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نةًِاألً:أولاً ً:علىًحرمةًالتصويرًدلةًِمنًالسُّ

  أخرج الشيخان وأحمد   – 1
ِ
وٍق َعْن َعْبِد اهَّلل  ڤ َعْن َمْسر 

ِ
ول  اهَّلل إِنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرس 

وَن  ر  َصوِّ  ."اْلم 

َحْيَفَة َعْن َأبِيِه  أخرج البخاري وأحمد   -2 اًما َفَقاَل ڤ َعْن َعْوِن ْبِن َأبِي ج  ََلًما َحجَّ   ":َأنَّه  اْشَتَرى غ 
َّ
َنَهى ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ النَّبِي

َله  
وكِ َبا َوم  ِّ َوَلَعَن آِكَل الرِّ

ِم َوَثَمِن اْلَكْلِب َوَكْسِب اْلَبِغي َر  َعْن َثَمِن الدَّ َصوِّ ْسَتْوِشَمَة َواْلم   ."َواْلَواِشَمَة َواْلم 

َرْيَرَة وصححه العَلمة األلباين $  ،يف سننه أخرج الرتمذي   -3   :َقاَل ڤ َعْن َأبِي ه 
ِ
ول  اهَّلل ج   " :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرس  َتْخر 

ن ٌق مِْن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْبِصَرانِ  ،ع  نَ  ،َلَها َعْينَاِن ت  ول   ،َولَِساٌن َينْطِق   ،اِن َتْسَمَعانِ َوأ ذ  ْلت  بَِثََلَثةٍ  :َيق  كِّ لِّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ  :إِنِّي و   ،بِك 

 إَِلًها آَخرَ 
ِ
لِّ َمْن َدَعا َمَع اهَّلل ِريَن  ،َوبِك  َصوِّ  ."َوبِاْلم 

ٌل إَِلى اْبِن َعبَّاٍس  -4 َوَر  :َفَقاَل  ڤأخرج مسلم َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي اْلَحَسِن َقاَل َجاَء َرج  ر  َهِذِه الص  ٌل أ َصوِّ إِنِّي َرج 

َنبِّئ َك بَِماَفَأْفتِنِي فِيَها َفَقاَل َله  اْدن  مِنِّي َفَدَنا مِنْه  ث مَّ َقاَل اْدن  مِنِّي َفَدَنا َحتَّى َوَضَع َيَده  عَ  وِل  َلى َرْأِسِه َقاَل أ  َسِمْعت  مِْن َرس 

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ
وَل اهَّلل ول  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعت  َرس  ٍر فِي النَّارِ  ":َيق  َصوِّ ل  م  ب ه  فِي َجَهنَّمَ  ،ك  َرَها َنْفًسا َفت َعذِّ وَرٍة َصوَّ لِّ ص  . "َيْجَعل  َله  بِك 

نَْت ََل ب دَّ َفاِعًَل  :وَقاَل  َجَر َوَما ََل َنْفَس َله   إِْن ك   ."َفاْصنَْع الشَّ

ول   -5 ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َأبِيِه َأنَّه  َسِمَع َعاِئَشَة َتق    :أخرج الشيخان وأحمد َعْن َعْبِد الرَّ
ِ
ول  اهَّلل َّ َرس 

َوَقْد ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلي

ا رَ  ه  َوَقاَل َسَتْرت  َسْهَوًة لِي بِِقَراٍم فِيِه َتَماِثيل  َفَلمَّ َن َوْجه   َيْوَم اْلِقَياَمِة  ":آه  َهَتَكه  َوَتَلوَّ
ِ
َيا َعائَِشة  َأَشد  النَّاِس َعَذاًبا ِعنَْد اهَّلل

 
ِ
وَن بَِخْلِق اهَّلل ِذيَن ي َضاه   ."َفَقَطْعنَاه  َفَجَعْلنَا مِنْه  ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتْيِن  :َقاَلْت َعائَِشة   ." الَّ

َرْيَرةَ أخرج  -6 ْرَعَة َقاَل َدَخْلت  َمَع َأبِي ه   :فِي َداِر َمْرَواَن َفَرَأى فِيَها َتَصاِويَر َفَقاَل ڤ  الشيخان وأحمد  َعْن َأبِي ز 

 
ِ
وَل اهَّلل ول  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعت  َرس  ْن َذَهَب َيْخل ق  َخْلًقا َكَخْلِقي " :َقاَل اهَّلل  َعزَّ َوَجلَّ  :َيق  وا  َوَمْن َأْظَلم  مِمَّ ًة َأْو لَِيْخل ق  وا َذرَّ َفْلَيْخل ق 

وا َشِعيَرًة   ."َحبًَّة َأْو لَِيْخل ق 



َمَر  -7  ْبَن ع 
ِ
 ڤ أخرج البخاري وأحمد َعْن َنافٍِع َأنَّ َعْبَد اهَّلل

ِ
وَل اهَّلل وَن َهِذِه " :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأْخَبَره  َأنَّ َرس  ِذيَن َيْصنَع  إِنَّ الَّ

ب وَن يَ  َعذَّ َوَر ي  ْم َأْحي وا َما َخَلْقت ْم الص   . "ْوَم اْلِقَياَمِة ي َقال  َله 

 :قالڤ عن أبي هريرة  "صحيح سنن النسائي"وصححه العَلمة األلباين يف  ،"الكربى"أخرج النسائي يف  -8

 كيف أدخل ويف بيتك سرت فيه تماثيل خيَل ":فقال. "ادخل  " :فقالملسو هيلع هللا ىلص استأذن جربيل عليه السَلم على النبي 

 ."فإنا معشر المَلئكة َل ندخل بيتا فيه تصاوير  ،أو تجعل بساطا يوطأ ،فإما أن تقطع رؤوسها ؟ورجاَل

  ڤَعْن َعائَِشَة  أخرج البخاري   -9
ِّ
َقٌة َفَجاَء َفَقاَم َبْيَن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َحَشْوت  لِلنَّبِي اْلَباَبْيِن ِوَساَدًة فِيَها َتَماثِيل  َكَأنََّها ن ْمر 

 
ِ
وَل اهَّلل ْلت  َما َلنَا َيا َرس  ه  َفق   ِوَساَدٌة َجَعْلت َها َلَك لَِتْضَطِجَع َعَلْيَها": َقاَلْت  ؟َما َبال  َهِذِه اْلِوَساَدةِ  ":َقاَل  ؟َوَجَعَل َيَتَغيَّر  َوْجه 

ل  َبْيًتا فِ  " :َقاَل  ." وَرةٌ َأَما َعلِْمِت َأنَّ اْلَمََلئَِكَة ََل َتْدخ  ب  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ،يِه ص  وَرَة ي َعذَّ ول   ،َوَأنَّ َمْن َصنََع الص  َأْحي وا َما  :َيق 

 ."َخَلْقت ْم 

  :َأنََّها َقاَلْت  ڤَعْن َعاِئَشَة  أخرج مسلمٌ  -10
ِ
وَل اهَّلل ََلم فِي َساَعٍة َيْأتِيِه فِيَها َفَجاَءْت  ملسو هيلع هللا ىلصَواَعَد َرس   ِجْبِريل  َعَلْيِه السَّ

س   اَعة  َوَلْم َيْأتِِه َوفِي َيِدِه َعًصا َفَأْلَقاَها مِْن َيِدِه َوَقاَل َما ي ْخلِف  اهَّلل  َوْعَده  َوََل ر  مَّ اْلَتَفَت َفإَِذا ِجْرو  َكْلٍب َتْحَت تِْلَك السَّ ه  ث  ل 

نَا َفَقاَلْت  َشة  َمَتى َدَخَل َهَذا اْلَكْلب  َهاه 
 َسِريِرِه َفَقاَل َيا َعائِ

ِ
ول  اهَّلل  َما َدَرْيت  َفَأَمَر بِِه َفأ ْخِرَج َفَجاَء ِجْبِريل  َفَقاَل َرس 

ِ
 َواهَّلل

ل  َبْيًتا ملسو هيلع هللا ىلص وَرةٌ  َواَعْدَتنِي َفَجَلْست  َلَك َفَلْم َتْأِت َفَقاَل َمنََعنِي اْلَكْلب  الَِّذي َكاَن فِي َبْيتَِك إِنَّا ََل َنْدخ    . " فِيِه َكْلٌب َوََل ص 

  ڤَعْن أ َساَمَة بن َزْيٍد  "الصحيحة"، وصححه العَلمة األلباين يف "الكبير" أخرج الطرباين يف  -11
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأّن النَّبِي

َوًرا وَها ،َفَدَعا بَِماءٍ  ،َدَخَل اْلَبْيَت َفَرَأى ص  ول   ،َفَجَعَل َيْمح  ونَ ": َوَيق  وَن َما َل َيْخل ق  ر   ."َقاَتَل اهَّلل  َقْوًما ي َصوِّ

  ْبن  َأبِي َطالٍِب  :َعْن َأبِي اْلَهيَّاِج اأْلََسِديِّ َقاَل  "الكربى"أخرج مسلم والنسائي يف  -12
َأََل َأْبَعث َك  "ڤ:  َقاَل لِي َعلِي

 
ِ
ول  اهَّلل ْيَته   ،َأْن ََل َتَدَع تِْمَثاًَل إَِلَّ َطَمْسَته   ؟ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َما َبَعَثنِي َعَلْيِه َرس  ْشِرًفا إَِلَّ َسوَّ  . " َوََل َقْبًرا م 

َثنِي  ْفَيان  َحدَّ َثنَا س  َو اْلَقطَّان  َحدَّ َثنَا َيْحَيى َوه    َحدَّ
ٍد اْلَباِهلِي َثنِيِه َأب و َبْكِر ْبن  َخَلَّ ْسنَاِد َوَقاَل وَحدَّ َوََل " :َحبِيٌب بَِهَذا اْْلِ

وَرًة إَِلَّ َطَمْسَتَها  ."ص 



 ڤ َعْن َجابٍِر حسن صحيح  :وقال العَلمة األلباين ،أخرج أحمد وأبو داود -13
َّ
َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي َأَمَر ع 

 اْلَكْعَبةَ  ڤ
َ
َو بِاْلَبْطَحاِء َأْن َيْأتِي وَرٍة  ،َزَمَن اْلَفْتِح َوه  لَّ ص  َو ك    ،فِيَهاَفَيْمح 

 
ْلَها النَّبِي وَرٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْم َيْدخ  لَّ ص  ِحَيْت ك  َحتَّى م 

 . "فِيَها

           وصححه العَلمة األلباين $ يف  ،"المعجم يف أسامي شيوخ أبي بكر اْلسماعيلي  "أخرج اْلسماعيلي يف  -14

 ڤ  َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  "الصحيحة "
ِ
ول  اهَّلل ْأس  َفََل : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرس  َع الرَّ

، َفإَِذا ق طِ ْأس  وَرة  الرَّ          الص 

وَرَة   . "ص 

ًغرايفًوالتصويرًالفوتومنهًً،فتاوىًالعلماءًيفًتحريمًالتصويرثانيا:ً

 واإلفتاء:اللجنةًالدائمةًللبحوثًالعلميةً -1

ً:سئلِتًاللجنةًالدائمةًحفظهاًاهلل

 ؟ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة

ً:حفظهاًاهللًفأجابت

تصوير األحياء محرم إَل ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين 

 .رار، ونحو هذا مما َل بد منهلضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الف

 .وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 رئيس اللجنة نائب                                       عضو                                                              عضو                

 عبد الرزاق عفيفي                 اهَّلل بن عبد الرحمن بن غديان  عبد            عبد اهَّلل بن سليمان بن منيع 



ًوسئلتًحفظهاًاهلل:ً

رسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية إنني مدير مد

والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها يف المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة َل تدخله 

ور وأعطيه كلفة تلك الصور من المَلئكة. ما دامت الصورة يف البيت وأنا يف هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الص

 ؟الفلوس التي أتسلمها من مرجعي وَل أصور أنا بنفسي فعلى من يقع اْلثم

ً:ًحفظهاًاهللًابتجفأ

َل شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد يف ذلك من الوعيد الشديد يف نصوص السنة، ولما 

األحياء، وألنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك يف كثير من األحوال، واْلثم يعم من فيه من التشبه باهَّلل يف خلقه 

باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ ألهنم متعاونون على اْلثم، وقد هنى اهَّلل عن ذلك بقوله: 

ْدَوانِ } ْثِم َواْلع   . {َوََل َتَعاَون وا َعَلى اْْلِ

 .فيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلموباهَّلل التو

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

ً ًاهلل: اْلخوان يف حكم التصوير الشمسي واَلحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته  حصل نقاش بينوسئلتًحفظها

 النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي واَلحتفاظ هبذه الصور؟

التصوير الشمسي لألحياء من إنسان أو حيوان واَلحتفاظ هبذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

لما ورد يف ذلك من األحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب األليم للمصورين ومن اقتنى 



ذريعة إلى الشرك كصور العظماء  هذه الصور، ولما يف ذلك من التشبه باهَّلل يف خلقه لألحياء، وألنه قد يكون

 .والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميَلت والممثلين والممثَلت والكاسيات العاريات

 .وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 رئيسعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... ال

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 اْلسَلم؟  يف ما حكم التصوير :وسئلتًحفظهاًاهلل

األصل يف تصوير كل ما فيه روح من اْلنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور  :فأجابتًحفظهاًاهلل

رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت يف األحاديث الصحيحة مجسمة أم 

من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب األليم؛ وألهنا عهد يف جنسها أنه ذريعة إلى الشرك باهَّلل بالمثول أمامها 

، ولما فيها من مضاهاة خلق اهَّلل، ولما يف بعضها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما َل يليق إَل باهَّلل تعالى

 .من الفتن كصور الممثَلت والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك

قال: ملسو هيلع هللا ىلص ما أن رسول اهَّلل ڤ ومن األحاديث التي وردت يف تحريمها وذلك على أهنا من الكبائر حديث ابن عمر 

رواه البخاري ومسلم، وحديث « القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم  إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم »

 ."إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهَّلل ڤ عبد اهَّلل بن مسعود 

قال اهَّلل تعالى: ومن أظلم ممن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهَّلل ڤ رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة 

 ڤرواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة «  أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرةيخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ذهب 

تلون وجهه، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص من سفر وقد سرتت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قدم رسول اهَّلل »قالت: 

 يا عائشة، أشد الناس عذابا عند اهَّلل يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اهَّلل، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 



  . رواه البخاري ومسلم« وسادتين 

  .فذة يف الحائط القرام: السرت، والسهوة: الطاق النا

ا الروح يوم ورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيهمن صور ص»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهَّلل  ڤوحديث ابن عباس 

كل مصور يف النار يجعل له بكل » قال:ملسو هيلع هللا ىلص رواه البخاري ومسلم، وحديثه أيضا عن النبي « القيامة، وليس بنافخ

فإن كنت َل بد فاعَل فاصنع الشجر وما َل نفس له. رواه : ڤقال ابن عباس  ،« فتعذبه يف جهنم صورة صورها نفسا

البخاري ومسلم فدل عموم هذه األحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما َل روح فيه من الشجر 

، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما ڤوالبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس 

 ."كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"وقوله فيها:  "أحيوا ما خلقتم"من قوله يف أحاديث الوعيد: فهم 

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 بد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... ع

ًاهلل إذا كنت مغرتبا خارج بَلدي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى  :وسئلتًحفظها

 ؟زوجتي، فهل هذا جائز لإلنسان أم َل

على تحريم تصوير ذوات األرواح من بني آدم ملسو هيلع هللا ىلص قد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهَّلل  :فأجابتًحفظهاًاهلل

 وغيرهم، فَل يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك وَل إلى زوجتك.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عضو ... عضو

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

هل يجوز التصوير بالكاميرا )آلة التصوير( وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 ؟ارالتليفزيون وخاصة يف األخب



ًاهلل َل يجوز تصوير ذوات األرواح بالكاميرا أو غيرها من آَلت التصوير، وَل اقتناء صور ذوات  :فأجابتًحفظها

األرواح وَل اْلبقاء عليها إَل لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها واْلبقاء عليها 

 للضرورة إليها.

استعملت يف محرم كالغناء  يتعلق هبا يف نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإنوأما التليفزيون فآلة َل 

وإظهار صور فاتنة وهتريج وكذب وافرتاء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام،  الماجن

لمنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل يف الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق واألمر بالمعروف والنهي عن ا

 . وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى األمران أو غلب جانب الشر فيه

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو  ملسو هيلع هللا ىلصنعرف أن الرسول وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا أي: الصور المسطحة، وهل  ،الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرايف

 ؟حرام

تصوير ذوات األرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

متفق على صحته وما رواه البخاري يف «  لناس عذابا يوم القيامة المصورونأشد ا: »ملسو هيلع هللا ىلصتحريم التصوير، ومنها قوله 

 .«عن آكل الربا وموكله ولعن المصورل»أنه:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ڤيفة حجصحيحه عن أبي 

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .



ً ًاهلل: قد اختلفنا يف موضوع التصوير الفوتوغرايف والشمسي الذي لم تذكروه يف رسالتكم، هل هو وسئلتًحفظها

تصويرا يدويا، وإنما هو  داخل يف حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم أنه جائز؛ ألنه ليس

عبارة عن التقاط صورة لخيال اْلنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، 

وقد أراين أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم يف مجلتي المجتمع الكويتية واَلعتصام المصرية مع فتواكم يف 

أو أن هذا الشيء حصل  بارك فهل ظهور صورتكم يف المجلة دليل على جواز ذلكأحكام الصوم يف شهر رمضان الم

 ؟عن غير علمكم

وإن كان التصوير الفوتوغرايف غير جائز، فما حكم شراء المجَلت والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار 

 مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا يف هذا؟

ز وضع هذه المجَلت يف المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتَلفها بعد قراءهتا؟ وما هو وهل يجو

 حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي يف التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز يف المصلى؟

 أفيدونا يف أحكام هذه األشياء أفادكم اهَّلل.

 : فأجابتًحفظهاًاهلل

الفوتوغرايف الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ باأللوان : التصوير أوَلً 

والصور المجسمة سواء يف الحكم، واَلختَلف يف وسيلة التصوير وآلته َل يقتضي اختَلفا يف الحكم، وكذا َل أثر 

إنما المعترب الصورة فهي محرمة وإن لَلختَلف فيما يبذل من جهد يف التصوير صعوبة وسهولة يف الحكم أيضا، و

اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صوريت يف مجلتي المجتمع واَلعتصام مع فتواي يف أحكام الصيام 

 ليس دليَل على إجازيت التصوير، وَل على رضاي به، فإين لم أعلم بتصويرهم لي. يف شهر رمضان

ار مهمة ومسائل علمية نافعة وهبا صور لذوات األرواح يجوز شراؤها ثانيا: المجَلت والجرائد التي هبا أخب

واَلنتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة؛ ألن المقصود ما فيها من العلم واألخبار، والصور تابعة والحكم يتبع 

لينتفع بما فيها  األصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها يف المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل

 من مقاَلت أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها.

 ثالثا: َل يجوز وضع التلفاز يف المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، وَل يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو 



 الخليعة؛ لما يف ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة.

 ا محمد، وآله وصحبه وسلم.وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبين

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 على فاعله؟ هل التصوير بالكاميرا حرام أم َل شيء

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

نعم، تصوير ذوات األرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى اهَّلل ويستغفره ويندم على ما 

 حصل منه وَل يعود إليه.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

ً ًاهلل: نرجو من فضيلتكم ردا مفصَل  ،تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرايف )الشمسي(وسئلتًحفظها

 عليها:

)أ( يقولون: التصوير الفوتوغرايف ليس تقليدا لخلق اهَّلل، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس لإلنسان دخل 

 يف تشكيل الصورة.

 ها فلو فرض أن الصورة ثابتة يف المرآة هل يحرم ذلك؟)ب( يقولون: إن التصوير كالمرآة إذا نظر اْلنسان إلي

 )ج( يقولون: إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته َل بد وأن يبيح الصور؛ ألن التلفاز هو عبارة عن 

 مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أهنا تتحرك.



از تصوير ألصل جواز السفر الذي يحج به المقيم يف مصر مثَل؛ ألنه َل يسرق )د( يقولون: إنه لو حرم التصوير لما ج

 اْلنسان لكي يحج، وكذلك َل يتصور لكي يحج وَل يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات.

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

وهذه األدلة عامة  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهَّلل ؛ لألدلة الثابتة يف ذلك  الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات األرواح َل يجوز

فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب هبا أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا باَلستديو أو 

إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير  ،غيرهما من اآلَلت، نعم

ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما َل بد منه فإنه يجوز، المجرمين لضبطهم ومعرفتهم 

وأما إدخال صور ذوات األرواح يف البيوت فإن كانت ممتهنة تداس باألقدام ونحو ذلك فليس يف وجودها يف المنزل 

وت وحملها للحاجة، وإذا كان محذور شرعي وإن كانت موجودة يف جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها يف البي

المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا َل يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكرب أو معصية بالنظر 

َلختَلف ما يقوم يف قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ هبا من أجل تذكر صاحبها فهذا َل يجوز؛ 

يرها وإدخالها إَل لغرض شرعي، وهذا ليس من األغراض الشرعية، وأما ما األصل هو منعها، وَل يجوز تصو ألن

يوجد يف المجَلت من الصور الخليعة فهذه َل يجوز شراؤها وَل إدخالها يف البيت؛ لما يف ذلك من المفاسد التي 

وقد قال  وإَل فاألمر أعظم تحريما -إن كانت هناك مصلحة  -تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى 

إن الحَلل بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات َل يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد » :ملسو هيلع هللا ىلص

استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أَل وإن 

لرجل جاء يسأله ملسو هيلع هللا ىلص وقال  ،«دع ما يريبك إلى ما َل يريبك» :ملسو هيلع هللا ىلصال وق ،«لكل ملك حمى أَل وإن حمى اهَّلل محارمه  

فتاك الرب: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واْلثم: ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر، وإن أ»عن الرب: 

 « . الناس وأفتوك

يزول بانصراف الشخص عن المرآة وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإهنا خيال 

والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن هبا يف العقيدة وبجمالها يف األخَلق وينتفع هبا 

فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها يف جواز السفر أو دفرت التابعية أو بطاقة اْلقامة أو رخصة قيادة السيارات 

 مثَل.



صوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه اَلنطباع فهو مضاهاة لخلق اهَّلل هبذه الصناعة اآللية. ثم وليس الت

؛ لما فيه من مضاهاة خلق اهَّلل والخطر على العقيدة واألخَلق دون نظر إلى اآللة والطريقة  النهي عن التصوير عام

 التي يكون هبا التصوير.

من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من  أما التليفزيون، فيحرم ما فيه

محاضرات إسَلمية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد يف الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان 

 الحكم للغالب.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 ئمة للبحوث العلمية واْلفتاءاللجنة الدا

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

بتحريم التصوير قرأت كتابكم يف تحريم الصور وأريد أن أسأل هبذا الصدد. فطالما أنكم أفتيتم وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده يف التليفزيون والفيديو وغيرهما من األشرطة السينمائية حيث 

 حسية ويحتفظ هبا لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ تكون صورة الشخص كما يقولون

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 حكم التصوير يعم ما ذكرت.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .

هل رسم ذوات األرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 األشياء؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 ير ذلك.يحرم تصوير ذوات األرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غ



 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 اهلل:ًوسئلتًحفظهاً

 هل تصوير ذوات األرواح كفر أكرب أو كفر أصغر أو معصية؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

ليس ذلك كفرا أكرب ولكنه من كبائر المعاصي؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة 

 إلى الشرك األكرب.

 سلم.وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه و

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

نرفق لكم نسخة منها وجاء من نثق به وبدينه يعرتض كنا قد بدأنا مشروع مجلة لألطفال المسلمين باسم )أروى( ف 

علينا من جهة رسوم األشخاص، علما بأننا تحاشينا يف عملنا رسم األنبياء صلوات اهَّلل عليهم والصحابة رضوان اهَّلل 

 عليهم. ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه راجين الرد السريع على رسالتنا.

 هاًاهلل:ًفأجابتًحفظ

 ،ڤاألنبياء عليهم الصَلة والسَلم وغير صور الصحابة  تصوير ذوات األرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير

 وليس اتخاذها وسيلة للتشويق واْليضاح مربرا للرتخيص فيها.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس



 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يرتك وَل يستخدم إَل للضرورة؟

األصل تحريم تصوير ذوات األرواح؛ لألدلة الواردة يف ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه؛ كالبساط ونحوه.

 ى نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل عل

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 وهل ورد فيهم دليل خاص؟ ،-بالفتح -هل يشمل المصورين ف - بالكسر -ورد لعن المصورين 

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

كما أن األدلة وردت يف لعن المصورين وتوعدهم بالنار يف الدار اآلخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة 

ْم فِي اْلكَِتاِب َأْن }لها داخل يف ذلك، قال تعالى:  َل َعَلْيك  وا َوَقْد َنزَّ د  ْسَتْهَزأ  بَِها َفََل َتْقع   ي ْكَفر  بَِها َوي 
ِ
إَِذا َسِمْعت ْم آَياِت اهَّلل

وا فِي َحِديٍث َغْيرِ  وض  ْم َحتَّى َيخ  مْ َمَعه  ْم إًِذا مِْثل ه  ود  بَِطْغَواَها}وقال تعالى يف قصة ثمود:  {ِه إِنَّك  َبْت َثم  إِِذ اْنَبَعَث  َكذَّ

مْ  َأْشَقاَها   َفَقاَل َله 
ِ
ول  اهَّلل ْقَياَهاَرس   َوس 

ِ
وَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرب   َناَقَة اهَّلل ب وه  َفَعَقر  اَهاَفَكذَّ ْم بَِذْنبِِهْم َفَسوَّ ْقَباَها ه  . {َوََل َيَخاف  ع 

بقلبه، قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: )يا أبا سعيد، أخربين عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إَل أنه رضيها 

                 قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة، قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم 

رواه اْلمام أحمد يف ]الزهد[ . فهاتان اآليتان تدَلن على أن الراضي بالفعل كالفاعل، وَل يدخل يف  !؟وتماليهم(

 له. ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 



 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

 عبد اهَّلل بن منيع ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

أشد : »ملسو هيلع هللا ىلصقرأت يف باب ما جاء يف المصورين يف ]كتاب التوحيد[ وجدت الوعيد الشديد للمصورين؛ لقوله  حينما

     فهل يدخل يف هذا المصورون الحاليون )أصحاب  .«القيامة الذين يضاهون بخلق اهَّلل الناس عذابا يوم

قاربه وذلك للذكرى فقط َل ؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو ألحد أصدقائه أو أستديوهات(اْل

للتربك هبا، أو من احتفظ ببعض المجَلت المفيدة كمجلة العربي؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة 

 المفيدة َل من أجل الصور الموجودة هبا.

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

كالحديث الذي ذكره  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهَّلل الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات األرواح َل يجوز؛ لألدلة الثابتة يف ذلك عن 

السائل، وهذه األدلة عامة فيمن اتحذ ذلك مهنة يتكسب هبا ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو 

عكسا من اَلستديو أو غيرهما من اآلَلت، لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز 

ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما َل بد السفر وتصوير المجرمين لضبطهم 

فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات األرواح يف البيوت فإن كانت ممتهنة تداس باألقدام ونحو ذلك فليس يف  -منه 

الها البيوت وحملها وجودها يف المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة يف جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخ

للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا َل يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكرب أو 

معصية بالنظر َلختَلف ما يقوم يف قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ هبا من أجل تذكر صاحبها 

يجوز تصويرها وإدخالها إَل لغرض شرعي، وهذا ليس من األغراض فهذا َل يجوز؛ ألن األصل هو منعها، وَل 

الشرعية، وأما ما يوجد يف المجَلت من الصور الخليعة فهذه َل يجوز شراؤها وَل إدخالها يف البيت؛ لما يف ذلك من 

م وإَل فاألمر أعظ -إن كانت هناك مصلحة  -صلحة المقصودة من مصلحة الذكرى المفاسد التي تربو على الم

ملك الشبهات وقع يف الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أَل وإن لكل من وقع يف تحريما، و

لرجل جاء يسأله عن الرب:  ملسو هيلع هللا ىلص وقال  ،«دع ما يريبك إلى ما َل يريبك: »ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،«حمى أَل وإن حمى اهَّلل محارمه

               يف الصدر وإن أفتاك الناس ا حاك يف النفس وتردد الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واْلثم م»



 .« وأفتوك

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

 ... عبد الرزاق عفيفيعبد اهَّلل بن سليمان بن منيع ... عبد اهَّلل بن غديان 

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

يف كتابه ]الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف[ عشق الصور وما يؤدي إليه من  $ذكر اْلمام ابن القيم 

 الضرر العظيم على عقيدة التوحيد يف نفس المؤمن.

وبة يف هي الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنص فالسؤال ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل

ة، وذلك بأن يقف اْلنسان أمامها فيحبها كمحبة اهَّلل ويعشقها عشقا يصل إلى مسالطرقات من مجسمة وغير مج

شغاف قلبه؟ أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور يف ذهن اْلنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها 

عشقها؟ وإذا كان األمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل و

 معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما يف نفسه من غريزة وشهوة؟

فهل يصح وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ باهَّلل إلى الشرك الذي َل يغفر؟ وإذا كان كذلك 

أن نقول: إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية يف ذهنه؛ ألن هذا نوع من أنواع عشق الصور مع أنه يحق له يف نفس 

 الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟

رد؛ ألنني يف هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا اهَّلل سبحانه وتعالى أَل تبطئوا علي بال

 وعن عني يجزيكم أن اهَّلل سائَل المسلم مال رأس هي التيحيرة من أمري، خصوصا وأن هذا األمر يمس العقيدة 

 .خير كل المسلمين

ً ًاهلل:  العاشق صرح وربما: )بعد قوله بدليل أكثر، أو اهَّلل محبة مثل محبتها هنا الصور بعشق مرادهفأجابتًحفظها

 :الخبيث العاشق قال كما ربه، توحيد من إليه أحب معشوقته وصل بأن منهم

 التوحيد من فيه أحلى هن...  رشفات فمي من يرتشفن



 ومن الخذَلن، هذا من اللهم بك فعياذاً  ربه، رحمة من إليه أشهى معشوقته وصل بأن: اآلخر الخبيث صرح وكما

 :الشاعر قال الحال هذه

 الجليل الخالق رحمة من...  فؤادي إلى أشهى وصلك

 وسواء ولواط، زنى من الفواحش إلى يجر ما التحريم يف بذلك ويلحق.. الشرك أعظم من العشق هذا أن ريب وَل

 رسوما أم حية كانت وسواء والمجَلت الصحف يف كانت أم الطرقات يف أم بالجدران معلقة الصور تلك كانت

 وإطفاء وطره فيها ليقضي الجميَلت األجنبيات النساء صور من اْلنسان يتخيله ما ذلك يف يدخل بل لها، محاكية

 .شهوته

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 الرئيس...  اللجنة رئيس نائب...  عضو 

 باز بن اهَّلل عبد بن العزيز عبد...  عفيفي الرزاق عبد...  غديان بن اهَّلل عبد

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

موقف المسلم من الصور التوضيحية التي يف الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجَلت اْلسَلمية النافعة، مع  ما

 ؟هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم أنه َل بد من وجود

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

يف الدراسة، بل  تصوير ذوات األرواح حرام مطلقا؛ لعموم األحاديث التي وردت يف ذلك وليست ضرورية للتوضيح

هي من األمور الكمالية لزيادة اْليضاح، وهناك غيرها من وسائل اْليضاح يمكن اَلستغناء هبا عن الصور يف تفهيم 

الطَلب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم يف غنى عنها يف التعليم واْليضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما 

يف دراستهم، وَل نقص من فهمهم لما أرادوا وَل من وقتهم وفلسفتهم يف وأكثر تحصيَل، وما ضرهم ترك الصور 

إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا َل يجوز لنا أن نرتكب ما حرم اهَّلل من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة 

 لشهادة الواقع باَلستغناء عنه قرونا طويلة.

 .وسلم وصحبه لهوآ محمد، نبينا على اهَّلل وصلى. التوفيق وباهَّلل

 :واْلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة



 الرئيس...  اللجنة رئيس نائب...  عضو...  عضو

  باز بن اهَّلل عبد بن العزيز عبد...  عفيفي الرزاق عبد...  غديان بن اهَّلل عبد...  قعود بن اهَّلل عبد

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

رسوما تخطيطية يف عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال ما حكم اْلسَلم يف الرسم على السبورة 

وقد تكون هذه الرسومات مهمة يف عملية التعليم  ،حيوانات ونباتات وحشرات يف مادة التاريخ الطبيعي )األحياء(

 وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم يف الطب والزراعة.

كان من ذلك صورا لذوات األرواح كالحشرات وسائر األحياء فَل يجوز ولو كان رسما على ما فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

السبورة واألوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم األدلة يف ذلك، وما لم يكن 

 من ذوات األرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.

 نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

  باز بن اهَّلل عبد بن العزيز عبد...  عفيفي الرزاق عبد...  غديان بن اهَّلل عبد...  قعود بن اهَّلل عبد

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان قد أهمني تأليف كتاب يف مسائل الحج يف اللغة 

األردية. وألنني أحتاج لمزيد من اْليضاح يف تصوير بعض األماكن يف الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استَلم الحجر 

ل، اَلستفتاء: فهل يجوز شرعا يف ضوء الكتاب والسنة األسود أو غير ذلك من األمور إلى وضع خطوط وأشكا

 التمثيل بمثل هذه الخطوط واألشكال المذكورة أدناه.

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات األرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك ْليضاح بعض أماكن يف الكعبة َل

 لمنع.المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة ا

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء



 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على  

الساعة ألوقات الصلوات، ولعلي  الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدهتم

بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك ْلعطائي الفتوى الَلزمة بإجازة طبع صوره الكعبة المشرفة 

منكم  والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها َل حرمنا اهَّلل

 موجها دينيا واهَّلل يرعاكم.

ًجابتًحفظهاًاهلل:ًفأ

األصل يف تصوير ما َل روح فيه من الجبال والزروع واألشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ لكن قد يطرأ على 

ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه، وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات 

يها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عل

القرآن وأسماء اهَّلل وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور اآليات معهما على هذه 

 الساعات ويف ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء اهَّلل تعالى لإلهانة بجماع اْلنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله

بيت الخَلء وهي بيده، وقيامه ببعض األعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك 

 مما َل يليق من اْلهانات.

أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء اهَّلل تعالى 

 سابقة عند إصَلحها إذا حصل فيها خلل وعند اَلنتقال من منزل آلخر ونحو ذلك.فمعرضة ألنواع من اْلهانات ال

ثم يف طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه يف الدين والتعبد بتَلوته واَلعتبار واَلتعاظ به 

د يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا إلى استعماله يف الدعاية لرتويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وق

وحمل بعضها أو تعليقه للتربك وللحفظ من اآلفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البَلء، وعلى هذا َل يجوز 

 طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقا، ويجب المنع من دخولها المملكة.

 صحبه وسلم.وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله و



 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

التكرم بإعَلمي عن حكم الدين يف إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما يف ذلك الكعبة المشرفة بغرض  أرجو

 بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون يف اقتنائها على سبيل التذكار.

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

ل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين لما قد تشتم َل يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين؛

والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما 

يدفع بعض الناس إلى اَلعتقاد يف القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك األكرب، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد 

  منها.أخرى أعاذنا اهَّلل

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان يف المسجد؟ وهل تجوز الصَلة يف ذلك المسجد أم َل؟ وهل تصح الصَلة 

 ة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟يف الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان، وهل يصح تزيين حجرة الدراس

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

َل يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان يف المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه 

والصورة فيه فصَلته صحيحة، وعليه أَل يجعل الصورة أمامه، واْلثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم 

 يزلها.

 ذا صلى شخص يف ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صَلته مع اْلثم.وإ



 وَل يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 رئيس اللجنة ... الرئيس عضو ... عضو ... نائب

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 يف المساجد صور لذوات األرواح فهل تبطل الصَلة فيها وما حكم اْلسَلم يف هذا؟ يوجد

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

َل يجوز اتخاذ الصور من ذوات األرواح وَل تعليقها يف المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور، 

الذين »قال: إن ملسو هيلع هللا ىلص ما أن رسول اهَّلل  ڤأخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما والنسائي عن عبد اهَّلل بن عمر 

ما قال: ڤ وللرتمذي عن جابر بن عبد اهَّلل  ،«يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،ڤويف صحيح مسلم، عن علي  ،«عن الصورة يف البيت، وهنى أن يصنع ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهَّلل »

 « .مستها، وَل قربا مشرفا إَل سويتهإَل ط َل تدع صورة»قال له: 

وأما الصَلة يف المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه 

 من الصور.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعضو ... 

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 ماذا تقولون يف اقتناء المجَلت التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 المجَلت التي فيها الصور يجوز إذا كان اَلقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها  اقتناء



 أن يطمس ما فيها من الصور بالحرب ونحوه، أما إذا كان اَلقتناء من أجل الصور فَل يجوز.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

ً ًاهلل: ًحفظها ا الحكم يف ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجَلت التي تحتوي على صور، وموسئلت

 اصطحاهبا إلى المسجد وقراءهتا؟

يجوز اصطحاهبا إذا طمست رؤوسها، وخير لك يف المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 لغيرك يف الخير.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

، فهل يدخل فيها الصور التي يف داخل ل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلبإن المَلئكة َل تدخ: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل 

 يس به صور؟الكتب مع العلم أن الغَلف ل

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

 تدخل يف عموم الحديث وإن لم تكن على الغَلف، وَل تدخل يف عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 الرئيسعضو ... نائب رئيس اللجنة ... 

 عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً



أنا طالب يف الصف األول الثانوي وكنت أحب الرسم منذ طفولتي وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، واآلن قد 

م فقط، بل أحب النحت فإين أنحت الوجوه، وكم علمت أن الرسم يغضب اهَّلل ولكني متعلق بالرسم جدا وليس الرس

من سيادتكم أن تدلني على  حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم وأنا أرجو

 الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت.

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

   هنم أشد الناس عذابا يوم إ»لمصورين، وقال: لعن املسو هيلع هللا ىلص التصوير والنحت لذوات األرواح محرم؛ ألن الرسول 

 « . القيامة

وننصحك أن تمأل وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من األعمال النافعة التي 

 تحول بينك وبين اَلشتغال باألعمال المحرمة.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 اهلل:ًًوسئلتًحفظها

 هل كان التحريم يف الفن بإطَلق أو لوقت معين؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات األرواح فهو محرم على اْلطَلق يف كل وقت من األوقات، إَل ما دعت إليه 

ين يف عمل أو نحو ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو َلختبار أو تعي

 ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به األمن فيرخص فيه بقدر الضرورة.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 يان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غد



 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

التصوير الشمسي لألحياء من إنسان أو حيوان واَلحتفاظ هبذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد يف ذلك من 

األحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب األليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما يف 

ذلك من مضاهاة خلق اهَّلل؛ وألنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة 

 .كصور الجميَلت والممثلين والممثَلت والكاسيات العاريات

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 :وسئلتًحفظهاًاهلل

 ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شاهبها من أجل الذكرى والتسلية فقط َل غير؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

تصوير األحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير 

وها من اآلَلت أم نحتا ألحجار ونحوها.. إلخ، وسواء كان ذلك نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونح

للذكرى أم لغيرها لألحاديث الواردة يف ذلك، وهي عامة يف أنواع التصوير والصور لألحياء وَل يستثنى من ذلك إَل 

 ما دعت إليه الضرورة.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 للبحوث العلمية واْلفتاء اللجنة الدائمة

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

ً:وسئلتًحفظهاًاهلل



هـ تقريبا أن حفل 1390ومن عام إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب 

الزفاف يرتتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور 

على األقارب واألصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة َل يصح الزفاف إَل هبا، ونادرا ما تجد يف المائة واحدا أو َل تجد، 

 ذه العادة، فما هو رأي الدين؟ والعقل السليم ينكر ه

أفادكم اهَّلل يف اْلذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يكون أبلغ  أفيدونا

 حجة قائمة يف التحريم أو التحليل واهَّلل يحفظكم.

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما يف حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك ألن 

تصوير ذوات األرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، واألصل يف تصوير كل ما فيه روح من اْلنسان وسائر 

قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو 

من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب األليم؛ ملسو هيلع هللا ىلص شمسية؛ لما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهَّلل 

وألهنا عهد يف جنسها أنه ذريعة إلى الشرك باهَّلل بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما َل يليق 

عالى، ولما فيها من مضاهاة خلق اهَّلل، ولما يف بعضها من الفتن كصور الممثَلت والنساء العاريات ومن إَل باهَّلل ت

 يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.

قال: ملسو هيلع هللا ىلص ما أن رسول اهَّلل  ڤومن األحاديث التي وردت يف تحريمها ودلت على أهنا من الكبائر حديث ابن عمر 

رواه البخاري ومسلم وحديث عبد « يامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتميوم القإن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون »

رواه البخاري « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهَّلل  ڤاهَّلل بن مسعود 

خلق يقول: قال اهَّلل تعالى: ومن أظلم ممن ذهب ي ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهَّلل »قال:  ڤومسلم وحديث أبي هريرة 

قدم رسول »قالت:  رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة « أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرةكخلقي، فليخلقوا ذرة 

تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد ملسو هيلع هللا ىلص من سفر وقد سرتت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل 

رواه البخاري « ناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتيناهَّلل، فقطعالناس عذابا عند اهَّلل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 

 ملسو هيلع هللا ىلص ما قال: سمعت رسول اهَّلل ڤ وحديث ابن عباس  -السرت، السهوة: الطاق النافذة يف الحائط  -القرام  -ومسلم 

 يثه رواه البخاري ومسلم وحد«  الروح يوم القيامة وليس بنافخ من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها»يقول: 



 « . صورة صورها نفسا فتعذبه يف جهنم كل مصور يف النار يجعل له بكل»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أيضا عن رسول اهَّلل 

يفة حنرواه البخاري ومسلم وحديث أبي «  اعَل فاصنع الشجر وما َل روح فيهفإن كنت َل بد ف: »ڤقال ابن عباس 

رواه اْلمام البخاري يف صحيحه فدل عموم هذه األحاديث «  عن آكل الربا وموكله ولعن المصورأنه ل: »ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما َل روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها 

أحيوا ما »، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله يف أحاديث الوعيد: ڤكما ذكره ابن عباس 

  « .كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ  »وقوله فيهما:  ،«خلقتم  

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 رزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد ال

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

ما حكم الصور الموجودة يف الجرائد والمجَلت اْلسَلمية التي نشرتيها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة 

 يف الحائط، هل يجوز اقتناها واَلحتفاظ هبا؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

مستها، وَل قربا أَل تدع صورة إَل ط» :ڤلعلي  ملسو هيلع هللا ىلص َل يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتَلفها؛ لقول النبي 

رواه اْلمام مسلم يف صحيحه لكن ما وجد من الصور يف كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى « مشرفا إَل سويته

 .اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 هـ( المرفق صورته  1398 \ 12 \ 14( المؤرخ )2س\ 2598فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم  



هـ( المتضمن بأن  1398 \ 12 \ 10( يف )23 \ك  \م \ 1834والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم )

الذات من ناحية تطبيق أسمائهن من مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاين من متاعب ومشاكل بسجن النساء وب

واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه 

تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون هبذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير 

 لى مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن.كافة النزيَلت بالسجن ووضع صورهن ع

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً

تصوير ذوات األرواح حرام َل يجوز تعاطيه، وَل سيما تصوير النساء؛ ألهنن عورة يجب سرتها وفتنة يخشى على 

أو ليخلقوا قال اهَّلل تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرجال منها؛ لما ثبت عنه 

 ،«القيامة الذين يضاهون بخلق اهَّلل أشد الناس عذابا يوم» أنه قالملسو هيلع هللا ىلص ولما ثبت عنه قوله  ،« حبة أو ليخلقوا شعيرة

 وغير ذلك من األحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين واألمر بطمس الصور.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عضو ... عضو ...

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 :وسئلتًحفظهاًاهلل

يرى بعض العلماء يف بريطانيا أخذ صور المصلين يف حالة الجماعة وصور األطفال حين يقرأون القرآن؛ ألن هذه  

 نشرت يف المجَلت والجرائد قد يتأثر هبا غير المسلمين ويرغبون يف تعرف اْلسَلم والمسلمين.الصور إذا 

ً:فأجابتًحفظهاًاهلل

تصوير ذوات األرواح حرام، سواء كانت الصور ْلنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم  

وز نشر الصور يف الجرائد والمجَلت والرسائل يج غيرهما؛ لما ثبت يف تحريم ذلك من األحاديث الصحيحة، وَل

ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر اْلسَلم والرتغيب يف معرفته والدخول فيه؛ ألنه َل 

يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبَلغ ونشر اْلسَلم، ووسائل البَلغ المشروعة كثيرة فَل يعدل عنها إلى غيرها مما 

 هَّلل، والواقع من التصوير يف الدول اْلسَلمية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر؛ لألدلة الصحيحة يف ذلك حرمه ا



 فينبغي إنكار التصوير عمَل باألدلة.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 واْلفتاء:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 س اللجنة ... الرئيسعضو ... عضو ... نائب رئي

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا هبا ودخلت المساجد يف جيوبنا فهل دخولها  هناك 

 إلى المساجد مما يسبب هرب المَلئكة عنها فيحرم إدخالها؟

 ؟البيوتوَل تمنع الصور الممتهنة دخول المَلئكة إلى  ،وهل تعترب من األشياء الممتهنة

ً:فأجابتًحفظهاًاهلل

صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكه وحفظها يف بيتك أو حملها معك لَلنتفاع هبا بيعا وشراء وهبة  

وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فَل حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما 

 الضرورة.هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل 

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 اهلل:ًًوسئلتًحفظها

هل يجوز اَلحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم لَلحتفاظ يف ألبوم فقط 

ًوليست اَلحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك.

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما  َل يجوز اَلحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إَل يف تابعية أو

 .«َل تدع صورة إَل طمستها: »ڤلعلي  ملسو هيلع هللا ىلصتدعو إليه الحاجة؛ لقول النبي 



 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

اديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات األرواح َل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت يف األح

وإقامة التماثيل لها مطلقا واْلبقاء عليها، وَل شك أن يف اَلتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها يف 

 البيوت والنوادي ونحوها.

غيره، وعليه إن وقع يف  وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام َل يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو

اٌر لَِمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل }ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى اهَّلل تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى:  وإين َلَغفَّ

  {َصالًِحا ث مَّ اْهَتَدى

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْل

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

غرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأيت من هذا العمل حَلل أم حرام؟ ووالدي هداه اهَّلل يرتزق من الصور الفوت

 ؟«لعن اهَّلل المصورين»وما المقصود بالحديث الشريف: 

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

تصوير ذوات األرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم اَلنتفاع به، وإن اختلط 

 جاز األكل منه على الراجح من أقوال العلماء.بغيره ولم يتميز 



 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 زيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الع

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

رجل مسلم عنده آلة تصوير )كاميرا( وقد هداه اهَّلل إلى معرفة الحق يف حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها 

 بالبيع حيث إهنا ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها يف حياته؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

مطلقا إَل لضرورة كصورة لجواز سفر مثَل، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها يف التصوير تصوير ذوات األرواح حرام 

المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها يف تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات األرواح أو تصوير غير ذوات األرواح 

 جائز.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاءاللجنة 

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

 . هل يجوز تمثيل الصحابة ألننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة يف معرفة الحكم

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من اَلمتهان لهم واَلستخفاف هبم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه 

ته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسد

 العلماء يف منع ذلك.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء



 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 بد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... ع

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إَل أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع؛ 

نت أعمل رساما ألين على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ك

كعمل أكتسب منه قويت وكنت أرسم على ورق الربدي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم 

عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم َل يعلم من اْلسَلم إَل اسمه وَل أعمل أي عمل 

تبارك وتعالى من علي بالهدى واَللتزام بشرع اهَّلل والعمل به  من أعمال المسلمين كالصَلة وخَلفه، ولكن الحق

لعلي أنال عفو اهَّلل عز وجل من النار ورحمته بالدخول يف زمرة أهل الجنة وأخذت يف تغيير منهج حيايت طبقا لشرع 

ذ كان اهَّلل عز وجل، ولم أكن أدري ما حكم اْلسَلم يف التصوير ولكن يف موجة اَلعتقاَلت التي كانت يف مصر إ

َلة الجمعة وأودعت السجن م( من مسجد ببلديت يف ص4/9/1981على أي شاب ملتح فقبض علي يف ) يقبض

وعموما الحمد هَّلل على كل حال، المهم وأنا يف السجن عرفت من اْلخوة الذين هم على  ،م(20/1/1983حتى )

حرام، وكان َل بد من تغيير عملي  -أي رسم هذه الصور-علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما أكتسبه من التصوير 

ات وما شاكل ذلك، إَل أن ما بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد هَّلل، وأنا أعمل اآلن خطاطا أكتب الَلفت

جنيه مصري،  800أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشرتيت مجموعة من أوراق الربدي يصل ثمنها إلى حوالي 

باْلضافة إلى رسمها وتكاليف األلوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم اْلسَلم يف التصوير 

ما زالت يف صور إلى سياح أوروبيين على غير اْلسَلم، ولكن هذه الصور وذلك قبل القبض، وأنا كنت أبيع هذه ال

بيعها وأنا اآلن بعد خروجي من السجن يف مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي  حوزيت إذ قبض علي قبل

أسرة  اقرتضها أهلي لإلنفاق علي وأنا يف السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق األصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول

مكونة من أربع إخوة، أي َل أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف يف 

المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام؛ ألنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها؟ علما بأن هذه الصور تباع 

 لألجانب.

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً



 ر ذوات األرواح الموجودة لديك وأَل تنتفع منها بشيء، أما األلواح نفسها فانتفع هبا بيعا يجب عليك أن تطمس صو

أو برسم غير ذوات األرواح عليها، نرجو اهَّلل سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك، قال سبحانه وتعالى: 

ْقه  مِنْ  اَوَمْن َيتَِّق اهَّلَل َيْجَعْل َله  َمْخَرًج } من ترك شيئا هَّلل عوضه »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص وثبت عن النبي  {َحْيث  ََل َيْحَتِسب   َوَيْرز 

 « .اهَّلل خيرا منه 

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

طَلع إفتائنا عن حكم اَلبرز يف اآلونة األخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد 

هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه  اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل

 حيا يف حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير 

عن إضاعة المال، وألن ذلك وسيلة إلى اتخاذ ملسو هيلع هللا ىلص التحنيط، وقد هنى اهَّلل عن اْلسراف والتبذير، وهنى النبي يف نفقات 

الطيور وغيرها من ذوات األرواح، وتعليقها ونصبها محرم فَل يجوز بيعها وَل اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين 

 للناس أهنا ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها يف األسواق.

  التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.واهَّلل

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع يف األسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من  هناك

 خلق اهَّلل وَل يوجد هبا أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها يف منزله؟

 فأجابتًحفظهاًاهلل:ً



من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها يف األحاديث، ولكن َل يعترب ذلك من التصوير، وَل من مضاهاة خلق اهَّلل، وَل 

اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة يف المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتَلف حيوان ينتفع به إن كان من 

جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما يف نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ 

 لتماثيل يف البيوت ونحوها فيمنع ذلك.ا

 وباهَّلل التوفيق وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  :ًوسئلتًحفظهاًاهلل

مضمونه: أن الناس يف حاجة إلى وضع صورة يف البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات ويف 

الضمان اَلجتماعي ويف استمارات اَلختبار بالمدارس والجامعات ويف جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز 

 يف وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها؟ التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

من لعن المصورين وإخباره بأهنم أشد الناس ملسو هيلع هللا ىلص التصوير محرم؛ لما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهَّلل 

 عذابا؛ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق اهَّلل، لكن إذا اضطر إليه اْلنسان لوضع الصورة يف

حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا 

من ذلك، وإن كان يف وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة َل تقوم إَل به رخص له فيه للضرورة؛ 

ْم َما َحرَّ }لقول اهَّلل عز وجل:  َل َلك  ِرْرت ْم إَِلْيهِ َوَقْد َفصَّ ْم إَِلَّ َما اْضط    . {َم َعَلْيك 

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً



مضمونه: أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، 

 ليها؟ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إ

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

لعن المصورين لكن إذا اضطر اْلنسان إلى  ملسو هيلع هللا ىلصاألصل يف التصوير وحمل الصور واَلحتفاظ هبا أنه محرم؛ ألن النبي 

التابعية يف شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عمَل تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها 

 متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط.

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 ائمة للبحوث العلمية واْلفتاءاللجنة الد

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن منيع ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

امتنعت من التصوير أن تستنيب من  هل صورة وجه المرأة يف جواز السفر وغيره عورة أم َل؟ وهل يصح للمرأة إذا

 يحج عنها، والسبب منع الجواز أم َل، وإلى أين حد لباس المرأة يف الكتاب والسنة المحمدية؟

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها َل يف الجواز وَل غيره؛ ألنه عورة، وألن وجود صورهتا يف الجواز وغيره من 

هبا، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إَل بذلك رخص لها يف الصورة ألداء فريضة الحج، ولم أسباب الفتنة 

 يجز لها أن تستنيب من يحج عنها.

والمرأة كلها عورة يف ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها سرت جميع بدهنا عن غير محارمها؛ لقول اهَّلل تعالى: 

نَّ } ْبِديَن ِزينََته  وَلتِِهنَّ َوََل ي  ِهنَّ َأْو آَباِء ب ع 
وَلتِِهنَّ َأْو آَبائِ نَّ مِْن }وقوله سبحانه:   { إَِلَّ لِب ع  نَّ َمَتاًعا َفاْسَأل وه  وه  َوإَِذا َسَأْلت م 

ل وبِِهنَّ  ْم َوق  ل وبِك  ْم َأْطَهر  لِق    {َوَراِء ِحَجاٍب َذلِك 

 ه وسلم.وباهَّلل التوفيق وصلى اهَّلل على نبينا محمد وآله وصحب

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... الرئيس



 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

 وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

ح؟ لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن المَلئكة َل تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحي

وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة اآلدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير 

كالصورة الموجودة يف الحفيظة والموجودة يف الفلوس؟ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخَلء 

 فيدونا جزاكم اهَّلل خير الجزاء.أالبيت من هذه كلها؟ 

ًتًحفظهاًاهلل:ًفأجاب

نعم، إن صور جميع األحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا يف ورق ونحوه أم 

نسيجا يف قماش أو صورا شمسية، والمَلئكة َل تدخل بيتا فيه صورة؛ لعموم األحاديث الصحيحة التي دلت على 

ن والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل يف جوازات ذلك ويرخص، فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمي

السفر وحفائظ النفوس؛ لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو أَل تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول المَلئكة البيت 

لضرورة حفظها وحملها، واهَّلل المستعان. وهكذا الصور التي تمتهن كالتي يف الفراش والوسائد نرجو أهنا َل تمنع من 

امة، ويقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القي» :ملسو هيلع هللا ىلصول المَلئكة ومن األحاديث الواردة يف ذلك قول النبي دخ

عن آكل الربا وموكله ولعن ل»ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : ڤرواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحيفة «  لهم أحيوا ما خلقتم

 « . ورالمص

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن باز

ًًوسئلتًحفظهاًاهلل:ً

لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما يف حكمها بمعنى: أنني إذا 

صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهى 

 صوير الصورة أو بعضها مع الدليل.عن التصوير؟ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم ت



ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير 

مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة إَل إذا كانت هناك ضرورة 

 جواز السفر أو التابعية، وَل يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم.كالصورة ل

 وباهَّلل التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 .. عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود .

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

إنني أعمل يف التصوير منذ ثماين « ل مصور يف النارك: »ملسو هيلع هللا ىلصلقد اطلعت على ]صحيح البخاري[ وقرأت قول الرسول 

كتصوير اْلنسان والحيوانات وغيرها من  عشرة سنة يف التصوير الفوتوغرايف الذي يطلق عليه التصوير الشمسي

الكائنات. وأنا أعمل اآلن يف قسم التصوير يف المصانع الحربية ْلخراج الصور التي تحتاجها المصانع يف النشرات 

وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر 

 سنة وحتى اآلن هو دخلي من التصوير رزقي منذ ثماين عشرة

ًفأجابتًحفظهاًاهلل:ً

أوَل: تصوير ذوات األرواح من إنسان أو حيوان حرام إَل ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع يف حفيظة النفوس، 

معونة أو يف جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو ص وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على األمن للتعريف هبم 

 على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك.

ثانيا: طرق الكسب الحَلل كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها؛ بعدا عما حرم اهَّلل، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر اهَّلل 

 . أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو اهَّلل عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح

  التوفيق. وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.وباهَّلل

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس



 عبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... 

  وسئلتًحفظهاًاهلل:ً

أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات  يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك

 . التي تحمل صورا وما شاهبها هل هو مباح؟ والسَلم

ً:فأجابتًحفظهاًاهلل

القيامة أشد الناس عذابا يوم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،إن األصل يف تصوير ذوات األرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة

كل مصور يف النار، »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص متفق عليه ويف حديث ابن عباس قال: سمعت رسول اهَّلل «  الذين يضاهئون بخلق اهَّلل

ر لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع؛ لما فيه من يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه يف جهنم فالتصوي

 مشاهبة لخلق اهَّلل، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فَل يجوز.

 وباهَّلل التوفيق وصلى اهَّلل على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْلفتاء

 و ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعضو ... عض

 . عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن بازعبد اهَّلل بن قعود ... عبد اهَّلل بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ..

ً$:سماحةًشيخناًاإلمامًعبدًالعزيزًبنًعبدًاهللًبنًبازً -2

ًً$:سئلً

 ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات األرواح للذكرى؟

ًً$:ًابفأج

: ڤألن الرسول عليه الصَلة والسَلم قال لعلي  ;َل يجوز جمع صور ذوات األرواح للذكرى، بل يجب إتَلفها

هنى عن الصورة يف البيت،  ملسو هيلع هللا ىلصولما ثبت يف حديث جابر عند الرتمذي وغيره أن النبي  ،«َل تدع صورة إَل طمستها»

 .وأن يصنع ذلك



حراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي يف فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو اْل

 التابعية، وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإَل فالواجب إتَلفها.

ًوسئلًسماحتهً$:ً

 ؟وهو يرسم مرارا فنريد معرفة موقف اْلسَلم من الرسم من الشباب من يحب فن الرسم،: يقول أحد الشباب

ً:ً$ًابفأج

الرسم له معنيان: أحدهما رسم الصور ذوات األرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فَل يجوز الرسم الذي هو رسم 

أشد الناس عذابا يوم  ":ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،«كل مصور يف النار»يف الحديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلص ذوات األرواح، لقول النبي 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : »ملسو هيلع هللا ىلصولقوله « القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق اهَّلل

 ."أحيوا ما خلقتم

ذلك بأنه تصوير لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء  ملسو هيلع هللا ىلصوألنه 

 .  دواب واْلنسان والطيورمن ال ،ذوات األرواح

فهذا َل حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه  - وهو المعنى الثاين -أما رسم ما َل روح فيه 

ذلك، َل حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى 

ة يف حفيظة النفوس التي َل بد منها وَل يستطيع الحصول عليها إَل بذلك، وهكذا ما يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصور

تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي األمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد 

ْم َوَقْد }سَلمة المسلمين من شره حتى يعرف أو ألسباب أخرى فَل بأس، قال اهَّلل عز وجل:  َم َعَلْيك  ْم َما َحرَّ َل َلك  َفصَّ

ْم إَِلْيهِ  ِرْرت   [ .119]األنعام:  {إَِلَّ َما اْضط 

ًوسئلًسماحتهً$:ً

 ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة األخ أو األب أو ما شاكلهما؟



ًفأجابً$:ً

تعليق صور ذوات األرواح على الجدران أمر َل يجوز، سواء كان ذلك يف بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير 

 « .أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول 

َل تدع »قائَل له:  ڤ  وبعث عليا « خلقتم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما»وقال: 

 « صورة إَل طمستها وَل قربا مشرفا إَل سويته

وهنى عن الصورة يف البيت وأن يصنع ذلك، فالواجب طمسها وَل يجوز تعليقها، ولما رأى يف بيت عائشة صورة 

معلقة يف سرت غضب وتغير وجهه وهتكها عليه الصَلة والسَلم، فدل ذلك على أنه َل يجوز تعليق الصور، سواء 

ر، أو الحيوانات األخرى، كله َل يجوز، كل ذي كانت صورا للملوك، أو الزعماء، أو العباد، أو العلماء، أو الطيو

 روح تصويره محرم، وتعليق صورته على الجدران، أو يف المكاتب كله محرم، وَل يجوز التأسي بمن فعل ذلك

والواجب على أمراء المسلمين، وعلى علماء المسلمين، وعلى كل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر ذلك، وأن يحذر 

 عليه الصَلة والسَلم، وعمَل بشرع اهَّلل يف ذلك. واهَّلل المستعان. منه، طاعة هَّلل ولرسوله

ً$:ًسماحتهًوسئل

 ما هي أنواع الصور التي َل يجوز وجودها يف البيوت؟

ً:ً$فأجابًسماحتهً

الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على األبواب، أو تجعل يف الستور التي على األبواب أو الجدران، أو 

يف براويز تجعل على الجدار، فهذه َل تجوز، أما إذا كانت الصورة يف الفراش الذي يوطأ، أو يف السرر التي يجلس 

أنه رأى سرتا عند عائشة فيه تصاوير، فغضب  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عنه عليها، أو يف الوسائد فَل حرج فيها؛ ألهنا ممتهنة، 

 .وأمر هبتكه، فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق هبما عليه الصَلة والسَلم

 فلما  ملسو هيلع هللا ىلص أن جربائيل عليه الصَلة والسَلم كان له موعد مع النبي »وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره 



فتوقف جربائيل ولم يدخل حتى أخربه  ،ملسو هيلع هللا ىلصحضر وجد يف البيت تمثاَل وسرتا فيه تصاوير، وكلبا لم يعلمه النبي 

جربائيل بذلك، فقال له: مر برأس التمثال أن يقطع، وبالسرت أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، وبالكلب أن 

أو الحسين، وأمر بالسرت أن يتخذ منه وسادتان  فأخرج الكلب وكان تحت نضد الحسن ملسو هيلع هللا ىلص يخرج، فأمر به النبي 

 « .منتبذتان توطآن، وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فدخل جربائيل عليه الصَلة والسَلم

ً$:ًسماحتهًوسئل

من  أرجو. «لقيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتمإن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم ا: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل 

سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة 

بين الناس اليوم يف األسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة يف المدارس والجامعات، وجميع الصور 

 .بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة يف الدين؟ أفيدونا أفادكم اهَّلل

ًً$:سماحتهًفأجابً

، ويف الباب أحاديث أخرى، ڤ ه اهَّلل يف الصحيح وغيره عن عائشةهذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحم ،نعم

 ملسو هيلع هللا ىلص وكان سبب ذلك أنه «  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» :ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون »قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سرتا فيه تصاوير، فغضب وهتك السرت، وقال: 

 «.يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم

كل مصور يف »وقال عليه الصَلة والسَلم:  ،«ناس عذابا يوم القيامة المصورونلأشد ا»وقال عليه الصَلة والسَلم: 

من صور صورة »وقال أيضا عليه الصَلة والسَلم: ، «النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب هبا يف نار جهنم

اح من الدواب والطيور فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات األرو «أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يف الدنيا كلف

َم }وبني اْلنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه األحاديث إَل للضرورة، فقد قال عز وجل:  ْم َما َحرَّ َل َلك  َوَقْد َفصَّ

ِرْرت ْم إَِلْيهِ  ْم إَِلَّ َما اْضط   [ .119]األنعام:   {َعَلْيك 

 ن يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه فإذا كان للضرورة التي َل بد منها فَل حرج يف ذلك، مثل تصوير م



الدولة أو من هذه الدولة، وحتى َل يشتبه بغيره، وحتى َل يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة 

لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات األخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا 

األمور، ونشروا صورهم بين الحراس يف أطراف البَلد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك صورهم وَلة 

 .مما تدعو إليه الضرورة، فَل حرج يف ذلك

أمير المؤمنين أن النبي ڤ وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت يف الصحيح عن علي 

َل تدع صورة إَل طمستها وَل قربا : »ڤلعلي  ملسو هيلع هللا ىلص هكذا يقول النبي «  َل تدع صورة إَل طمستها»قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص 

خرجه مسلم يف الصحيح، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت يف بيتك صورة تزيلها سواء «  مشرفا إَل سويته

 .يف جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها

وهكذا القبور المشرفة هتدم، فَل يبنى على قرب مسجد وَل قبة وَل غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول اهَّلل عليه الصَلة 

ا: يحذر ما صنعوا، ڤ  قالت عائشة « لعن اهَّلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»والسَلم أنه قال: 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أَل فَل تتخذوا أَل وإن من كان قبلكم »وقال عليه الصَلة والسَلم: 

 .ڤ  خرجه مسلم يف الصحيح عن جندب بن عبد اهَّلل البجلي  أ« لقبور مساجد فإين أهناكم عن ذلكا

فَل  «عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهَّلل »قال:  ڤ  وثبت يف الصحيح عن جابر 

 قبة وَل مسجد وَل حجرة وليكن القرب بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة يف البقيع، وقبور يبنى على القرب

المسلمين يف البَلد السليمة من هذا البَلء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القرب عن األرض مقدار شرب وَل يبنى عليه 

ترفع عن األرض مقدار شرب بالرتاب الذي  شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف وَل بناء وهكذا قبور المسلمين

خرج من اللحد، يكون فوق القرب حتى يعرف أنه قرب، حتى َل يوطأ وَل يمتهن، وَل يبنى عليه قبة وَل مسجد وَل 

وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصور التي يف الفراش الذي يوطأ فَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصهكذا هنى النبي  حجرة وَل غير ذلك.

أنه رأى عند عائشة » ملسو هيلع هللا ىلص إذا كانت يف الفراش الذي يطؤه الناس فَل حرج يف ذلك، ألنه ثبت عن رسول اهَّلل حرج فيها، 

  .«ملسو هيلع هللا ىلصفجعلته وسادتين يرتفق هبما النبي  ڤقراما فيه تصاوير فهتكه قالت عائشة 

 يدل على أن الصور التي تمتهن يف الفراش أو الوسادة َل تمنع من دخول المَلئكة، لكن َل يجوز تصويرها فيه،  فهذا



 .رقفليس ألحد أن يصورها يف الفراش وَل يف الوسادة وَل يف الخِ 

يتك لكن لو وجدت يف بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فَل بأس أن تجعله وسادة، وَل بأس أن تجعل فراشا يف ب

 تطؤه وَل حرج يف ذلك. واهَّلل المستعان.

ً$:ًسماحتهًوسئل

 .ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس يف المنازل؟ أفيدونا أفادكم اهَّلل

ًً$:فأجابً

َل تدع صورة إَل : »ڤأنه قال لعلي  ملسو هيلع هللا ىلصَل يجوز تعليق الصور يف المنازل وَل غيرها فقد ثبت عن رسول اهَّلل 

دخل ذات يوم على عائشة وعندها سرت معلق على سهوة لها فيه تصاوير فغضب وهتكه أنه ملسو هيلع هللا ىلص وثبت عنه  ،«طمستها

  .«ا خلقتمإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا م» :وقال

فالواجب على المسلمين ترك هذه الستور التي فيها الصور، وأن َل يعلقوا صورة َل يف مسكن، وَل يف مكتب، وَل يف 

مجلس، وَل يف غير ذلك، فتعليق الصور َل يجوز، أما إذا كانت الصور يف محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه َل 

ا لما رأت منه الغضب من جهة السرت ڤ  ذلك، فثبت عنه أن عائشة  ما يدل على ملسو هيلع هللا ىلصحرج فيها؛ ألنه ثبت عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص جعلته وسادتين يرتفق هبما النبي 

فتأخر عن موعده  ملسو هيلع هللا ىلص أن جربائيل كان له موعد مع النبي » ڤ  وثبت عنه يف النسائي وغيره من حديث أبي هريرة 

خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن يف البيت تمثاَل وسرتا فيه تصاوير وكلبا فقال له جربائيل مر  ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه النبي 

برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة وبالسرت أن يتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان ومر بالكلب أن 

  .«فدخل جربائيل ملسو هيلع هللا ىلص يخرج ففعل النبي 

ألنه يمتهن حينئذ، وَل  ;فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ، فهذا َل بأس بهوهذا يدل على أن السرت الذي 

 يكون فيه تعظيم وَل تكريم للصور، وَل رفع لشأهنا، أما جعلها على األبواب، أو على الجدران، أو يف براويز يف 



 الجدران، فهذا كله منكر َل يجوز، وتجب إزالة ذلك.

ً:$ًسماحتهًوسئل

 عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم َل؟ - جزاكم اهَّلل خيراً  -أفيدونا 

ً:ً$سماحتهًفأجابً

الذي فيه صورة الحيوان َل يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان يف قَلدة أو يف أسورة أو نحو  الذهب

 .ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، وَل يجوز لبسه

يجب أن  وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها َل يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل

تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء َل يظهر 

 ;لمؤمنةمعه بل يختفي زال المحظور، سواء يف ذهب، أو فضة، أو يف قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن وا

هكذا جاء الحديث عن رسول اهَّلل عليه الصَلة والسَلم،  .«َل تدع صورة إَل طمستها» :ملسو هيلع هللا ىلص والحجة يف هذا قول النبي

 « .أن الرسول عليه الصَلة والسَلم هنى عن الصورة يف البيت، وأن يصنع ذلك»وهكذا الحديث الثاين 

ً$:ًسماحتهًوسئل

هناك مجموعة من الناس اجتمعوا يف زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعرتضه البعض 

خر، وقال: إنه َل يجوز التصوير، وطال الكَلم بينهم حول حرمة تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم اآل

 اهَّلل؟

ًً$:ًسماحتهًابفأج

هذا َل يجوز، فَل يجوز أن يصور الناس َل برضاهم وَل بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكرب يف اْلثم، فالتصوير 

كل مصور يف »لعن المصورين وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ألن الرسول  ;محرم لذوات األرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات األرواح

 من صور صورة يف »وقال عليه الصَلة والسَلم: «  مالنار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب هبا يف نار جهن



فالحاصل أن التصوير محرم لذوات األرواح، فَل يجوز ْلنسان أن  .«أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ الدنيا كلف

يصور الجالسين يف العرس، َل رجل وَل امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، ألن التصوير منكر، وألن هذا يفضي 

نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن يف المَلبس، وظهور  إلى عرض

 .وس والوجه واألذرع وغير ذلكالرؤ

أنه َل يجوز. فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات يف الزواج ألهنن يتجملن  فالحاصل

ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى يف الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو 

 ى يؤدب على اقرتافه لهذا المنكر.الهيئة، أو إلى إمارة البلد حت

ً:والجواُبًعنهاً،بهاٌتًيفًالمسألةش 

ًً:ولىاألالشبهةً

ًالتصوير ًيفًالمرآةً،المرآةًأمامًوقفًمنًصورةًمثلًالشمسيًقالوا: ًالصورة ًولًً،ولًأحدًيحرم ًتحرمونًهذه فِلَم

  تحرمونًتلك؟

 الجواب:

  :بينهما كبيرٌ  هناك فرٌق 

  ه.انصراف بعد ثابتة الشمسية والصور ،المرآة عن الشخص بانصراف يزول خياٌل  فالصورة يف المرآة -

  .هبا فتتني  قد  التصوير آلة عن الشخصصورة  -

  السيارات قيادة رخصة أو ،اْلقامةأو  بطاقةال أو السفر جواز يف وضعها نمِ ، عند الحاجة هبا نتفعيَ  الصورة الشمسية -

 .لخ إ



     . اآللية الصناعة هبذه اهَّلل لخلق مضاهاة فهو اَلنطباع عنه ينشأ بآلة عمل بل انطباع، مجرد الشمسي التصوير ليس -

 والطريقة اآللة إلى نظر دون واألخَلق العقيدة على والخطر اهَّلل خلق مضاهاة من فيه لما عام؛ التصوير عن النهي -

 .التصوير هبا يكون التي

ًً:بهةًالثانيةالش

ًوليسًالتصويرًالفوتوغرايفً.ً،باليدًرسمالبصًاالتحريمًخًنً إً:همِضًبعًقوُلً

ً:علىًهذهًالشبهةًالرد

 :( 76 ،77: ص) "بالتصوير المفتونين على النكير إعَلن"يف  $ قال الشيخ: حمود بن عبداهَّلل التويجري

قول بعض العصريين أن المحرم التصوير المنقوش باليد فأما المأخوذ باآللة الفوتوغرافية : ومن الشبه الباطلة أيضًا

 .فَل. وهذه الشبهة من أغرب الشبه وفيها دليل على حماقة قائلها وكثافة جهله

من  ومثلها َل يحتاج إلى جواب لظهور بطَلهنا لكل عاقل فضَلً عمن له أدنى علم ومعرفة. ولو قال قائل أنه َل يحرم

الخمر إَل ما اعتصر باأليدي فقط فأما ما اعتصر باآلَلت المعدة لَلعتصار فَل يحرم وإن كان أشد إسكاًرا مما 

اعتصر باأليدي لما كان بين قوله وبين قول صاحب هذه الشبهة فرق ألن كَل منهما قد حرم شيًئا وأباح ما هو أعظم 

 . من جنسه وما هو أولى بالتحريم والمنع مما حرمه

وقد ذكرت قريًبا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق اهَّلل تعالى كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث 

وكلما كان  وهذه العلة تشمل كل تصوير سواء كان منقوًشا باأليدي أو مأخوًذا باآللة الفوتوغرافية.، ڤعائشة 

 .ا فيه من مزيد المضاهاة بخلق اهَّلل تعالىالتصوير أقرب إلى مشاهبة الحيوانات فهو أشد تحريًما لم

وَل يخفى على عاقل أن التصوير الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة بخَلف التصوير 

المنقوش باأليدي فإنه قد َل يطابقها من كل وجه وعلى هذا فيكون التصوير باآللة الفوتوغرافية أشد تحريًما من 

 .باأليدي واهَّلل أعلم التصوير المنقوش

ًً:الشبهةًالثالثة

ًبخالفًماًليسًلهًظلً.ًً،المحرمًالتماثيلًالتيًلهاًظلً:قالوا



ً:الجواب

ًًللشيخً"بالتصويرًالمفتونينًعلىًالنكيرًإعالن" ًلكتابًيفًتقديمهًً$قالًسماحةًشيخناًاإلمامًعبدًالعزيزًبنًبازً

ًً:(4ً،3ص:ً)اهللًًرحمهماًالتويجريًعبداهللًبنًحمودًالعالمة

 ظل له الذي التصوير بين أخرى وبعبارة، النحتي والتصوير الشمسي التصوير بين فرق من فاحشًا غلطًا غلط لقد

 وألن، واحداً  انتظامًا ظمهاتوتن النوعين تعم المسألة هذه يف الواردة الصحيحة األحاديث ألن ؛له ظل َل والذي

 التصوير بل، الشمسي التصوير يف التي واألضرار المفاسد مثل ظل وماله النحتي التصوير يف التي والمفاسد المضار

 اهـ.كثيرة وجوه من فساداً  وأكثر ضرراً  أعظم الشمسي

ًانتهى،ًوالحمُدًهللًالذيًبنعمتهًتتمًالصالحات.

 ا


