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MAIN NAVIGATION  

 الرئيسة  •

 ترجمة الشيخ  •

 الدروس   •

 الفيديوهات   •

 الفوائد المكتوبة  •

 الفوائد الصوتية   •

 كتب   •

اقاتبط  •  

 الباحث في رواة الستة   •

 المرأة المسلمة   •

 اتصل بنا  •
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 ألّف من فمنهم المسألة، هذه  في المعاصرون العلماء اختَلَف قد
 رسالة 

  هو الذي الفوتوغرافيا الصورة  أن إلى فيها ذهب ،(1) إباحتها في
حبس عن عبارة  
 التصوير من ليس الصناعة هذه ألرباب المعلومة بالوسائط الظلّ 

عنه؛ المنهيّ   
 تكن لم صورة  وُصنع صورة إيجاد هو عنه المنهيّ  التصوير ألن

ول  موجودة،  
 هذا وليس تعالى، هللا خلقه حيوانًا بها يضاهي قبل، من مصنوعة
 المعنى 
.اللة بتلك الصورة أخذ في موجوًدا  
 الصورة حكم أن إلى -لي يظهر الذي وهو- آخرون وذهب

 الشمسيّة
المرسومة،  الصورة حكم  
النهضة " كتابه في الحمامي مصطفى الشيخ قال  

  بآلة التصوير أن كلّه الجزم تجزم أن أحبّ  وإني(: 2" )اإلصالحيّة
 التصوير 

 تسليطها المؤمن على فيحرم تماًما، باليد كالتصوير( الفوتوغرافيّة)
 للتصوير، 
 التمكين هذا ألن بها؛ صورته للتقاط مسلّطها تمكين عليه ويحرم
على يُعين  
  أحد إليه ذهب  ما شيء في  الصواب من وليس غليظ، محّرم فعل

عصرنا  علماء  



 يكن لم التصوير أن بحّجة اآللة بتلك التصوير استباحة من هذا
والتصوير  باليد،  
  بمن أشبه عندي وهذا حراماً، يكون فال فيه، لليد دخل ل اآللة بهذه
 يرسل
 من كلّ  يُعدم كهربائيًّا تيّاًرا يفتح أو  يقتل، من فيقتل مفترًسا، أسًدا
أو به، مرّ   

ا يضع   ُوّجه فإذا الطعام، ذلك من تناول  من كلّ  فيهلك طعام في  سمًّ
لوم  إليه  

.انتهى. واألسد والكهرباء، السّم، قتل إنما أقتل، لم أنا: قال بالقتل  
:  -له كالم خالل-" الزفاف آداب"  في هللاُ  رحمهُ  األلبانيّ  الشيخ وقال

 وقريب  
 الشمسّي، التصوير وبين باليد، الرسم بين بعضهم تفريق هذا من

ليس أنه يزعم  
 كذا فقط، الظلّ  إمساك إل فيه عمله من وليس اإلنسان، عمل من

أما  زعموا،  
  أْن استطاع حتى اآللة لهذه المخترع صرفه الذي الجبّار الجهد ذلك

في  يصّوِّر  
  اإلنسان عمل من فليس ساعات، في  بدونها يستطيعه ل ما لحظة
هؤلء، عند  

  المراد الهدف نحو وتسديدها لآللة، المصّور توجيه وكذلك
وقبيل  تصويره،  

  مما ذلك، وغير تحميضه، ذلك بعد ثم بالفلم، يسّمونه ما تركيب ذلك
 ل

.أيًضا أولئك عند اإلنسان عمل من ليس أيًضا فهذا أعرفه،  



  في  مثاًل  رجل صورة تعليق يجوز أنه عندهم التفريق وثمرة: قال
إذا البيت  
 مصّورة كانت إذا ذلك يجوز ول الشمسّي، بالتصوير مصّورةً  كانت
. باليد  
 مثل قديًما، الظاهر أهل بعض جمود إل مثاًل  له أر فلم أنا أما: قال
 قول 

  عن -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول  نهى : "حديث في أحدهم
: قال" الراكد الماء في  البول  

 ثمّ  إناء، في بال لو أما مباشرةً، الماء في  البول  هو عنه فالمنهي
الماء  في  صبّه  
(.3) انتهى. عنه منهيًّا ليس فهذا  

حكم  ما: السعوديّة العربيّة المملكة في لإلفتاء الدائمة اللجنة وُسئلت  
.  الضرورة؟ وغير للضرورة: أي إجماًل؛ الصورة  
 أو فوتغرافيًّا، كان سواء حرام، األرواح ذوات  تصوير بأن فأجابت
 نقًشا
 اإلنسان اضطرّ  وإذا حرام، الصور واقتناء ذلك، ونحو آلة، أو بيد،
شيء  إلى  
  أو سفر، لجواز صورة منه يُطلب كأن اختياره؛ بدون ذلك من

التابعيّة  لمنحه  
/  4" إسالميّة فتاوى. "انتهى. للتصوير قلبه كراهة مع ذلك له جاز

357 (4.)  



 حكم عن هللاُ  رحمهُ  باز بن هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ وسئل 
الصور  تعليق  

  األرواح ذوات صور تعليق بأن فاجاب الجدران؟ على الفوتغرافيّة
الجدران  على  
  أو مكتب، أو  مجلس، أو بيت، في ذلك كان سواء يجوز، ل أمر

 انتهى. الجاهليّة عمل من وكلّه منكر، كله ذلك، غير أو شارع،
(. 5) باختصار كالمه  
 حكم عن أيًضا هللاُ  رحمهُ  العثيمين صالح بن محمد الشيخ وسئل 
الصور  تعليق  
. الجدران على  

 حرام منها الكبير سيّما ول الجدران، على الصور تعليق بأن فأجاب
 حتى 
 ظاهر، فيها التعظيم وقصد والرأس، الجسم بعض إل يخرج لم ولو

 وأصل 
  هللا رضي - عبّاس ابن عن ذلك  جاء كما الغلّو، هذا هو الشرك
نوح  قوم أصنام في -عنهما  
 صّوروا صالحين رجال أسماء كانت إنها: "قال يعبدونها التي

ليتذّكروا  صورهم  
(.6) انتهى". فعبدوهم األمد، عليهم طال ثم عبادتهم،  

  العلم، أهل أقوال من سبق مما  تبيّن قد :عنه هللا عفا الجامع قال
 وأدلّتهم



  الصورة وبين باليد، تُرسم التي الصورة بين فرق ل أنه
المعنى  إذ الفوتوغرافيّة؛  

 التي فالمفاسد كليهما، في  موجود الصور أجله من ُحّرمت الذي
في  تدخل  

 اليد عمل  من ليس هذا بأن القول  إن وأيًضا فيهما، موجودة الصور
 بطالنه
.واأللبانيّ  الحّماميّ  كالم في سبق كما ظاهر،  

 ول كثير، فيها التساهل فإن ،خطر أيما خطيرة فالمسألة وبالجملة
 سيّما
  هو وهذا بإباحتها، بفتواه العلم  إلى ينتسب من بعضن تشجيع  مع

 الداهية 
.راجعون  إليه وإنا هلل فإنا العظمى،  

  َوقَدْ : }وجل   عز   لقوله الضروريّة، الحالة سبق مما يُستثنى [: تنبيه]
لَُكمْ  فَص لَ   
مَ  َما ْرتُمْ  َما إِّل   َعلَْيُكمْ  َحر    اتخاذ فيباح ،[119: األنعام { ]إِّلَْيهِّ  اْضُطرِّ

 الصورة 
  ذلك نحو  أو السفر، وجواز الشخصيّة، البطاقات لضروة الشمسيّة

له بدّ  ل مما  
 استثنوا الفقهاء أن" التكملة" صاحب ذكر وقد  اإلنسان، حياة في

 مواضع
ير" في محمد اإلمام وقال الضرورة،   تحقّقت وإن": الكبير  الّسِّ

إلى  له الحاجة  



 وأعقبه: قال باستعماله، بأس فال تمثال، فيه الذي السالح استعمال
 السرخسيّ 

  من مستثناة الضرورة مواضع ألن : بقوله( 278/ 2" )شرحه" في
كما  الحرمة،  

 يتبايعون المسلمين إن: أيًضا السرخسيّ  وذكر الميتة، تناول  في
األعاجم  بدراهم  
  في وقال بذلك، المعاملة عن أحد يمنع ول بالتيجان، التماثيل فيها

  في الرجل يَحمل بأن بأس ل(: 212/ 3" )شرحه" من آخر موضع
دراهم  الصالة حال  

 وقد تاجه، وعليه سريره، على الملك تمثال فيها كان وإن العجم،
في  ثبت  

 أجاز -وسلم عليه هللا صلى-  هللا  رسول أن الصحيحة األحاديث
وأن  بالبنات،  اللعب -عنها هللا رضي - لعائشة  
(.7) انتهى . الشهادة عند وجهها تكشف أن للمرأة أباحوا الفقهاء  

اآلية  بنصّ  استثنيت  قد الضروريّة الحالة: عنه هللا عفا الجامع قال  
  به  استدلّ  وإن ،-عنها هللا رضي- عائشة حديث وأما المذكورة،
ما  األَولى أن إل بعضهم،  

  فتنبّه، فيه، إشكال فال الصورة، تحريم قبل كان إنه: بعضهم قاله
تعالى  وهللا  
. أعلم  

فال والفديو، التلفزيون أما: أيًضا" التكملة" صاحب  قال[: آخر تنبيه]  



 من عليه يشتمالن ما إلى  بالنظر استعمالهما حرمة في  شكّ 
الكثيرة،  المنكرات  

 أو المتبّرجات، النساء عن  والكشف والمجون، الخالعة، من
وغير العاريات،  

  بحيث التصوير حكم فيهما يتأتى هل  ولكن الفسوق، أسباب من ذلك
كان  إذا  

 يحرم هل بأسرها، المنكرات هذه من خاليًا والفديو التلفزيون،
كونه  إلى بالنظر  

 ظاهر لكن كتبه، ما آخر إلى...  وقفة  فيه لي: قال ثم ، تصويًرا؟
كأنه بحثه  
 هداني امرًءا هللا ورحم: كالمه آخر  في قال وإن الجواز، إلى يميل
 إلى

(.8) انتهى. الصواب  
يجوز ل أنه المسألة، في  لي يظهر الذي :عنه هللا عفا الجامع قال  

  والفديو، التلفزيون، من الحديثة، األجهزة من آلة بأي التصوير
إل  وغيرهما،  

  الدالّة النصوص لعموم وذلك بيانها، تقّدم التي الضروريّة لألمور
تحريم على  

. بالصواب  أعلم تعالى وهللا بأشكالها، الصور  
__________ 

 الجواب" رسالته سم ى المصرّي، بخيت  محمد الشيخ: هو( 1)
إباحة  في الشافي  



". الفوتوغرافي التصوير  
. 565 و 264 ص" اإلصالحيّة النهضة( "2)  
  صحيح بشرح الملهم فتح تكملة" كتاب في سبق ما: راجع( 3)

.163 - 162/ 4" مسلم اإلمام  
  عبد َجْمع التصوير، في العلماء كبار  وأقوال  فتاوى  من منقول( 4)

سعد بن الرحمن  
.25 ص الفوزان صالح الشيخ تقديم الشتري،  

.305 - 303/ 1" العقيدة فتاوى( "5)  
.282/ 2" فتاويه مجموع( "6)  
. 164/ 4" مسلم اإلمام صحيح بشرح الملهم فتح تكملة( "7)  
 - 164/ 4" مسلم اإلمام صحيح بشرح الملهم فتح تكملة( "8)

165.  
 المصدر :البحر المحيط الثجاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
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