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 فتنة الّتصوير ابلكامريا واجلوال
  

احلمُد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلّق ليظهره على الّدين كّله ولو كره املشركون، صّلى هللا عليه وسّلم 
 :وعلى آله وصحبه والتابعني، أّما بعد

التصويُر بكامريا اهلاتف اجلوال، الذي أصبح يف يد أو  فإن مما عّمت به البلوى وافتنت به كثري ِمن الناس:
جيب الرجال والّنساء والّصغار والكبار واألطفال، فتهّيأ هلم أن يصوروا كّل شخص، وكّل موقف ومشهد، 

ت بعض الّناس وأسرارهم، وقد يكون عام أو خاص، يعنيهم أو ال يعنيهم، وقد يكون املصوَّر ِمن خصوصّيا
 .يف الّصور ما ال جيوز تصويره؛ للمفسدة املرتتبة على تصويره، بقطع النظر عن حكم التصوير

 
 :ترّتب على فتنة الّتصوير ابجلوال مفاسد وشرور كثرية، منها وقد

ر الوعيد الّشديد، واللعن خمالفة ظاهر نصوص السّنة الّدالة على حترمي الّتصوير، والّتغليِظ يف ذلك بذك .1
للمصّوِرين، وأتويُل املتأّولني واتّباُع اهلوى هو مصدر كّل شر وقع يف األمة قدميًا وحديثًا، وإن كان 

وهذا الّتصوير الذي افُتنت به الناس،  .املتأّول اجملتهد بعلم معذوًرا، فاملّتبع هلواه مأزوٌر غري معذور
صّلى هللا عليه -ه أن يكون من املشتبهات، وقد قال الّرسول واستحلُّوه ببعض الشبهات أقل أحوال

 (َمن اتّقى الّشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، وَمن وقع يف الّشبهات وقع يف احلرام) :وسّلم
تصوير َمن ال يرضى تصويره ِمن الناس؛ فإن هذا ِمن االعتداء على حّقه، وتزداد املفسدة بنشر  .2

وَّر امرأة، فال حيّل تصويرها، وال نشر صورهتا، ولو رضيت؛ فإّن ذلك قد صورته، وقد يكون املص
ًا، مع مفسدة النظر إىل صورهتا  يسبب طالقها، إن كانت ذات زوج، أو الرغبة عنها إن كانت أميِّ
ممن ال حيّل له ذلك ِمن الرجال األجانب، وِمن ذلك تصوير ما هو ِمن خصوصيات اإلنسان بغري 

 .يته وأاثثه، وتصوير أوالده، وحنو ذلكرضاه، كمجلسه وب
تصوير بعض احلفالت الّنسائّية؛ كالعرس وحنوه، ونشر هذه الّصور، مما ميكِّن الفضوليني والفاسقني  .3

 .ِمن مشاهدة ما ال حيل النظر إليه، واالطالع عليه
ا ِمن هتتك تصوير بعض مشاهد املنكرات؛ كاالجتماعات واحلفالت املختلطة، مع ما يكون فيه .4

ورقص خمتلط ِمن الّرجال والّنساء، مث نشر ذلك حبّجة إنكار املنكر، وفضح الباطل وأهله، مما ميكِّن 
مرضى القلوب ِمن الّنظر لتلك املشاهد املنكرة، والّتمتع هبا، وإذا كان والبد فالواجُب حفظ تلك 
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، أو أراد أن يغالط، وأما اإلنكار الّصور لالحتجاج هبا على املسؤول إذا كان ال يصدق املخرب العدل
 .العام فيكون ابلكالم

التصوير الفضويل، وهو ما ال مصلحة فيه، ال يف دين وال يف دنيا، وإّّنا الباعث هو اهلوى وحمّبة   .5
الّتصوير والفراغ، ومنه تصوير حفالت الرجال يف مناسبات العرس وحنوه، وتصوير الّزوج وَمن معه 

يف املساجد وحلق حتفيظ القرآن،  ، وِمن التصوير الفضويل: تصوير احملاضراتعند دخوهلم وخروجهم
 .وتصوير حفالهتم بشبهة التوثيق، وخرُب العدل أو الثقة أوثق من الصورة

حفظ الّصور للذكرى، كما يقولون، وِمن أقبح ذلك تصوير الّزوجني، وحفظ صورهتما هلذا الغرض،  .6
ال تدخل املالئكة ) :صّلى هللا عليه وسّلم-ئكة ِمن دخول البيت، لقوله فإن حفظ الّصور مما مينع املال

وخيص من ذلك ما ال حيرتم، وما ال ميكن التخلص منه؛ كالصور يف األوراق  (بيًتا فيه كلٌب وال صورة
 .النقدية

 
 :بعض األحاديث الدالة على حترمي التصوير -أيها املسلم-وإليك 

قال هللُا تعاىل: وَمن أظلُم ممن ) :م عليه وسلصلى هللا-قال: قال رسول هللا  -رضـي هللا عنه-فعن أيب هـريرة 
 .متفق عليه (ذهَب خيلُق كخلقي، فليخلقوا ذرّة، أو ليخلقوا حّبة، أو ليخلقوا شعرية

أشدُّ النّاِس ) :ليه وسّلمصّلى هللا ع-قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها-ويف الّصحيحني عن عائشة 
قال: مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وهلما عن ابن عباس  (عذااًب يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق هللا

 (كّل مصور يف الّنار، جيعل له بكّل صورة صّورها نفس يعذب هبا يف جهنم) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-
 (يف الدنيا ُكلِّف أن ينفخ فيها الّروح، وليس بنافخ ّمن صّور صورة) :وهلما عنه مرفوًعا

فعلى املسلم أن يتقي هللا وحيتاط لسالمة دينه، وحيذر من اتباع اهلوى، وال يغرت مبا عليه أكثر الناس، وكثرة 
ُْوىِل ٱأْلَْلبَِٓب َلَعلَُّكْم ُقل الَّ َيْسَتِوى ٱْْلَِبيُث َوٱلطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْـَرُة ٱْْلَِبيِث ۚ ﴿ الباطل ال هتونه، َفٱتَـُّقوْا ٱَّللََّ َيَٓأ

 [100املائدة:]﴾تـُْفِلُحون
 نسأل هللا البصرية يف الدين، وحسن القصد لطلب احلق، وصّلى هللا وسلم على حممد، وعلى آله وصحبه

 هـ 29-4-1433أمجعني. حرر يف
 

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك


