي :ُ

ِاستعمل ثم ْمي،َّالر ُوأصله .معناه يف كان ما وبالزنا أ
ْ  .)٢(عليه َغلب حتى املعنى هذا يف ُ

ف اا:  
 :تعددت تعريفات السادة الفقهاء للقذف، ومنها

ًمي بالزنا رصحياالر«: تعريف الزيلعي من احلنفية بأنه ِّ ُ«)٣(. 

 ؛وطءنسبة آدمي مكلف غريه حرا عفيفا مسلام بالغا أو صغرية تطيق ال«: وعرفه ابن عرفة املالكي بأنه

 .)٤(»لزنا أو قطع نسب مسلم

 .)٥(»الرمي بالزنا يف موضع التعيري ال الشهادة«: وعرفه ابن حجر اهليتمي الشافعي بأنه

 .)٦(»ومل تكمل البينة  أو شهادة به،الرمي بزنا أو لواط«: وعرفه رشف الدين احلجاوي احلنبيل بأنه

                                                        
  ).٩٢١(، املادة ٢/٦١١ حيدر درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل) ١(

 ).١٩٩/ ٣تبيني احلقائق (، )٢٩/ ٤النهاية البن األثري (، )١٤١٤ /٤ الصحاح )٢(

 ).١٩٩/ ٣ تبيني احلقائق )٣(

 ).٤٩٧: ص( رشح حدود ابن عرفة )٤(

 ).١١٩/ ٩ حتفة املحتاج )٥(

 ).١٠٤/ ٦ كشاف القناع )٦(



  

)٢٥٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  ا:  
الرمــي بالزنــا، : تعريــف القــذف، إال أهنــا احتــدت يف أن القــذفتعــددت تعريفــات الــسادة الفقهــاء ل

 :واختلفت بعد ذلك؛ إما لتوسع بعضها، أو للترصيح بام عليه املذهب يف بعض

فتعريف الزيلعي، ليس فيه إال ماهية القذف، وكونه رصحيا، وهذا بناء عىل مذهب احلنفيـة فيـه كـام 

ا القذف غري املوجب للحد كام لو كان يف شهادة كاملة، سيأيت بإذن اهللا تعاىل، إال أنه يدخل فيه أيض

 .أو كان املقذوف غري عفيف

أما تعريف ابن عرفة فهو أوسعها لذكره ماهية القذف املوجب للحد، والقاذف واملقذوف، إال أنه ال 

 يمنع من دخول القذف يف الشهادة الكاملة؛ فإنه قذف تنطبق فيه هذه األوصاف التي ذكرها، وال يوجب

 .احلد لكونه شهادة كاملة، كام أنه ذكر قذف الصغري وهو مذهب املالكية، وليس جممعا عليه

وتعريف ابن حجر اهليتمي ال يرد عليه هذا االعرتاض مع اختصاره، إال أنه ال يمنع من دخول القـذف 

قـوع غري املوجب للحد، كام لو كان قذفا لغري عفيف، كـام أنـه أخـرج الـشاهد مطلقـا؛ بـالرغم مـن و

إنه ملا نقص الشهود عن أربعة مل تعد : الشاهد يف القذف إذا نقص عدد الشهود عن أربعة، إال أن يقال

 . شهادة، فال يرد عليه هذا االعرتاض

وهو ما تفاداه تعريف احلجاوي حيث رصح بأن البينة إن مل تكتمل فإنه قـذف، إال أنـه غـري مـانع مـن 

لزنا إال أنه ال يوجب احلـد، كـام أنـه أدخـل اللـواط يف احلـد دخول القذف لغري العفيف؛ فإنه قذف با

ملذهب احلنابلة فيه، وليس هذا مذهب اجلميع، وذكر التعريف للمذهب ال يعيبه؛ ألنه تعريف حلده 

 .يف املذهب

واحلاصل أن مجيع هذه التعريفات ليست جامعة مانعة، واألصل أن التعريفات جاءت مبسطة ميرسة 

 تأت لتكون عىل ما رشطه علامء املنطـق، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى لتصور املعرف، ومل

فعلامء املنطق أنفسهم رصحوا بصعوبة وضع حد ال اعرتاض عليه، إال أن العرف األكاديمي أوجب أن 

يكون التعريف عىل اجلادة قدر املستطاع، كـام أن الدراسـات املقارنـة مـن عنارصهـا املقارنـة بـني 

 .يار تعريف جامع مانعالتعريفات، واخت

والتزاما هبذا فإين أختار تعريفا للقذف املوجب للحد مستفيدا من ساديت الفقهاء، معرضا عن ما فيه 

 :خالف بينهم، وهو



 

)٢٥٥٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

، يف غـري شـهادة، أو يف شـهادة غـري  أو قطـع نـسب مـسلم، لزنـا؛ر عفيف مسلم بـالغحلنسبة مكلف 

 .مكتملة

 .ذف املوجب للحد، مانعا من دخول غريه فيه، واهللا املستعانوأرجو أن يكون هذا التعريف جامعا للق

مع اف: اا   
وهي التي يستحق هبا العبد العذاب العظيم – الذنوب من كبائر، وأنه أ اء أن اذف رام

م ، واستدل الفقهاء عـىل هـذا بأدلـة كثـرية مـن الكتـاب الكـري)١(، ما دام املقذوف حمصنا-يف اآلخرة

 :والسنة النبوية املطهرة، منها

َّ إن﴿: قول اهللا تعاىل َالذين ِ
ِ َحيبون َّ ُّ

ِ ْأن ُ َتشيع َ
ِ ُالفاحشة َ َْ ِ َالذين ِيف َ

ِ ُآمنوا َّ ْهلم َ ٌعذاب َُ ٌأليم ََ
ِ َالدنيا ِيف َ ْ ِواآلخرة ُّ ِ

َ ْ َ 

ُيعلم َواهللاَُّ ََ ْوأنتم ْ ُ ْ َ َتعلمون َال َ ُ َ ْ  .)٢( ]١٩: النور[ ﴾ َ

 الـدنيا يف ِاملـؤمل بالعـذاب املـسلم املجتمـع يف الفاحـشة تـشيع أن حيبـون  مـنسبحانه توعد فقد

 . )٣(القذف حرمة عىل داللة أعظم هذا ويف واآلخرة،

َّإن﴿:  بقوله سبحانهعىل أنه من الكبائركام استدلوا  َالذين ِ
ِ َيرمـون َّ ُ ْ ِاملحـصنات َ َ َ ْ ِالغـافالت ُْ َِ َ ِاملؤمنـات ْ َِ ْ ُْ 

ُلعنوا ِ َالدني ِيف ُ ْ ِواآلخرة اُّ ِ
َ ْ ْوهلم َ َُ ٌعذاب َ ٌعظيم ََ

ِ
َ﴾ )٤(. 

 العذاب أو باللعن عليه ما توعد كل أن عىل بناء الكبائر من القذف أن الكريمة عىل اآلية هذه دلت فقد

 .)٥(كبرية فهو حد؛ فيه رشع أو

عن ابن عباس ريض اهللا عنهام،  ثبت و دل  رم اذف ن ا او اطرة

ٍيا أهيا الناس، أي يوم هذا؟«: خطب الناس يوم النحر فقال) (رسول اهللا أن  َيوم حرام، قال: ، قالوا»ُّ ٌ :

ٍفأي بلد هذا؟«
ٍفأي شهر هذا؟«: ٌبلد حرام، قال: ، قالوا»ُّ َفـإن دمـاءكم «: ، قـال"ٌشـهر حـرام": ، قالوا»ُّ

ِوأموالكم وأعراَضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلـد
ُ ٌْ َ ، فأعادهـا »ِكم هـذا، يف شـهركم هـذاَ

                                                        
، )٩٦/ ٤ن قدامـــة الكــايف البـــ(، )١٣٥/ ٤أســـنى املطالـــب (، )٢٠٩/ ٢الفواكـــه الــدواين (، )٣١/ ٥ البحــر الرائـــق )١(

 ).٢٢٤/ ١٢املحىل (

 ).١٩( اآلية النور،سورة ) ٢(

  ).٢٩ص(السحيمي،  مسعد بن حميا: اإلسالمية، للباحث الرشيعة يف القذف أحكام) ٣(

 ).٢٣( اآلية النور،سورة ) ٤(

 ).١٨٨/ ١٢ فتح الباري )٥(



  

)٢٥٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُاللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«: مرارا، ثم رفع رأسه فقال فوالذي «: قال ابن عباس ريض اهللا عنهام. »ُ

 . )١(»نفيس بيده، إهنا لوصيته إىل أمته

 كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه، ومالـه، ..«: )(قال رسول اهللا ، )(عن أيب هريرة وما ثبت 

 .)٢(»رضهوع

ِاجتنبوا السبع املوبقات«: )(أن رسول اهللا ) ( ه أيضاعنوما ثبت  َِ ِ ُ َ ْ ُ َّْ ُ، قالوا»َ َّيا رسول اهللاَِّ وما هـن؟ : َ ُ ََ ُ َ ََ

َقال ْالرشك باهللاَِّ، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللاَُّ إال باحلق، وأكل الربا، وأك«: َ ْ َّ َْ ََ َ َ َ َ ْ َِّ َ َّ ُ ُِّ َّ ُ َ ِِّّ َ َِّ ِِ ِ ِ ْ ُ ِّل مال اليتيم، والتويل ْ َُ ََّ ِ ِ
َ َ

ِ

ِيوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َّْ ُ َُ ْ َ ْ ْْ َ َ َ«)٣(. 

 املوجبة فكون القذف من املوبقات يعني املهلكات دليل عىل حتريمه، وعىل كونه من أكرب الكبائر

 وبق الرجل بفتح الباء يبق بكرسها : يقال،وأما املوبقات فهي املهلكات«: للعقاب، قال اإلمام النووي

 :الغـافالت املحـصنات وأمـا..  وأوبـق غـريه أي أهلكـه، يوبق إذا هلـك،ووبق بضم الواو وكرس الباء

 باملحصنات واملراد بالفتح، والباقون بالكرس، الكسائي قرأ السبع؛ يف قراءتان وفتحها الصاد فبكرس

 عـىل الـرشع يف اإلحـصان ورد وقد به، قذفن وما شالفواح عن الغافالت :وبالغافالت العفائف، :هنا

 .)٤( »..واحلرية والتزويج، والنكاح، واإلسالم، العفة، :أقسام مخسة

 .)٥(وأمجعوا عىل أنه جيب عليه مع اإلثم عقوبة وهي احلد ثامنني جلدة، وعدم قبول شهادته

                                                        

 ).١٧٣٩ (برقم ،)ِمنى امأي اخلطبة(: باب ،)احلج(: كتاب ،)٢/١٧٦( البخاري يف صحيحه،  أخرجه)١(

ْوخذلــه، املــسلم، ظلــم حتــريم (بــاب ،)واآلداب والــصلة الــرب (كتــاب ،)٤/١٩٨٦(مــسلم،  أخرجــه) ٢(  ودمــه، واحتقــاره، َ

 ).٢٥٦٤ (برقم ،)وماله وعرضه،

، )٦٨٥٧(رقم بــ، )رمـي املحــصنات (، بــاب)دوداحلـ (، كتــاب)٨/١٧٥(  يف صـحيحه،أخرجـه البخــاري: متفـق عليــه) ٣(

 ).٨٩(رقم ب، )بيان الكبائر وأكربها(، باب )اإليامن(، كتاب )١/٩٢( صحيحه،  يفومسلم

 . باختصار)٨٤/ ٢ (مسلم عىل النووي  رشح)٤(

، )٩٦/ ٤الكــايف البـــن قدامـــة (، )١٣٥/ ٤أســـنى املطالـــب (، )٢٠٩/ ٢الفواكـــه الــدواين (، )٣١/ ٥ البحــر الرائـــق )٥(

 ).٢٢٤/ ١٢املحىل (



 

)٢٥٥٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

      أن  واذا  أ   ءل وارم ا منا فعليـه حـد القـذف ، فمن رمى رجال بالزا

وقـد انعقـد اإلمجـاع عـىل أن حكـم قـذف «: ابـن حجـر العـسقاليناحلـافظ قـال ، كام لو قذف امرأة

َاملحصن من الرجال حكم قذف املحصنة من النساء َ«)١(. 

ِال خالف بني أحد من أهل اإلسالم يف أن الرمي املذكور يف اآلية املـذكورة «: ابن حزماإلمام قال و ٍ ِ
َ َ َّ

َاملوجب ِّ للجلد والفسق وسقوط الشهادة، هو الرمي بالزنى بني الرجال والنساءِ ِ
ُ

ِ ِ ْ َ«)٢(. 

َ﴿والذين يرمون املحصنات ثم مل ياتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثامنني وأما احلد فدليله قوله تعاىل  َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ُْ ْ َ َّ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ ُ ََ َُ
َ ِ ْ َ ُْ َ

َجلدة وال تقبلوا هلم شهادة ا ْ ُ ْ ًْ ًَ َ َ ََ َ ْ َُ َ َّبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعـد ذلـك وأصـلحوا فـإن اهللاَ ََ َِ َِ َْ َ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَّ ُ

ٌغفور رحيم ﴾ َّ ٌ
ِ ُ َ)٣( . 

َّفحد القذف عقوبة جسدية باجللد، ومعنوية بعدم قبول شـهادته، واحلكـم عليـه بالفـسق َ َِّ َ ُّْ  وال ختفـى ،َ

ِّ، وزعزعة الثقة بني أفراد املجتمع واألقارب، وإحلاق العار بأعز مـا نفي النسب: خطورة القذف، ففيه

َيملك اإلنسان، وهو  .كرامتهّ عفته وِ

  : وا   وب  اف
 احلد فيجب باملقذوف؛ العار إحلاق وفيها الزنا، إىل نسبه فألنه  بالزنا؛سبب وجوب حد القذفأما 

، ووجوب إقامة )علة(الوقوع يف عرض الغري عىل الوجه املخصوص إن «، ويمكن القول )٤(للعار دفعا

 .»)احلكمة(رض هو ِ وحفظ الع،)حكم(احلد 

* **  

                                                        

 .)١٢/١٨١: فتح الباري) ١(

 .)١٢/٢٢٠: املحىل باآلثار) ٢(

 ). ٥، ٤ (:تان اآليالنور،سورة ) ٣(

 ).٤٠/ ٧ (الرشائع ترتيب يف الصنائع  بدائع)٤(



  

)٢٥٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ف : اا  ن   
 :القذف إما أن يكون باللفظ أو يكون بغري لفظ، ولذا عقدت هذا املطلب يف فرعني

 .القذف باللفظ: الفرع األول - 

 .ذف بغري اللفظالق: الفرع الثاين - 

  .اف : اع اول
القذف باللفظ إما أن يكون قذفا باللفظ الرصيح، أو القذف بالكناية، أو القذف بالتعريض؛ ألن اللفظ 

، )١(فكناية، وإال، فهو تعـريض: فرصيح، وإال، فإن فهم منه القذف بالوضع: إن مل يفهم منه إال القذف

 آراء الفقهاء يف األثر املرتتب عىل كل لفظ من هذه األلفاظ من وأتعرض لتعريف كل منهم، ولعرض

 : ّحيث حد القذف وعدمه، وذلك فيام ييل

  اف  ا: ا اول
 ا :  

 .)٢(تأويل أو إضامر إىل يفتقر ال الذي القولاخلالص من كل يشء، وهو ضد الكناية، وهو 

ًا ا:  
فهو ما ال حيتمل غري القذف أو ما جيري جمراه؛ كلفظ الزنا، : ح يف اصطالح الفقهاءأما اللفظ الرصي

، وأمـا مـا جيـري جمـرى )٣(يا زان، أو يـا زانيـة، أو أن ينطـق بـاللفظ احلقيقـي يف اجلـامع: كأن يقول

  . )٤(فهو نفي النسب عن األب واجلد: الرصيح

 : ٥(ّيوجب حد القذف؛ بدليل اآلية الكريمةقد اتفق الفقهاء عىل أن القذف باللفظ الرصيح(.  

                                                        

 ).٣٧١/ ٣ أسنى املطالب )١(

 ).٣٣٧/ ١املصباح املنري (، )٥٠٩/ ٢ لسان العرب )٢(

 رصاحـة عليـه يـدل مـا أو بـاجلامع ّعـرب فـإذا الـرصيح، القـذف مـن عـرف؛ كـل يف رصاحة عليها يدل وما اجلامع  وألفاظ)٣(

 غـري إيل بنـسبته أو متـزوج لغري يكون كأن احلرمة يفيد ما إليه انضم إذا القذف رصيح من فإنه امرأة؛ أو لرجل ًسواء بيئته بحسب

 .)٩/٨٨ قدامة البن املغني( يراجع  .زوجه

 ).٨٨/ ٩املغني (، )٣٧١ /٣أسنى املطالب (، )٤٠١/ ٨التاج واإلكليل (، )٤٢/ ٧ بدائع الصنائع )٤(

 . املراجع السابقة)٥(



 

)٢٥٥٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ما ا : فا  
 ا :  

 عليه يستدل مما بغريه تكلم إذا يعني: كناية يكني بغريه األمر عن كنى: ، يقالغريه وتريد بيشء تتكلم أن

 .)١(ونحوه الرفث نحو

ًا ا:  
يا عاهر، أو يا فاجرة، أو قد : لقذف، وغري القذف؛ كأن يقولما احتمل ا: والكناية اصطالحا يف القذف

 .)٢(ِفضحت زوجك، ونحو ذلك

 :ّاختلف الفقهاء يف أثر الكناية بالقذف من حيث احلد وعدمه، إىل ثالثة أقوال:  

وهو مذهب احلنفية، ورواية عند احلنابلـة، وبـه قـال .   إ  اف ا: ال اول 

 وهو مروي عن بعض الصحابة منهم عبد اهللا بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعبد اهللا بن عمرو، الظاهرية،

  .)٣()(ّوعيل بن أيب طالب 

   :د ال اول
 :استدلوا بأدلة من األثر واملعقول

 :، منها)( فآثار عن الصحابة الكرامأ ار،

 إال يف الكلمة التـي هلـا ّدُ ليس حي:ن عمرو قاالمعاذ بن جبل، وعبد اهللا ب«: ما رواه ابن حزم بسنده أن

 .)٤(»مرصف، وليس هلا إال وجه واحد

 .)٥(»لـّ معطُّ فاحلد؛ وعسىَّ لعلُّإذا بلغ احلد«: قال) (وبسنده إىل عيل بن أيب طالب 

 :، فقالواوأ ادم ن اول

 .)٦( أوىلمع االحتامله سقوط ف؛ واحلد ال جيب مع الشبهة،الكناية حمتملةإنه ملا كانت 

                                                        
 ).٢٣٣/ ١٥ لسان العرب )١(

 ).٨٨/ ٦الفروع (، )٣٦٠/ ١املنثور (، )٤٩٩: ص(رشح حدود ابن عرفة (، )٤٢/ ٧ بدائع الصنائع )٢(

 ).٢٣٩/ ١٢املحىل (، )٢١٦/ ١٠اإلنصاف (، )٤٢/ ٧ بدائع الصنائع )٣(

 ).٢٤٠/ ١٢ املحىل )٤(

 .َومل أقف عىل ختريج األثرين). ٢٤٠ /١٢ املحىل )٥(

 ).٤٢/ ٧ بدائع الصنائع )٦(



  

)٢٥٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مل اا : ّف ا ا  ١(وهو مذهب املالكية، ورواية عند احلنابلة(.  

مل اا د:  
 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة الكتاب الكريم، والقياس

 : فآيات، منها ادم ن اب ارم

ُيا شعيب ُلواَ قا﴿: قوله تعاىل حكاية عن قوم شعيب َْ َأصالتك َُ ُ َ َ َتأمرك َ ُ ُ ْ ْأن َ َنرتك َ ُ ْ ُيعبد َما َ ُ ْ َآباؤنا َ ُ ْأو َ ْأن َ َنفعل َ َ ْ َ 

َأموالنا ِيف ِ َ ْ ُنشاء َما َ َ َإنك َ َّ َألنت ِ ْ َ ُاحلليم َ
ِ ُالرشيد َْ ِ

َّ﴾)٢(.  

 دا و َإنك( إن قوهلم َّ َألنت ِ ْ َ ُاحلليم َ
ِ ُالرشيد َْ ِ

: معناهـا، مـا قالـه الـرازيُكناية، إذ ممـا ذكـر يف ) َّ

 االستهزاء سبيل عىل ذلك عكسوا أهنم إال اجلاهل السفيه ألنت إنك املعنى يكون أن: األول الوجه«

 .)٣(»لك لسجد حاتم رآك لو :اخلسيس للبخيل يقال كام به، والسخرية

اها؛ إذ مرادهم ضد ًوالشاهد اعتبار الكناية يف قوهلم، حتى ذكرها القرآن مشريا أهنم أرادوا هبا غري معن

 .)٤(»وهو كثري يف القرآن«: ما ذكروا، فذمهم القرآن الكريم بذلك، قال اإلمام القرايف

  وأ ادم ن اس

 .)٥(»إن سائر الكنايات تعترب إن أريد غري معناها، كام يف الطالق إن أراد به إيقاعه«: قالوا

 ل اا :     ُ  ا ا ىإن م إم    قُو ،  وإ ، . وهـو مـذهب

  .)٦(الشافعية، واحلنابلة يف املذهب

ل اا د:  
 ،الـرصيح بمنزلـة النيـة مع فيه الكناية كانت ؛الشهادة فيه تعترب ال ماأن : وبيانه ادوا ول 

 ألنـه ؛غريهـا وأ اخلصومة الح يف ذلك كان سواء ،احلد به جيب مل ؛القذف بهِو ين مل إن، فكالطالق

 .)٧(الطالق يف كالكناية ،نية غري من اًقذف جيعل فلم ،وغريه القذف حيتمل

                                                        
 ).٢١٥/ ١٠اإلنصاف (، )٣٨٠/ ٩الذخرية (، )٨٢٩/ ٢ املوطأ حتقيق عبد الباقي )١(

 ).٨٧( اآلية هود،سورة ) ٣(

 )٣٨٧/ ١٨ (للفخر الرازي الغيب  مفاتيح)٣(

  ).٣٨١/ ٩ الذخرية )٤(

 ).٣٨١/ ٩ الذخرية )٥(

 ).٢١٥/ ١٠اإلنصاف (، )٨٨/ ٩املغني (، )١٨١/ ٤بجريمي عىل اخلطيب  حاشية ال)٦(

 ).٣٤٧/ ٣ املهذب )٧(



 

)٢٥٥٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ا:  
بعد عرض األقوال الثالثة يف املسألة، وما استدل به كل فريق، فإنه يرتجح يل القول األول القائل بأنه 

لتهم، وسالمتها من املعارض، مع كون ال حد إال يف القذف بلفظ رصيح ال احتامل فيه، وذلك لقوة أد

ًاستدالل خمالفيهم ال يعدو أن يكون قياسا عىل وقوع الطالق بالكناية إن نوى بلفظه طالقا، مـع كونـه  ً

وحيث قيل ... ًقياسا مع وجود الفارق املؤثر، وهو أن احلدود تدرأ بالشبهات، والكناية شبهة؛ فافرتقا

 .ففيه التعزير إن كان يف قوله إساءةبعدم وجوب احلد يف التعريض بالزنا، 

* **  
ا ا : فا  

 ا :  
ُعرْضت: يقال الترصيح، خالف َّ ُاملعاريض ومنه. تعنيه وأنت ًقوال قلت إذا ؛وبفالن لفالن َ  الكالم، يف َ

 .)١(ء عن اليشءباليش التورية وهي

ا ا :  
 شيئا ويوميء به إىل غريه، والفرق بني التعريض والكناية، أن الكناية لفظ ًوالتعريض اصطالحا أن يذكر

حيتمل القذف وغريه، أما التعريض فكالم ال حيتمل مبناه قذفا، لكنه يشري به إىل قذف خماطبه؛ قـال 

 ، أن الكناية أن تذكر اليشء بغري لفظه املوضوع لـه:الفرق بني الكناية والتعريض« :الزخمرشياإلمام 

ألسـلم : كام يقول املحتاج للمحتاج إليه جئتك،  أن تذكر شيئا تدل به عىل يشء مل تذكرهَلتعريضوا

الكنايـة أن تـذكر الـيشء بـذكر لوازمـه، «: ، وقـال اإلمـام الـرازي)٢(»عليك وألنظر إىل وجهـك الكـريم

ِألن النجاد عبارة عن محيلة السيف، -فالن طويل النجاد، : كقولك ِ ِ
َّ َ َ ٌ ًمحيلة سيفه طويلةإذا كانت فَّ  لزم ؛ُِ

ًمنه أن يكون الرجل طويال ُ َّ  إال أن ؛ والتعريض أن تذكر كالما حيتمل مقصودك وحيتمل غري مقصودك،-َ

 .)٣(»قرائن أحوالك تؤكد محله عىل مقصودك

ُأمي ليست بزانية، فقد حيتمل أنه يريد أن أم املخاطب زانية، أو لست«: ومثال التعريض أن يقول ملخاطبه ُ َّ 

                                                        
 ).١٠٨٧/ ٣ الصحاح )١(

 ).٣٧٢/ ٣ أسنى املطالب )٢(

 . بزيادة)٤٦٩/ ٦ (للفخر الرازي الغيب  مفاتيح)٣(



  

)٢٥٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .)١(»بزان، أو أنا عفيف؛ فهو تعريض بزنا خماطبه

 :قولنيّاختلف الفقهاء يف أثره من حيث احلد وعدمه إىل :  

وهو . إم   ا  ، وإن مى  ، وإن ن          : ال اول 

  .)٢(مذهب احلنفية، والشافعية، واحلنابلة يف رواية، وبه قال الظاهرية

ولدل اا :  
استدل أصحاب هذا القول بام سبق مما استدل به أصحاب القول القائـل بعـدم وجـوب احلـد إال يف 

 :الرصيح، وزادوا هنا أن استدلوا بأدلة من السنة واملعقول

را وا ن ا مدا فعدة أحاديث، منها ،: 

ِيا رسول اهللاَِّ، إن امرأيت : فقال أعرايب جاءه) ( هللا رسول أن) ( هريرة أيب حديث ادث اول َ َ ْ ُ َ ََّ ِ َ

َولدت غالما أسود، فقال َ ََ َ َ َْ ًَ َ ُ ْ ٍهل لك من إبل«: َ ِ ِ ْ َ
ِ َ َ َقال» ْ َنعم، قال: َ َ ْ َ َما ألواهنا«: َ َُ َ ْ َقال» َ َمحر، قال: َ َ ٌ ْ ْهل فيها من «: ُ َ

ِ ِ
َ ْ

َأورق َ ْ َقال» َ َنعم، قال: َ َ ْ َ َفأنى كان ذ«: َ َ َ َّ َ َلكَ َقال» ِ َأراه عرق نزعه، قال: َ َ ٌُ َ َُ َ ْ َ
ِ ٌفلعل ابنك هذا نزعه عرق«: ُ َّ َْ

ِ
ُ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ«)٣(. 

دا و ومع ذلك )٤(»ينفيه بأن يعرض حينئذ وهو«: يظهر وجه الداللة فيام قاله أبو داود يف سننه ،

  .)٥(ّعليه باحلد، وال اللعان) (ُّمل حيكم النبي 

ث ادا ِّجاء رجل إىل النبي : قالريض اهللا عنهام؛  عباس، ابن حديث َِ َِّ َ ٌ ُ ََ)(،فقال َ َ ِإن امرأيت : َ َ َ ْ َّ ِ

َال متنع يد المس قال َ ٍ ِ َ ََ ََ ُْ َغرهبا«: َ ْ ِّ َقال» َ َأخاف أن تتبعها نفيس، قال: َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ َفاستمتع هبا«: َ ْ ِْ ْ
ِ َ َ«)٦(. 

                                                        
 ).٤٠٢/ ١٢ البيان للعمراين )١(

 ).٢٣٩/ ١٢املحىل (، )٨٩/ ٩املغني (، )١٨٢/ ٤مي اإلقناع مع حاشية البجري(، )٤٢/ ٧ بدائع الصنائع )٢(

، واللفـظ لـه، )٦٨٤٧(، بـرقم )التعـريض يف جـاء مـا( بـاب، )احلـدود(، كتاب )٨/١٧٣( أخرجه البخاري يف صحيحه، )٣(

، بـرقم )احلمـل بوضـع وغريها زوجها، عنها املتوىف عدة انقضاء( باب، )الطالق(، كتاب )١١٣٧/ ٢(ومسلم يف صحيحه، 

)١٥٠٠(. 

 ).٢٧٩/ ٢ سنن أيب داود )٤(

 ).٨٩/ ٩ املغني )٥(

، )٢٠٤٩(، بـرقم )النـساء مـن يلـد مل مـن تـزويج عـن النهـي( باب، )النكاح(، كتاب )٢/١٧٥( أخرجه أبو داود يف سننه، )٦(

: قـال يرفعـه مل وأحـدهم ،عبـاس ابـن إىل الرواة أحد رفعه: النسائي قال«): ٩٩٠/ ٢(وسكت عنه، وقال يف مشكاة املصابيح 

 .»بثابت ليس احلديث وهذا



 

)٢٥٥٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 دا و َجل بقذف امرأته بالزنى، والرمن ض يعرُلفظ احلديث يفهم الت ّمل جيعله النبـي مع هذا ِّ َّ

) (التعريضذا ا هبًقاذف)يـده، وفيـه تـرد ال أرادها ملن مطاوعة وأهنا الريبة معناه«: اخلطايب: ، قال)١ 

  .)٢(»ذلك غري االختيار كان وإن الفاجرة، نكاح جواز عىل دليل

  وش ذا ادل

 املراد أن سجيتها ال ترد يد المس، ال أن املراد أن هذا وقع منها، وأهنا :قيل«: ابن كثرينوقش بام قاله 

 فإن زوجها واحلالة هذه يكون ؛ال يأذن يف مصاحبة من هذه صفتها) ( فإن رسول اهللا ؛تفعل الفاحشة

 الوعيد عىل ذلك، ولكن ملا كانت سجيتها هكذا ليس فيهـا ممانعـة وال خمالفـة ملـن وردا، وقد ًوثّدي

 ألن حمبته ؛ أباح له البقاء معها؛بفراقها، فلام ذكر أنه حيبها) ( أمره رسول اهللا ؛ا لو خال هبا أحدأراده

 وهـو تفـسري .)٣(»ُ فال يصار إىل الرضر العاجل لتوهم اآلجـل؛ حمققة، ووقوع الفاحشة منها متوهماهل

 .حسن ملعنى احلديث

 .ذهب مالهُتف ،ال متنع سائال، أراد أهنا سخية بأن لفظ احلديث حيتمل أنه  وش

 .)٤(»ال ترد يد ملتمس«: املراد لقالهذا هو  بأنه لو كان وأب

 :، فمن عدة أوجه، منهاوأ ادم ن اول

م ّ فرق اهللا تعاىل بني التعريض باخلطبة والترصيح هبا، فأباح التعريض يف العدة، وحـراو اول 

 .)٥(كذلك يف القذف، ف؛ فافرتقا يف احلكمالترصيح

 ا وا لـيس بقـذف ، »ليـست أمـي بزانيـة، أو أما أنا فلست بزان«: إن التعريض بالزنا كقوله

 وهـا هنـا لـيس يف اللفــظ ، ألن النيـة إنـام تـؤثر إذا احتمــل اللفـظ املنـوي؛رصيـح وال كنايـة وإن نـواه

 .)٦(إشعار به

                                                        
 ).٤٠٢/ ١٢ البيان للعمراين )١(

 .)١٨١/ ٣ (السنن  معامل)٢(

 ).١٢/ ٦ (كثري ابن  تفسري)٣(

 . املرجع السابق)٤(

 ).٨٩/ ٩ املغني )٥(

 ).٥٢٧/ ٢ (شجاع أيب ألفاظ حل يف  اإلقناع)٦(



  

)٢٥٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا، بـدليل مـا ًكام أن التعريض بالسب ال يكون سـبالتعريض بالقذف ال يكون قذفا،  إن او اث 

ّ أن املرشكني كانوا يعرضون بسب النبي وير َّ) (عـىل املـدح إىل عـن اسـمه الـذي يـدل  فيعـدلون

    : هلب، ملا نزلت سورة املسد أيب ، ومن ذلك قول أم مجيل بنت حرب محالة احلطب، امرأةضده

 وأمــــــــــــره أبينـــــــــــا        مذممــــــــــا عصينــــــــــا  

 ،)( هريرة أيب عن؛ فوهو ليس اسمه وال معروفا به فكان الذي يقع منهم مرصوفا إىل غريه بالبداهة

ًأال تعجبون كيف يرصف اهللاَُّ عنـي شـتم قـريش ولعـنهم، يـشتمون مـذمما، « :)( اهللا رسول قال: قال َّ َ ََ ُ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ ْ َُ َ ْ ِّ ُ َ َْ َ َ ُ َ َْ ٍُ َ ِ َ َ

ٌيلعنون مذمما وأنا حممدَو َُّ ُ ََ ُ ً َّ ََ َ َ ََ ْ«)٢(،)١( . 

راا وا٣(» فاسقيا: كل كالم حيتمل معنيني مل يكن قذفا، كقوله«:  قال يف املغني(. 

 بأن الكناية حتتمل معنيني، وبالرغم مـن ذلـك فـإن فيهـا احلـد ون أن ش ذا ادل   

 .بالنية عند احلنابلة وغريهم

ا وسا يف حالة اخلصومةا بظاهرهًحيتمل القذف وغريه، فلم جيعل قذف إن التعريض كالم  ،

 .)٤(كام لو قاله حال الرضا

 مل اا :       ض ا  ن إن ا  وهـو مـذهب املالكيـة، واحلنابلـة يف . إن

  .)٥(رواية، وروي عن اإلمام أمحد رجوعه عنها

مل اا د:  
 :حاب القول الثاين باألثر واملعقولاستدل أص

   ادم ن ار

َّأن: فمنه ما رواه مالك يف املوطأ ِرجلني َ ْ ََ َّاستبا ُ َ ِزمان ِيف ْ َ َعمر َ َ ِبن ُ ِاخلطاب ْ َّ َْ ) (َفقال َ َأحدُمها َ ُ َ ِلآلخر َ َ ْ  َواهللاَِّ: ِ

ِأيب َما ٍبزان َ َ َوال. ِ ِّأمي َ ٍبزانية ُ ِ
َ َ َفاستشار. ِ َْ َ َذلك ِيف َ ِ ُعمر َ َ ُبن ُ ِاخلطاب ْ َّ َفقال َْ َ ٌقائل َ َمدح: َِ َ ُأباه َ َ ُوأمه َ ََّ َوقال. ُ َ َآخرون َ ُ ْقد َ َ  

                                                        
 ).٣٥٣٣(، برقم )( أسامء يف جاء ما( باب، )املناقب(، كتاب )٤/١٥٨( أخرجه البخاري يف صحيحه، )١(

 ).٤٠٢/ ١٢ البيان للعمراين )٢(

 ).٨٩/ ٩ املغني )٣(

 ).٤٠٢/ ١٢ البيان للعمراين )٤(

 ).٨٩/ ٩املغني (، )٢٧٩/ ٩ منح اجلليل )٥(



 

)٢٥٦٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

َكان ِألبيه َ ِ َ ِوأمه ِ
ِّ ُ ٌمدح َ ْ ُغري َ ْ َهذا َ َنرى َ ْأن َ ُجتلده َ َ ِ ْ َّاحلد َ ُفجلده« َْ ََ َ ُعمر َ َ َّاحلد ُ َثامنني َْ

ِ
َ َ«)١(.   

 وجـوب احلـد عـىل مـن القذف ومل يرصح، مما يدل عىلبالتعريض بجلده عمر احلد ثامنني حيث 

ال حد عندنا إال يف نفي أو قذف أو تعريض يرى «:  بقوله مالك، ولذا عقب عليهعرض بغريه ىف القذف

 .)٢(» فعىل من قال ذلك احلد تاما،أن قائله إنام أراد بذلك نفيا أو قذفا

 :فمن عدة أوجه، منهاوأ ادم ن اول، 

وولاا  القرينة الصارفة إىل أحد حمتمالهتا، كالرصيح الذي ال حيتمل قيام  مع تعريض بالزناال

  .)٣(إال ذلك املعنى، ولذلك وقع الطالق بالكناية

ا وا ٤(كالرصيحفصار  ،القذف منه يفهم لفظ  التعريضنإ(. 

ا:  
 القول األول القائل بأنه ليس يف التعريض بعد عرض القولني وما استدل به كل فريق، فإنه يرتجح يل

ًحد مطلقا، وإن نوى به قذفا، وإن وجدت قرينة كأن قال ذلك يف خصومة، وذلك لقوة أدلتهم، السيام 

أدلتهم من السنة النبوية املطهرة، وسالمتها من املعارض، كام أن التعريض حيتمل القـذف وعدمـه، 

 .واحلدود تدرأ بالشبهات كام هو مقرر

* **  

                                                        

، )مـا جـاء يف احلـد يف القـذف والنفـي والتعـريض(، بـاب )الـرجم واحلـدود(كتاب ، )٨٢٩/ ٢( رواه مالك يف املوطأ، )١(

 ).٣٩/ ٨ (السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء ومل أقف له عىل ختريج إال تصحيح األلباين له يف). ٣٠٦٤(قم بر

 ).٨٢٩/ ٢ املوطأ )٢(

 ).٨٩/ ٩ املغني )٣(

 ).١٤٠٧: ص( املعونة )٤(



  

)٢٥٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا :ا  فا.  
القذف : القذف باإلشارة، والثانية: تعرض له الفقهاء يف صورتني؛ األوىل) بغري اللفظ(القذف بالفعل 

 . بالكتابة

رة: أو فا  
  :ارة ا  اس): أ(

 : قذفا إىل قولنياختلف الفقهاء يف وجوب احلد باإلشارة املفهمة من األخرس إن أفهمت

وإليـه ذهـب املالكيـة والـشافعية .   اس  اف ر ا     : ال اول 

 .)١(واحلنابلة

َأرأيت األخرس، :ُقلت» : يف املدونةومما جاء ُّوحتـده  ُوبيعه، ورشاؤه، ُونكاحه، ُهل جيوز طالقه، َ

َوحتد قاذفه، إذا قذف، ِوتقتص له يف اجلراحات، ُّ
ُهذا جائز فيام سـمعت مـن  نعم، :وتقتص منه؟ قال ُّ ٌ

ِوبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من األخرس باإلشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه مالك، ِ ِ ِ ٌ فإن ذلك الزم ؛َ

 .)٢(«لألخرس 

  : د ال اول

َن اإلشارة املفهومة،أل"إن إشارة األخرس املفهمة كالبيان من الناطق؛ ": قالوا َ  ؛َكتابة مـن األخـرسأو ال ّ

َكالنطق من الناطق يف نكاحه وطالقه وبيعه ورشائه، فكذلك تكون يف قذفه إذا فهمت فيه ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ")٣(.  

مل اا : م و ر سا    ٤(وهو مذهب احلنفية. أم(.  

  مل اا الـرشط يف احلـد، وسـبق إن إشارة األخرس ليست قذفا رصحيـا، وهـو : قالوا :د

ُاحلـد ال جيـب ؛ فـإن )٥(بيان أدلتهم عىل ذلك، وألن اإلشارة تـورث شـبهة، واحلـدود تـدرأ بالـشبهات ّ

                                                        

 ).٢٠٠/ ١٠اإلنصاف (، )١١٠/ ١األشباه البن السبكي (، )٣٠٤/ ٥األم (، )٤٦٤/ ٥التاج واإلكليل (، )٧٨/ ٢ املدونة )١(

  ).٢/٧٨املدونة ) ٢(

  .)١٢/٣٥٩املغني (، )٨/٣٥٢روضة الطالبني (، )١٢/٣٧٤البيان ) ٣(

 ).٥٢٦/ ١٠ فتح القدير )٤(

 ).١١٠: ص(األشباه ونظائر البن نجيم (، )٥٢٦/ ١٠العناية (، )٥٢٦/ ١٠ فتح القدير )٥(



 

)٢٥٦٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ِإال بالقذف برصيح الزنا، ُوذلك ال يوجد يف إشارة األخرس، إنام الـذي يفهـم مـن إشـارته الـوطء فـال  ِ
ِ ِ

ُ ُ

ِيتميز الوطء احلرام من غريه ُ ُّ
)١(.  

 نصوا عىل أن األخرس لو أقر بالزنا فإنه ال يقام عليه احلد، فمن باب أوىل إذا قذف بل إن احلنفية قد

، النطـق: ومنهـا«: رشائط اإلقرار باحلديف  غريه بإشارة وإن كانت مفهمة، يبني ذلك الكاساين فيقول

ر يف  دون الكتاب واإلشارة، حتى إن األخرس لو كتب اإلقرا،أن يكون اإلقرار باخلطاب والعبارةوهو 

 ال حد عليه؛ ألن الرشع علق وجوب احلد بالبيان املتناهي، أال ترى -كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة 

 والكتابة ، ال يقام عليه احلد ما مل يرصح بالزنا، والبيان ال يتناهى إال بالرصيح-بالوطء احلرام  أنه لو أقر

 .)٢(» فال يوجب احلد؛واإلشارة بمنزلة الكتابة

 من كناية أهنا فهو :هبا يثبت ال والقذف كناية األخرس إن إشارة  أما قوهلم أي ا ر

 .)٣(بالكناية يصح مل وإن بإشارته النكاح يصح كام األخرس، من ورصيح الناطق،

ّقال ابن القصار» : القرطبي اإلمامقالو ِإن القذف ال يـصح إال بالتـرصيح :ُقوهلم: ُ ُّ َ ِفهـو باطـل بـسائر ؛ ّ ٌ

َأللسنة ما عدا العربية،ا  .)٤(«ُفكذلك إشارة األخرس ِ

ا:  
بعد عرض القولني وما استدل به كل فريق، فإنه يرتجح يل القول األول القائل بأنه جيب عىل األخرس 

 ورشاؤه، ُ بيعهحد القذف بإشارته طاملا كانت مفهمة؛ ألهنا يف حقه كالبيان من الناطق؛ ولذا انعقد هبا

 . وسائر ترصفاتهُالقه،طوُونكاحه 

  : اف رة  اط): ب(
  .وهو مذهب احلنفية والشافعية.   ا  اط رة : ال اول

وإن مل يكن معتقل اللسان «: فقد نص احلنفية عىل كوهنا غري معتربة، قال صاحب جممع الضامنات

 .)٥(»كذا يف أحكام اإلشارة منه. الكفر واإلسالم والنسب واإلفتاء: مل تعترب إشارته مطلقا إال يف أربع

                                                        
  .)٢/٦١٥اهلداية ) ١(

 .)٥٠/ ٧ (ائعالرش ترتيب يف الصنائع  بدائع)٢(

 .)٥٠/ ١١ (للاموردي  احلاوي)٣(

  ).١١/١٠٤اجلامع ألحكام القرآن ) ٤(

 ).٤٥٥/ ٣غمز عيون البصائر (، )٤٥٥: ص( جممع الضامنات )٥(



  

)٢٥٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 :وهو نص الشافعية؛ قال اإلمام الزركيش

 ]صور يف إال لغو العبارة عىل القادر الناطق إشارة[«

 باإلشـارة أردنا وقال املسلمني صف إىل الكفار صف من فانحاز كافر إىل مسلم أشار لو) : أحدها(

 .الدم حلقن ليباتغ أمانا كان األمان

 .كنطقه احلديث رواية يف الشيخ إشارة) : الثانية(

 .الثالث بأصابعه وأشار هكذا طالق أنت قال) : الثالثة(

، وزاد ابـن امللقـن »القديم يف الشافعي عليه نص باإلشارة عليه يرد املصيل عىل سلم إذا: )الرابعة(

 .)١(.»صورة البيع وردها

مل اا : ا رة ا طوهو مذهب املالكية.  ا. 

مل اا استدلوا عىل ذلك بأدلة من الكتاب واملعقول: د: 

َقال{: ، فقوله تعاىل ادم ن اب ارم   ِّرب َ ْاجعل َ َ ًآيـة ِيل ْ َقـال َ َآيتـك َ ُ َّأال َ َتكلـم َ ِّ َ ُ 

َالناس َثالثة َّ َ ٍأيام ََ َّ َّإال َ ًرمزا ِ ْ َ{)٢(.  

دا و موجود وذلك الكالم، منزلة تنزل اإلشارة أن عىل دليل اآلية هذه يف«: قال اإلمام القرطبي 

: هلا قال حني السوداء أمر من وسلم عليه اهللا صىل النبي به حكم ما اإلشارات وآكد السنة، من كثري يف

َعتقها، فا«: فقال السامء إىل برأسها فأشارت ؟)اهللا أين( َ ْ ِ ٌإهنا مؤمنةْ َ ِ ْ ُ َ َّ  هو الذي باإلشارة َاإلسالم فأجاز ؛)٣(»ِ

 حيكم كام بإيامهنا وحكم النار، من به وينجى اجلنة به وتستحق واملال، الدم حيرز الذي الديانة أصل

 .)٤(»الديانة سائر يف عاملة اإلشارة تكون أن فيجب ذلك، يقول من بنطق

                                                        

 ).٣١٤: ص(األشباه والنظائر للسيوطي (، )٥٠٥/ ١األشباه والنظائر البن امللقن (، )١٦٦/ ١ املنثور )١(

 .)٤١: عمران، من اآلية آل) ٢(

حتـريم الكــالم يف (بـاب  ،)املـساجد ومواضــع الـصالة(كتـاب  ،)١/٣٨١(مــسلم يف صـحيحه،   هـذا احلـديث أخرجـه)٣(

 ).٥٣٧ (برقم ،)الصالة، ونسخ ما كان من إباحته

 .)٨١/ ٤ (القرطبي  تفسري)٤(



 

)٢٥٦٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

، أو بيـده قـذف واالهتـام بالزنـا،بالالناطق  السليم شارةإإن  وأ ادم ن اول، وا 

 .)١(لفظالنطق بالك؛ رأسهب

ا:  
بعد عرض القولني وما استدل به كل فريق، فإنه يرتجح يل القول األول القائل بأنه ال جيب احلد عىل 

 .الناطق باإلشارة؛ تغليبا لدرء الشبهة هنا، بخالف األخرس؛ إذ إشارته املفهمة بيان

ًم : فا  
  :ا  اس): أ(

 .)٢(ذهب املالكية والشافعية إىل أن األخرس حيد بالقذف كتابة

 . )٣(بينام ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه ال حد بكتابة القذف من األخرس

 .ودليل القولني ما سبق من أدلة يف اإلشارة

  : ا  اط): ب(
من محل إىل رجل كتابا من رجل وفيه «: تفصيالت كثرية، اللهم إال ما جاء عند املالكيةفلم أظفر فيه ب

 .)٤(»، وهو أشد من التعريضّدُ ح؛ فدفعه إليه، فإن كان يعرف ما فيه" يا ابن الفاعلة "

ا:  
رة يمكن القول بأن املالكية أكثر املذاهب توسعا يف احلد بالقذف ترصحيا وكناية وتعريضا، وإشـا

 .الناطق وكتابته ليست أقل من أن تكون تعريضا؛ وهو مزيد اهتامم باملحافظة عىل األعراض

ًوأكثر املذاهب تضييقا يف احلد بالقذف هم احلنفية، فقد متسكوا بدرأ احلدود بأدنى شبهة، ولذا مل 

من ثم فقد يعتربوا إال اللفظ الرصيح فحسب، وال يوجبون احلد عىل األخرس بحال؛ لوجود الشبهة، و

 ولـوال ،ً مل يكن قـذفا؛ُ الصحيحَبَلو كت«: القدورينصوا عىل أنه ال حيد بالكتابة بالقذف، قال اإلمام 

 .)٥(»ل من الصحيح، وألن القذف بالكتابة فرع عىل القذف بغريهاِبُقلاالحتامل 

                                                        
 ).٣٣٣/ ٥ التاج واإلكليل )١(

 ).٣٦/ ٤قليويب وعمرية (، )٤٥٧/ ١ الشامل يف فقه اإلمام مالك )٢(

 ).١٩٤/ ٦مطالب أويل النهى (، )٥٢٥/ ٥ العناية رشح اهلداية )٣(

 ).٣٠٤/ ١٦ البيان والتحصيل )٤(

 .)٥١٩٤/ ١٠للقدوري،   التجريد)٥(



  

)٢٥٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ال كنايـة، ًويرتجح لدى الباحث أنه حيد بالقذف كتابة إن كـان املكتـوب قـذفا رصحيـا ال تعريـضا و

طاملا أقر كاتب القذف بأنه كاتبه، أو قامت عليـه بينـة؛ النتفـاء الـشبهة  وواضحة، ظاهرة وكانت كتابة

 البيـان بمنزلـة بالكتـاب ، وألن البيان"كالنطق املعنونة املرسومة الكتابة"ٍحينئذ، وملا هو مستقر أن 

  .)١(باللسان

اا ا:  
   اى إم و   ا

ذ م ،ما    رة   
بعد عرض عناية الرشيعة باألعراض وتعريف القذف وحكمه وسبب وجوبه وعلته وحكمته، وما يكون 

ًبه القذف، وبعد ذكر أقوال السادة الفقهاء يف اعتبار القذف باللفظ رصحيا أو كناية أو تعريضا، أو بغري  ً ً

 : ِفهمة أو بالكتابة؛ فإنه يظهر للباحث ما ييلُلفظ كاإلشارة امل

رأي ا:  
يظهر للباحث بجالء؛ صحة وصف مستخدم تقنية التزييف العميق يف صـورة مـن تبـارش فعـل الزنـا، 

َّ، وأنه جيب عليه حد القذف إن ثبت قيامه بذلك المرأة معينة أو رجل معني، وأن القذف "ًقاذفا"بكونه  ٍّ ً ُّ

ّأشد من القذف باللفظ الرصيح الذي أمجع الفقهاء عىل أنه يوجـب حـد القـذف، وأن عرب هذه التقنية 

ْاحلكم يشمل منيشء املقاطع املرئية، وكذلك نارشها َ. 

ًفإن إنشاء مقاطع مرئية باستخدام تقنية التزييف العميق يف صورة من تبارش فعل الزنا؛ يعد قذفا موجبا  ً ّ َ

ْاطع املرئية، وكذلك نارشها؛ فهم سـواء؛ إذ كالمهـا قـاذف، ّللحد، ثم إن احلكم يشمل منيشء املق َ

ً وإن مل يكن لفظا وال كتابة وال إشارة، فهو أشد داللة من ذلك كلـه، وإنـه إذا كـان -أو فعلهام-وفعله 

ّالفقهاء قد اتفقوا عىل أن القذف باللفظ الرصيح يوجب حـد القـذف؛ فـإن القـذف عـرب تقنيـة التزييـف 

ّداللـة الـنص(عند مجهور األصـوليني، و) َفحوى اخلطاب(ُمن باب ما يسمى ًالعميق يعد قذفا  عنـد ) ّ

ُّ؛ فإنـه يعـد مـن - كــاإلمام الـشافعي ومـن تابعـه –ًاحلنفية، وعىل قول مـن يـراه داللـة قياسـا  القيـاس (ُ

 ).األولوي

                                                        

  ).٣/٥١البزدوي  اإلسالم فخر أصول عن األرسار  كشف)١(



 

)٢٥٦٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

  ن ذ :  
ومفهوم،  ة النبوية املطهرة إىل منطوقإنه من املعلوم أن داللة ألفاظ األدلة من الكتاب الكريم والسن

 َاملسكوت أن فيهام ووجه احلرص خمالفة، ومفهوم موافقة، مفهوم :قسمني إىل املفهوم وأنه ينقسم«

ِّسمي األول كان فإن فيهام، له ًخمالفا أو النفي واإلثبات، يف به للمنطوق ًموافقا يكون أن إما عنه  َمفهوم ُ

 املفهـوم عالقـة حيـث مـن ينقـسم املوافقـة ثـم إن مفهـوم�،)١(»َخمالفة َممفهو كان الثاين وإن َموافقة،

 . )٢(منه أدنى أو مساويا له أو املنطوق، من باحلكم أوىل يكون أن إما فهو أقسام، ثالثة إىل باملنطوق

 فيـه جيـزم مل مـا هـو :والظنـي املفهوم، يف به املنطوق حكم معنى بوجود فيه جزم ما هو :والقطعي

 . )٣(عنىبوجود امل

 النـوع  وهذا:القطعي األوىل املوافقة ويمكن القول بأن داللة هذه التقنية عىل القذف من قبيل مفهوم

 باحلكم أوىل ألنه الثالثة شهادة قبول يف كام وزيادة، املنطوق يف الذي املعنى فيه وجد به، إذا مقطوع

 . )٤(قطعا االثنني من

َ فال﴿تعاىل لقوله يشاهبها؛ مما ذلك ونحو ولعنهام مهاموشت وسبهام الوالدين رضب حتريم: ومثاله َ 

ْتقل ُ َهلام َ ٍّأف َُ َوال ُ َتنهرُمها َ ْ َ ْ َ﴾)٥(. 

 الـرضب حتـريم أوىل بـاب ومـن هنرمهـا، وحتـريم للوالـدين أف قـول حتـريم عىل نص هنا فاآلية

 معنى فيها ألن ،النهر ومن أف قول من بالتحريم أوىل وهذه األمور«ذلك،  ونحو واللعن والشتم والسب

 املنهـي املعنى لتحقق ال املظنون، به املقطوع قبيل من هنا ونحوه الرضب وحتريم وزيادة، الضجر

  .)٦(»األعىل عىل به لينبه األدنى ذكر قبيل من أيضا وهو شاهبه، وما الرضب يف عنه

                                                        

  ).٨وليد حممد سعد البنا، ص/ القول الرائق فيام يتعلق باملفهوم املوافق، د)١(

 ).٣١٧/ ١ اجلوامع مجع عىل املحيل اجلالل رشح  عىلالعطار شية حا)٢(

  .)٨وليد حممد سعد البنا، ص/ القول الرائق فيام يتعلق باملفهوم املوافق، د)٣(

  ).١٧٥٧ / ٤ املهذب(، )١٨٧ / ٢ الناظر روضة(، )٣٠٥  املستصفى)٤(

 ).٢٣ :ةاآليمن  اإلرساء،سورة ) ٥(

  ).٣٤اخلليفة، ص داملوافقة، للباحث ولي  مفهوم)٦(



  

)٢٥٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 التـأفيف حتـريم يف كـام معلوما قطعـا املقصود املعنى ذلك كان إن ثم«:  قال عالء الدين البخاري

باألكـل  املفطـر عىل الكفارة إجياب يف كام املقصود هو غريه يكون أن احتمل وإن قطعية؛ فالداللة

  .)١(»ظنية فهي والرشب

 وال ًاجتهـادا ال الـنص بمعنـى ثبـت مـا هبـذا ويقـصدون ،"داللة الـنص": احلنفية وهو ما يسمى عند

  .)٢(ًاستنباطا

 ألنـه قطعا، وهذا كذلك منه يفهم ما الكالم فحوى خلطاب؛ ألنفحوى ا«ومن أسامئه عند اجلمهور 

 .)٣(»مساو له أو به املنطوق من باحلكم أوىل

ــام "فحــوى اخلطــاب"مــصطلح خــص قــد األصــوليني بعــض أن إىل اإلشــارة وجتــدر«  كــان إذا ب

 كـان إذا بام خاص "اخلطاب حلن"مصطلح من املنطوق، وأن باحلكم وأحق أوىل عنه املسكوت

 ٍاملـصطلحات؛ ألنـه حينئـذ هـذه بـني ترادف ال أنه يثبت الذي األمر للمنطوق؛ ًعنه مساويا تاملسكو

 خيـتص وال يعمهـا عندئـذ فمفهـوم املوافقـة لـه؛ مرادفـا ال املوافقـة مفهوم من منها قسم كل سيكون

 . )٤(»ِّبأهيا

 هل هذه الداللة، قياسية أم لفظية؟: وقد يأيت سؤال

لفظية، حتى  داللة املوافقة مفهوم الشافعية أن داللة وبعض واملالكية يةاحلنف من مجهور األصوليني

 مـن – الـشافعية يريـد - األصحاب عند معدود األوىل املوافقة أن مفهوم اجلويني احلرمني ذكر إمام

 :أوهلا: قالوا«: ورد عليهم فقال األقيسة، مراتب يف اهللا رمحه ذكره فقد األقيسة

 وأنـواع الـرضب كإحلـاق املعلـوم والتنبيـه الفحـوى طريـق مـن به طوقباملن عنه املسكوت إحلاق

 هذا أن إىل األصوليني معظم صار وقد. الوضوح من العليا يف الدرجة فهذا التأفيف عن بالنهي التعنيف

 وفحـواه اللفـظ تنبيـه مـن اللفـظ واملـستفاد مـضمون مـن متلقى هو بل األقيسة أقسام من معدودا ليس

                                                        
  ).١/٧٣البزدوي  اإلسالم فخر أصول عن األرسار  كشف)١(

  ). ٢٤٥ /١التنقيح،  غوامض حل يف التوضيح( ،)١/٢٤١. الرسخيس أصول (،)١٠٤ ص الشايش أصول) ٢(

  ).٤٤ ص(الفقه للشريازي،  أصول يف اللمع( ،)٧٣ /١للقايض أيب يعىل  العدة) ٣(

  ).٢٨وليد حممد سعد البنا، ص/القول الرائق فيام يتعلق باملفهوم املوافق، د(، )١/١١٥األدلة للسمعاين  قواطع) ٤(



 

)٢٥٦٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ذلـك  يف واألمـر بـه مـرصحا لـيس أنـه فمتعلقـه قياسـا ذلـك سـمى ومـن ومبنـاه هصيغت من كاملستفاد

 . )١(»قريب

 قيـاس أن الداللـة وغـريهم الـشافعي أصحاب وبعض أصحابنا بعض ظن«: البخاريعالء الدين قال 

 مؤثرة جامعة وعلة كالرضب وفرع كالتأفيف مثال أصل وجد وقد ذكرنا ما عىل توقف ملا: فقالوا جيل؛

 كـام ولـيس جليـا، سـميناه ًظاهرا كان ملا أنه إال ذلك إال معنى للقياس ال إذ قياسا؛ يكون ذىاأل كدفع

 القيـاس مـن مثبتـي به االحتجاج صحة عىل العلم أهل اتفق وهلذا... اجلمهور إليه ما ذهب عىل ظنوا

 . )٢(»الظاهري داود عن نقل ما إال ونفاته

 النهـي منه يفهم اخلطاب بأن سامع عليه ورد القياس ببا من أنه إىل الشافعي وذهب«: قال الزركيش

 .)٣(»بالقياس بالتعبد يؤمن مل وإن بذلك القياس ويؤمن طرق يف ينظر مل وإن الرضب عن

 .)٤(»اللفظية فحوى الداللة إىل اإلسناد وهو األول املذهب هو إنام واألشبه«: اآلمدي وقال

 .اللفظ طريق من ثابت أو حلنه اخلطاب فحوى أو النص داللة مسامه كان أيا املوافقة بمفهوم فالثابت

 الباحـث كـون من النص داللة عىل ينطبق ما عليه فينطبق لغوية، األحكام عىل داللته إن«: واخلالصة

 بقطعية يتعلق مما ذلك وغري فقيها، كونه وال يشرتط اللغوي الوضع وأسباب العربية بأرسار عاملا عنه

  .")٥(»واملساواة  األولويةواشرتاط ظنيتها، أو العلة

 صـح حتـى الـنص بمنزلـة النص داللة ثم«: وكذا عند احلنفية الذين يسمونه داللة النص، قال الشايش

 .)٦(»النص العقوبة بداللة إثبات

 احلديثـة؛ فهـذه التقنية الوسائل جرائم احلدود باستخدام مرتكبي عىل احلدود تطبيق جيب«كام أنه 

 آلة مستخدما الناس يقذف فالذي تنفيذها، املراد اجلريمة أدوات وآالت إال هي ااإللكرتونية م الوسائل

                                                        
  )٦١ / ٢ الربهان للجويني) ١(

  ).١/١١٦البزدوي  اإلسالم فخر أصول األرسار عن كشف) ٢(

  ).٣/٩٣ املحيط للزركيش البحر) ٣(

  ).٧ /٣اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  )٤(

  ).٣٧ص البنا، سعد حممد وليد/د املوافق، باملفهوم علقيت فيام الرائق القول) ٥(

  ).١٠٥ الشايش، ص أصول) ٦(



  

)٢٥٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 سـواء احلـدود إقامة يف فرق إذن فال اللسان، مستخدما آلة يقذف الناس كالذي تقنية التزييف العميق؛

 .ُ؛ وذلك لتحسم مادة الفساد)١(»حديثة أو تقليدية بطريقة اجلريمة ارتكبت

ّوبني حق اآلدمي ِّ بني حق اهللا،ٌمشرتكعىل أن هذا احلد  ٍرشع احلدود ملصلحة ترجع تعاىل ّن اهللا ؛ فإِّ
َ َ

ِوكل جناية يرجع فسادها إىل العامة، ِإىل عامة الناس، ٍ
ُ ُكـان اجلـزاء ؛ ِومنفعة جزائها يعـود إىل العامـة ُّ

َّالواجب هبا حق اهللا، ِّوهذا املعنى موجود يف حد القذف؛ ُ ِألن مصلحة الصيانة ٌ َ ِ ودفـع الفـساد حيـصل َّ
َ

ّللعامة بإقامة هذا احلد ِ  عـن جـرم املُ ألهنـا متنـع؛اً حـدودُ الـرشعيةُسميت العقوبات، السيام أنه قد )٢(ِ

 .)٣(اجلريمة ِه عن إتيانَ ومتنع غري،ِاملعاودة

  

                                                        

  ).٣٣محزة، ص بن اإللكرتونية، د سامل اجلرائم عىل احلدود تطبيق إمكانية  مدى)١(

  .)١/٣٨٢اهلداية (، )٧/٥٦بدائع الصنائع ) ٢(

  ).٨/٦تاج العروس ) ٣(



 

)٢٥٧٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 
 

ا م :  
 :بعد متام هذا البحث، وهللا الفضل واملنة؛ فإنه يمكن حرص أهم نتائجه فيام ييل

 متطورة للقيام أساليب عن تبحث التي احلديثة؛ األىل احلاسب علوم أحد" هو االصطناعي ّالذكاء - 

 ."خمرجات ونتائج وترصفات ذكاء اإلنسان تشابه واستنتاجات بأعامل

وتتـرصف عـىل النحـو الـذي ، ّصطناعي إىل الوصول إىل أنظمـة تتمتـع بالـذكاءّ هيدف الذكاء اال - 

 .التعلم والفهميترصف به البرش من حيث 

أو ُّتعلـم اآللـة ، والنظم اخلبرية، واالصطناعية  الشبكات العصبيةّمن أهم فروع الذكاء االصطناعي - 

 .)الروبوت (اإلنسان اآليلُّ، والتعلم العميق، ومعاجلة اللغات الطبيعية، التعلم اآليل

أنـه أنـتج عـرب استطاعت تقنيات الـذكاء االصـطناعي أن تقـدم خـدمات مفيـدة للبـرشية، مـن ذلـك  - 

 بـرياخللنظـام ، كام أنـتج عـرب االشبكات العصبية أجهزة وأنظمة حتاكي هبا فكرة عمل العقل البرشي

ــاد عــدة جمــاالت ك ، كمستــشار طبــينظامــا يعمــل ــائي كــام أف جمــاالت ومجــاالت التــصنيع الكيمي

اجد خزانات ِالكشف عن مواقع تو، كام يستخدم يف اإللكرتونيات واحلاسبات واالتصاالت والقانون

طـائرات ، فضال الاآلالت األوتوماتيكية ذاتية احلركة، وكذلك النفط والغاز الطبيعي يف باطن األرض

 .صغرية ذاتية القيادة بدون طيارال

َهذه التقنيات تعد يف الغالب سالحا ذا حدين، يمكن اسـتخدامه يف اخلـري الكثـري، كـام يمكـن أن  -  َ ً

ت بعض اجلرائم عرب ممارسات ووسائل استخدمت فيها بعض يستخدم يف الرش املستطري، ولذا ظهر

 .تقنيات وبرامج الذكاء االصطناعي

ّ إىل أنه يباح من استخدامات الـذكاء االصـطناعي مـا يكـون -يف املبحث األول–توصل الباحث  - 

ِّنافعا، غري مصادم لنص حمرم أو أصل رشعي معترب، ومل يرتتب عليه حمذور رشعي ّ ًٍ. 

ًلعمل يف جماالته وابتكار جماالت أخرى نافعة يعد من فروض الكفايـات؛ نظـرا يرى الباحث أن ا -  ُُّ

 .ألمهيتها وتوقف كثري من املجاالت اليوم عىل براجمها

قام الباحث بوضع ضوابط عامة ملرشوعية استخدامات الذكاء االصطناعي من حيـث مـضموهنا،  - 

االصطناعي؛ وذلك للتفريـق بـني  الذكاء ةأنظم لعمل احلاكمة األخالقية وهي أشبه ما يكون باملبادئ

 .املرشوع من هذه االستخدامات وغري املرشوع منها



  

)٢٥٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إن كان مستخدم هذه التقنية يف اهتام غريه؛ هو من قام بفعلها ثم أظهر غريه كأنه الفاعل؛ فقد مجع  - 

 .ُبني جريمتني؛ فعل اجلريمة واهتام الربيء، وإن مل يكن فاعلها فجرمه هو اهتام الربيء

 ونقل ولصق بي تركةي يف عملاالصطناعي  الذكاءاتي تقنفيأحد أشكال توظ«: التزييف العميق هو - 

 املحتوى من الكالم واحلركات مـن أجـل حماكـاة اغةيص  مع إعادةقي بشكل دقوهاتيديملحتوى ف

 .» حمتوى املوضوع والفكرةثي عنه من حتلفخي والعام  يف الشكلهيوازي أصيل ويديف

 يف عدة جماالت، هي الرتفيه، واألغراض السياسية، قيالتزييف العمدامات تقنية يمكن حرص استخ - 

املرصفية، فضال عن التشهري باآلخرين وهو األكثر  عىل احلسابات التالعب باألدلة اجلنائية، واالعتداء

 .استخداما السيام يف االهتام الغري بمامرسة الرذيلة

وفق املعطيات املتاحـة، واالسـتخدامات – قيتزييف العمالّاجته الباحث إىل القول بتحريم تقنية  - 

 عىل األفراد ِّغلبة االستخدام الضار، ولزوم تتبع القائمني عليها، ومنعهم استخدام هذه التقنية؛ ل-القائمة

 .واملجتمعات، واستدل عىل ذلك بعدة أدلة

ًايـة، أو تعريـضا، ًتعرض الباحث ملا يكون به القذف، كالقذف باللفظ سـواء أكـان رصحيـا، أو كن - 

 .والقذف بغري اللفظ، كالقذف باإلشارة، أو بالكتابة مقارنا ذلك مقارنة فقهية

 بكونـه الزنـا، فعـل تبـارش مـن صورة يف العميق التزييف تقنية مستخدم وصف صحة يرى الباحث - 

ًمعينة المرأة بذلك قيامه ثبت إن القذف ُّحد عليه جيب وأنه ،"ًقاذفا" ًمعينا، ٍرجل أو ّ  عـرب القذف وأن َّ

 احلكم القذف، وأن ّحد يوجب أنه عىل الفقهاء أمجع الذي الرصيح باللفظ القذف من أشد التقنية هذه

ْاملرئية، املقاطع منيشء يشمل  .نارشها؛ إذ كالمها قاذف وكذلك َ

  :تا
 :وأما توصيات البحث، فمن أمهها ما ييل

دة من التقدم التقني القائم عـىل أنظمـة الـذكاء يويص الباحث احلكومات ورجال األعامل باالستفا - 

 .االصطناعي ودعم مرشوعات قومية تنهض بأمتنا العربية واإلسالمية والعامل أمجع

االصطناعي موضع االعتبار؛  الذكاء أنظمة لعمل احلاكمة األخالقية يويص الباحث بوضع املبادئ - 

 .تنا وأسس ديننا وأخالقنالتكون ضامنة ألمن املجتمعات واألفراد، واحلفاظ عىل هوي



 

)٢٥٧٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

 العلـوم خدمـة يف وبراجمـه االصـطناعي الـذكاء تقنيـات توظيـف اجلـاد عـىل بالعمـل يـويص كام - 

 .والفضائل األخالق ونرش واآلداب الرشعية

ّالعمل احلثيـث عـىل كـبح االسـتخدام غـري املـرشوع لتقنيـات الـذكاء االصـطناعي بـشتى الطـرق  - 

تعزيز  ملنتهكي حرمات الـأفراد والدول، والعمل اجلاد عىل والوسائل املرشوعة، والتصدي احلازم

 .األمن السيرباين واحلفاظ عىل اخلصوصية

 االلكرتونيـة السـيام املتعلقـة بتقنيـات العدالة اجلنائية للتعامل مـع اجلـرائماألمن وتأهيل أجهزة  - 

 .الذكاء االصطناعي

 الفقـه اإلسـالمي باألحكـام الفقهيـة الفقهيـة وفقهـاء األمـة والبـاحثني يف املجـامع اهتامم رضورة - 

املتعلقة باستخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي عىل وجه التفصيل، ووضع سـبل التـصدي احلـازم 

جلرائم الذكاء االصطناعي وحتديد عقوبتها طبقا لتوصيفها؛ حلامية األفـراد واملجتمعـات مـن هـذه 

 . اجلرائم املستجدة

 ومتابعة املستجدات الفنية يف جمال التـشفري واحلجـب، املسارعة يف حجب املواقع اإلباحية، - 

 .والتواصل مع حمركات البحث العاملية عىل شبكة االنرتنت ملنع ظهورها

 اإلباحيـة خطـر مـن وللتحـذير التوعـوي، بالـدور للقيـام املـساجد وأئمـة التأكيد عىل دور خطبـاء - 

ْاملرئية اطعواملق الصور ونرش التصوير يف التوسع وخطر الوخيمة، وعواقبها  حاجة وال رضورة دون َ

 .ملحة

رضورة قيام وسائل اإلعالم بشتى أنواعها؛ بواجبهـا التثقيفـي حيـال اجلـرائم اإللكرتونيـة، وكيفيـة  - 

 .مواجهتها، ومنع أسباهبا، وكيفية اإلبالغ عنها

 منع إصدار برامج التزييف العميق، وجتريم تداوهلا، مع العمل احلثيث عىل إنـشاء بـرامج كـشف - 

ْ للصور واملقاطع املرئية، وحتريرهـا الوصفية فحص البيانات، عرب )Deepfake(التزييف العميق  َ

ـــة وفحـــصها لوقـــف التـــضليل وتغيـــري احلقـــائق، وتـــرويج الـــشائعات، ومـــن ذلـــك  اســـتخدام تقني

)blockchain ( خرجات ونرش املعلوماتُ تتبع مصدر املالتي يمكنهاملكافحة اخلداع الرقمي. 



  

)٢٥٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تقنني الربجمة بإصدار أكواد لكل مـربمج؛ ملعرفـة مـصدر التقنـني -إن أمكن–الباحث كام يقرتح  - 

اليسء الضار، وليسهل الوصول إىل املربمج الذي يستخدم خمرجاته يف اإلساءة لآلخرين، أو اإللزام 

 .، أو ما شابهالتوقيع الرقمي جلميع مقاطع الفيديوب

 خلاصة بالعمل عرب مواقع التواصـل االجتامعـيجتنب نرش التسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو ا - 

 . املايللوقوع يف فخ االحتيالل اتالفي

 أي أو االجتامعـي التواصـل مواقـع عـىل الشخصية معلوماهتن أو لصورهن النساء نرش من احلذر - 

 .دنيئة أغراض يف واستعامهلا والتخزين للتحميل تتعرض ال حتى رضورة، ال حيث أخرى؛ مواقع

 يكون أن: االنرتنت شبكة عرب زوجته مع التواصل وأراد ًمسافرا الزوج كان إن أنه حثالبا يويص كام - 

 ُّترسب من ًمنعا الفيديو؛ أو بالصورة بتصويرها يقوم وأال قليل، وهو آمن، تطبيق أو برنامج عرب التواصل

 الصور إرسال هبا يتم التي الوسائل وألن عظيمة، مفاسد من عليه يرتتب ملا االخرتاق؛ أو الصور، هذه

 والتجـسس للتنـصت عرضـة فهـي االجتامعـي؛ التواصـل وسـائل عرب اإلرسال تم إذا آمنة، خاصة غري

 .رسقته أو اهلاتف بفقد لآلخرين وصوهلا أو االنرتنت لشبكة خمرتق أو قرصان أو هاكر وتعدي

خرين دون بينة، عدم الترسع يف احلكم عىل اآلخرين قبل التبني والتثبت، وعدم نرش ما فيه اهتام لآل - 

 .واحلذر كل احلذر من نرش ما فيه قذف لآلخرين؛ إذ املشاركة فيه مشاركة يف جريمة القذف

 

  



 

)٢٥٧٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 
 

  ):) ً ّاا
حميـا بـن مـسعد الـسحيمي، رسـالة ماجـستري، كليـة : أحكام القذف يف الرشيعة اإلسالمية، للباحـث

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢رى، مكة املكرمة، الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم الق

ـ، هـ٦٣١: اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل الثعلبي اآلمدي، ت

 . لبنان- دمشق-املكتب اإلسالمي، بريوت: ط

: ـ، طهــ١٤٢٠: إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين، ت

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : مي، بريوت، الطبعةاملكتب اإلسال

هاشم أمحد حممد، ط، اهليئة املرصية العامة : ّأساسيات الذكاء االصطناعي، كيفن واريك، ترمجة

 .م٢٠١٣للكتاب،

ّاستخدام الذكاء الصناعي يف تطبيقات اهلندسة الكهربائية، دراسة مقارنـة، للباحـث قتيبـة مـازن عبـد 

 .م٢٠٠٩ري يف نظم املعلومات اإلدارية، األكاديمية العربية يف الدنامرك، املجيد، رسالة ماجست

عبداهللا بن . استخدام تقنية احلاسب يف العلوم اإلسالمية والعلوم املساندة أحكام وضوابط رشعية، د

 .م٢٠٠٧مبارك آل سيف بحث منشور بشبكة األلوكة عام 

 يف الفربكة اإلعالمية، للباحثتني حياة بلواضح، "التزييف العميق"استخدام تقنية الذكاء االصطناعي 

 .م٢٠٢١سامح إبراهيم، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، 

دار : ـ، طهـ٩٢٦: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، ت

 .م٢٠٠٠ - ه ١٤٢٢األوىل، :  بريوت، الطبعة-الكتب العلمية 

األشباه والنظـائر عـىل مـذهب أيب حنيفـة الـنعامن، لـزين الـدين بـن إبـراهيم، املعـروف بـابن نجـيم 

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩األوىل، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية، بريوت : ـ، طهـ٩٧٠: املرصي، ت

 هـ، ٨٠٤: ابن امللقن، تاألشباه والنظائر يف قواعد الفقه، لرساج الدين أيب حفص عمر املعروف بـ 

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األوىل، :  السعودية، الطبعة-دار ابن القيم، الرياض : ط

دار الكتب العلمية، : ـ، طهـ٧٧١: األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت

 .م١٩٩١ -ـهـ١٤١١األوىل : الطبعة

دار الكتـب : ـ، طهــ٩١١: بكـر، جـالل الـدين الـسيوطي، تاألشباه والنظائر، لعبد الـرمحن بـن أيب 

 .م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١األوىل، : العلمية، الطبعة



  

)٢٥٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

دار الكتب : ، طـهـ٤٨٣: ، تحممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، أصول الرسخيس

 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة االوىل ، العلمية بريوت لبنان

 –دار الكتاب العريب : ، طـهـ٣٤٤: ت حممد بن إسحاق الشايش  نظام الدين أمحد بن،أصول الشايش

 .بريوت

دار ابن اجلـوزي، : عبد الرمحن بن معمر السنويس، ط/ اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات، د

 .ـهـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 

 الـرشيعة وليد بن عيل احلـسني عـضو هيئـة التـدريس بكليـة. اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، د

 . م٢٠٠٩ـ، هـ١٤٣٠ُدار التدمرية بالرياض، الطبعة الثانية، : وأصول الدين بجامعة القصيم، ط

: ـ، طهـ٧٥١: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، ت

 ـ هـ١٤٢٣األوىل، : دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، السعودية، الطبعة

 - دار الفكر : ـ، طهـ٩٧٧: يف حل ألفاظ أيب شجاع، ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، تاإلقناع 

 .بريوت

ّاألم،   .م٢٠٠١األوىل : دار الوفاء املنصورة، الطبعة: ـ، طهـ٢٠٤: ، تلإلمام الشافعيُ

 . م٢١١١مجيل عبد الباقي الصغري، دار الفكر العريب، القاهرة، . اإلنرتنت والقانون اجلنائي، د

: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل، املتوىف

 .الثانية: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: ـ، طهـ٨٨٥

. ّأنظمة املعلومات املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي بني املفـاهيم النظريـة والتطبيقـات العمليـة، د

ّلوطني العارش حول أنظمة الذكاء االصطناعي، جامعـة سـكيكدة، اجلزائـر، خوالد أبو بكر، امللتقى ا

 .م٢٠١٢

 .عامل الكتب: ـ، طهـ٦٨٤:  القرايف، تلإلمامأنوار الربوق يف أنواء الفروق، 

 دار الكتاب اإلسالمي : ُالبحر الرائق رشح كنز الدقائق، البن نجيم املرصي، ط

دار : ـ، طبعـةهــ٧٩٤: حممـد بـن عبـد اهللا الزركـيش، تالبحر املحيط يف أصول الفقه، لبـدر الـدين 

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤األوىل، : الكتبي، الطبعة



 

)٢٥٧٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحـد الكاسـاين احلنفـي، ت

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ـ، طهـ٥٨٧

 الفقـه، لعبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلـويني، امللقـب بإمـام الربهان يف أصول

 . م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨األوىل :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية بريوت : ـ، طهـ٤٧٨: احلرمني، ت

البيان يف مـذهب اإلمـام الـشافعي، أليب احلـسني حييـى بـن أيب اخلـري بـن سـامل العمـراين اليمنـي 

 .م٢٠٠٠ -ـهـ١٤٢١األوىل، : جدة، الطبعة –دار املنهاج : ـ، طهـ٥٥٨: الشافعي، ت

البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أليب الوليد حممد بن أمحـد بـن 

ـ، هــ١٤٠٨الثانيـة، :  لبنـان، الطبعـة-دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت : ـ، طهـ٥٢٠: رشد القرطبي، ت

 م ١٩٨٨

 دور التقنيات الذكية يف احلياة اليومية للبرش، د إهياب خليفة بحث منـشور عـىل موقـع تأثريات تزايد

 . أبوظبي-املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة

ّتاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد بن عبد الرزاق َّامللقب بمرتىض الزبيدي، ت، ّ ـ، هـ١٢٠٥: ّ

 .دار اهلداية: ط

دار : ـ، طهــ٨٩٧: ، ملحمد بن يوسـف بـن أيب القاسـم العبـدري، تالتاج واإلكليل ملخترص خليل

 .ـهـ١٣٩٨الفكر، عام 

 هـ، ٧٤٣: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لعثامن بن عيل البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، ت

 . هـ١٣١٣األوىل، :  بوالق، القاهرة، الطبعة-املطبعة الكربى األمريية : ط

 –دار الـسالم :  هــ، ط٤٢٨: محد بن حممد بن جعفر بن محدان القدوري، تالتجريد للقدوري، أل

 .م٢٠٠٦ -ـهـ١٤٢٧الثانية، : القاهرة، الطبعة

حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب املسمى حاشية البجريمي عىل اخلطيب، لسليامن بن حممد بـن 

ّعمر البجريمي املرصي الشافعي، ت ْ
ِ

َ َ  .م١٩٩٥ - ـهـ١٤١٥دار الفكر، : ـ، طهـ١٢٢١: ُ

: ـ، طهــ٩٧٤: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ألمحد بن حممد بـن عـيل بـن حجـر اهليتمـي، ت

 . م١٩٨٣ـ، هـ١٣٥٧املكتبة التجارية الكربى بمرص، 



  

)٢٥٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كريمة حممـود . أسامء السيد حممد، د. ّتطبيقات الذكاء االصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، د

 .م٢٠٢٠ريب والنرش، املجموعة العربية للتد. حممد، ط

ـ هـ١٤٢٤األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: التعريفات الفقهية، ملحمد عميم اإلحسان الربكتي، ط

 .م٢٠٠٣ -

مكتبـة : ، طـهــ٣٢٧: تتفسري ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد التميمي، الرازي ابن أيب حاتم 

 . هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة،  السعودية-نزار مصطفى الباز 

 عبد احلق بن غالب بـن عطيـة األندلـيس ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= تفسري ابن عطية 

 . هـ١٤٢٢ -األوىل : الطبعة، بريوت –دار الكتب العلمية : ، طـهـ٥٤٢: تاملحاريب 

و إسـحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي، أبـ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن= تفسري الثعلبي 

 ، ـهـ٤٢٧: ت

: تعبد الرمحن بن نـارص الـسعدي ، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان= تفسري السعدي 

 . م٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢٠األوىل : الطبعة، مؤسسة الرسالة: ، طـهـ١٣٧٦

 ،ـهـ٤٨٩: ت ، املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزى السمعاينيبأل ،تفسري السمعاين

 .م١٩٩٧ -ـهـ١٤١٨األوىل، : الطبعة، السعودية –ر الوطن، الرياض دا: ط

دار طيبة للنرش : ـ، طهـ٧٧٤: تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش، ت

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠الثانية : والتوزيع، الطبعة

يب بكـر األنـصاري اخلزرجـي اجلـامع ألحكـام القـرآن، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أ= تفسري القرطبـي

  م ١٩٦٤ -ـ هـ١٣٨٤الثانية، : القاهرة، الطبعة –دار الكتب املرصية : ـ، طهـ٦٧١: القرطبي، ت

 - دار الكتب العلمية : ، طـهـ٣٣٣: تأبو منصور املاتريدي ، تأويالت أهل السنة= تفسري املاتريدي 

 بريوت، لبنان

 . هـ١٤١٢: الطبعة، باكستان –مكتبة الرشدية : ط املظهري،  حممد ثناء اهللا،التفسري املظهري

الثانيـة ، : الطبعـة، دمشق –دار الفكر املعارص : ، طد وهبة بن مصطفى الزحييل، التفسري املنري

 . هـ١٤١٨



 

)٢٥٧٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

تقنية املركبات املـستقلة ذاتيـة القيـادة دليـل لـصانعي الـسياسات، جـيمس أندرسـون وآخـرون، ط، 

 .٢٠١٦مؤسسة راندك، كاليفورنيا، 

، دار الكتـب العلميـة: ، ط)٢١ص(عبداحلميد بـسيوين، ، تكنولوجيا الشبكات العصبية االصطناعية

 .م٢٠٠٨األوىل، : القاهرة، الطبعة

دار الكتب : ، طـهـ٧١٩ ت. البخاري احلنفي التوضيح يف حل غوامض التنقيح، عبيد اهللا بن مسعود

 .م١٩٩٦ -ـ هـ١٤١٦، العلمية

مؤسسة الرسالة، : ـ،  طهـ٣١٠: آن، ملحمد بن جرير أيب جعفر الطربي، تجامع البيان يف تأويل القر

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة

 –دار املعرفـة : ـ، طهــ٧٩٥: جامع العلوم واحلكم، لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنـبيل، ت

 .ـهـ١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، 

بكلية الرشيعة، قسم القضاء د املزيني، ماجستري غازي بن فهللباحث ، ٦٣جرائم احلاسب اآليل، ص

 .ـهـ١٤٣٠-والسياسة الرشعيةـ برنامج ماجستري األنظمة، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

األوىل، : املغرب، الطبعة –دار املعرفة : اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم، ط

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨

ـ، وأمحـد الربلـيس املعـروف هــ١٠٦٩: تد بن سـالمة املعـروف بقليـويب، حاشية أمحد بن أمح

ــــرية،  ــــووي، ط٩٥٧: تبعم ــــاج الن ــــىل منه ــــيل ع ــــدين املح ــــالل ال ــــىل رشح ج ـــــ، ع دار :  ه

 .م١٩٩٥ـ،هـ١٤١٥الفكر

حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، حلسن بن حممد بن حممود العطـار 

 . دار الكتب العلمية:ـ، طهـ١٢٥٠: الشافعي ت

 الكبري، أليب احلـسن عـيل بـن حممـد بـن حبيـب البـرصي البغـدادي، الـشهري باملـاوردي، ياحلاو

 .دار الفكر ـ بريوت: ـ، طهـ٤٥٠: املتوىف

: دار اجليـل، الطبعـة: ـ، طهــ١٣٥٣: درر احلكام يف رشح جملـة األحكـام لعـيل حيـدر أفنـدي، ت

 م ١٩٩١ -ـ هـ١٤١١األوىل، 



  

)٢٥٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ييف العميق، الصادر عن الربنامج الوطني للذكاء االصطناعي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، دليل التز

 .م٢٠٢١يوليو 

دار الكتب : عبدالفتاح بيومي حجازي، ط. الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، د

 .م٢٠٠٢القانونية، 

شيخ هجريه، .وين للقرض الشعبي اجلزائري، دّدور الذكاء االصطناعي يف إدارة عالقة الزبون اإللكرت

، جامعـة ٢، العـدد ١٠بحث منشور باملجلة األكاديميـة للدراسـات االجتامعيـة واالنـسانية، املجلـد 

 م٢٠١٨حسيبة بن بوعيل، 

عيسى العمري، بحث منشور .دور تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعرفة ىف بناء الذاكرة التنظيمية، د

 .م٢٠١٥، عام ٥، العدد ٢٧ للدراسات األمنية والتدريب، املجلد باملجلة العربية

دار : ـ، طهـ٦٨٤: الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف، ت

 م ١٩٩٤األوىل، :  بريوت، الطبعة-الغرب اإلسالمي

باي حممد، .سامية شهبي قمورة، د.ّالذكاء االصطناعي بني الواقع واملأمول، دراسة تقنية وميدانية، د

 اجلزائـر "حتد جديد للقـانون: ّالذكاء االصطناعي"حيزية كروش، ضمن أبحاث امللتقى الدويل .د

 .م٢٠١٨نوفمرب 

عـيل صـربي فـرغيل، ط، عـامل املعرفـة . د: ّالذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله، آالن بونيه، ترمجة

 .م١٩٩٣

 بالل جناجرة، بحـث منـشور عـىل موقـع جولـدن أكـاديمي، عـام ّالذكاء اإلصطناعي والفريوسات، د

 .م٢٠٢٠

 - املركز الدويل لدراسة الراديكالية: طّالذكاء االصطناعي ومكافحة التطرف العنيف، ماري رشوتر، 

 .لندن

املكتـب املـرصي احلـديث، : د حممد عيل الـرشقاوي، ط.ّالذكاء الصناعي والشبكات العصبية، أ

 .م١٩٩٦

 حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبـي الظـاهري يب، ألم األندليسرسائل ابن حز

 ، ـهـ٤٥٦: ت



 

)٢٥٨٠(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

دار هنـضة مـرص، الطبعـة األوىل، : طارق جالل حممد، طبعـة: الروبوت، روجر بريدمجان، ترمجة

 .م٢٠٠٧

الفكر دار : ـ، طهـ١١٢٧: روح البيان، إلسامعيل حقي بن مصطفى االستانبويل احلنفي اخللويت، ت

 .بريوت –

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد اهللا 

الثانية : ّمؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: ـ، طهـ٦٢٠: بن أمحد بن قدامة املقديس، ت

 .م٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٣

ن أمحد، املفتي الرشعي بدائرة القضاء الرشعي، أبو سد الذرائع، للشيخ حممد الشيباين بن حممد ب

ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهو بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، التابع ملنظمة 

 ).م١٩٩٥/ ، الدورة التاسعة، إبريل)١٣٥١/ ٩(املؤمتر اإلسالمي بجدة، 

: دار الرسالة العاملية، الطبعة: ـ، طهـ٢٧٣: سنن ابن ماجة، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، ت

 م ٢٠٠٩ -ـ هـ١٤٣٠األوىل، 

ْسنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين، ت دار : ـ، طهــ٢٧٥: ِِّ

  م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : الرسالة العاملية، الطبعة

ْسنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة  ـ، هــ٢٧٩: بن موسى بن الضحاك الرتمذي، تَ

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : مرص، الطبعة –مصطفى البايب احللبي : ط

إسامعيل بن وصفي األغا، رسـالة دكتـوراة، جامعـة نـايف . سوء استخدام تقنية اإلنرتنت واجلوال، د

 .ـهـ١٤٣٠للعلوم األمنية، عام 

ّ عبد اهللا، تاج الدين السلمي الـدمريي الـدمياطي املـالكبهرام بن، لالشامل يف فقه اإلمام مالك َ ْ
ِ ِِّ َّّ : ي، تِ

 .م٢٠٠٨ -ـ هـ١٤٢٩األوىل، : الطبعة، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث: ، طـهـ٨٠٥

دار إحيـاء : ـ، طهـ٦٧٦: رشح النووي عىل صحيح مسلم ملحيي الدين حييى بن رشف النووي، ت

 .ـهـ١٣٩٢الثانية، : بعةبريوت، الط –الرتاث العريب 

مكتبة الرشد للنرش : ـ، طهـ٤٥٨: شعب اإليامن، أليب بكر البيهقي، أمحد بن احلسني اخلراساين، ت

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األوىل، : والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة



  

)٢٥٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ـ، هــ٣٩٣: محاد اجلوهري الفارايب، تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نرص إسامعيل بن 

 م ١٩٨٧، ـ هـ١٤٠٧الرابعة :  بريوت، الطبعة-دار العلم للماليني : ط

األوىل، : دار طـوق النجـاة، الطبعـة: صحيح البخاري، أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري، ط

 .ـهـ١٤٢٢

دار إحيـاء : ـ، طهــ٢٦١: صحيح مسلم، أليب احلسن مسلم بـن احلجـاج القـشريي النيـسابوري، ت

 .بريوت –الرتاث العريب 

  م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األوىل : الطبعة، لبنان –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : ط

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، : الطبعة

: العدة يف أصول الفقه، للقايض أيب يعىل حممـد بـن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف ابـن الفـراء، ت

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ة الثاني: ـ، الطبعةهـ٤٥٨

 - ـهـ١٤٢١األوىل : مكتبة العبيكان، الطبعة: علم املقاصد الرشعية، لنور الدين بن خمتار اخلادمي ط

 .م٢٠٠١

العناية رشح اهلداية ألكمل الدين أيب عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي 

 .دار الفكر: ـ، طهـ٧٨٦: البابريت، ت

لبصائر يف رشح األشباه والنظائر، أليب العباس شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي، غمز عيون ا

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ط ـ،هـ١٠٩٨: ت

:  هــ، ط٨٥٢:فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين الـشافعي، ت

 .ـهـ١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة 

: ـ، طهــ٨٦١: فتح القدير، للكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ت

 .دار الفكر

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غانم شهاب الدين النفراوي األزهـري 

 .مكتبة الثقافة الدينية: ـ، طهـ١١٢٦: املالكي، ت

دار الكتـب : ـ، طهــ١٠٣١: دين حممد بن تاج العارفني املنـاوي القـاهري، تفيض القدير، لزين ال

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥االوىل : لبنان، الطبعة –العلمية بريوت 



 

)٢٥٨٢(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ، طـهــ٤٨٩: ت ،الـسمعاين  املظفريب، ألقواطع األدلة يف األصول

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٨األوىل، : الطبعة، لبنان

حكام يف مصالح األنام، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي، امللقب قواعد األ

 .لبنان –دار املعارف بريوت : ـ، طهـ٦٦٠: بسلطان العلامء، ت

وليد حممد سعد البنا، جملة الرشيعة والقانون، العـدد /القول الرائق فيام يتعلق باملفهوم املوافق، د

 .م٢٠١٩، اجلزء الثاين، ٣٤

: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ملوفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقـديس، ت

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ـ، طهـ٦٢٠

ـ، هـ٧٦٣: كتاب الفروع، ملحمد بن مفلح، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل، ت

  مـ ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل : طبعةمؤسسة الرسالة، ال: ط

دار الفكـر، : ـ، طهـ١٠٥١: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت، ت

 .ـهـ١٤٠٢بريوت، 

: ، تعبد العزيز بن أمحـد، عـالء الـدين البخـاري، لكشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨ ، األوىل:الطبعة وت،بري–دار الكتب العلمية : ، طـهـ٧٣٠

دار : ـ، طهــ٧١١: لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن عيل، مجال الـدين ابـن منظـور األنـصاري، ت

 . املعارف، القاهرة

 -ه ١٤٠٥،بـريوت،   ه، دار الكتـب العلميـة٤٧٦اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحاق الـشريازي، ت 

 .م١٩٨٥

 .بع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة التا،جملة جممع الفقه اإلسالمي

دار الفكــر، بــريوت، :ـ، طهـــ٨٠٧: جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي، ت

 .ـهـ١٤١٢

 .دار الكتاب اإلسالمي: ، طـهـ١٠٣٠: ، تغانم بن حممد البغدادي احلنفي، جممع الضامنات

ْن سـيده املـريس، تاملحكم واملحيط األعظم أليب احلسن عيل بن إسامعيل ب َ دار : ـ، طهــ٤٥٨: ِ

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األوىل، :  بريوت، الطبعة-الكتب العلمية 



  

)٢٥٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: املحىل باآلثار، أليب حممد عيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس القرطبـي الظـاهري، ت

 .بريوت –دار الفكر : ـ، طهـ٤٥٦

 -  ط، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عادل عبد النور،. ّمدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي، د

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ -اململكة العربية السعودية

ـ هـ١٤١٥األوىل، : املدونة الكربى، رواية اإلمام سحنون عن اإلمام مالك، دار الكتب العلمية، الطبعة

 .م١٩٩٤ -

نـدوة املجتمـع واألمـن، مدى إمكانية تطبيق احلدود عىل اجلرائم اإللكرتونية، د سـامل بـن محـزة، 

م، كلية امللك فهد ٢٠٠٧، " املالمح واألبعاد "الدورة اخلامسة عرشة، بعنوان اجلرائم اإللكرتونية

 .  السعودية،األمنية

ُاملستدرك عىل الصحيحني، أليب عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن محدويه بن نعيم النيسابوري، 

 .م١٩٩٠ –ـ هـ١٤١١األوىل، : بريوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : ـ، طهـ٤٠٥: ت

: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: ـ، طهــ٥٠٥: املستصفى أليب حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل، ت

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣األوىل، 

مؤسـسة : ، طـهــ٣٦٠: املتـوىف، سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين  القاسميبأل ،مسند الشاميني

 .م١٩٨٤ –ـهـ١٤٠٥األوىل، : عةالطب،  بريوت–الرسالة 

نيلـة عـيل مخـيس، رســالة ماجـستري، قـسم القــانون : املـسؤولية املدنيـة عـن أرضار اإلنــسان اآليل

 .اخلاص، كلية القانون، جامعة االمارات العربية املتحدة

 املسئولية اجلنائية عن أعامل الذكاء االصطناعي ما بني الواقع واملأمول د يارس حممد اللمعي، بحث

 .م٢٠٢١منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة املنصورة، 

أمحـد . ّاملسئولية املدنية الناجتة عـن االسـتخدام غـري املـرشوع لتطبيقـات الـذكاء االصـطناعي، د

 .م٢٠٢١، عام ٣٦حممد فتحى اخلويل، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 

ــب العمــري، التربيــزي،صابيحمــشكاة املــ ــب : ، طـهـــ٧٤١: ، ت حممــد بــن عبــد اهللا اخلطي املكت

 .م١٩٨٥الثالثة، : الطبعة، بريوت –اإلسالمي 



 

)٢٥٨٤(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

نحـو : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن عيل الفيـومي أيب العبـاس، ت

 . بريوت-املكتبة العلمية : ـ، طهـ٧٧٠

: ـ، طهـ١٢٤٣:  غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن عبده احلنبيل، تمطالب أويل النهى يف رشح

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥الثانية، : املكتب اإلسالمي، الطبعة

معامل السنن، يف رشح سنن أيب داود، أليب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البـستي 

 -  هـ ١٣٥١األوىل : ريا، الطبعة سو-حلب –املطبعة العلمية : ــ، طهـ٣٨٨: املعروف باخلطايب، ت

 . م١٩٣٢

 –مكتبة اآلداب : ، طحممد حسن حسن جبل.  د،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم

 . م٢٠١٠األوىل، : الطبعة، القاهرة

: عـامل الكتـب، القـاهرة، الطبعـة، ، أمحـد خمتـار عمـر)٢/١٣٢٣معجم اللغة العربيـة املعـارصة، 

 .م١٤٢٩األوىل، 

جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل، ومؤسـسة زايـد علامء مـن لمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، مع

املجموعـة الطباعيـة للنـرش والتوزيـع، بلبنـان، الطبعـة األوىل، عـام : لألعامل اخلريية واإلنـسانية، ط

 .م٢٠١٣

املكتبة التجارية، : ، للقايض عبد الوهاب، ط»اإلمام مالك بن أنس«املعونة عىل مذهب عامل املدينة 

 . مكة املكرمة-مصطفى أمحد الباز 

مكتبة القاهرة، : ـ، طهـ٦٢٠: املغني، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، ت

 .م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨

مفاتيح الغيب، أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين 

 .ـهـ١٤٢٠الثالثة، : بريوت، الطبعة –دار إحياء الرتاث العريب : ـ، طهـ٦٠٦: زي، تالرا

، للباحـث وليـد بـن إبـراهيم بـن عبـداهللا اخلليفـة، املجلـة (حقيقته، أنواعه، حجيته)مفهوم املوافقة  

 .م٢٠٢٠العربية للنرش العلمي، العدد العرشون، 

وزارة األوقـاف : ـ، طهـ٧٩٤: ن عبد اهللا الزركيش، تاملنثور يف القواعد الفقهية لبدر الدين حممد ب

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥الثانية، : الكويتية، الطبعة



  

)٢٥٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: ـ،  طهــ١٢٩٩: منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، ت

 .م١٩٨٩/ ـهـ٤٠٩ بريوت، -دار الفكر 

: ـ، طهـ٤٧٦:  عيل بن يوسف الشريازي، تاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أليب إسحاق إبراهيم بن

 .دار الكتب العلمية

. ، د)اإلنرتنـت(املواجهة الترشيعية واألمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة املعلومات الدولية 

 ).م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨سليامن أمحد فضل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

/ ـهـ١٤١٧األوىل : دار ابن عفان، الطبعة: ـ، طهـ٧٩٠: املوافقات، إلبراهيم بن موسى الشاطبي، ت

 م ١٩٩٧

موقع أراجيك االلكرتوين، موقع الباحثون املسلمون عـىل موقـع االنرتنـت، موقـع : (مواقع إخبارية

صفحة دار اإلفتاء املرصية عىل الصفحة الرسمية فيس بوك، موقع العربية، موقع جريدة الرشق العربية، 

 موقـع جريـدة حتيـا مـرص، موقـع جريـدة صـدى البلـد، موقـع جريـدة األوسط، موقع جريـدة الـوطن،

 اإلخباريـة، موقـع صـحيفة جـونز مـازر اجلابونيـة، موقـع قنـاة احلـدث bbc.مرصاوي، موقع شـبكة 

اإلخبارية، موقع قناة العني اإلخبارية، موقع قناة العني اإلخبارية، موقع قناة العني اإلخبارية، موقع قناة 

 الربيطانية، موقع ماي هريتج، موقع  BBC:موقع قناة يورو نيوز األوروبية، موقع قناةالعني اإلخبارية، 

 ). بوابة األهرام، وبوابة الوسط الليبية

مؤســسة أعــامل ، ، تــأليف جمموعــة مــن العلــامء والبــاحثني)٧٠/ ٧(املوســوعة العربيــة العامليــة، 

 ).ـهـ١٤١٩، الرياض، املوسوعة

دار إحيـاء : ـ، طهـ١٧٩: أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، تموطأ اإلمام مالك، ملالك بن 

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦لبنان،  –الرتاث العريب، بريوت 

دراسـة –ّالنظام اخلبري كتقنية من تقنيات الذكاء االصطناعي ودوره يف تفعيل عمليات إدارة املعرفـة 

 اجلزائر، -  االقتصادي، سكيكدةحالة مؤسسة براندت، د خدجية خنطيط، بحث منشور بمجلة الباحث

 .م٢٠٢٠، ديسمرب ٢، العدد ٨املجلد

نظام مكافحة جـرائم املعلوماتيـة، الـصادر يف اململكـة العربيـة الـسعودية باملرسـوم امللكـي رقـم 

 .ـهـ١٤٢٨لعام ) ١٧/م(



 

)٢٥٨٦(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

الرابعـة، : فتحـي الـدريني، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة. نظرية التعسف يف اسـتعامل احلـق، د

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨

النهاية يف غريب احلديث واألثر، ملجد الدين املبارك بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلـزري 

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ بريوت، -املكتبة العلمية : ـ، طهـ٦٠٦: ابن األثري، ت

رصـاع، اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية، املسمى رشح حدود ابن عرفة لل

األوىل، : املكتبـة العلميـة، الطبعـة: ـ، طهــ٨٩٤: ملحمد بن قاسم األنصاري الرصـاع املـالكي، ت

 .ـهـ١٣٥٠

عبدالرمحن بن عبد اهللا السند، . وسائل اإلرهاب اإللكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها، د

 .ــه١٤٢٥بحث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب، الرياض، 



  

)٢٥٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  س ات

..........................................................................................................٢٤٩٦  

ا ٢٥٠٠.................................................................................................إ  

ل ا....................................................................................................٢٥٠٠  

وأ ،اف ا٢٥٠٠.......................................................................................:أ  

  ٢٥٠١..........................................................................................أب ار اع

  ٢٥٠١.................................................................................................ات 

ت ارا٢٥٠١..............................................................................................ا  

ا ....................................................................................................٢٥٠٢  

ا :...................................................................................................٢٥٠٢  

  ٢٥٠٥................................................ا ا ات اّء ا�:ا اول

  ٢٥٠٥..................................................................اّ ء ا:  ا اول

ما ا :ء اّوع ا.......................................................................٢٥٠٩  

  ٢٥٠٩..ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ANN)( :ات ا ا: اع اول

مع اة: اا ا) EXPERT SYSTEMS:(....................................................٢٥١٠  

ع اا :ا �)MACHINE LEARNING:(......................................................٢٥١١  

اع اا :ا ا:�)DEEP LEARNING(.......................................................٢٥١٢  

ع اا :ت اا ��NLP��..............................................................٢٥١٢  

  ٢٥١٣...........................................................):����������ROBOTامن ا: ساع اد

ا ا  :ء اّا ات ا............................................................٢٥١٤  

اا ا  :ا ا اء اّت اا ...................................٢٥١٦  

وا ا :ا   ء اّت ااا :............................................٢٥١٧  

ما ا: ا ء ات ا  :.....................................................٢٥١٨  



 

)٢٥٨٨(     ف ا ذً)(  Deepfake ا اِاا  ) )AIء ااّاات 

ا ا :ء ات ااا و  ا:........................................٢٥١٨  

ما ا  :اا ا  ا ا .............................................٢٥٢٦  

  ٢٥٢٦............................................)DEEPFAKE(ا  ا ا : ا اول

ما ا :ااا ا  ت............................................................٢٥٣٣  

  ٢٥٣٣..........................................................................................:ا: اع اول

مع اا :اض ا٢٥٣٤.............................................................................:ا  

ع اا :ا د ٢٥٣٥.......................................................................:ا  

اع اا :ت اا  اء٢٥٣٥..............................................................:ا  

اع ا : ٢٥٣٦.............................................................................:ا  

ا ا  :ا ا  ا ا ٢٥٣٦.............................................ا  

  ٢٥٣٧.........................................................................ب ااد  ا: اع اول

مع اة: اا ا ا  د٢٥٣٩.................................................................ا  

ع ال: اا  د٢٥٤٠................................................................................ا  

اع اا :ا ا٢٥٤٢.................................................................................ا  

ا ا : ا م  ا ا  ا ا ٢٥٤٥.................... ا  

  ٢٥٤٦................................................................. ا م ااض: ا اول

ما ا  :ف و ٢٥٤٨.......................................................................ا  

ولاف: ع اا ...................................................................................٢٥٤٨  

مع اف: اا ......................................................................................٢٥٥٠  

ا ف: اا  ن ..............................................................................٢٥٥٣  

  ٢٥٥٣....................................................................................اف : اع اول

  ٢٥٥٣...........................................................................اف  ا: ا اول

ما ا : ف٢٥٥٤.................................................................................ا  

ا ا : ف٢٥٥٦...............................................................................ا  

مع اا :ا  ف٢٥٦١................................................................................ا  



  

)٢٥٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا ا :ذ م ،ما    رة  ا ا   و مى إ.٢٥٦٥  

ا ٢٥٧٠..................................................................................................:م  

  ٢٥٧١.....................................................................................................:ات

اا) :ً ّ(........................................................................................٢٥٧٤  

  ٢٥٨٧......................................................................................س ات
 


