فقه املصورين
حوارية استفتائية تتناول بيان احلكم الشرعي والتوجيه األخالقي جملموعة من تصرفات
املصورين ومسؤولية اجملتمع جتاهها
مساحة املرجع الديين الشيخ
حممد اليعقوبي ((دام ظله))

بسم اهلل الرمحن الرحيم
جعَلَ لَكُمُ األَرْضَ
اللَّهُ الَّذِي َ
حسَنَ
صوَّ َركُمْ فَ َأ ْ
قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَ َ
صوَ َركُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ َربُّكُمْ
ُ
حمْدُ لِ َّلهِ
فَ َتبَارَكَ ال َّلهُ رَبُّ ا ْلعَالَمِنيَُ ،هوَ الْحَيُّ ال إِلَهَ إِال ُهوَ فَا ْدعُوهُ مُخْ ِلصِنيَ لَهُ الدِّينَ الْ َ
دعُونَ مِن دُونِ اللَّ ِه َلمَّا جَاءنِيَ ا ْلبَيِّنَاتُ مِن
عبُدَ الَّذِينَ تَ ْ
رَبِّ الْعَا َلمِنيَ ،قُلْ ِإنِّي نُهِيتُ َأنْ َأ ْ
َّربِّي وَأُمِرْتُ َأنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ا ْلعَالَمِنيَ
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إصدار وتوزيع
مركز اإلمام املهدي (عج) للدراسات االسالمية

مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـــد هلل رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــع خـــه خلقـــه حممـــد وعلـــع لـــه
الطيبني الطاهرين
الفقـــه اإلســـالمي فقـــه حقيقـــي ين ـــر إ
وانثــع ومــن حيــ

حقيقـــة اإلنســـان مـــن حيـ ـ

كونـــه ذكـــرا

انــه روع وجســد وعقــل ويــهوات ،ولــذا يســعع إ

هدايتــه دون

الغـــاء أو تعطيـــل لرغباتـــه ويـــهواته مـــا دامـــت ال شـــال

اسـ ـ

و وابـــت الشـــريعة،

وفقــه التصــوير حثــل حلقــة مــن حلقــات الواقــع املتطــور الــذي واكبــه اإلســالم ليهذبــه
وجيعله يف خدمة منهجه العام.
ويف هـــذا الكتيـ ـ

اجـــاب فقيهنـــا ومفكرنـــا مساحـــة الشـــيخ حممـــد اليعقـــوبي ((دام

ظلـــه)) علـــع األســـةلة املوجهـــة إليـــه ملصـــو

مـــا يواجـــه املصـــورين مـــن الفـــات

يــرعية وكانــت اجوبتــه ((دامــت بركاتــه)) عالجــا يــافيا لالمــراض املتفشــية يف هــذه
املهنـــة والـــن جائتنـــا مـــن اعـــداء اإلســـالم واإلنســـانية ،ويســـر مركزنـــا بطباعـــة هـــذا
الكتي

القيم.
مركز اإلمام املهدي ((عليه السالم)) للدراسات االسالمية

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــع خـــه خلـــهلل اهلل وعلـــع لـــه ل اهلل .وبعـــد . . .
ال خيفــع علــع أخــي املســلم تطــور احليــاة اإلنســانية ومــا وصــلت إليــه مــن بعــد عصــر
النهضــة العلميـــة إ

يــع ـــاالت اإلنســـان

يــوم النـــاع هـــذا ،فوســع هـــذا التطـــور

وأبعاد حياته حتع عُدّ اليوم جزء ال يتجزأ منها.
وقــد يــدعي الــبعإل إن اإلســالم الــذي أنبثــهلل قبــل ألــ
البــــداوة والتخلــــ

العلمــــي ال حكنــــه أن يواكــــ

واملركبــات الفضــائية وغههــا مــن ا فــا

وأربعمائــة عــام يف مركــز

عصــــر احلاســــوب (الكمبيــــوتر)

العلميــة فــان مســؤوليته هــي فديــد وظيفــة

املســلم العباديــة مــن صــالة وصــوم وجلوهــا وهــو افانــ

الروحــي للفــرد امــا املــادي

واملعــاملي فهــو قاصــر عنــه لــذا علــع اإلســالم ان يُحصــر ويُــزو يف ــال العبــادة ال
غه.
وهذه الن رة خاطةة مائة باملائة وهي وليدة أمور عديدة منها :
 1ـــ عدم فهم اإلسالم بشكله احلقيقي وفكره املنفتح.
 2ـــــــ أن املــــبلغني ال يعطــــون ســــو الصــــورة التارخييــــة ل ســــالم وال يُطلعــــون
ا خرين علي عالقة اإلسالم بالتطور احلضاري والتكنولوجي.
 3ــــــ اإلعـــالم املضـــاد ل ســـالم والـــن تتبنـــاه القـــو الكـــافرة ا ـــاد
صــورة اإلســالم يف أذهــان النــاع وبايصــو

إلـــي حمـــهلل

الــذين يســافرون إلــي الــدول الكــافرة

بنحـــو البعثـــات الدراســـية أو عقـــود العمـــل وجلوهـــا إصـــافة إلـــي حمـــاولتهم حلصـــر
النشـــاإل اإلســـالمي يف دائـــرة الصـــالة والصـــوم أو مـــا يســـمونها بـــالطقوع العباديـــة
وهــو مصــطلح كمــا تلح ــه مســيحي مضــيهلل منتــزج مــن أناجيلــهم ليهملــوا املصــطلح
اإلسالمي املنفتح الذي يصرع به القران الكريم :
يعَائِرَ ال َّلهِ فَ ِإنَّهَا مِن تَ ْقوَ الْقُلُوبِ)(].)[1
(ذَ ِلكَ وَمَن ُيعَ ِّمْ َ
 6ـــــ افهــل بالعناصــر املتحركــة يف الفقــه اإلســالمي فــأن اإلســالم مل يــ ك واقعــة
إال ووصـــع ـــا حكمـــا خاصـــا متعلقـــا باحلاد ـــة وهـــذا ـــا كـــان صـــل يف زمـــن
املعصـــومني ((عليـــه الســـالم)) أو مـــا يعـــا عنـــه الفقهـــاء بـــالن

يف الواقعـــة كمـــا يف

مســـائل املعـــامالت والصـــالة والصـــوم ،أو كـــان بنحـــو القاعـــدة العامـــة الـــن تطبـــهلل يف

مـــوارد عـــدم وجـــود الـــن

يف املســـألة كاألصـــول العلميـــة والقواعـــد الفقهيـــة العامـــة

جلو (( :كل يئ لك حالل حتع تعلم أنه حرام)).
إصــافة إ
يف

العنـــاوين األوليــة والثانويـــة والــن فـــرك الفقــه اإلســـالمي مــن خال ـــا

يــع اجملــاالت اإلنســانية فــالزواا الــذي هــو مســتح

مــن ســنة الــن

اهلل عليـــه و لـــه)) قـــد يصـــبح واجبـــا بـــالعنوان الثـــانوي عنـــدما خيـــا
نفســه الوقــوج يف احلــرام وقــد يصــبح حرامــا إذا علــم انــه يــؤدي إ

املكلـ ـ

((صــلع
علـــع

احلــرام كــالزواا

ن ال يأمن معها علع دينه.
وهكـــذا اـــد اإلســـالم األقـــدر بـــل القـــادر الوحيـــد علـــع حـــل

يـــع مشـــاكلنا يف

معــ ك احليــاة ووصــع احللــول غــه اجملحفــة باإلنســان والــن تكــون صــمن اســتطاعته
وقدرته وغه مضرة به وال با خرين.
ولكـــي ال يكـــون كالمنـــا هـــواء يف يـــبك أو عصـــافه علـــع يـــجر و ـــرد خيـــال ال
واقـــع لـــه نـــاهن يف هـــذا الكتيـ ـ

التطبيـــهلل العملـــي النفتـــاع اإلســـالم وقابليتـــه علـــع

اســـتيع اب احليـــاة ووصـــع احللـــول املناســـبة ســـواء علـــع صـــعيد العنـــاوين األوليـــة أو
الثانويـــة ،لواحـــدة مـــن املشـــاكل االجتماعيـــة املرتبطـــة بـــالتطور التكنولـــوجي وهـــي
التصوير.
فقــد وصــعنا أســةلتنا بــني يــدي أحــد العلمــاء األعــالم هــو مساحــة يــة اهلل املفكــر
اإلســالمي الكـــبه الشــيخ حممـــد اليعقـــوبي ((دامــت بركاتـــه)) الــذي يعـــي

اإلســـالم

كفكـــر منفـــتح علـــع احليـــاة ليجيبنـــا علـــع مســـائل التصـــوير واملصـــورين ســـواءً كـــان
التصــــوير الفوتــــوغرايف أو التصــــوير الســــينمائي (الفيــــديوي) وال نقصــــد بالتصــــوير
الســينمائي مــا هــو عنــد املمــثلني ألن هــذا يقــع يف صــمن فقــه التمثيــل وهنــا نتعــرض
فقط لفقه التصوير.
النج

األير

يوال 1621 /هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مساحة ية اهلل الشيخ حممد اليعقوبي ((دامت بركاته))
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أمـــا بعـــد  . . .فقـــد ســـألين بعـــإل األخـــوة املـــؤمنني أدامهـــم اهلل تعـــا

ـــع

أن أ

عـــدة مســـائل مرتبطـــة صوصـــوج التصـــوير (الفوتـــوغرايف والســـينمائي) واملصـــورين،
فشـــددت العـــزم بـــاهلل ســـبحانه و

عتهـــا راجيـــا التفضـــل باإلجابـــة عنهـــا مـــع دوام

الدعاء لكم بالتوفيهلل والتسديد.
(مســــألة  )1مــــا حكــــم تصــــوير حفــــالت الزفــــا

يف القاعــــة مــــع وجــــود فرقــــة

موسيقية؟
(بســمه تعــا ) ال جيــوز التواجــد يف مثــل هــذه القاعــة فضــال عــن التصــوير لوجــود
حمرمات كثهة أوصحها الفرقة املوسيقية املذكورة يف السؤال .
(مســـألة  )2مـــا حكـــم تصـــوير حفـــالت الزفـــا
موسيقية ،ولكن افو الغال

يف القاعـــة مـــع عـــدم وجـــود فرقـــة

هو عدم االلتزام باحلجاب؟

(بســمه تعــا ) ال ــاهر عــدم افــواز يف هــذه الصــورة أيضــا ألنــه وان عــو

أحــد

احملرمـــات وهـــو الفرقـــة املوســـيقية إال ان حمرمـــات أخـــر موجـــودة كـــالتاا الفـــاح
واالخــتالإل املريــ

املــثه للشــهوة أكيــدا واقــل مــا توصــ

بــه هــذه القاعــة إنهــا مــن

مراتع الشيطان.
(مســألة  )3مــا حكــم تصــوير حفــالت الزفــا

يف القاعــة مــع االحتفــاظ باحلجــاب

وعدم وجود فرقة موسيقية ولكن صل هناك اختالإل بني افنسني؟
(بســـمه تعـــا ) إذا كـــان االخـــتالإل حمتشـــما ووفـــهلل تعـــاليم اإلســـالم وال يـــؤدي إ
إ ارة الشهوة فال بأع به وال يكون مانعا من تصوير تلك احلفلة.
(مسألة  )6ما حكم التصوير يف املسائل الثال ة السابقة إذا كانت يف البيت؟
(بســـمه تعـــا ) ال يفـــر بـــني البيـــت والقاعـــة وإاـــا املهـــم فقـــهلل األمـــور املـــذكورة
نفا ،فإذا كان وصع البيت كما ذكر يف املسألة الثالثة فال بأع باملشاركة وإال فال.
(مســألة  )5مــا حكــم تصــوير الســفرات افامعيــة الــن توجــد فيهــا احلــاالت التاليــة
:
أ ـــ السافرات ولو كنّ اقل من احملجبات؟

ب ـــ اختالإل افنسني كما هو احلال العام؟
ا ـــ ال توجد فيها نساء ولكن الشباب فقط حارسون أعمال ال أخالقية؟
د ـــ حكم املال املأخوذ من التصوير يف احلاالت السابقة؟
(بســمه تعــا ) أ ـــــ ال بــأع بــه إذا كــان ســفورهن صــمن الشــكل املتعــار

ولــي

فيــه إ ــارة للشــهوة والفتنــة وبشــرإل عــدم حصــول الفــات يــرعية خــالل الســفرة وإن
كـــان هـــذا مســـتبعدا وإن كـــان األحـــوإل مقاطعـــة تصـــوير الســـافرات حتـــع وإن كـــان
سفورهن طبيعيا.
ب ـــــ ظهــر مــن جــواب الســؤال الثال ـ

والفــرج (أ) مــن الســؤال ايــام

مــا ينفــع

يف افـــواب هنـــا وملخصـــه إن اإلخـــتالإل إذا خـــال مـــن املخالفـــات الشـــرعية فـــال بـــأع
به.
ا ـــــ ال مــانع مــن تصــوير املشــاهد غــه احملرمــة وعلــع املصــور القيــام بوظيفــة األمــر
باملعرو

والنهي عن املنكر عند صدور مثل هذه التصرفات أالأخالقية.

د ــــــ املنـــع املـــذكور تكليفـــي موجـــ

ل ـــم ولـــي

وصـــعيا فيحـــل لـــه التصـــر

باملــال ،نعــم لــو كانــت اللقطــة املصــورة موجبــة إل ــارة الشــهوة والفتنــة وكانــت فاحشــة
فيحرم أخذ األجرة علع تصويرها.
(مسألة  )4ما حكم تصوير السفرات اللقاءات التذكارية :
أ ـــ بني فتاة وياب؟
ب ـــ بني يخصيتني ظاملتني؟
ا ـــ صورة الطلبة عند قرب مناسبة التخرا؟
(بســمه تعــا ) أ ـــــ ال بــاع إذا ســلم مــن اإليــكاالت املــذكورة ســابقا بــأن كانــت
العالقـــة مشـــروعة وليســـا يف وصـــع مـــثه للشـــهوة ولـــي

يف تصـــويرهما هـــذا حـــزازة

اجتماعية وكانت املرأة كاملة احلجاب.
ب ـــــ ال بــأع بــه لكــن عليــه ردعهمــا عــن ال لــم ونهيهمــا عــن املنكــر وبشــرإل أن
ال يكون يف تصويرهما ترويج ل لمهما.
ا ـــــ ال بــأع بــه مــا مل خيــرا عــن تعــاليم اإلســالم و دابــه الــن ذكرنــا عــددا منهــا
فيما تقدم.
(مســـألة  )7مـــا حكـــم تصـــوير حفـــالت التخـــرا (الزفـــة) ملـــا فويهـــا مـــن اخـــتالإل
وغناء ورق

وغهها؟

(بســـمه تعـــا ) ـــرم املشـــاركة يف هـــذه احلفـــالت ملميـــع أيـــكال املشـــاركة ومنهـــا
ال تصــوير وقــد بلغــين مــا فصــل يف هــذه املناســبات مــن انتهاكــات صــارخة للشــريعة
املقدسة وقد ذكرت نصيحة يف (فقه افامعات) تتعلهلل باملناسبة.
(مســـألة  )8مـــا حكـــم حفـــالت التخـــرا نفســـها مـــن جهـــة تشـــبه الرجـــال بالنســـاء
والعك

والرق

وغهها؟
افـــواب الســـابهلل ،وأريـــد أن أقـــول هنـــا أن العقـــل كـــم

(بســـمه تعـــا ) نفـــ

بلــزوم جــزاء اإلحســان باإلحســان وقــد أكــد القــر ن هــذا احلكــم بقولــه تعــا

 (:هَــلْ

حسَـــانُ)(] ،)[2فلمـــاذا نقابـــل إحســـان اهلل ســـبحانه إلينـــا حيـ ـ
إل ْ
حسَـــانِ إِال ا ِ
إل ْ
جَـ ـزَاء ا ِ
وفقنـــا للنجـــاع و(التخـــرا) صـــا أمـــدنا مـــن أســـبابه ملـــاذا نقابلـــه باإلســـاءة واملعصـــية؟
وهـــل انتهـــت أســـالي

التعـــبه عـــن الفـــرع حتـــع اجلصـــرت بهـــذه األعمـــال املنكـــرة؟

ولعمــري لــو أنتبــه هــؤالء مــن غفلــتهم و ــابوا إ
يناسـ ـ

ريــدهم لــرأوا قبــيح مــا يفعلــون فهــل

ايـــريج ــــــ الـــذي يفـ ـ ض إن يكـــون بدرجـــة مـــن العلـــم والثقافـــة والنضـــج

وااللتــزام واحلـــزم ــــــ هــذه األفعـــال املشـــينة الدالـــة علــع ايفـــة واجلطـــاإل الشخصـــية،
املنكـــر معروفـــا واملعـــرو

لكـــن االعتيـــاد علـــع هـــذه األمـــور وطـــول ألفتهـــا قلـــ
منكـــــرا ،فالبـــــد مـــــن وقفـــــة يـــــجاعة إلعـــــادة احلـــــهلل إ

نصـــــابه( وَاللّـــ ـهُ وَلِـــ ـيُّ

حسْــ ـ ُبهُ)(] ،)[6ومــــا يذكرونــــه مــــن
ا ْلمُـــؤْمِنِنيَ)(] (،)[3وَمَــــن يَ َت َوكَّـــلْ عَلَــــع اللَّـــهِ فَهُـــوَ َ
مــارات ال يســوّك ذلــك وإاــا هــو مــن أوهــام الشــيطان كقــو م إنهــا (مــرة يف العمــر)
الـــوازج الـــديين فمثلمـــا أرتكـــ

فـــإن هـــذه ا لتجـــاوزات دليـــل علـــع صـــع

هـــذه

املعصية املنكرة مرة فأنه يرتكبها مرات.
(مســألة  ) 9هنــاك صــور تؤخــذ للطالــ

يف (األســتوديو) يلــب

فيهــا زي التخــرا

والذي هو لباع يرمز لشعار غربي ،فما حكم :
أ ـــ الطال

الذي يلب

هذه املالب

؟

ب ـــ حكم التصوير له؟
ا ـــ املال املأخوذ كأجرة للتصوير وكأجرة عن املالب
(بســـمه تعـــا ) أ ــــــ إذا عُـــد لـــب

؟

هـــذا الـــزي تقليـــدا للكفـــار وتبعيـــة ـــم فيحـــرم

لكــين ال أظــن أنــه كــذلك بــل هــو زي متعــار

للتعــبه عــن حالــة التخــرا وهــو وان

كان مصدره منهم إال أنه اصبح متعارفا لد املسلمني كلب

(البنطلون).

عليــه ردعــه عــن املنكــر يف

ب ـــــ ال بــأع بــه حتــع إذا كــان لبســه حمرمُــا نعــم جيــ
حالة احلرمة.
ا ـــ ال بأع به مطلقا.

(مســـألة  ) 11مـــا حكـــم التصـــوير التـــذكاري للمـــدارع اإلبتدائيـــة والثانويـــة كـــل
ص

صفرده بالنسبة إ

مدارع البنات إذا كان املصور رجال؟

(بســـمه تعـــا ) ال بـــد قبـــل تصـــويرهن إعالمهـــن بقـــدوم رجـــل ليلبســـن احلجـــاب
وقــد علمــت أن بعــإل املــديرات أو املدرســات حــنعن الطالبــات مــن ارتــداء احلجــاب
عنــد قــدوم مصــور أو مفــت

وهــو تصــر

منكــر وقبــيح مــثه لال

ةــزاز فمــا الــذي

يضــر هــذه املــديرة حتــع ــنعهن مــن احلجــاب وملــاذا هــذه العبوديــة املقيتــة للشــيطان
فلـــم تكتـ ـ

هـــي ان تكـــون مـــن عبيـــده حتـــع جتـــا ا خـــرين علـــع االجلطـــاإل مثلـــها،

وهـــل مثـــل هـــذا التصـــر
دخــول رجــل إ
معــــرو

مـــن الطالبـــات ــــــ اعـــين املســـارعة إ

احلجـــاب ــــــ عنـــد

املدرســة يــيء منكــر حتــع تتصــد املــديرة للنهــي عنــه أم انــه فعــل

ويــــجاج وعفيــــ

م كَيْــــ َ
فيســــتحهلل كــــل معــــاني اإلكبــــارَ (،فمَــــا لَكُــــ ْ

ؤفَكُــــونَ)(] ،)[4ويف مثــــل هــــذه احلــــال أعــــين منــــع املــــديرة
كمُــــونَ)(] (،)[5فَـــ َأنَّع ُت ْ
تَحْ ُ
الطالبـــات مـــن التحجـ ـ

ال جيـــوز للمصـــور الـــدخول علـــيهن ،وإذا كانـــت الســـافرات

ــــن ال ينــــتهني إذا نهــــني ومل يكــــن ســــفورهن خارجــــا عــــن املتعــــار
للشــــهوات والفتنــــة فــــال بــــأع بتصــــويرهن وإن كــــان خــــال
قيــا بالتأكيــد ،وال جيــوز أن يكــون معبودنــا املــال ديــ
أخال ً

وال مــــثها

اإلحتيــــاإل ومرجــــوع

نكــون مســتعدين لتجــاوز

كل القيم واملثل العليا من أجل فصيله.
(مســـألة  )11مـــا حكـــم طباعـــة الصـــور الشخصـــية لنســـاء أو عوائـــل تلطـــة ســـواء
كانت النساء حمجبة أم غه حمجبة؟
(بســمه تعــا ) أمــا احملجبــات فــال بــأع بطباعــة صــورهن وأمــا غــه احملجبــات فــال
مــــانع بشــــرإل أال يكــــون املنكشــ ـ

منهــــا زائــــدا عــــن املتعــــار

أو موجبــــا للشــــهوة

والفتنـــة ،ومـــن أســـباب عـــدم افـــواز كـــون الصـــورة غـــه احملجبـــة المـــرأة حمجبـــة يف
حياتها االعتيادية ويعرفها الناظر فال بد حينةذ من تصدي امرأة لطباعة الصور .
(مسألة  )12ما حكم تصوير الرجل للمرأة أو بالعك
أ ـــ يف حالة ايلوة بينهم يف األستديو؟
ب ـــ يف حالة وجود أكثر من فتاة مع رجل واحد؟

يف احلاالت التالية :

ا ـــ يف حالة وجود أكثر من رجل مع فتاة واحدة؟
(بســـمه تعـــا ) أ ــــــ ايلـــوة باألجنبيـــة حـــرام وتتأكـــد احلرمـــة مـــع وجـــود مـــثهات
للشـــهوة والفتنـــة ككـــون املـــرأة يف زينتهـــا ومتاجـــة ،وهـــي احلالـــة الـــن تكـــون عليهـــا
املرأة غالبا عند التصوير ،نعوذ باهلل من خدج الشيطان وغروره ويراكه.
ب ـــــ إذا كــان وجــود امــرأة أخــر يزيــل احملــذورات كإ ــارة الشــهوة والفتنــة فــال
بأع وال أظنه كافيا.
ا ــــــ البـــد مـــن كـــون أحـــد الرجـــال مـــن حمـــارم املـــرأة أو زوجهـــا لتـــتخل
احلرمــة مــع مالح ــة األمــور األخــر كعــدم تــاا املــرأة وكشــ

مـــن

أزيــد مــن املتعــار

من بدنها.
(مسألة  )13طباعة الصور الشخصية :
أ ـــ للمعامالت؟
ب ـــ لغهها؟
(بســمه تعــا ) أن صـــور املعــامالت عــادة شلـــو طباعتهــا مــن كـــثه مــن احملرمـــات
املـــذكورة فـــإذا خلـــت مـــن أي حمـــرم فـــال بـــأع بطباعتهـــا ســـواء كانـــت للمعـــامالت
وغهها.
(مســألة  ) 16هنــاك معــامالت ال تقبــل إال مــع حلــهلل اللحيــة فهــل مثــل هــذا العمــل
جائز؟
(بســـمه تعـــا ) ال اعلـــم أن الصـــورة يشـ ـ إل فيهـــا حلـــهلل اللحيـــة وعلـــع أي حـــال
فلــو اُصــطر إ

حلقهــا جــاز ،والــذي ـدّد الضــرورة املضــطر نفســه انطالقــا مــن ا يــة

صهَةٌ ،وَ َلوْ أَلْقَع َمعَاذِي َرهُ)(].)[7
سهِ َب ِ
الشريفة  (:بَلِ الْإِنسَانُ عَلَع نَ ْف ِ
(مسألة  )15هل جيوز تصوير األجان

غه املسلمني :

أ ـــ يف األماكن املقدسة؟
ب ـــ بال حجاب؟
ا ـــ صالب

مغرية؟

(بســمه تعــا ) أ ـــــ مــر ذكــر كــثه مــن احملرمــات فــإذا خــال منهــا املوقــ
بالتصــوير ويضــا
فيج

هنــا يــيء حرمــة دخــول الكفــار إ

منع هؤالء من الدخول.

فــال بــأع

املســاجد واألمــاكن املقدســة

ب ـــــ ــرد عــدم احلجــاب ال حنــع مــا دامــوا ال ينتهــون إذا نهــوا ،ولكــن قــد ذكرنــا
االحتياإل املناس

للمسألة.

ا ــــــ يكـــون التعامـــل معهـــم يف هـــذه الصـــورة حرامـــا ألكثـــر مـــن جهـــة أوصـــحها
التاا الزائد املثه للشهوة والفتنة.
(مسألة  )14هل جيوز تصوير املسلمني يف املناطهلل التالية :
أ ـــ داخل الصحن الشري ؟
ب ـــ داخل احلضرة الشريفة؟
(بســـمه تعـــا ) أ ــــــ ال أر فيهـــا بأســـا وكـــذا (ب) إال إذا عـــدت عرفـــا انتهاكـــا
حلرمـــة الروصـــة املقدســـة ،ويف احلقيقـــة فـــان اســـتمرار هـــذه احلالـــة أعـــين التصـــوير
داخــل العتبــات املقدســة يــذوب قدســية وهيبــة هــذه املشــاهد صــرور الوقــت وجيعلــها
كســـائر املتـــاح

واملنـــاطهلل األ ريـــة الـــن تقصـــد ل طـــالج والتقــاإل الصـــور التذكاريـــة

ال ألخـــذ الـــدروع والعـــا كمـــا ان العمـــل حينةـــذ ســـيكون منافيـــا ل خـــال

وقصـــد

القربة حتع تصبح العتبات املقدسة سوقا وحمال للعمل.
(مســألة  ) 17ظهــرت يف الفــ ة األخــهة عمليــة تــأجه الصــحن ألســتوديو معــني ال
يسمح لغهه بالتصوير فيها فهل هذا العمل جائز؟ وصاذا تنصحون؟
(بســمه تعــا ) ال حجيــة يف هــذا التــأجه ألن الصــحن الشــري
حتــع يــؤجره ،وي تــ

علــع ذلــك انــه لــو اجــر يــخ

غــهه حلــهلل التصــوير فيــه ،ولــي

لــي

ملكــا ألحــد

فــال حنــع ذلــك مــن ارســة

إل الن ــر
لــه أن حنعــه أو يأخــذ منــه أجــرة ،هــذا بغــ ّ

عما قلناه يف املسألة السابقة.
(مسألة  )18هل جيوز تصوير العوائل :
أ ـــ يف املناطهلل السياحية؟
ب ـــ يف املتنزهات؟
ا ـــ يف املسابح العائلية الن ياعت يف هذه األيام؟
د ـــ يف السينما واملسارع؟
(بســمه تعــا ) أ ـــــ ال بــأع فيــه بشــرإل ان ال يتضــمن املوقــ
الن تقدم ذكرها كالتسامح يف احلجاب والتاا الزائد.
ب ـــ نف

افواب السابهلل .

يــيةا مــن احملرمــات

ا ــــــ ال شلـــو املســـابح العائليـــة مـــن احملرمـــات فيحـــرم التواجـــد فيهـــا وارتيادهـــا
فضـــال عـــن املســـاهمة يف أعما ـــا أو التصـــوير فيهـــا ومـــن هـــذه احملرمـــات إظهـــار مـــا
جيـ ـ

سـ ـ ه علـــع كـــال افنســـني وحصـــول املشـــاهد املـــثهة للشـــهوة واإلخـــتالإل غـــه

الشري .
د ــــــ ظهـــر احلـــالل واحلـــرام فيـــه ـــا تقـــدم وان كنـــت اعتقـــد ان املتصـــدي ـــذا
الفعـــل ال يســـتطيع النجـــاة مـــن احملرمـــات فليتجنــ

امـــا مـــا حكـــن أن يكـــون مفتاحـــا

للشر ومزلقا للشيطان.
(مسألة  )19هل جيوز تصوير عريسني عند األصرحة املقدسة؟
(بســمه تعــا ) مــرت يف األجوبــة الســابقة القواعــد واألطــر العامــة يف هــذه املســألة
وخالصــتها أنهمــا إذا كانــا حمتشــمني وال يعتــا هــذا الفعــل منافيــا للعــر
انتهاك لصاح

ولــي

فيــه

الروصة املقدسة فال بأع فيه.

(مســـألة )21هـــل جيـــوز تركيــ

صـــورة رجـــل (مشـــهور فنيـــا) مـــع فتـــاة أو تركيــ

صورة ياب مع صورة فتاة (مشهورة فنيا)؟
(بســــمه تعــــا ) ال أدري مــــا الوجــــه املشــــروج ــــذا (ال كيــــ ) وهــــل يصــــل
االجلطـــاإل باملســـلم واملســـلمة إ

درجـــة يُحـــ

ال هـــور إ

جنـــ

هـــؤالء الفســـقة

والتصـــوير معهـــم ـــم تصـ ـوّر لـــو عرصـــت هـــذه الصـــورة يـــوم القيامـــة علـــع ر وع
األيــهاد مــا ســيكون موقفــه؟ الــذي أعلمــه أن اإلنســان يفتخــر بصــورة مــع عــامل أو
مكتشـ ـ

خـــدم تمعـــه ،أمـــا هـــؤالء الفســـقة فـــإن مـــن يـــرتبط بهـــم فهـــو

أو يـــخ

وصــمة عــار بــل هــو نف ـ

الفاســهلل والفاســقة يــأن

مــن هــذا احلــال الــذي هــو فيــه فــأي

فاســقة تقبــل أن يقــال ــا علــع املــ( ويف الشــارج (يــا زانيــة) رغــم أنهــا ــارع هــذا
الفعــل الشــنيع يف أمكنتــه اياصــة وهــذا يعــين ان هــذا الفعــل ال يقبــل كــل عاقــل أن
ينتســ

إليــه ،فمــا ــؤالء القــوم ال يكــادون يفقهــون حــديثا ،ويتأكــد املنــع يف الفتــاة

املســلمة فــإن يــرفها وعرصــها ومسعتهــا معــرّض بســرعة للخــده ولــيعلم هــؤالء إنــه
ورد يف احلـــدي

(( :إن مـــن أحـ ـ

الفســقة حتــع ــ

عمـــل قـــوم حشـــر معهـــم)) ،وأي مصـــه ـــؤالء

النــاع أن شــروا معهــم قــال تعــا

 (:فَــ َأوْرَدَهُمُ النَّــارَ َوبِــةْ َ

ا ْلوِرْدُ ا ْل َموْرُودُ)(].)[8
(مســألة ) 21هــل جيــوز تركيــ
ولكن :

الصــورة الســابقة مــع (غــه املشــهورة أو املشـــهور)

أ ــــــ أن تكـــون الفتـــاة أو يكـــون الرجـــل معروفـــا صـــمن تمـــع صـــاح

الصـــورة

األو ؟
صـــمن

ب ــــــ أن تكـــون الفتـــاة أو يكـــون الرجـــل غـــه معـــرو

تمـــع صـــاح

الصورة األو ؟
(بســـمه تعـــا ) مل ي هـــر مـــن الســـؤال وجهـــة الشـــهرة لصـــاح
أيــة حــال فقــد تقــدم مــا ينفــع يف افــواب مــن أن صــاح

الصــورة (املشــهور) إن كــان

ـــن يشــرّج االلتصـــا بـــه واالنتســـاب إليـــه فـــال بـــأع ب كيــ
االلتفـــات إ

وجيـ ـ

صـــورة معـــه وإال فـــال،

أن ذلـــك ال جيـــوز ان يكـــون ســـببا للكـــذب وخـــداج النـــاع بـــل

جملـــرد إبـــراز القـــدرة الفنيـــة أو التشـــر
الشـــر

الصـــورة ،وعلـــع

كمـــن يركـــ

جملـــاورة صـــاح

الصـــورة إن كـــان مـــن أهـــل

صـــورة علـــع أنـــه قـــرب الكعبـــة الشـــريفة أو أحـــد أصـــرحة

املعصــومني أمــا يف غــه ذلــك فــإن الكــذب حــرام ،فــال جيــوز عــرض هــذا ال كيــ
علع انه حقيقة.
(مســألة) 22هــل جيــوز تــأجه الكــامهات لتصــوير حفــالت الزفــا

أو التخــرا أو

أعياد امليالد وما علع ياكلتها؟
(بســــمه تعــــا ) اذا علــــم باســــتعما ا يف احلــــاالت احملرمــــة فــــال يــــورإل نفســــه يف
أعمـــا م هـــذه أمـــا إذا يـــك أو احتمـــل فـــال يـــيء عليـــه واالعتمـــاد يف فديـــد ذلـــك
علــــع القــــرائن أي علــــع املعرفــــة الشخصــــية بســــلوك وتصــــر
والتفاته إ

املصــــور املســــتأجر

األحكام الشرعية.

(مســـألة ) 23هـــل جيـــوز بيـــع األفـــالم يف مثـــل هـــذه احلالـــة املـــذكورة يف املســـألة
السابقة؟
(بسمه تعا ) جيري هنا نف

افواب السابهلل.

(مسألة  )26هل جيوز طباعة هذه األفالم؟
(بســـمه تعـــا ) نفـ ـ

افـــواب الســـابهلل إصـــافة إ

مـــا ذكرنـــا يف املســـألة اياصـــة

بتحميإل وطبع الصور املذكورة يف جواب املسألة احلادية عشرة.
(مســـألة  )25هـــل جيـــوز بيـــع أدوات التحمـــيإل والطباعـــة ملســـتخدميها يف هـــذا
اجملال؟
(بســـمه تعـــا ) ال بـــأع بـــه ألنهـــا مـــن املقـــدمات البعيـــدة وذنـ ـ
نف

املستعملني.

اســـتعما ا علـــع

(مســـألة  )24هـــل جيـــوز عـــرض صـــور علـــع واجهـــات االســـتوديوهات مـــن بـــاب
الدعاية واإلعالن :
أ ـــ لشخصية فنية؟
ب ـــ لشخصية رياصية؟
ا ـــ لشخصية سياسية؟
د ـــ لشخصية دينية؟
ع ـــ لشخصية غه معروفة (فتاة أو ياب)؟
و ـــ لطفلة ولكنها أصبحت ا ن يابة؟
(بســمه تعــا ) إذا كــان عــرض الصــورة ألجــل إبــراز املقــدرة الفنيــة فــال بــأع مــع
مراعــاة إن ال يكــون عــرض الصــورة مســتلزما حملــرم كمــا لــو كانــت المــرأة خليعــة أو
فيهـــا تـــرويج أو نشـــر حملـــرم وجلـــوه وان كـــان عـــرض الصـــورة للدعايـــة واإلعــــالن
لصـــاح
احلــدي

الصـــورة فالبـــد أن يكـــون هـــذا ال ويـــج غـــه منـــا
(( :مــن أصــغع إ

للشـــريعة فقـــد ورد يف

نــاطهلل فقــد عبــده)) ومــن نشــر صــورة ألحــد تروجيــا لــه

فقـــد عبـــده لكـــن الفـــر أن تكملـــة احلـــدي

تقـــول (( :فـــان كـــان النـــاطهلل بلســـان اهلل

فقـــد عبـــد اهلل وان كـــان بلســـان الشـــيطان فقـــد عبـــد الشـــيطان)) والعيـــاذ بـــاهلل وعلـــع
هــذا فمــن روا لصــورة ونشــرها فــان كــان فيــه إصــالل للنــاع وإبعــاد عــن ذكــر اهلل
فقــد عبــد الشــيطان وعليــك تطبيــهلل هــذه القاعــدة علــع احلــاالت املــذكورة يف الســؤال.
وهـــذا كلـــه مـــن جهـــة نفـ ـ

النشـــر والدعايـــة ،أمـــا افوانـ ـ

األخـــر ككـ ـون املـــرأة

خليعة وجلوها فقد ذكر تفاصيلها وعلمت إنها حمرمة علع كل حال.
(مســـألة  ) 27هـــل جيـــوز تصـــوير اللوحـــات الـــن ثـــل رســـم لشـــخ

اإلمـــام

((عليه السالم)) ،وهل جيوز بيعها ويرا ها؟
(بســـمه تعـــا ) ال جيـــوز بيعهـــا ويـــرا ها علـــع جلـــو افـــزم بأنهـــا صـــورة األئمـــة
((عليهم السالم)) أما تداو ا علع إنها رمز م فلي
(مســـألة  )28هـــل جيـ ـ

فيه بأع.

أخـــذ أذن أصـــحاب الصـــور الســـابهلل ذكـــرهم يف املســـألة

()24؟
(بســـمه تعـــا ) مـــادام قـــد أذن بتصـــوير نفســـه فـــال جيـ ـ

أذن خـــر أال إذا اســـتلزم

نشـــر صـــورته عنوانـــا خـــر ال يرصـــع بـــه كالتشـــهه مـــثال أو توريطـــه يف أمـــر مـــا أو
إعالن أمسه يف حني هو يرغ

بذلك.

(مســـألة  )29هـــل جيـــوز عـــرض دعايـــات ملاركـــات أجنبيـــة جتاريـــة مثـــل (كـــوداك)
أو (كونيكا)؟
(بســمه تعــا ) ال بــاع بــذلك مــا دامــت املســألة اقتصــادية دتــة أي بيــع ويــراء ال
أزيــد ولــي

فيهــا دعايــة لضــاللة أو فســهلل أو اجلــرا

يف اإلنصا

أو استعمال طر غه مشروعة للدعاية.

وجيــ

جتنــ

الكــذب واملبالغــة

(مسألة  )31هل جيوز تسمية هذه االستوديوهات بهذه األمساء؟
( بســـــــــــــــــمه تعـــــــــــــــــا ) ال بـــــــــــــــــأع إال إذا اســـــــــــــــــتلزم عنوانـــــــــــــــــا
حمرمــا لــذا فــاألو

االحتفــاظ بلغتنــا وترا نــا و رموزنــا الــن تــرتبط بأذهاننــا بكــل

ما هو خه لالمة.
(مسألة  )31هل جيوز تصوير

اعة من صمنهم من ال يرصع بتصويره؟

(بســمه تعــا ) لــو مل يكــن يرصــع فــال يقــ

معهــم يف موصــع التصــوير فكراهتــه

هــذه ليســت حقيقــة مــا دام ملتفتــا إ

عمليــة التصــوير أمــا عــدم التفاتــه مــع عــدم

رصـــاه بالتصـــوير أو حصـــل لـــه بســـب

ذلـــك يـــيء يكرهـــه فيكـــون تصـــويره حمرمـــا

حلرمـــة إدخـــال األذ

علـــع املســـلم واإلصـــرار بـــه وقـــد ذكرنـــا بعـــإل هـــذه العنـــاوين

يف جواب املسألة (.)28
(مسألة  )32هل جيوز تصوير

اعة من صمنهم من ال نعلم رصاه؟

(بسمه تعا ) افواب هنا كالذي ذكرناه يف املسألة السابقة.
(مسألة  )33هل جيوز تصوير طفل عار سواء كان ذكرا أم أنثع؟
(بســـمه تعـــا ) ال جيـــوز الن ـــر إ

العـــورة مطلقـــا حتـــع لـــو كانـــت ،لصـــغه وإاـــا

جـــاز لـــالم وجلوهـــا باعتبـــار لـــزوم احلـــرا مـــن اجتنـــاب الن ـــر مـــع قيامهـــا برعايتـــه
وســائر يــؤونه فهــذا الــذي يفعلــه بعــإل املصــورين والعوائــل مــن تصــوير طفــل بــادي
العورة عمل حمرم وناتج من اإلهمال ألمر الدين وال حكن قبوله.
(مســألة  )36هــل جيــوز تصــوير ا ــنني (فتــاة ويــاب) خرجــا دون رصــا األهــل مــع
عدم رصاهم ألجل اإل بات؟
(بســـمه تعـــا ) ال جيـــوز التشـــهه بـــاملؤمنني واملؤمنـــات فـــإذا وقـــع أحـــد يف خطـــأ
فـــاملفروض الســ عليـــه ومســـاعدته علـــع جتـــاوز ايطـــأ ال دفعـــه إ
فيـــه وإذا تطلـــ

األمـــر إ

الـــردج والزجـــر فيقتصـــر علـــع خصـــو

الوقـــوج يف املزيـــد
مـــن يســـتطيع

مـــن دون توســـيع

فقيـــهلل هـــذه النتيجـــة أي ردعهـــم عـــن ايطـــأ وتصـــحيح االجلـــرا
القضية.

(مســألة  )35هــل جيــوز تصــوير الســار أ نــاء ســرقته ،وهــل جيــوز إعطــاء الصــورة
علع الشخ

املسرو ؟

(بســـمه تعـــا ) ال صـــل االطمةنـــان مـــن الصـــورة إل بـــات عمليـــة الســـرقة نعـــم
تثبـــت بهـــا مقـــدمات الســـرقة وهـــذا غـــه كـــا

للحكـــم بهـــا بـــل ال بـــد مـــن البينـــة

الشـــرعية (يـــاهدَين عـــدْلني) ـــم أن هنـــاك أمـــورا أخـــر ال تثبتهـــا الصـــورة ثـــل
يــرطا لتحقــهلل موصــوج الســرقة (راجعهــا يف كتــاب احلــدود) ويكفــي احتما ــا لــدرء
احلــد عنــه فــان احلــدود تــدرأ بالشــبهات ،فغايــة مــا تفيــد الصــورة هــو ال ــن وهــو ال
يغــين مــن احلــهلل يــيةا وعندئــذ قــد خيلــهلل إعطــاء الصــورة للمســرو منــه مشــكلة مــن
دون إ بــات احلــهلل لــه ،نعــم لــو طلبهــا احلــاكم الشــرعي لتوقــ
جـــاز بـــل وجــ

دفعهـــا إليـــه ومـــن حـــهلل املســـرو منـــه إن لّــ

الصــورة انــ ه ســار لنفــي التهمــة عنــه ولــي
قابلة للتالع

قناعتــه بــاحلكم عليهــا
هـــذا الـــذي أ بتـــت

لــه حــهلل أزيــد مــن ذلــك فــان الصــورة

و(الدبلجة).

(مسألة  )34لو صور ا نني يف حالة زنا أو لواإل أو مساحقة :
أ ـــ هل جيوز هذا التصوير؟
ب ـــ هل يعتا دليال إذا كان املصور عادال؟
ا ـــ لو كان املصورون أربعة عدوال فهل يثبت احلد؟
(بســمه تعــا ) ظهــر لــك احلجيــة يف الصــور غالبــا وتكــون املســألة أكثــر تعقيــدا هنــا
لوجــــود يــــروإل فيــــة ال تكشــــفها الكــــامها ــــا ذكــــر يف الفقــــه إذا انتفــــع ا ــــد
املشـــروج وهـــو إ بـــات الزنـــا مل جيـــز العمـــل ،أمـــا إذا كـــان املصـــورون عـــدوال وكانـــت
يهادتهم علع نف

عملية الزنا جامعة للشرائط أخذ بشهادتهم ال بتصويرهم.

(مســألة  )37هــل جيــوز للمصــور أن يــؤجر نفســه باملســائل الثال ــة الســابقة (،36
) 34 ،35؟
(بســمه تعــا ) إذا كــان العمــل غــه مشــروج فاخــذ األجــرة عليــه حــرام وغالبــا أو
دائمـــا تكـــون األهـــدا

مـــن هـــذا التصـــوير يـــيطانية إمـــا للتشـــهه بأحـــد أو إســـقاإل

مسعتــه أو للضــغط عليــه بهــذه الصــورة مــن أجــل دفعــه إ

فقيــهلل طلبــات يريــدونها

منه فما دامت العملية ال تثبت بالصور يرعا فال يبقع مسّوك للتصوير.

(مسألة  )38هل جيوز تصوير افث

الكاملة لغرض:

أ ـــ الصح ؟
ب ـــ االطالج الط ؟
(بســـمه تعـــا ) إذا كانـــت األعضـــاء ـــا جيـــوز إظهارهـــا فـــال بـــأع بتصـــويرها وإن
كانــت ــا جي ـ

س ـ ها فــال جيــوز وإذا عــد التصــوير انتهاكــا حلرمــة امليــت فهــو حمــرم،

نعــم لــو توقــ

إل بــات حــهلل أو

عليــه أمــر صــروري وغــرض مهــم كــالفح

الطــ

دفع باطل أو التعليم فال بأع به صقدار دفع الضرورة.
(مسألة  )39هل جيوز تصوير املصلوب أو املعدوم حال صلبه أو إعدامه؟
(بسمه تعا ) جوابه كجواب سؤال(.)38
(مســــألة  )61هــــل جيــــوز تصــــوير الشــــخ

املنبــــوذ اجتماعيــــا وإظهــــاره بصــــورة

يلة معتنع بها؟
(بســــمه تعــــا ) إذا أد إ

تضــــليل النــــاع وخــــداعهم فيحــــرم وان كــــان ســــببا

لصالحه وهدايته فيجوز.
(مسألة  )61هل جيوز تصوير احليوانات يف حال افماج؟
(بســـمه تعـــا ) ال بـــأع يف نفــ

التصـــوير إذا مل يســـتلزم عنوانـــا حمرمـــا خصوصـــا

إذا كـــان ألغـــراض عقالئيـــة كـــالتعليم مـــثال لكنـــه ـــرم إذا اســـتعمل ألغـــراض غـــه
مشــروعة كإ ــارة الشــهوة فانــه ــرم عنــد بعضــهم إ ــارة الشــهوة بــالن ر إ

حيــوانني

يف حالة افماج.
(مســألة  )62هــل جي ـوز بيــع ويــراء صــور احليوانــات كمعايــدة أو جداريــه صــا فيهــا
الكل

واينزير؟

(بسمه تعا ) ال مانع منه باعتبار

ال ايلقة فيها.

(مسألة  )63هل جيوز تصوير ثال لرجل أو امرأة عاريني يف اليونان مثال؟
(بســمه تعــا ) بغــإل الن ــر عــن عريهمــا فــان تصــور ذوات األرواع صعنــع صــنع
اجملســمات ــا عمــل حمــرم أمــا كونهمــا عــاريني فيضــي

حرمــة جديــدة إذا كــان ذلــك

سببا إل ارة الشهوة.
(مســألة  )66هــل جيــوز تصــوير الفتــاة غــه افميلــة وإبــدائها
صـــورتها إ

الشـــخ

فهل له حهلل الفسخ؟

يلــة ألجــل إرســال

املتعـــرض يطبتهـــا وهـــو يف خـــارا العـــرا ؟ وإذا

الـــزواا

(بســمه تعــا ) الغــ
املقـــدار ال يوجـــ

والتــدلي

حــرام وهــذا منــه ،وال جتــوز املســاهمة فيــه وهــذا

حـــهلل الفســـخ إذ عليـــه أن ين ـــر إليهـــا بشـــكلها الطبيعـــي لعلمـــه

بــالفر بــني الصــورة والواقــع وذلــك قبــل إجــراء العقــد الشــرعي ومــع وصــوع هــذا
فال يقبل منه ادعاء التدلي

.

(مســألة  )65هــل جيــوز االيــ اك بــبعإل الصــور احملتشــمة أو الصــور الطبيعيـــة يف
لة مشبوهة (تنشر الضاللة) وهل جيوز أخذ األجرة عليها؟
(بســــمه تعــــا ) إذا أد تروجيهــــا وإغــــراء النــــاع بشــــرائها أو أد إ

إهانــــة

املؤمن بنشر صورته صمن أهل الضاللة فيحرم.
(مســـألة  )64هـــل جيـــوز االيـــ اك يف معـــرض للصـــور بصـــورة حمتشـــمة ولكـــن
الصورة األخر غه حمتشمة؟
(بسمه تعا ) نف

افواب السابهلل.

(مسألة  )67هل جيوز االي اك يف املسابقات الن تعقد أل

ل لقطة؟

(بســــمه تعــــا ) ال بــــأع بــــه بشــــرإل أن ال يــــؤدي أو يســــتلزم إحــــد احملرمــــات
املــذكورة كمــا إن املســابقات جيــ
من يخ

إن ال تكــون علــع جلــو الرهــان وإاــا تقــدم افــوائز

أو جهة مالكة للمال.

(مسألة  )68ما حكم افوائز السابقة املأخوذة يف املسائل السابقة؟
(بســمه تعــا ) املــال ال عالقــة لــه بتلــك األحكــام وإاــا لــه حكمــه فــان كــان مــن
هــــول املالــــك وجــ ـ
كشــخ

اســــتةذان احلــــاكم الشــــرعي وان كــــان مــــن جهــــة خاصــــة

أو يــركة فيحــل أخــذه برصــع دافعــه علــع أن ال تكــون املســابقة علــع جلــو

الرهان.
(مسألة  )69هل جيوز تصوير مباراة كرة القدم وغهها من األلعاب الرياصة؟
(بســــمه تعــــا ) ال ويــــج ل(لعــــاب الرياصــــية بشــــكلها املتعارفــــة اليــــوم ــــال
االحتيــاإل الوجــوبي ،أمــا ارســتها كهوايــة وتــرويح عــن الــنف

فــال بــأع بهــا وجيــوز

تصويرها.
(مســــألة  )51إذا اعتقــــد املصــــور بــــان فــــالن لــــي

بــــأعلم اجملتهــــدين وانــــه لــــي

األجــدر بالتقليــد فهــل جيــوز تصــويره مــع العلــم أن هــذه الصــورة تســتخدم لغــرض
ال ويج ملرجعيته؟ وهل جيوز تصوير من لي

له األهلية للتقليد لنف

الغرض؟

(بســـمه تعـــا ) هـــذا تضـــليل للمجتمـــع وتســـبي
احلقيقة فيبوء بإمثه وأ م من تسب
(مســـألة  )51يف

الجلـــرا

األمـــة عـــن مرجعيتهـــا

يف إبعاده عن الوجهة الصحيحة .

يـــع املســـائل الســـابقة والـــن يكـــون فيهـــا التصـــوير حمرمـــا مـــثال،

إذا كان املصور (حمرجا أو مضطرا عرفا) فهل جيوز له ذلك؟
جعَــلَ
(بســمه تعــا ) قيــل (عنــد الضــرورات تبــاع احمل ــورات) ويف ا يــة  (:وَمَــا َ
عَلَـــيْكُمْ فِـــي الـــدِّينِ مِـــنْ حَـــرَا)(] .)[9ويف احلـــدي (( :ال صـــرر وال صـــرار)) فـــإذا
حصــلت هنالـــك صـــرورة أو خشـــي الوقـــوج يف الضـــرر لـــو امتنـــع أو كـــان يف االمتنـــاج
حــرا عليــه ،جــاز العمــل صقــدار إزالــة هــذه العنــاوين .ولكــن الكــالم يف التأكيــد مــن
ويـــدعي فققهـــا وهـــي

فقـــهلل هـــذه العنـــاوين ألنهـــا مطاطـــة ،فقـــد يتســـامح الشـــخ

ليســت كــذلك ،فالبــد مــن مراعــاة التقــو فــال ينــال رصــا اهلل إال بهــا .وقــد قــال تعــا
 (:بَ ـلِ اإلِنسَــانُ عَلَــع نَ ْفسِ ـهِ َبصِ ـهَةٌ ،وَلَ ـوْ أَلْقَــع َمعَــاذِي َرهُ)(] ،)[11فــال خيــدعن امــر نفســه
فـــان اهلل علـــيم بصـــه ال شفـــع عليـــه خافيـــة يف الســـماوات وال يف األرض وهـــو اقـــرب
إلينــا مــن حبــل الوريــد ،بــل ــول بــني املــرء وقلبــه .نســأل اهلل رصــاه وان يعصــمنا مــن
ايطأ والزلل.
(مســألة  )52يف حالــة تــأجه الكــامهات قــد يرجــع الــبعإل الكــامهات وفيهــا جــزء
مكسور أو فيها عطل معني ،فما هو العمل الصحيح لصاح

احملل يف حالة :

 1ـــ تعمد كسرها من املستأجر
 2ـــ عدم تعمده.
(بســمه تعــا ) يضــمن املســتأجر قيمــة العيــ

يف حالــة العمــد أكيــدا ،أمــا يف حالــة

حصـــول هـــذه العيـــوب قضـــاءا وقـــدرا فـــال يضـــمن املســـتأجر إال إذا ايـــ إل عليـــه
املالـــك ذلـــك ،أو إن العـــر

تبـــاني علـــع هـــذا الشـــرإل ارتكـــازا ديـ ـ

يكـــون هـــذا

االرتكاز بقوة الشرإل.
(مســألة  ) 53بعــإل احملــالت تقــوم بتعليــهلل ونشــر صــور نســاء كايــفات يف داخــل
حمالتهــــم إلجــــل جــــذب الزبــــائن إ

حمالتهــــم ،فمــــا حكــــم عمــــل هــــذا ومــــا هــــو

توجيهكم ألصحاب هذه احملالت؟
(بســمه تعــا ) انــه ملــن املقــرع للقلــوب مــا يفعلــه هــؤالء حيــ
املنكــر وإيـــاعة الفاحشــة الـــن تـــؤدي إ

يستســيغون فعــل

تـــدمه األخـــال والـــدين مـــن اجـــل املـــال،

وإنـــي ار ـــي حلـــا م وأقـــول ـــم انهـــم أو

بالرعايـــة والعطـ ـ

ومـــد يـــد املســـاعدة

ألنهــم مرصــع معنويــا ،فرعــايتهم أو

مــن رعايــة مرصــع البــدن ،وان غفــل اجملتمــع
ومـــن ـــم وصـــع احللـــول

عـــن ذلـــك فالبـــد مـــن الـــتفكه يف أســـباب هـــذا االجلـــرا

ا ملناســبة وقــد قلــت يف جــواب علــع اســتفتاء ا ــل عمّــا يفعلــه بــائعو الكماليــات مــن
عــرض ونشــر للصــورة ايليعــة صــمن مــا يبيعونــه مــن ألبســة وأدوات فكــان ــا قل ـتُ :
يف حـــدي

مضـــمونه (( :إنـــه يـــؤتع يـــوم القيامـــة بعبـــد لـــه مـــن أعمـــال كـــثهة كافبـــل

يزفـــه املالئكـــة لع ـــم رصـــيده مـــن األعمـــال فيـــؤمر بـــه إ
متعجبـــة  :ملـــاذا يـــا ربنـــا؟ فيجيـــبهم تبـــارك وتعـــا
عُصــيت)) ،أي لــي

لــه غــهة علــع الــدين وال يغضــ

وال تتحـــرك مشـــاعره وال ينـــدفع ل(مـــر بـــاملعرو
حقتـــه اهلل تبـــارك وتعـــا  ،وعلـــع العكـ ـ

النـــار ،فتســـأل املالئكـــة

 :ألنـــه كـــان ال يغضـــ

لـــي إذا

إذا عُصــي اهلل تبــارك وتعــا

والنهـــي عـــن املنكـــر ،فهـــذا يـــخ

منـــه يـــخ

ال تأخـــذه يف اهلل لومـــة الئـــم

فيباهي به املالئكة.
أقول هذا الكالم لغرصني مزدوجني :
األول  :تقــــديم الشــــكر ــــذا الســــائل الغيــــور الــــذي انتفضــــت همتــــه لشــــعوره
باملســؤولية أمــام اهلل تبــارك وتعــا

وأمــام رســوله الكــريم ((صــلع اهلل عليــه و لـــه))

وبقيــه اهلل األع ــم ((أرواحنــا لــه الفــداء)) وجلــن نشــد علــع يــده ونهنةــه بهــذا التوفيــهلل
اإل ي الع يم.
الثـــاني  :توجيـــه العتـــاب واللــــوم إ

األخـــوة (املـــؤمنني؟ ) الـــذين يتورطــــون يف

نشــر الفاحشــة وإيــاعة الفســاد وينخــرون كيــان اجملتمــع ويهــدمون أسســه مــن حيــ
يشعرون أو ال يشعرون
إذا كنت ال تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فاملصيبة أع م
لقـــد قلـــت كـــثها إن أســـاع مشـــاكلنا هـــو افهـــل والســـذاجة وقلـــة الـــوعي حتـــع
صــرنا نقتــل أنفســنا ونقــدم ألعــدائنا الكفــار علــع طبــهلل مــن ذهـ

ـــــ كمــا يقولــون ـــــ مــا

يقضــون بــه علينــا ونعيــنهم علــع فنائنــا ،فهــل يعقــل أن تتــداول أســواقنا جهــارا هــذه
الصـــور ايليعـــة املفســـدة للـــدين واملذهبـــة للغـــهة واحليـــاء واملشـــجعة علـــع إيـــاعة
الفحشــاء واملنكــر والــن هــي مــن أفتــك أســلحة الشــيطان؟ مــاذا حــل بنــا حتــع صــرنا
نــر املنكــر معروفــا وال أحــد يســتنكر؟ ومــن أجــل مــاذا نقــوم بتلــك املنكــرات الــن
تفقــــدنا أعــــز مــــا لــــدينا؟ ديننــــا وأخالقنــــا ويــــرفنا وعزتنــــا ون امنــــا االجتمــــاعي

وتعوصــــنا بــــدال عنــــه افرحــــة والفســــاد واإلجلــــالل والضــــياج( وَ َلعَــــذَابُ ا خِــــرَةِ
َأخْـ ـزَ )(] ،)[11أال يوجـــد غيـــور؟ أال يوجـــد عاقـــل؟ أال يوجـــد مســـلم يـــأمر بـــاملعرو
وينهــع عــن املنكــر وينبــه الغــافلني ويــوقمل النــائمني؟ ملــاذا نأخــذ مــن الكفــار أســوأ مــا
عنـــدهم ــــــ اإلجلـــرا

والفســـاد واإلبتعـــاد عـــن اهلل ســـبحانه ــــــ وملـــاذا هـــذه التبعيـــة

البغيضــة ــم؟ أليســت لنــا القــدرة علــع إنتــاا هــذه البضــائع؟ وملّــا مل نقــدر فلمــاذا ال
نشــ إل علـــع يـــركاتهم املصـــنعة أن

مـــوا ديننـــا وأخالقنـــا وال نشــ ي مـــنهم إال إذا

التزمــوا بشــروطنا؟ وهــم كمــا نعلــم يلــهثون وراء الــربح واملصــام فلمــاذا تكــون يــدنا
ألعْلَـ ـ ْونَ)(]،)[12
ح َزنُـــوا وَأَنـ ـتُمُ ا َ
الســـفلع وجلـــن أصـــحاب اليـــد العليـــا( وَالَ تَهِنُـــوا َوالَ تَ ْ
يكفـــي أن اهلل موالنـــا ويتـــو

أمرنـــا وهـــم ال مـــو

ـــم إال الشـــيطان الضـــعي  ،إننـــا

مبهــورون بــالغرب الكــافر ومــا توصــل إليــه مــن تكنولوجيــا متقدمــة وهــو حــهلل ،لكــن
كمــا ــم نقــاإل ق ـوّة عنــدهم نقــاإل صــع  ،وكمــا عنــدنا نقــاإل صــع
قّــوة .فلنأخــذ مــنهم مــا فيــه خــه لنــا ولنلتفــت إ
ســبحانه وتعــا

فــإن عنــدنا نقــاإل

أســباب قوتنــا وأو ــا اإلحــان بــاهلل

واإللتــزام بشــريعته ومــا يثمــر عنــه مــن ســعادة وطمأنينــة ف ـ

املــؤمن

يف أيـــد احلـــاالت صـــعوبة وهـــو رابـــط افـــأه قـــوي العزحـــة ابـــت القلـــ  ،وهـــم
دّرون لنــا هــذه املزالــهلل الشــيطانية فإاــا يريــدون ســل
عنــدما يصــ َ

قوتنــا هــذا حســدا

حسُـــدُونَ النَّــــاعَ عَلَــــع مَــــُ تَــــاهُمُ اللّـــهُ مِــــن َفضْـــ ِلهِ)(] ،)[13ولــــو كنــــا
مــــنهم َ (:أمْ يَ ْ
متمســــكني بقر ننــــا لوجــــدنا فيــــه عالجــــا لكــــل داء فاســــتمع إليــــه يــــبني لنــــا مــــاذا
ل الْكِتَـــابِ لَـ ـوْ يَـ ـرُدُّونَكُم مِّـــن َبعْـــدِ
يريـــد هـــؤالء الكفّـــار منـــا  (:وَدَّ كَـ ـثِهِّ مِّـ ـنْ أَهْـ ـ ِ
حسَ ـدًا مِّ ـنْ عِن ـدِ أَن ُفسِ ـهِم مِّــن َبعْ ـدِ مَــا َتبَ ـ َّينَ لَهُ ـمُ الْحَ ـهللُّ)(] ،)[16هــذا أحــد
إِحَــانِكُمْ كُفَّــارا َ
أســرار ع مــة القــر ن إنــه حــي خالــد خياط ـ

األجيــال

يعــا وكأنــه نــزل علــيهم ا ن

ويأخـــذ بأيـــديهم جلـــو كـــل مـــا يصـــلحهم ،ولـــيعلم هـــؤالء إن الـــدينار الـــذي يكســـبونه
حمَــع عَلَيْهَــا ـــــ أي
مــن حمــرم ســيكون وبــاال علــيهم ،يصــفه القــر ن الكــريم ( :يَــ ْومَ يُ ْ
جبَــاهُهُمْ وَجُنــوبُهُمْ َوظُهُــورُهُمْ)(] ،)[15وال
هــذه الــدنانه ـــــ فِــي نَــارِ جَهَ ـنَّمَ فَتُكْــوَ بِهَــا ِ
أعتقد أن عاقال يرصع بأن يرمي نفسه يف هذا املصه املشؤوم.
وقــد حللــت بعــإل األســباب االجتماعيــة واالقتصــادية وراء هــذه التصــرفات مــع
ذكر بعإل احللول املناسبة يف أحد مالحهلل كتاب (فقه العائلة).
(مســـألة  )56يوجـــد يف مـــدينتنا حمـــل للتصـــوير الفوتـــوغرايف ويوجـــد يف هـــذا احملـــل
صــور لنســاء عاريــة وبكافــة احلركــات ويســتقبل ســيارات الزفــا

حيــ

تكــون فيهــا

الزوجـــة متهتكـــة وصالبـــ

خليعـــة ومتاجـــة وقـــد ايـــتهر هـــذا احملـــل بهـــذا الفعـــل

الشنيع؟
(بســمه تعــا ) إن عــرض صــور الفاســقات وهــن يف هيةــات منافيــة للعفــة واحليــاء
ومــثهة للشــهوة هــو مــن إيــاعة الفاحشــة يف اجملتمــع املســلم قــد نهــع عنــه اهلل تعــا
حشَــةُ فِــي الَّــذِينَ مَنُــوا
حبُّــونَ أَن َتشِــيعَ الْفَا ِ
مشــددا فقــال عــز مــن قائــل ِ (:إنَّ الَّــذِينَ يُ ِ
م ال َت ْع َلمُــونَ)(] ،)[14وان هــذا
م َوأَنــ ُت ْ
خ َر ِة وَاللَّــ ُه َي ْعلَــ ُ
الــد ْنيَا وَالْــُ ِ
ِــيم فِــي ُّ
َاب َأل ِّ
م عَــذ ِّ
َلهُــ ْ
الشــخ

جيــين علــع نفســه وعلــع تمعــه ،امــا علــع نفســه فلمــا ينت ــره مــن عــذاب

وأهــــوال عنـــــد املـــــوت ويف القــــا وعنـــــدما يقـــــوم للقــــاء اهلل ســـــبحانه فـــــال يعلـــــم
هـــذا املســـكني مـــاذا يواجـــه عنـــدما يوصـــع يف حفرتـــه وحيـــدا ويغـــادره أهلـــه وحمبـــوه
فتقعـــد املالئكـــة للحســـاب ويعرصـــون عليـــه صـــحائ

أعمالـــه الـــن ســـودها بالقبـــائح

وال ينفعــه عندئــذ يــيء ــا اغــ بــه مــن أمــوال او يــهوات أو أصــحاب ،وسيقضــي
زمانـــه عندئـــذ بـــا الم والعـــذاب والشـــقاء ومـــا يتن ـــره يـــوم القيامـــة ايـــد وأخـــز .
وإنــي انقــل ــم صــورة واحــدة مــن الصــور الــن ســتواجه هــؤالء الفسَّــا يــوم القيامــة
وليتـــدبروا فيهـــا فأنهـــا تقـــزز النفـــوع وتقشـــعر منهـــا األبـــدان وتنخلـــع منهـــا القلـــوب.
قــال تعــا

خصْ ـمَانِ اخْ َتصَ ـمُوا فِــي َربِّهِ ـمْ فَالَّ ـذِينَ كَفَ ـرُوا قُطِّعَ ـتْ لَهُ ـمْ ِيَــابِّ
 (:هَ ـذَانِ َ

جلُــو ُد،
م وَا ْل ُ
حمِــيمُُ ،يصْــ َه ُر بِــ ِه مَــا فِــي ُبطُــوِن ِه ْ
م ا ْل َ
مِّــن نَّــار ُيصَــ ُّ مِــن فَــ ْو ِ ُر ُوسِــ ِه ُ
ن غَـــم ُأعِيـــدُوا فِيهَـــا
خ ُرجُـــوا ِم ْنهَـــا مِـــ ْ
حدِيـــدَُ ،ك َّلمَـــا َأرَادُوا أَن َي ْ
ن َ
ع مِـــ ْ
َو َلهُـــم َّمقَـــا ِم ُ
َوذُوقُـــوا عَـ ـذَابَ الْحَرِيـ ـهللِ)(] .)[17فليجـــرب أحـــدهم ويصـ ـ

علـــع رأســـه وبدنـــه مـــاءا

مغليـــا ليتـــذكر بعـــإل أهـــوال هـــذا املشـــهد الـــذي تصـــفه ا يـــة الشـــريفة ،وأمـــا جنايتـــه
علــع اجملتمــع فمــن خــالل مــا تــؤدي هــذه األفعــال املنكــرة (عــرض الصــور ايليعــة،
إبــــراز النســــاء املتاجــــات أمــــام املــــ( ،االخــــتالإل غــــه الشــــري  ،العالقــــات غــــه
املشـــروعة ،لـــب

املالبـــ

املـــثهة للشـــهوة واحلاكيـــة عـــن البـــدن الـــن تـــاز مفـــاتن

افســــد أو تلفــــت الن ــــر وفــــرك املشــــاعر افنســــية) إ
اجملتمـــع الشـــري

هــــدم األســ ـ

ومقومــــات

الـــذي يبـــتين علـــع األخـــال واملبـــادن الن يفـــة فتحمـــل بـــدال عنهـــا

الرذيلـــة وصـــياج األنســـاب وتشـــتت األمـــر وتـــردي العالقـــات االجتماعيـــة واالجلـــرا
والشــذوذ ــا يريــد الغــرب الكــافر تصــديره إلينــا حســدا منــه لنــا علــع مــا يســودنا مــن
ود وروابـــط أســـرية متينـــة ومـــن تـــُزر وتـــُم وعالقـــات ن يفـــة فلمـــاذا ننقـــاد ـــم
أل ْنعَـــامِ بَـ ـلْ هُـ ـمْ أَصَـ ـلُّ سَـ ـبِيال)(] ،)[18وقـــد ذكـــرت تفصـــيل
كـــاحليوان( ِإنْ هُـ ـمْ إِال كَا َ

هـــذه افوانـــ

يف االســـتفتاء املوجـــه إ

بـــائعي الكماليـــات النســـائية ،وإنـــي انصـــح

هـــؤالء الـــذين يتبعـــون الشـــيطان الـــذي يـــزين ـــم املعاصـــي و ملـــهم علـــع اقـ ـ ا
املنكـــرات أن يعـــودوا لـــربهم ويتـــداركوا أمـــرهم بالتوبـــة قبـــل أن يـــأتيهم املـــوت الـــذي
يـــأتي فجـــأة وال يعـــر

صـــغها وال كـــبها .وهـــا هـــو ذا يتخطـ ـ

أناســـا كـــانوا يـــون

معنــا مــن دون أي إنــذار وان بــاب التوبــة مفتــوع ملــن يقصــده بصــد وإخــال

 ،أمــا

مــن يصــر علــع املعصــية فيويــك إن حــت( قلبــه رينــا وصــدا وســوادا فــال ينصــلح بعــد
هــذا أبــدا ،وهــذا الكــالم الــذي أقولــه مســتفاد مــن موعــة مــن األخبــار الــواردة عــن
أهل بيت العصمة ((عليهم السالم)).
إن ايطــوة األو
تصدر من قل

يف العــالا  :تبــدأ بفهــم هــذه النصــيحة املخلصــة الصــادقة الــن

مشفهلل رحيم ال يريد ألحد أن يدخل النار ويعذب فيها.

وايطـــوة الثانيـــة  :هـــي يـــعور افميـــع باملســـؤولية جتـــاه املنـــع مـــن هـــذه األفعـــال
املنكـــرة ،فصـــاح

احملـــل يغلقـــه واجملتمـــع يقاطعـــه وان يعـــني بعضـــهم بعضـــا علـــع

طاعــة اهلل ســبحانه وتعــا

ويســاعده يف جتنــ

املعصــية ،قــال تعــا

 (:وَ َتعَــا َونُواْ عَلَــع

دوَانِ)(] ،)[19وعندئــــذ يكــــون أهــــال
الْــ ـاِّ وَالتَّقْــ ـوَ وَالَ َتعَــــا َونُواْ عَلَــــع اإلِ ْــ ـمِ وَا ْلعُــ ـ ْ
لشــــمول رمحــــة اهلل تبــــارك وتعــــا

حمَـــتَ اللّـــهِ قَرِيـــ ِّ مِّـــنَ
وهــــو القائــــل ِ (:إنَّ َر ْ

حسِـ ـنِنيَ)(] ، )[21ال مـــن العاصـــني املتمـــردين ،قـــال تعـــا
ا ْلمُ ْ

ِ (:إَّنمَـــا ال َّت ْوبَـ ـةُ عَلَـــع اللّـ ـهِ

لِلَّـ ـذِينَ َي ْعمَلُـــونَ السُّـ ـ َوءَ بِجَهَالَـ ـةَ ُـ ـمَّ يَتُوبُـــونَ مِـــن قَرِيـ ـ َ فَ ُأوْلَةِـ ـكَ يَتُـــوبُ اللّـ ـهُ عَلَـ ـيْهِمْ
حضَــ َر
حتَّــع ِإذَا َ
ت َ
ن السَّــ ِّيةَا ِ
ن َي ْع َملُــو َ
ت ال َّت ْوبَــ ُة ِللَّــذِي َ
حكِيمــاَ ،و َل ْيسَــ ِ
علِيمــا َ
ن اللّــ ُه َ
َوكَــا َ
دنَا
َأحَــدَهُمُ ا ْلمَــوْتُ قَـــالَ ِإنِّـــي ُتبْــتُ ا نَ وَالَ الَّــذِينَ َيمُوتُـــونَ وَهُــمْ كُفَّـــارِّ ُأوْلَةِــكَ َأعْتَــ ْ
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)(].)[21
(مســـألة  )55إنـــي أعمـــل صهنـــة التصـــوير وملتـــزم باألحكـــام الشـــرعية ولـــي رأع
ســنة يســية لكــن كــثها مــن املــراجعني ال خيرجــون ايم ـ

مــن أمــوا م ،فمــا حكــم

األجـــرة الــــن أخــــذها مــــنهم ومــــا احلكــــم لـــو كانــــت أمــــوا م مــــن مصــــادر غــــه
مشروعة؟
(بســمه تعــا ) إذا كنــت كمــا وصــفت فأنــت مــأذون بقــبإل األجــرة مــنهم و لكهــا
مــن دون شمــي

فــوري ،هــذا لــو كانــت مشــكلتهم عــدم التخمــي

أمـــوا م حمرمـــة فيجـــ

دفعهـــا إ

 ،أمــا إذا كانــت

فقـــراء املـــؤمنني بعنـــوان (رد امل ـــامل) وان كنـــت

مؤمنا حمتاجا فاقبضها لك لشمولك بهذا العنوان.

ظواهر سلبية ترافهلل عمل املصورين :
أوال  :ال يتـــورج بعضـــهم عـــن جعـــل حملـــه وكـــرا للفســـاد واملنكـــرات فيشـــرب فيـــه
ايمـــر وحـــارع جرحـــة الزنـــا مســـتغال تســـامح اجملتمـــع يف بعـــإل التصـــرفات كمجـــيء
املـــرأة وحـــدها واختالئهـــا باملصـــور يف غرفـــة التصـــوير وســـفورها وتاجهـــا وإظهـــار
مفاتنهـــا وجيعلـــون ذلـــك جـــائزا صقـــدار اخـــذ الصـــورة حتـــع جـــر األمـــر إ
هــــذه الفــــواح

ارتكـــاب

واملوبقــــات ونســــوا أو تناســــوا إن ((حــــالل حممــــد حــــالل إ

القيامــة وحــرام حممــد حــرام إ

يــــوم

يــوم القيامــة)) ال حكــن التســاهل فيــه فــت أي مــار

ومــا علمــوا انـــه (( :مــا اختلـــع رجــل وامـــرأة إال وكــان الشـــيطان الثــا)) ،خصوصـــا
مع انتشار دواعي الفساد.
انيـــا  :يســـتعمل بعـــإل املصـــورين أجهـــزة الراديـــو واملســـجل والفيـــديو إلذاعـــة
األغـــاني واملوســـيقع فيجعـــل حملـــه وكـــرا للشـــيطان وجيعـــل مـــن نفســـه حطبـــا فهـــنم
ووقـــودا لنارهـــا ،قـــال تعـــا

 (:يَـــا أَيُّهَـــا الَّـ ـذِينَ َمنُـــوا قُـــوا أَن ُفسَـ ـكُمْ وَأَهْلِـــيكُمْ نَـــارًا

وَقُودُهَـــا النَّـــاعُ وَالْحِجَـــارَةُ عَلَيْهَـــا مَلَائِكَــةٌ غِلَـــاظٌ يِــدَادِّ لَـــا َي ْعصُـــونَ اللَّــهَ مَـــا أَمَــرَهُمْ
وَيَ ْفعَلُونَ مَا ُيؤْمَرُونَ)(].)[22
الثــا  :يتخــذ الــبعإل جــزءا مــن حملــه يعــر
غايــة الوقاحــة وافــرأة علــع اهلل تعــا

بــــ(الطبكة) ملمارســة الفــواح

وهــو

أن يعصــيه بهــذه الكبــائر يف مكــان يرجــو فيــه

رزقــه وعطائــه مــا أحلمــك يــا ا ــي ومــا أطــول أناتــك علــع العاصــيني ولــو يــةت
ألخذتهم اخذ عزيز مقتدر جبار منتقم وما أألم هؤالء العبيد وأخسَّهم؟
رابعـــا  :وهنـــاك ظـــواهر ســـلبية أخـــر تتناو ـــا األســـةلة املتقدمـــة كتعليـــهلل صـــور
الفاســقات أو املشــاركة يف تصــوير حفــالت وجتمعــات يعصــع فيهــا اهلل تبــارك وتعــا
أو استقبا م يف احملل لتصويرهم أو ال ويج لصور أهل الضالل وغهها.
واملسؤولية أمام هؤالء املصورين تكون بعدة أيكال :
 1ـــــ ارســة وظيفــة األمــر بــاملعرو
يف الكتــ

والنهــي عــن املنكــر معهــم باملراتــ

الفقهيــة فأو ــا التوعيــة والتوجيــه وإلفــات ن ــرهم إ

املــذكورة

ا ــار الســلبية ــذه

االجلرافــات يف الــدنيا وا خــرة وتفهــم أســباب ارســة هــذه األخطــاء والتعــاون معهــم
لعالجها فإذا مل ينفع معهم هذا األسلوب فالزجر والتوبيخ.

 2ــــــ قطـــع التعامـــل معهـــم بكـــل األيـــكال فـــال يســـتأجرون لتصـــوير املناســـبات وال
يراجعــــون إ

حمالتهــــم ألخــــذ الصــــور وال تبُــــاج ــــم األيــــياء الــــن تاجونهــــا يف

عملهم كاألفالم والبطاريات والكامهات وغهها.
 3ـــــ مقــاطعتهم اجتماعيــا والتشــهه بهــم حلــ
إ لــيهم كنــاع طبيعــيني أســوياء حتــع يعــودوا إ

اجملتمــع علــع نبــذهم وعــدم الن ــر
الطريــهلل الصــحيحة وي كــوا األفعــال

املشينة املخالفة للشريعة.
 6ـــــ ال جيــوز ملــالكي العقــارات تــأجه احملــالت ــم ومــن فعــل ذلــك فهــو يــريكهم
يف اإل ــم واألمــوال الــن يأخــذها كــأجرة ســحت يتحــول إ
يوم القيامة.

محــيم يغلــي يف بطــونهم
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