
  

  
  
  
  
  
  
  

 فقه املصورين 
 
 

حوارية استفتائية تتناول بيان احلكم الشرعي والتوجيه األخالقي جملموعة من تصرفات 
 املصورين ومسؤولية اجملتمع جتاهها

 
 الشيخمساحة املرجع الديين 

 ((ظله حممد اليعقوبي ))دام
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض
 َقَراًرا َوالسََّماء ِبَناء َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن

 ُصَوَرُكْم َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم
اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي، ُهَو اْلَحيُّ ال ِإَلَه ِإال ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن اْلَحْمُد ِللَِّه  َفَتَباَرَك

ن َربِّ اْلَعاَلِمنَي، ُقْل ِإنِّي ُنِهيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلمَّا َجاءِنَي اْلَبيَِّناُت ِم
 ُأِمْرُت َأْن ُأْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَيرَّبِّي َو

 
 (44ـــ  46)سورة غافر : 

 

 

 
  
  
  

 

 

 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

ــر إ     ــي ين ـ ــه حقيقـ ــالمي فقـ ــه اإلسـ ــرا    الفقـ ــه ذكـ ــن حيـــ  كونـ ــان مـ ــة اإلنسـ حقيقـ
ــعع إ  هدايتــه دون          ــذا يس ــهوات، ول ــل وي ــد وعق ــه روع وجس ــ  ان ــن حي ــع وم وانث
ــريعة،      ــال  اســـ  و وابـــت الشـ ــا دامـــت ال شـ ــهواته مـ ــه ويـ ــل لرغباتـ ــاء أو تعطيـ الغـ
ــه         ــالم ليهذب ــه اإلس ــذي واكب ــور ال ــع املتط ــات الواق ــن حلق ــة م ــل حلق ــوير حث ــه التص وفق

 جه العام.وجيعله يف خدمة منه
ويف هـــذا الكتيـــ  اجـــاب فقيهنـــا ومفكرنـــا مساحـــة الشـــيخ حممـــد اليعقـــوبي ))دام   
ــات       ــن  الفـ ــورين مـ ــه املصـ ــا يواجـ ــو  مـ ــه ملصـ ــة إليـ ــةلة املوجهـ ــع األسـ ــه(( علـ ظلـ
ــذه         ــية يف ه ــراض املتفش ــافيا  لالم ــا  ي ــه(( عالج ــت بركات ــه ))دام ــت اجوبت ــرعية وكان ي

ــالم واإل    ــداء اإلسـ ــن اعـ ــا مـ ــن جائتنـ ــة والـ ــذا    املهنـ ــة هـ ــا بطباعـ ــر مركزنـ ــانية، ويسـ نسـ
 الكتي  القيم.

  
للدراسات االسالمية ))عليه السالم(( مركز اإلمام املهدي



 املقدمة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــع خـــه خلـــهلل اهلل وعلـــع  لـــه  ل اهلل. وبعـــد . . .   
ــا و       ــانية وم ــاة اإلنس ــور احلي ــلم تط ــي املس ــع أخ ــع عل ــر    ال خيف ــد عص ــن بع ــه م ــلت إلي ص

النهضــة العلميـــة إ  يــوم النـــاع هـــذا، فوســع هـــذا التطـــور  يــع  ـــاالت اإلنســـان     
 اليوم جزء ال يتجزأ منها.  وأبعاد حياته حتع ُعّد

وقــد يــدعي الــبعإل إن اإلســالم الــذي أنبثــهلل قبــل ألــ  وأربعمائــة عــام يف مركــز          
ــو      ــر احلاســ ــ  عصــ ــه أن يواكــ ــي ال حكنــ ــ  العلمــ ــداوة والتخلــ ــوتر( البــ ب )الكمبيــ

ــن ا فــا      ــؤوليته هــي فديــد وظيفــة        واملركبــات الفضــائية وغههــا م العلميــة فــان مس
ــادي           ــا امل ــرد ام ــي للف ــ  الروح ــو افان ــا وه ــوم وجلوه ــالة وص ــن ص ــة م ــلم العبادي املس
ــال العبــادة ال           ــزو  يف   ــالم ان ُيحصــر وُي ــع اإلس ــذا عل ــر عنــه ل ــو قاص ــاملي فه واملع

 غه.
 ائة باملائة وهي وليدة أمور عديدة منها :وهذه الن رة خاطةة م

 ـــ عدم فهم اإلسالم بشكله احلقيقي وفكره املنفتح. 1
ــالم وال ُيطلعــــون        2 ــة ل ســ ــورة التارخييــ ــو  الصــ ــون ســ ــبلغني ال يعطــ ـــ أن املــ ــــ

 ا خرين علي عالقة اإلسالم بالتطور احلضاري والتكنولوجي.
ـــ اإلعـــالم املضـــاد ل ســـالم والـــن تتبنـــاه القـــو  الكـــافرة ا ـــاد  إلـــي حمـــهلل     3 ـــ

ــافرة         ــدول الك ــي ال ــافرون إل ــذين يس ــو  ال ــاع وبايص ــان الن ــالم يف أذه ــورة اإلس ص
ــا إصـــافة إلـــي حمـــاولتهم حلصـــر          ــو البعثـــات الدراســـية أو عقـــود العمـــل وجلوهـ بنحـ

ــمو     ــا يسـ ــوم أو مـ ــالة والصـ ــرة الصـ ــالمي يف دائـ ــاإل اإلسـ ــة  النشـ ــالطقوع العباديـ نها بـ
ــطلح كمــا   ــو مص ــطلح         وه ــوا املص ــن أناجيلــهم ليهمل ــه مســيحي مضــيهلل منتــزج م تلح 

 اإلسالمي املنفتح الذي يصرع به القران الكريم :
 .(]1[))َذِلَك َوَمن ُيَع ِّْم َيَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمن َتْقَو  اْلُقُلوِب(

ــالم       6 ــأن اإلس ــالمي ف ــه اإلس ــة يف الفق ــر املتحرك ــل بالعناص ـــ افه ــة    ــ ــ ك واقع مل ي
خاصـــا  متعلقـــا  باحلاد ـــة وهـــذا  ـــا كـــان  صـــل يف زمـــن          إال ووصـــع  ـــا حكمـــا   

ــا يف        ــة كمـ ــالن  يف الواقعـ ــاء بـ ــه الفقهـ ــا عنـ ــا يعـ ــالم(( أو مـ ــه السـ ــومني ))عليـ املعصـ
نحـــو القاعـــدة العامـــة الـــن تطبـــهلل يف مســـائل املعـــامالت والصـــالة والصـــوم، أو كـــان ب

file:///E:/Ø§Ø±Ø´Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø¤Ù�Ù�Ø§Øª/1-Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§ØµØ¯Ø§Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ø®%20Ø¯Ø§Ù�%20Ø¸Ù�Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ø¬ØªÙ�Ø§Ø¹Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØµÙ�Ù�Ø±/feqh-altaswer.htm%23_ftn1


مـــوارد عـــدم وجـــود الـــن  يف املســـألة كاألصـــول العلميـــة والقواعـــد الفقهيـــة العامـــة   
 جلو : ))كل يئ لك حالل حتع تعلم أنه حرام((.

إصــافة إ  العنـــاوين األوليــة والثانويـــة والــن فـــرك الفقــه اإلســـالمي مــن خال ـــا      
لــذي هــو مســتح  مــن ســنة الــن  ))صــلع       فــالزواا ا  يف  يــع اجملــاالت اإلنســانية  

ــع       ــا  املكلـــ  علـ ــدما خيـ ــانوي عنـ ــالعنوان الثـ ــا بـ ــبح واجبـ ــد يصـ ــه(( قـ ــه و لـ اهلل عليـ
ــالزواا           ــرام ك ــؤدي إ  احل ــه ي ــم ان ــا إذا عل ــبح حرام ــد يص ــرام وق ــوج يف احل ــه الوق نفس

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

ــتطاعته           ــمن اس ــون ص ــن تك ــان وال ــة باإلنس ــه اجملحف ــول غ ــع احلل ــاة ووص ــ ك احلي مع
 وقدرته وغه مضرة به وال با خرين.

ولكـــي ال يكـــون كالمنـــا هـــواء يف يـــبك أو عصـــافه علـــع يـــجر و ـــرد خيـــال ال   
ــع     ــه علـ ــهلل العملـــي النفتـــاع اإلســـالم وقابليتـ ــه نـــاهن يف هـــذا الكتيـــ  التطبيـ واقـــع لـ

ــتيع ــة أو      اسـ ــاوين األوليـ ــعيد العنـ ــع صـ ــواء علـ ــبة سـ ــول املناسـ ــع احللـ ــاة ووصـ اب احليـ
ــة املرتبطـــة بـــالتطور التكنولـــوجي وهـــي          ــة، لواحـــدة مـــن املشـــاكل االجتماعيـ الثانويـ

 التصوير.
ــر           ــة اهلل املفك ــة  ي ــو مساح ــالم ه ــاء األع ــد العلم ــدي أح ــني ي ــةلتنا ب ــعنا أس ــد وص فق

مــت بركاتـــه(( الــذي يعـــي  اإلســـالم   اإلســالمي الكـــبه الشــيخ حممـــد اليعقـــوبي ))دا  
ــان       ــواًء كـ ــورين سـ ــوير واملصـ ــائل التصـ ــع مسـ ــا علـ ــاة ليجيبنـ ــع احليـ ــتح علـ ــر منفـ كفكـ
ــوير      ــد بالتصــ ــديوي( وال نقصــ ــينمائي )الفيــ ــوير الســ ــوغرايف أو التصــ ــوير الفوتــ التصــ
الســينمائي مــا هــو عنــد املمــثلني ألن هــذا يقــع يف صــمن فقــه التمثيــل وهنــا نتعــرض            

 فقط لفقه التصوير.
  

 النج  األير 
 هـ1621يوال / 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مساحة  ية اهلل الشيخ حممد اليعقوبي ))دامت بركاته((
 وبركاته  السالم عليكم ورمحة اهلل

أمـــا بعـــد . . . فقـــد ســـألين بعـــإل األخـــوة املـــؤمنني أدامهـــم اهلل تعـــا  أن أ ـــع   
ســـينمائي( واملصـــورين،  عـــدة مســـائل مرتبطـــة صوصـــوج التصـــوير )الفوتـــوغرايف وال     

ــع دوام       ــا مـ ــة عنهـ ــل باإلجابـ ــا  التفضـ ــا راجيـ ــبحانه و عتهـ ــاهلل سـ ــزم بـ ــددت العـ فشـ
 الدعاء لكم بالتوفيهلل والتسديد.

ــألة) ــة     1 مســ ــود فرقــ ــع وجــ ــة مــ ــا  يف القاعــ ــوير حفــــالت الزفــ ــم تصــ ــا حكــ ( مــ
 موسيقية؟

ــا  ) ــمه تع ــود      بس ــوير لوج ــال  عــن التص ــذه القاعــة فض ــل ه ــد يف مث ( ال جيــوز التواج
 حمرمات كثهة أوصحها الفرقة املوسيقية املذكورة يف السؤال .

( مـــا حكـــم تصـــوير حفـــالت الزفـــا  يف القاعـــة مـــع عـــدم وجـــود فرقـــة  2 مســـألة)
  موسيقية، ولكن افو الغال  هو عدم االلتزام باحلجاب؟

ــا  )  ــمه تع ــدم بس ــاهر ع ــد      ( ال  ــو  أح ــه وان ع ــا  ألن ــورة أيض ــذه الص ــواز يف ه اف
احملرمـــات وهـــو الفرقـــة املوســـيقية إال ان حمرمـــات أخـــر  موجـــودة كـــالتاا الفـــاح   
ــة إنهــا مــن             ــ  بــه هــذه القاع ــل مــا توص ــثه للشــهوة أكيــدا  واق ــتالإل املريــ  امل واالخ

 مراتع الشيطان.
ــألة) ــع اال     3 مس ــة م ــا  يف القاع ــالت الزف ــوير حف ــم تص ــا حك ــاب  ( م ــاظ باحلج حتف

 وعدم وجود فرقة موسيقية ولكن  صل هناك اختالإل بني افنسني؟
( إذا كـــان االخـــتالإل حمتشـــما  ووفـــهلل تعـــاليم اإلســـالم وال يـــؤدي إ  بســـمه تعـــا )

 إ ارة الشهوة فال بأع به وال يكون مانعا من تصوير تلك احلفلة.
 السابقة إذا كانت يف البيت؟ ما حكم التصوير يف املسائل الثال ة  (6 مسألة)
( ال يفـــر  بـــني البيـــت والقاعـــة وإاـــا املهـــم فقـــهلل األمـــور املـــذكورة  بســـمه تعـــا )

  نفا ، فإذا كان وصع البيت كما ذكر يف املسألة الثالثة فال بأع باملشاركة وإال فال.
ــألة) ــة       5 مس ــاالت التالي ــا احل ــد فيه ــن توج ــة ال ــفرات افامعي ــوير الس ــم تص ــا حك ( م

: 
 ـــ السافرات ولو كّن اقل من احملجبات؟أ 



 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؟
ــا  ) ــمه تع ــكل امل    بس ــمن الش ــفورهن ص ــان س ــه إذا ك ــأع ب ـــ ال ب ــي   ( أ ــ ــار  ول تع

ــفرة وإن        ــالل الس ــرعية خ ــات ي ــول  الف ــرإل عــدم حص ــة وبش ــهوة والفتن ــارة للش ــه إ  في
ــان      ــع وإن كـ ــافرات حتـ ــوير السـ ــة تصـ ــوإل مقاطعـ ــان األحـ ــتبعدا  وإن كـ ــذا مسـ ــان هـ كـ

 سفورهن طبيعيا .
ـــ ظهــر مــن جــواب الســؤال الثالــ  والفــرج )أ( مــن الســؤال ايــام  مــا ينفــع       ب ــ

اإلخـــتالإل إذا خـــال مـــن املخالفـــات الشـــرعية فـــال بـــأع يف افـــواب هنـــا وملخصـــه إن 
  به.

ــام بوظيفــة األمــر       ـــ ال مــانع مــن تصــوير املشــاهد غــه احملرمــة وعلــع املصــور القي ا ــ
 باملعرو  والنهي عن املنكر عند صدور مثل هذه التصرفات أالأخالقية.

ــر         ــه التصـ ــل لـ ــعيا  فيحـ ــي  وصـ ــم ولـ ــ  ل  ـ ــي موجـ ــذكور تكليفـ ــع املـ ـــ املنـ د ـــ
ــت فاحشــة      ب ــة وكان ــارة الشــهوة والفتن ــة إل  ــت اللقطــة املصــورة موجب ــو كان املــال، نعــم ل

 فيحرم أخذ األجرة علع تصويرها.
  ( ما حكم تصوير السفرات اللقاءات التذكارية :4 مسألة)

 أ ـــ بني فتاة وياب؟
 ب ـــ بني يخصيتني ظاملتني؟

 ا ـــ صورة الطلبة عند قرب مناسبة التخرا؟
ــمه ) ــا بس ــت       تع ــأن كان ــابقا  ب ــذكورة س ــكاالت امل ــن اإلي ــلم م ــاع إذا س ـــ ال ب ( أ ــ

ــزازة      ــذا حـ ــويرهما هـ ــي  يف تصـ ــهوة ولـ ــثه للشـ ــع مـ ــا يف وصـ ــروعة وليسـ ــة مشـ العالقـ
 اجتماعية وكانت املرأة كاملة احلجاب.

ــرإل أن           ــر وبش ــن املنك ــا ع ــم ونهيهم ــن ال ل ــا ع ــه ردعهم ــن علي ــه لك ــأع ب ـــ ال ب ب ــ
 ترويج ل لمهما. ال يكون يف تصويرهما

ــا         ــا عــددا  منه ــن ذكرن ــه ال ــاليم اإلســالم و داب ــرا عــن تع ــه مــا مل خي ــأع ب ـــ ال ب ا ــ
 فيما تقدم.

( مـــا حكـــم تصـــوير حفـــالت التخـــرا )الزفـــة( ملـــا فويهـــا مـــن اخـــتالإل  7 مســـألة)
 وغناء ورق  وغهها؟



(  ـــرم املشـــاركة يف هـــذه احلفـــالت ملميـــع أيـــكال املشـــاركة ومنهـــا  بســـمه تعـــا )
تصــوير وقــد بلغــين مــا فصــل يف هــذه املناســبات مــن انتهاكــات صــارخة للشــريعة           ال

 املقدسة وقد ذكرت نصيحة يف )فقه افامعات( تتعلهلل باملناسبة.
( مـــا حكـــم حفـــالت التخـــرا نفســـها مـــن جهـــة تشـــبه الرجـــال بالنســـاء   8 مســـألة)

 والعك  والرق  وغهها؟
ــا  ) ــمه تعـ ــول    بسـ ــد أن أقـ ــابهلل، وأريـ ــواب السـ ــ  افـ ــم   ( نفـ ــل  كـ ــا أن العقـ هنـ

ــا  :)       ــه تع ــم بقول ــذا احلك ــر ن ه ــد الق ــد أك ــان وق ــان باإلحس ــزاء اإلحس ــزوم ج ــْل  بل َه
ــاُن( ــاِن ِإال اإِلْحَسـ ــان اهلل ســـبحانه إلينـــا حيـــ   (]2[)َجـــَزاء اإِلْحَسـ ، فلمـــاذا نقابـــل إحسـ

ــية؟      ــاءة واملعصـ ــه باإلسـ ــاذا نقابلـ ــبابه ملـ ــن أسـ ــدنا مـ ــا أمـ ــرا( صـ ــاع و)التخـ ــا للنجـ وفقنـ
وهـــل انتهـــت أســـالي  التعـــبه عـــن الفـــرع حتـــع اجلصـــرت بهـــذه األعمـــال املنكـــرة؟   

هــل ولعمــري لــو أنتبــه هــؤالء مــن غفلــتهم و ــابوا إ  ريــدهم لــرأوا قبــيح مــا يفعلــون ف   
ــج     ــة والنضـ ــة مـــن العلـــم والثقافـ ـــ الـــذي يفـــ ض إن يكـــون بدرجـ ــريج ـــ يناســـ  ايـ
وااللتــزام واحلـــزم ــــــ هــذه األفعـــال املشـــينة الدالـــة علــع ايفـــة واجلطـــاإل الشخصـــية،    
ــرو           ــا  واملعـ ــر معروفـ ــ  املنكـ ــا قلـ ــول ألفتهـ ــور وطـ ــذه األمـ ــع هـ ــاد علـ ــن االعتيـ لكـ

ــهلل إ     ــادة احلـــ ــجاعة إلعـــ ــة يـــ ــن وقفـــ ــد مـــ ــرا ، فالبـــ ــابه) منكـــ ــيُّ   نصـــ ــُه َوِلـــ َوالّلـــ
، ومــــا يذكرونــــه مــــن (]6[)َوَمــــن َيَتَوكَّــــْل َعَلــــع اللَّــــِه َفُهــــَو َحْســــُبُه(  ،)(]3[)اْلُمــــْؤِمِننَي(

ــر(          ــرة يف العم ــا )م ــو م إنه ــيطان كق ــام الش ــن أوه ــو م ــا ه ــك وإا ــّوك ذل ــارات ال يس م
ــذه ا  ــإن هـ ــذه        فـ ــ  هـ ــا أرتكـ ــديين فمثلمـ ــوازج الـ ــع  الـ ــع صـ ــل علـ ــاوزات دليـ لتجـ

 املعصية املنكرة مرة فأنه يرتكبها مرات.
( هنــاك صــور تؤخــذ للطالــ  يف )األســتوديو( يلــب  فيهــا زي التخــرا        9 مســألة)

 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 ؟

( أ ــــــ إذا ُعـــد لـــب  هـــذا الـــزي تقليـــدا  للكفـــار وتبعيـــة   ـــم فيحـــرم  بســـمه تعـــا )
ــو وان          ــرا وه ــة التخ ــن حال ــبه ع ــار  للتع ــو زي متع ــل ه ــذلك ب ــه ك ــن أن ــين ال أظ لك

 لون(.كان مصدره منهم إال أنه اصبح متعارفا  لد  املسلمني كلب  )البنط
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ــر يف          ــن املنك ــه ع ــه ردع ــ  علي ــم جي ــا نع ــه حمرُم ــان لبس ــع إذا ك ــه حت ــأع ب ـــ ال ب ب ــ
 حالة احلرمة.

 ا ـــ ال بأع به مطلقا .
ــألة) ــل       11 مسـ ــة كـ ــة والثانويـ ــدارع اإلبتدائيـ ــذكاري للمـ ــوير التـ ــم التصـ ــا حكـ ( مـ

 ص  صفرده بالنسبة إ  مدارع البنات إذا كان املصور رجال ؟
ــا ) قبـــل تصـــويرهن إعالمهـــن بقـــدوم رجـــل ليلبســـن احلجـــاب    ( ال بـــدبســـمه تعـ

ــاب         ــداء احلج ــن ارت ــات م ــنعن الطالب ــات ح ــديرات أو املدرس ــإل امل ــت أن بع ــد علم وق
ــذي           ــا ال ــزاز فم ــثه لال ة ــيح م ــر وقب ــر  منك ــو تص ــت  وه ــور أو مف ــدوم مص ــد ق عن
يضــر هــذه املــديرة حتــع  ــنعهن مــن احلجــاب وملــاذا هــذه العبوديــة املقيتــة للشــيطان            

تكتـــ  هـــي ان تكـــون مـــن عبيـــده حتـــع جتـــا ا خـــرين علـــع االجلطـــاإل مثلـــها،   فلـــم
ــد      ـــ عنـ ــاب ـــ ــارعة إ  احلجـ ـــ اعـــين املسـ ــات ـــ ــن الطالبـ ــذا التصـــر  مـ ــل هـ وهـــل مثـ
ــل         ــه فع ــه أم ان ــي عن ــديرة للنه ــد  امل ــع تتص ــر حت ــيء منك ــة ي ــل إ  املدرس ــول رج دخ

ــاني اإلكبــــار،)      ــ  فيســــتحهلل كــــل معــ ــرو  ويــــجاج وعفيــ ــا َلُكــــمْ  معــ َكْيــــَ   َفَمــ
، ويف مثــــل هــــذه احلــــال أعــــين منــــع املــــديرة (]4[)َفــــَأنَّع ُتْؤَفُكــــوَن( ،)(]5[)َتْحُكُمــــوَن(

الطالبـــات مـــن التحجـــ  ال جيـــوز للمصـــور الـــدخول علـــيهن، وإذا كانـــت الســـافرات  
ــثها        ــار  وال مــ ــن املتعــ ــا عــ ــفورهن خارجــ ــن ســ ــني ومل يكــ ــتهني إذا نهــ ــن ال ينــ  ــ
للشــــهوات والفتنــــة فــــال بــــأع بتصــــويرهن وإن كــــان خــــال  اإلحتيــــاإل ومرجــــوع   

ــاوز         أخال ــتعدين لتج ــون مس ــ  نك ــال دي ــا امل ــون معبودن ــوز أن يك ــد، وال جي ــاً  بالتأكي قي
 كل القيم واملثل العليا من أجل فصيله.

ــية لنســـاء أو عوائـــل  تلطـــة ســـواء   11 مســـألة) ( مـــا حكـــم طباعـــة الصـــور الشخصـ
 كانت النساء حمجبة أم غه حمجبة؟

ــا  ) ــمه تع ــورهن    بس ــة ص ــأع بطباع ــال ب ــات ف ــا احملجب ــال   ( أم ــات ف ــه احملجب ــا غ وأم
مــــانع بشــــرإل أال يكــــون املنكشــــ  منهــــا زائــــدا  عــــن املتعــــار  أو موجبــــا  للشــــهوة  
ــة يف       ــرأة حمجبـ ــة المـ ــه احملجبـ ــورة غـ ــون الصـ ــواز كـ ــدم افـ ــباب عـ ــن أسـ ــة، ومـ والفتنـ

 حياتها االعتيادية ويعرفها الناظر فال بد حينةذ من تصدي امرأة لطباعة الصور .
 ير الرجل للمرأة أو بالعك  يف احلاالت التالية :ما حكم تصو  (12 مسألة)

 أ ـــ يف حالة ايلوة بينهم يف األستديو؟
 ب ـــ يف حالة وجود أكثر من فتاة مع رجل واحد؟
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 ا ـــ يف حالة وجود أكثر من رجل مع فتاة واحدة؟
باألجنبيـــة حـــرام وتتأكـــد احلرمـــة مـــع وجـــود مـــثهات   ( أ ــــــ ايلـــوةبســـمه تعـــا )

والفتنـــة ككـــون املـــرأة يف زينتهـــا ومتاجـــة، وهـــي احلالـــة الـــن تكـــون عليهـــا   للشـــهوة 
 املرأة غالبا  عند التصوير، نعوذ باهلل من خدج الشيطان وغروره ويراكه.

ــال           ــة ف ــهوة والفتن ــارة الش ــذورات كإ  ــل احمل ــر  يزي ــرأة أخ ــود ام ــان وج ـــ إذا ك ب ــ
 بأع وال أظنه كافيا .

مـــن حمـــارم املـــرأة أو زوجهـــا لتـــتخل  مـــن  ا ــــــ البـــد مـــن كـــون أحـــد الرجـــال   
ــار          ــن املتع ــد م ــ  أزي ــرأة وكش ــاا امل ــدم ت ــر  كع ــور األخ ــة األم ــع مالح  ــة م احلرم

 من بدنها.
 طباعة الصور الشخصية :  (13 مسألة)

 أ ـــ للمعامالت؟
 ب ـــ لغهها؟

( أن صـــور املعــامالت عــادة شلـــو طباعتهــا مــن كـــثه مــن احملرمـــات      بســمه تعــا   )
ــذكورة ــامالت       املـ ــت للمعـ ــواء كانـ ــا سـ ــأع بطباعتهـ ــال بـ ــرم فـ ــن أي حمـ ــت مـ ــإذا خلـ فـ

 وغهها.
ــل         16 مســألة) ــذا العم ــل ه ــل مث ــة فه ــهلل اللحي ــع حل ــل إال م ــامالت ال تقب ــاك مع ( هن

 جائز؟
ــا ) ــال   بســـمه تعـ ( ال اعلـــم أن الصـــورة يشـــ إل فيهـــا حلـــهلل اللحيـــة وعلـــع أي حـ

ــذي  ــّدد الضــرورة املضــطر    ــة    فلــو ُاصــطر إ  حلقهــا جــاز، وال ــا  مــن ا ي نفســه انطالق
 .(]7[)َبِل اْلِإنَساُن َعَلع َنْفِسِه َبِصَهٌة، َوَلْو َأْلَقع َمَعاِذيَرُه( الشريفة :)

 ( هل جيوز تصوير األجان  غه املسلمني :15 مسألة)
 أ ـــ يف األماكن املقدسة؟

 ب ـــ بال حجاب؟
 ا ـــ صالب  مغرية؟

ــا  ) ــمه تع ــأع        بس ــال ب ــ  ف ــا املوق ــإذا خــال منه ــات ف ــن احملرم ــر كــثه م ــر ذك ـــ م ( أ ــ
ــوير ويضــا  هنــا يــيء حرمــة دخــول الكفــار إ  املســاجد        واألمــاكن املقدســة   بالتص

 فيج  منع هؤالء من الدخول.
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ــا        ــد ذكرن ــون إذا نهــوا، ولكــن ق ــا دامــوا ال ينته ــع م ــاب ال حن ـــ  ــرد عــدم احلج ب ــ
 االحتياإل املناس  للمسألة.

ــة أوصـــحها     ــر مـــن جهـ ــا  ألكثـ ــورة حرامـ ـــ يكـــون التعامـــل معهـــم يف هـــذه الصـ ا ـــ
 التاا الزائد املثه للشهوة والفتنة.

 هل جيوز تصوير املسلمني يف املناطهلل التالية :( 14)مسألة 
 أ ـــ داخل الصحن الشري ؟

 ب ـــ داخل احلضرة الشريفة؟
( أ ــــــ ال أر  فيهـــا بأســـا  وكـــذا )ب( إال إذا عـــدت عرفـــا  انتهاكـــا        بســـمه تعـــا  )

ــوير         ــين التصـ ــة أعـ ــذه احلالـ ــتمرار هـ ــان اسـ ــة فـ ــة، ويف احلقيقـ ــة املقدسـ ــة الروصـ حلرمـ
داخــل العتبــات املقدســة يــذوب قدســية وهيبــة هــذه املشــاهد صــرور الوقــت وجيعلــها           

اإل الصـــور التذكاريـــة كســـائر املتـــاح  واملنـــاطهلل األ ريـــة الـــن تقصـــد ل طـــالج والتقـــ
ال ألخـــذ الـــدروع والعـــا كمـــا ان العمـــل حينةـــذ ســـيكون منافيـــا  ل خـــال  وقصـــد  

 القربة حتع تصبح العتبات املقدسة سوقا  وحمال  للعمل.
( ظهــرت يف الفــ ة األخــهة عمليــة تــأجه الصــحن ألســتوديو معــني ال        17 مســألة)

 اذا تنصحون؟يسمح لغهه بالتصوير فيها فهل هذا العمل جائز؟ وص
ــا  ) ــمه تع ــد      بس ــا  ألح ــي  ملك ــري  ل ــحن الش ــأجه ألن الص ــذا الت ــة يف ه ( ال حجي

ــة            ــن  ارس ــك م ــع ذل ــال حن ــخ  ف ــر ي ــو اج ــه ل ــك ان ــع ذل ــ  عل ــؤجره، وي ت ــع ي حت
ــر           ــإّل الن  ــذا بغ ــرة، ه ــه أج ــذ من ــه أو يأخ ــه أن حنع ــي  ل ــه، ول ــوير في ــهلل التص ــهه حل غ

 عما قلناه يف املسألة السابقة.
 هل جيوز تصوير العوائل : (18 مسألة)

 أ ـــ يف املناطهلل السياحية؟
 ب ـــ يف املتنزهات؟

 ا ـــ يف املسابح العائلية الن ياعت يف هذه األيام؟
 د ـــ يف السينما واملسارع؟

ــا  ) ــمه تع ــات        بس ــن احملرم ــيةا م ــ  ي ــمن املوق ــرإل ان ال يتض ــه بش ــأع في ـــ ال ب ( أ ــ
 والتاا الزائد.الن تقدم ذكرها كالتسامح يف احلجاب 

 ب ـــ نف  افواب السابهلل .



ــا         ــا وارتيادهـ ــد فيهـ ــرم التواجـ ــات فيحـ ــن احملرمـ ــة مـ ــابح العائليـ ــو املسـ ـــ ال شلـ ا ـــ
ــا      ــار مـ ــات إظهـ ــذه احملرمـ ــن هـ ــا ومـ ــوير فيهـ ــا أو التصـ ــاهمة يف أعما ـ ــن املسـ فضـــال عـ
جيـــ  ســـ ه علـــع كـــال افنســـني وحصـــول املشـــاهد املـــثهة للشـــهوة واإلخـــتالإل غـــه   

 ي .الشر
ــذا        ــدي  ـ ــد ان املتصـ ــت اعتقـ ــدم وان كنـ ــا تقـ ــه  ـ ــرام فيـ ــالل واحلـ ــر احلـ ـــ ظهـ د ـــ
الفعـــل ال يســـتطيع النجـــاة مـــن احملرمـــات فليتجنـــ   امـــا  مـــا حكـــن أن يكـــون مفتاحـــا   

 للشر ومزلقا  للشيطان.
 ( هل جيوز تصوير عريسني عند األصرحة املقدسة؟19 مسألة)
ــا  ) ــمه تع ــابقة  بس ــة الس ــرت يف األجوب ــألة     ( م ــذه املس ــة يف ه ــر العام ــد واألط القواع

وخالصــتها أنهمــا إذا كانــا حمتشــمني وال يعتــا هــذا الفعــل منافيــا للعــر  ولــي  فيــه           
 انتهاك لصاح  الروصة املقدسة فال بأع فيه.

( هـــل جيـــوز تركيـــ  صـــورة رجـــل )مشـــهور فنيـــا ( مـــع فتـــاة أو تركيـــ   21مســـألة)
 صورة ياب مع صورة فتاة )مشهورة فنيا (؟

ــا  ) ــمه تعــ ــل     بســ ــل يصــ ــ ( وهــ ــذا )ال كيــ ــروج  ــ ــه املشــ ــا الوجــ ( ال أدري مــ
االجلطـــاإل باملســـلم واملســـلمة إ  درجـــة ُيحـــ  ال هـــور إ  جنـــ  هـــؤالء الفســـقة         
ــع ر وع      ــة علـ ــوم القيامـ ــورة يـ ــذه الصـ ــت هـ ــو عرصـ ــّور لـ ــم تصـ ــم  ـ ــوير معهـ والتصـ

ــه؟    ــيكون موقف ــا س ــهاد م ــامل       األي ــع ع ــورة م ــر بص ــان يفتخ ــه أن اإلنس ــذي أعلم  أو ال
مكتشـــ  أو يـــخ  خـــدم  تمعـــه، أمـــا هـــؤالء الفســـقة فـــإن مـــن يـــرتبط بهـــم فهـــو    
وصــمة عــار بــل هــو نفــ  الفاســهلل والفاســقة يــأن  مــن هــذا احلــال الــذي هــو فيــه فــأي   
ــذا            ــارع ه ــا   ــم أنه ــة( رغ ــا زاني ــارج )ي ــ) ويف الش ــع امل ــا عل ــال   ــل أن يق ــقة تقب فاس

ا الفعــل ال يقبــل كــل عاقــل أن    الفعــل الشــنيع يف أمكنتــه اياصــة وهــذا يعــين ان هــذ      
ينتســ  إليــه، فمــا  ــؤالء القــوم ال يكــادون يفقهــون حــديثا ، ويتأكــد املنــع يف الفتــاة           
ــه         ــؤالء إن ــيعلم ه ــده ول ــرعة للخ ــّرض بس ــا مع ــها ومسعته ــرفها وعرص ــإن ي ــلمة ف املس
ــؤالء     ــه  ـ ــم((، وأي مصـ ــر معهـ ــوم حشـ ــل قـ ــن أحـــ  عمـ ــدي  : ))إن مـ ورد يف احلـ

ــ  النــاع    ــقة حتــع   ــروا معهــم  الفس ــال تعــا    أن  ش ــَأْوَرَدُهُم النَّــاَر َوِبــْةَ     :)  ق َف
 .(]8[)اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد(

( هــل جيــوز تركيــ  الصــورة الســابقة مــع )غــه املشــهورة أو املشـــهور(         21مســألة )
 ولكن :
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ـــ أن ــورة     أ ـــ ــاح  الصـ ــع صـ ــا  صـــمن  تمـ ــل معروفـ ــون الرجـ ــاة أو يكـ ــون الفتـ تكـ
 األو ؟

ــمن     ــرو  صـ ــه معـ ــل غـ ــون الرجـ ــاة أو يكـ ــون الفتـ ـــ أن تكـ ــاح     ب ـــ ــع صـ  تمـ
 الصورة األو ؟

( مل ي هـــر مـــن الســـؤال وجهـــة الشـــهرة لصـــاح  الصـــورة، وعلـــع  بســـمه تعـــا )
)املشــهور( إن كــان أيــة حــال فقــد تقــدم مــا ينفــع يف افــواب مــن أن صــاح  الصــورة     

 ـــن يشـــّرج االلتصـــا  بـــه واالنتســـاب إليـــه فـــال بـــأع ب كيـــ  صـــورة معـــه وإال فـــال، 
وجيـــ  االلتفـــات إ  أن ذلـــك ال جيـــوز ان يكـــون ســـببا للكـــذب وخـــداج النـــاع بـــل   
جملـــرد إبـــراز القـــدرة الفنيـــة أو التشـــر  جملـــاورة صـــاح  الصـــورة إن كـــان مـــن أهـــل  

ــه قـــرب       الكعبـــة الشـــريفة أو أحـــد أصـــرحة     الشـــر  كمـــن يركـــ  صـــورة علـــع أنـ
املعصــومني أمــا يف غــه ذلــك فــإن الكــذب حــرام، فــال جيــوز عــرض هــذا ال كيـــ             

 علع انه حقيقة.
ــالت الزفــا  أو التخــرا أو        22مســألة) ــامهات لتصــوير حف ــأجه الك ــوز ت ــل جي (ه

 أعياد امليالد وما علع ياكلتها؟
مــــة فــــال يــــورإل نفســــه يف ( اذا علــــم باســــتعما ا يف احلــــاالت احملربســــمه تعــــا )

أعمـــا م هـــذه أمـــا إذا يـــك أو احتمـــل فـــال يـــيء عليـــه واالعتمـــاد يف فديـــد ذلـــك   
ــتأجر      ــور املســ ــر  املصــ ــلوك وتصــ ــية بســ ــة الشخصــ ــع املعرفــ ــرائن أي علــ ــع القــ علــ

 والتفاته إ  األحكام الشرعية.
( هـــل جيـــوز بيـــع األفـــالم يف مثـــل هـــذه احلالـــة املـــذكورة يف املســـألة         23مســـألة)

 ؟السابقة
 ( جيري هنا نف  افواب السابهلل.بسمه تعا )
 هل جيوز طباعة هذه األفالم؟  (26 مسألة)
ــا  ) ــمه تعـ ــة     بسـ ــألة اياصـ ــا يف املسـ ــا ذكرنـ ــافة إ  مـ ــابهلل إصـ ــواب السـ ــ  افـ ( نفـ

 بتحميإل وطبع الصور املذكورة يف جواب املسألة احلادية عشرة.
ملســـتخدميها يف هـــذا  ( هـــل جيـــوز بيـــع أدوات التحمـــيإل والطباعـــة     25 مســـألة) 

 اجملال؟
( ال بـــأع بـــه ألنهـــا مـــن املقـــدمات البعيـــدة وذنـــ  اســـتعما ا علـــع  بســـمه تعـــا )

 نف  املستعملني.



( هـــل جيـــوز عـــرض صـــور علـــع واجهـــات االســـتوديوهات مـــن بـــاب  24 مســـألة)
 الدعاية واإلعالن :

 أ ـــ لشخصية فنية؟
 ب ـــ لشخصية رياصية؟
 ا ـــ لشخصية سياسية؟

 لشخصية دينية؟د ـــ 
 ع ـــ لشخصية غه معروفة )فتاة أو ياب(؟

 و ـــ لطفلة ولكنها أصبحت ا ن يابة؟
ــا  ) ــمه تع ــع      بس ــأع م ــال ب ــة ف ــدرة الفني ــراز املق ــل إب ــرض الصــورة ألج ( إذا كــان ع

ــة أو          ــرأة خليع ــت الم ــو كان ــا ل ــرم كم ــتلزما حمل ــورة مس ــرض الص ــون ع ــاة إن ال يك مراع
ـــ     وه وان كـــان عـــرض الصـــورة للدعايـــة واإلعــــالن     فيهـــا تـــرويج أو نشـــر حملـــرم وجلـ

لصـــاح  الصـــورة فالبـــد أن يكـــون هـــذا ال ويـــج غـــه منـــا  للشـــريعة فقـــد ورد يف    
ــه            ــا ل ــد تروجي ــورة ألح ــر ص ــن نش ــده(( وم ــد عب ــاطهلل فق ــغع إ  ن ــن أص ــدي  : ))م احل
فقـــد عبـــده لكـــن الفـــر  أن تكملـــة احلـــدي  تقـــول : ))فـــان كـــان النـــاطهلل بلســـان اهلل   

وان كـــان بلســـان الشـــيطان فقـــد عبـــد الشـــيطان(( والعيـــاذ بـــاهلل وعلـــع  فقـــد عبـــد اهلل 
ــاد عــن ذكــر اهلل            ــه إصــالل للنــاع وإبع ــرها فــان كــان في ــذا فمــن روا لصــورة ونش ه
ــؤال.        ــذكورة يف الس ــع احلــاالت امل ــذه القاعــدة عل ــهلل ه ــك تطبي ــد الشــيطان وعلي ــد عب فق

ون املـــرأة وهـــذا كلـــه مـــن جهـــة نفـــ  النشـــر والدعايـــة، أمـــا افوانـــ  األخـــر  ككـــ  
 خليعة وجلوها فقد ذكر تفاصيلها وعلمت إنها حمرمة علع كل حال.

( هـــل جيـــوز تصـــوير اللوحـــات الـــن  ثـــل رســـم لشـــخ  اإلمـــام         27 مســـألة)
 ))عليه السالم((، وهل جيوز بيعها ويرا ها؟

صـــورة األئمـــة   بيعهـــا ويـــرا ها علـــع جلـــو افـــزم بأنهـــا   ( ال جيـــوزبســـمه تعـــا )
 ما تداو ا علع إنها رمز  م فلي  فيه بأع.))عليهم السالم(( أ

ــألة) ــألة      (28 مسـ ــرهم يف املسـ ــابهلل ذكـ ــور السـ ــذ أذن أصـــحاب الصـ ــل جيـــ  أخـ هـ
 (؟24)

( مـــادام قـــد أذن بتصـــوير نفســـه فـــال جيـــ  أذن  خـــر أال إذا اســـتلزم  بســـمه تعـــا )
ــا  ــورته عنوانـ ــر صـ ــهه    نشـ ــه كالتشـ ــع بـ ــر ال يرصـ ــا أو      خـ ــر مـ ــه يف أمـ ــثال أو توريطـ مـ

 أمسه يف حني هو يرغ  بذلك. إعالن



( هـــل جيـــوز عـــرض دعايـــات ملاركـــات أجنبيـــة جتاريـــة مثـــل )كـــوداك(  29 مســـألة)
 أو )كونيكا(؟

ــا  ) ــمه تع ــراء ال      بس ــع وي ــة أي بي ــادية دت ــألة اقتص ــا دامــت املس ــذلك م ــاع ب ( ال ب
ــة         ــذب واملبالغ ــ  الك ــ  جتن ــرا  وجي ــهلل أو اجل ــاللة أو فس ــة لض ــا دعاي ــي  فيه ــد ول أزي

 أو استعمال طر  غه مشروعة للدعاية. يف اإلنصا 
 ( هل جيوز تسمية هذه االستوديوهات بهذه األمساء؟31 مسألة)
اســـــــــــــــــتلزم عنوانـــــــــــــــــا   ( ال بـــــــــــــــــأع إال إذابســـــــــــــــــمه تعـــــــــــــــــا )

ــا ــذا  حمرم ــاألو   ل ــاظ  ف ــا  االحتف ــا     بلغتن ــرتبط بأذهانن ــن ت ــا ال ــا و رموزن ــل   وترا ن بك
 ما هو خه لالمة.

 بتصويره؟  ر  اعة من صمنهم من ال يرصع( هل جيوز تصوي31 مسألة)
ــمه تعــا  ) ــه        بس ــوير فكراهت ــع التص ــم يف موص ــ  معه ــال يق ــع ف ــن يرص ــو مل يك ( ل

التصــوير أمــا عــدم التفاتــه مــع عــدم        إ  عمليــة  ملتفتــا  هــذه ليســت حقيقــة مــا دام   
ــا       ــويره حمرمـ ــون تصـ ــه فيكـ ــيء يكرهـ ــب  ذلـــك يـ ــه بسـ ــل لـ ــوير أو حصـ ــاه بالتصـ رصـ

علـــع املســـلم واإلصـــرار بـــه وقـــد ذكرنـــا بعـــإل هـــذه العنـــاوين  حلرمـــة إدخـــال األذ  
 (.28جواب املسألة )  يف

 ( هل جيوز تصوير  اعة من صمنهم من ال نعلم رصاه؟32 مسألة)
 ( افواب هنا كالذي ذكرناه يف املسألة السابقة.بسمه تعا )
 أم أنثع؟  ذكرا   عار سواء كان  ( هل جيوز تصوير طفل33 مسألة)
( ال جيـــوز الن ـــر إ  العـــورة مطلقـــا حتـــع لـــو كانـــت، لصـــغه وإاـــا  تعـــا بســـمه )

مـــع قيامهـــا برعايتـــه   لـــزوم احلـــرا مـــن اجتنـــاب الن ـــر   جـــاز لـــالم وجلوهـــا باعتبـــار 
ــادي       وســائر يــؤونه فهــذا الــذي يفعلــه بعــإل املصــورين والعوائــل مــن تصــوير طفــل ب

 بوله.العورة عمل حمرم وناتج من اإلهمال ألمر الدين وال حكن ق
ــألة) ــع      36 مس ــاة ويــاب( خرجــا دون رصــا األهــل م ــنني )فت ــوير ا  ( هــل جيــوز تص

 عدم رصاهم ألجل اإل بات؟
ــا  ) ــمه تعـ ــأ      بسـ ــد يف خطـ ــع أحـ ــإذا وقـ ــات فـ ــاملؤمنني واملؤمنـ ــهه بـ ــوز التشـ ( ال جيـ

فـــاملفروض الســـ  عليـــه ومســـاعدته علـــع جتـــاوز ايطـــأ ال دفعـــه إ  الوقـــوج يف املزيـــد  
ــ   ــه وإذا تطلـ ــتطيع      األ  فيـ ــن يسـ ــو  مـ ــع خصـ ــر علـ ــر فيقتصـ ــردج والزجـ ــر إ  الـ مـ



ــيع     ــرا  مـــن دون توسـ ــأ وتصـــحيح االجلـ ــة أي ردعهـــم عـــن ايطـ ــذه النتيجـ فقيـــهلل هـ
 القضية.

ــاء ســرقته، وهــل جيــوز إعطــاء الصــورة      35 مســألة) ( هــل جيــوز تصــوير الســار  أ ن
 علع الشخ  املسرو ؟

ــا ) ــمه تعـ ــورة بسـ ــن الصـ ــان مـ ــل االطمةنـ ــات   ( ال  صـ ــم  إل بـ ــرقة نعـ ــة السـ عمليـ
ــا مقـــدمات الســـرقة  ــا بـــل   وهـــذا غـــه  تثبـــت بهـ ــة    كـــا  للحكـــم بهـ ال بـــد مـــن البينـ

ــورا      ــاك أمـ ــم أن هنـ ــْدلني(  ـ ــاهَدين عـ ــرعية )يـ ــل      الشـ ــورة  ثـ ــا الصـ ــر  ال تثبتهـ أخـ
ــدرء         ــا ل ــي احتما  ــدود( ويكف ــاب احل ــا يف كت ــرقة )راجعه ــوج الس ــهلل موص ــرطا  لتحق ي

ــدود   ــان احل ــه ف ــد عن ــب   احل ــدرأ بالش ــو ال      ت ــن وه ــو ال  ــورة ه ــد الص ــا تفي ــة م هات، فغاي
ــيةا    ــهلل ي ــن احل ــين م ــن         يغ ــكلة م ــه مش ــرو  من ــورة للمس ــاء الص ــهلل إعط ــد خيل ــذ ق وعندئ

ــا          ــاحلكم عليه ــه ب ــ  قناعت ــرعي لتوق ــاكم الش ــا احل ــو طلبه ــم ل ــه، نع ــهلل ل ــات احل دون إ ب
جـــاز بـــل وجـــ  دفعهـــا إليـــه ومـــن حـــهلل املســـرو  منـــه إن  ّلـــ  هـــذا الـــذي أ بتـــت   

ــ  ــورة ان ــك فــان الصــورة           الص ــهلل أزيــد مــن ذل ــه ولــي  لــه ح ــار  لنفــي التهمــة عن ه س
 قابلة للتالع  و)الدبلجة(.

 لو صور ا نني يف حالة زنا أو لواإل أو مساحقة :  (34 مسألة)
 أ ـــ هل جيوز هذا التصوير؟ 

 ب ـــ هل يعتا دليال إذا كان املصور عادال ؟
 احلد؟  ا ـــ لو كان املصورون أربعة عدوال  فهل يثبت

ــا     بســمه تعــا ) ــدا  هن ــر تعقي ــا  وتكــون املســألة أكث ــة يف الصــور غالب ( ظهــر لــك احلجي
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  

 للشرائط أخذ بشهادتهم ال بتصويرهم.يهادتهم علع نف  عملية الزنا جامعة 
ــه باملســائل الثال ــة الســابقة )      37 مســألة)  ــؤجر نفس ــور أن ي ــوز للمص ، 36( هــل جي
 (؟ 34، 35

ــا  ) ــمه تع ــا أو       بس ــرام وغالب ــه ح ــرة علي ــذ األج ــروج فاخ ــه مش ــل غ ــان العم ( إذا ك
ــقاإل      ــد أو إسـ ــهه بأحـ ــا للتشـ ــيطانية إمـ ــوير يـ ــذا التصـ ــن هـ ــدا  مـ ــون األهـ ــا تكـ دائمـ

ــه ــات يريــدونها          مسعت ــهلل طلب ــل دفعــه إ  فقي ــن أج ــورة م ــه بهــذه الص ــغط علي أو للض
 منه فما دامت العملية ال تثبت بالصور يرعا فال يبقع مّسوك للتصوير.



 ( هل جيوز تصوير افث  الكاملة لغرض:38 مسألة)
 أ ـــ الصح ؟

 ب ـــ االطالج الط ؟
فـــال بـــأع بتصـــويرها وإن ( إذا كانـــت األعضـــاء  ـــا جيـــوز إظهارهـــا بســـمه تعـــا )

ــت فهــو حمــرم،         ــة املي ــال جيــوز وإذا عــد التصــوير انتهاكــا حلرم ــت  ــا جيــ  ســ ها ف كان
ــات حــهلل أو            ــ  إل ب ــالفح  الط ــرض مهــم ك ــروري وغ ــر ص ــ  عليــه أم ــو توق ــم ل نع

 فال بأع به صقدار دفع الضرورة.  دفع باطل أو التعليم
 صلبه أو إعدامه؟ ( هل جيوز تصوير املصلوب أو املعدوم حال39 مسألة)
 (.38( جوابه كجواب سؤال)بسمه تعا )
( هــــل جيــــوز تصــــوير الشــــخ  املنبــــوذ اجتماعيــــا  وإظهــــاره بصــــورة  61 مســــألة)

  يلة معتنع بها؟
( إذا أد  إ  تضــــليل النــــاع وخــــداعهم فيحــــرم وان كــــان ســــببا بســــمه تعــــا )

 لصالحه وهدايته فيجوز.
 حال افماج؟( هل جيوز تصوير احليوانات يف 61 مسألة)
( ال بـــأع يف نفـــ  التصـــوير إذا مل يســـتلزم عنوانـــا حمرمـــا  خصوصـــا  بســـمه تعـــا )

ــه      ــراض غـ ــتعمل ألغـ ــرم إذا اسـ ــه  ـ ــثال لكنـ ــالتعليم مـ ــة كـ ــراض عقالئيـ ــان ألغـ إذا كـ
مشــروعة كإ ــارة الشــهوة فانــه  ــرم عنــد بعضــهم إ ــارة الشــهوة بــالن ر إ  حيــوانني           

 يف حالة افماج.
ــألة) ــل جيــ 62 مس ــا     ( ه ــه صــا فيه ــدة أو جداري ــات كمعاي ــع ويــراء صــور احليوان وز بي

 الكل  واينزير؟
 ( ال مانع منه باعتبار  ال ايلقة فيها.بسمه تعا )
 لرجل أو امرأة عاريني يف اليونان مثال؟  ( هل جيوز تصوير  ثال63 مسألة)
ــمه تعــا  ) ــنع       بس ــع ص ــور ذوات األرواع صعن ــان تص ــا ف ــن عريهم ــر ع ــإل الن  ( بغ

ــك        ــدة إذا كــان ذل ــي  حرمــة جدي ــا كونهمــا عــاريني فيض ــرم أم اجملســمات  ــا عمــل حم
 سببا إل ارة الشهوة.

ــألة) ــال       66 مس ــل إرس ــة ألج ــدائها  يل ــة وإب ــه افميل ــاة غ ــوير الفت ــوز تص ــل جي ( ه
ــورتها ــزواا     صـ ــرا ؟ وإذا   الـ ــارا العـ ــو يف خـ ــا وهـ إ  الشـــخ  املتعـــرض يطبتهـ

 فهل له حهلل الفسخ؟



ــا  ) ــمه تع ــذا       بس ــه وه ــاهمة في ــوز املس ــه، وال جت ــذا من ــرام وه ــدلي  ح ــ  والت ( الغ
الطبيعـــي لعلمـــه    املقـــدار ال يوجـــ  حـــهلل الفســـخ إذ عليـــه أن ين ـــر إليهـــا بشـــكلها       

ــذا           ــوع ه ــع وص ــرعي وم ــد الش ــراء العق ــل إج ــك قب ــع وذل ــورة والواق ــني الص ــالفر  ب ب
 فال يقبل منه ادعاء التدلي .

لصــور احملتشــمة أو الصــور الطبيعيـــة يف    ( هــل جيــوز االيــ اك بــبعإل ا    65 مســألة )
  لة مشبوهة )تنشر الضاللة( وهل جيوز أخذ األجرة عليها؟

بشــــرائها أو أد  إ  إهانــــة    ( إذا أد  تروجيهــــا وإغــــراء النــــاع  بســــمه تعــــا  )
 املؤمن بنشر صورته صمن أهل الضاللة فيحرم.

ولكـــن ( هـــل جيـــوز االيـــ اك يف معـــرض للصـــور بصـــورة حمتشـــمة       64 مســـألة)
 الصورة األخر  غه حمتشمة؟

 ( نف  افواب السابهلل.بسمه تعا )
 ( هل جيوز االي اك يف املسابقات الن تعقد أل ل لقطة؟67 مسألة)
( ال بــــأع بــــه بشــــرإل أن ال يــــؤدي أو يســــتلزم إحــــد  احملرمــــات  بســــمه تعــــا )

ــدم        ــا تق ــان وإا ــو الره ــع جل ــون عل ــ  إن ال تك ــابقات جي ــا إن املس ــذكورة كم ــوائز امل اف
 من يخ  أو جهة مالكة للمال.

 ( ما حكم افوائز السابقة املأخوذة يف املسائل السابقة؟68 مسألة)
ــا  )  ــمه تع ــام   بس ــك األحك ــه بتل ــة ل ــال ال عالق ــن       ( امل ــان م ــان ك ــه ف ــه حكم ــا ل وإا

ــة      ــة خاصــ ــن جهــ ــان مــ ــرعي وان كــ ــاكم الشــ ــتةذان احلــ ــ  اســ ــك وجــ ــول املالــ  هــ
ــع     ــذه برص ــل أخ ــركة فيح ــخ  أو ي ــو     كش ــع جل ــابقة عل ــون املس ــع أن ال تك ــه عل دافع

 الرهان.
 ( هل جيوز تصوير مباراة كرة القدم وغهها من األلعاب الرياصة؟69 مسألة)
ــال    بســــمه تعــــا ) ( ال ويــــج ل)لعــــاب الرياصــــية بشــــكلها املتعارفــــة اليــــوم  ــ

ــأع بهــا وجيــوز       ــنف  فــال ب ــة وتــرويح عــن ال ــاإل الوجــوبي، أمــا  ارســتها كهواي االحتي
 ويرها.تص

( إذا اعتقــــد املصــــور بــــان فــــالن لــــي  بــــأعلم اجملتهــــدين وانــــه لــــي  51 مســــألة)
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؟



األمـــة عـــن مرجعيتهـــا  ( هـــذا تضـــليل للمجتمـــع وتســـبي  الجلـــرا  بســـمه تعـــا )
 احلقيقة فيبوء بإمثه وأ م من تسب  يف إبعاده عن الوجهة الصحيحة .

( يف  يـــع املســـائل الســـابقة والـــن يكـــون فيهـــا التصـــوير حمرمـــا مـــثال ، 51 مســـألة)
 إذا كان املصور )حمرجا أو مضطرا  عرفا ( فهل جيوز له ذلك؟

ــورات(    بســمه تعــا  ) ــاع احمل  ــرورات تب ــد الض ــة :) ( قيــل )عن َوَمــا َجَعــَل   ويف ا ي
. ويف احلـــدي : ))ال صـــرر وال صـــرار(( فـــإذا     (]9[)َعَلـــْيُكْم ِفـــي الـــدِّيِن ِمـــْن َحـــَرا (     

حصــلت هنالـــك صـــرورة أو خشـــي الوقـــوج يف الضـــرر لـــو امتنـــع أو كـــان يف االمتنـــاج  
ــن         ــد م ــالم يف التأكي ــن الك ــاوين. ولك ــذه العن ــة ه ــدار إزال ــل صق ــاز العم ــه، ج ــرا علي ح

ــا مطاطـــة، فقـــد يتســـامح الشـــخ  ويـــدعي ف   ــا وهـــي فقـــهلل هـــذه العنـــاوين ألنهـ ققهـ
ليســت كــذلك، فالبــد مــن مراعــاة التقــو  فــال ينــال رصــا اهلل إال بهــا. وقــد قــال تعــا      

ــاِذيَرُه(    :) ــع َمَع ــْو َأْلَق ــِه َبِصــَهٌة، َوَل ــع َنْفِس ــاُن َعَل ــِل اإِلنَس ، فــال خيــدعن امــر  نفســه  (]11[)َب
الســـماوات وال يف األرض وهـــو اقـــرب فـــان اهلل علـــيم بصـــه ال شفـــع عليـــه خافيـــة يف 

إلينــا مــن حبــل الوريــد، بــل  ــول بــني املــرء وقلبــه. نســأل اهلل رصــاه وان يعصــمنا مــن      
 ايطأ والزلل.

ــألة) ــزء      52 مس ــا ج ــامهات وفيه ــبعإل الك ــع ال ــد يرج ــامهات ق ــأجه الك ــة ت ( يف حال
 مكسور أو فيها عطل معني، فما هو العمل الصحيح لصاح  احملل يف حالة :

 ـــ تعمد كسرها من املستأجر 1
 ـــ عدم تعمده. 2
ــا  ) ــمه تع ــة       بس ــا يف حال ــدا، أم ــد أكي ــة العم ــ  يف حال ــة العي ــتأجر قيم ــمن املس ( يض

حصـــول هـــذه العيـــوب قضـــاءا  وقـــدرا  فـــال يضـــمن املســـتأجر إال إذا ايـــ إل عليـــه          
ــذا       ــون هـ ــ  يكـ ــازا  ديـ ــرإل ارتكـ ــذا الشـ ــع هـ ــاني علـ ــر  تبـ ــك، أو إن العـ ــك ذلـ املالـ

 كاز بقوة الشرإل.االرت
( بعــإل احملــالت تقــوم بتعليــهلل ونشــر صــور نســاء كايــفات يف داخــل         53 مســألة)

حمالتهــــم إلجــــل جــــذب الزبــــائن إ  حمالتهــــم، فمــــا حكــــم عمــــل هــــذا ومــــا هــــو   
 توجيهكم ألصحاب هذه احملالت؟

( انــه ملــن املقــرع للقلــوب مــا يفعلــه هــؤالء حيــ  يستســيغون فعــل          بســمه تعــا  )
ـــ  ة الـــن تـــؤدي إ  تـــدمه األخـــال  والـــدين مـــن اجـــل املـــال، املنكــر وإيـــاعة الفاحش

ــاعدة       ــد املسـ ــد يـ ــة والعطـــ  ومـ ــم أو  بالرعايـ ــم انهـ ــول  ـ ــا م وأقـ ــي حلـ ــي ار ـ وإنـ
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ــل اجملتمــع          ــع البــدن، وان غف ــن رعايــة مرص ــا ، فرعــايتهم أو  م ــم مرصــع معنوي ألنه
ــول       ــع احللـ ــم وصـ ــن  ـ ــرا  ومـ ــذا االجلـ ــباب هـ ــتفكه يف أسـ ــن الـ ــد مـ ــن ذلـــك فالبـ عـ

ــن          ا ــات م ــائعو الكمالي ــه ب ــا يفعل ــل عّم ــتفتاء  ا  ــع اس ــواب عل ــت يف ج ــد قل ــبة وق ملناس
ــه مــن ألبســة وأدوات فكــان  ــا قلــُت :       عــرض ونشــر للصــورة ايليعــة صــمن مــا يبيعون
يف حـــدي  مضـــمونه : ))إنـــه يـــؤتع يـــوم القيامـــة بعبـــد لـــه مـــن أعمـــال كـــثهة كافبـــل  

ــ       ــؤمر بـ ــال فيـ ــن األعمـ ــيده مـ ــم رصـ ــة لع ـ ــه املالئكـ ــة   يزفـ ــأل املالئكـ ــار، فتسـ ه إ  النـ
متعجبـــة : ملـــاذا يـــا ربنـــا؟ فيجيـــبهم تبـــارك وتعـــا  : ألنـــه كـــان ال يغضـــ  لـــي إذا          
ــا           ــارك وتع ــي اهلل تب ــ  إذا ُعص ــدين وال يغض ــع ال ــهة عل ــه غ ــي  ل ــيت((، أي ل ُعص
وال تتحـــرك مشـــاعره وال ينـــدفع ل)مـــر بـــاملعرو  والنهـــي عـــن املنكـــر، فهـــذا يـــخ  

ــة الئـــم   حقتـــه اهلل تبـــارك و تعـــا ، وعلـــع العكـــ  منـــه يـــخ  ال تأخـــذه يف اهلل لومـ
 فيباهي به املالئكة.

 أقول هذا الكالم لغرصني مزدوجني :
ــه لشــــعوره     األول : ــائل الغيــــور الــــذي انتفضــــت همتــ تقــــديم الشــــكر  ــــذا الســ

باملســؤولية أمــام اهلل تبــارك وتعــا  وأمــام رســوله الكــريم ))صــلع اهلل عليــه و لـــه((          
ــه اهلل  ــهلل      وبقي ــه بهــذا التوفي ــده ونهنة ــع ي ــه الفــداء(( وجلــن نشــد عل ــا ل األع ــم ))أرواحن

 اإل ي الع يم.
توجيـــه العتـــاب واللــــوم إ  األخـــوة )املـــؤمنني؟ ( الـــذين يتورطــــون يف       الثـــاني : 

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                                                            

ــع      ــة الـــوعي حتـ ــذاجة وقلـ ــاكلنا هـــو افهـــل والسـ ــاع مشـ ــثها  إن أسـ لقـــد قلـــت كـ
صــرنا نقتــل أنفســنا ونقــدم ألعــدائنا الكفــار علــع طبــهلل مــن ذهــ  ـــــ كمــا يقولــون ـــــ مــا  
ــذه           ــارا  ه ــواقنا جه ــداول أس ــل أن تت ــل يعق ــا، فه ــع فنائن ــنهم عل ــا ونعي ــه علين ــون ب يقض

ــور ايليعـــة املفســـدة للـــدين واملذهبـــة للغـــهة      واحليـــاء واملشـــجعة علـــع إيـــاعة     الصـ
ــا حتــع صــرنا       الفحشــاء واملنكــر والــن هــي مــن أفتــك أســلحة الشــيطان؟  مــاذا حــل بن
ــن          ــرات ال ــك املنك ــوم بتل ــاذا نق ــل م ــن أج ــتنكر؟  وم ــد يس ــا  وال أح ــر معروف ــر  املنك ن
ــاعي      ــا االجتمــ ــا ون امنــ ــرفنا وعزتنــ ــا ويــ ــا وأخالقنــ ــدينا؟  ديننــ ــا لــ ــز مــ تفقــــدنا أعــ



ــدال  ع  ــنا بــ ــياج)   وتعوصــ ــالل والضــ ــاد واإلجلــ ــة والفســ ــه افرحــ ــَرِة   نــ ــَذاُب ا ِخــ َوَلَعــ
، أال يوجـــد غيـــور؟ أال يوجـــد عاقـــل؟ أال يوجـــد مســـلم يـــأمر بـــاملعرو   (]11[)َأْخـــَز (

ــا         ــار أســوأ م ــاذا نأخــذ مــن الكف ــائمني؟  مل ــوقمل الن ــه الغــافلني وي وينهــع عــن املنكــر وينب
ـــ   ــدهم ـــ ــة      عنـ ــذه التبعيـ ــاذا هـ ـــ وملـ ــبحانه ـــ ــن اهلل سـ ــاد عـ ــاد واإلبتعـ ــرا  والفسـ اإلجلـ

ــا مل نقــدر فلمــاذا ال        ــاا هــذه البضــائع؟ ومّل ــع إنت ــا القــدرة عل البغيضــة  ــم؟ أليســت لن
نشـــ إل علـــع يـــركاتهم املصـــنعة أن   مـــوا ديننـــا وأخالقنـــا وال نشـــ ي مـــنهم إال إذا  

ــهثون ور    ــم يل ــا نعل ــم كم ــروطنا؟ وه ــوا بش ــدنا    التزم ــون ي ــاذا تك ــام فلم ــربح واملص اء ال
ــْوَن(  الســـفلع وجلـــن أصـــحاب اليـــد العليـــا)  ــُتُم اأَلْعَلـ ، (]12[)َواَل َتِهُنـــوا َواَل َتْحَزُنـــوا َوَأنـ

يكفـــي أن اهلل موالنـــا ويتـــو  أمرنـــا وهـــم ال مـــو   ـــم إال الشـــيطان الضـــعي ، إننـــا   
ــافر ومــ   ــالغرب الك ــورون ب ــن      مبه ــهلل، لك ــو ح ــة وه ــا متقدم ــن تكنولوجي ــه م ــل إلي ا توص

كمــا  ــم نقــاإل قــّوة عنــدهم نقــاإل صــع ، وكمــا عنــدنا نقــاإل صــع  فــإن عنــدنا نقــاإل    
ــاهلل            ــان ب ــا اإلح ــا وأو  ــباب قوتن ــت إ  أس ــا ولنلتف ــه لن ــه خ ــا في ــنهم م ــذ م ــوة. فلنأخ ّق

ــة فــ       ــه مــن ســعادة وطمأنين ــا يثمــر عن ــزام بشــريعته وم ــؤمن ســبحانه وتعــا  واإللت   امل
ــم        ــ ، وهـ ــت القلـ ــة  ابـ ــوي العزحـ ــأه قـ ــط افـ ــو رابـ ــعوبة وهـ ــاالت صـ ــد احلـ يف أيـ
عنــدما يصــدَّرون لنــا هــذه املزالــهلل الشــيطانية فإاــا يريــدون ســل  قوتنــا هــذا حســدا             

، ولــــو كنــــا (]13[)َأْم َيْحُســــُدوَن النَّــــاَع َعَلــــع َمــــُ  َتــــاُهُم الّلــــُه ِمــــن َفْضــــِلِه( مــــنهم :)
ــاذا       ــا مــ ــبني لنــ ــه يــ ــتمع إليــ ــل داء فاســ ــا  لكــ ــه عالجــ ــدنا فيــ ــا لوجــ ــكني بقر ننــ متمســ

ــد ــؤالء  يريـ ــا   هـ ــار منـ ــِد      :)  الكّفـ ــن َبْعـ ــُردُّوَنُكم مِّـ ــْو َيـ ــاِب َلـ ــِل اْلِكَتـ ــْن َأْهـ ــِثهِّ مِّـ َودَّ َكـ
ــيََّن     ــِد َأنُفِســِهم مِّــن َبْعــِد َمــا َتَب ، هــذا أحــد (]16[)َلُهــُم اْلَحــهللُّ(ِإَحــاِنُكْم ُكفَّــارا  َحَســًدا مِّــْن ِعن

ــيهم ا ن       ــزل عل ــه ن ــال  يعــا  وكأن ــد خياطــ  األجي ــه حــي خال أســرار ع مــة القــر ن إن
ويأخـــذ بأيـــديهم جلـــو كـــل مـــا يصـــلحهم، ولـــيعلم هـــؤالء إن الـــدينار الـــذي يكســـبونه  

ــفه    ــيهم، يص ــاال  عل ــيكون وب ــرم س ــن حم ــر ن  م ــريم : )َيــ   الق ـــ أي  الك ــا ــ ــع َعَلْيَه ْوَم ُيْحَم
ــوُرُهْم(       ــوُبُهْم َوُظُه ــاُهُهْم َوُجن ــا ِجَب ــَو  ِبَه ــنََّم َفُتْك ــاِر َجَه ــي َن ـــ ِف ــدنانه ــ ، وال (]15[)هــذه ال

 أعتقد أن عاقال  يرصع بأن يرمي نفسه يف هذا املصه املشؤوم.
حللــت بعــإل األســباب االجتماعيــة واالقتصــادية وراء هــذه التصــرفات مــع         وقــد

 (.فقه العائلةذكر بعإل احللول املناسبة يف أحد مالحهلل كتاب )
( يوجـــد يف مـــدينتنا حمـــل للتصـــوير الفوتـــوغرايف ويوجـــد يف هـــذا احملـــل  56 مســـألة)

ــا  حيــ  تكــون فيهــا           ــة احلركــات ويســتقبل ســيارات الزف ــور لنســاء عاريــة وبكاف ص
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ــل          ــذا الفعـ ــل بهـ ــذا احملـ ــتهر هـ ــد ايـ ــة وقـ ــة ومتاجـ ــ  خليعـ ــة وصالبـ ــة متهتكـ الزوجـ
 الشنيع؟

ــن يف هيةــات منافيــة للعفــة واحليــاء       بســمه تعــا  ) ــور الفاســقات وه ( إن عــرض ص
ومــثهة للشــهوة هــو مــن إيــاعة الفاحشــة يف اجملتمــع املســلم قــد نهــع عنــه اهلل تعــا             

ــل :)    ــن قائ ــز م ــال ع ــددا  فق ــِذيَن مش ــوا     ِإنَّ الَّ ــِذيَن  َمُن ــي الَّ ــُة ِف ــيَع اْلَفاِحَش ــوَن َأن َتِش ُيِحبُّ
ــُتْم ال َتْعَلُمــوَن(         ــُِخَرِة َواللَّــُه َيْعَلــُم َوَأن ــيمِّ ِفــي الــدُّْنَيا َواْل ــْم َعــَذابِّ َأِل ، وان هــذا (]14[)َلُه

ــذاب           ــن ع ــره م ــا ينت  ــه فلم ــع نفس ــا عل ــه، ام ــع  تمع ــه وعل ــع نفس ــين عل ــخ  جي الش
وأهــــوال عنـــــد املـــــوت ويف القــــا وعنـــــدما يقـــــوم للقــــاء اهلل ســـــبحانه فـــــال يعلـــــم    

املســـكني مـــاذا يواجـــه عنـــدما يوصـــع يف حفرتـــه وحيـــدا  ويغـــادره أهلـــه وحمبـــوه     هـــذا
مالـــه الـــن ســـودها بالقبـــائح فتقعـــد املالئكـــة للحســـاب ويعرصـــون عليـــه صـــحائ  أع

ــي           ــحاب، وسيقض ــهوات أو أص ــوال او ي ــن أم ــه م ــ  ب ــا اغ ــيء   ــذ ي ــه عندئ وال ينفع
ــز .      ــد وأخـ ــة ايـ ــوم القيامـ ــره يـ ــا يتن ـ ــقاء ومـ ــذاب والشـ ــا الم والعـ ــذ بـ ــه عندئـ زمانـ
وإنــي انقــل  ــم صــورة واحــدة مــن الصــور الــن ســتواجه هــؤالء الفسَّــا  يــوم القيامــة    

تقـــزز النفـــوع وتقشـــعر منهـــا األبـــدان وتنخلـــع منهـــا القلـــوب.  وليتـــدبروا فيهـــا فأنهـــا 
ــال تعــا  :)  ــابِّ       ق ــْم ِ َي ــْت َلُه ــُروا ُقطَِّع ــِذيَن َكَف ــْم َفالَّ ــي َربِِّه ــُموا ِف ــَماِن اْخَتَص ــَذاِن َخْص َه

، مِّــن نَّــار  ُيَصــ ُّ ِمــن َفــْوِ  ُرُ وِســِهُم اْلَحِمــيُم، ُيْصــَهُر ِبــِه َمــا ِفــي ُبُطــوِنِهْم َواْلُجُلــودُ            
ــا          ــُدوا ِفيَهـ ــم  ُأِعيـ ــْن َغـ ــا ِمـ ــوا ِمْنَهـ ــا َأَراُدوا َأن َيْخُرُجـ ــَد، ُكلََّمـ ــْن َحِديـ ــاِمُع ِمـ ــم مََّقـ َوَلُهـ

. فليجـــرب أحـــدهم ويصـــ  علـــع رأســـه وبدنـــه مـــاءا   (]17[)َوُذوُقـــوا َعـــَذاَب اْلَحِريـــهلِل(
 يـــة الشـــريفة، وأمـــا جنايتـــه مغليـــا  ليتـــذكر بعـــإل أهـــوال هـــذا املشـــهد الـــذي تصـــفه ا

ــة،            ــور ايليع ــرض الص ــرة )ع ــال املنك ــذه األفع ــؤدي ه ــا ت ــالل م ــن خ ــع فم ــع اجملتم عل
إبــــراز النســــاء املتاجــــات أمــــام املــــ)، االخــــتالإل غــــه الشــــري ، العالقــــات غــــه   
ــاتن         ــاز مفـ ــن تـ ــدن الـ ــن البـ ــة عـ ــهوة واحلاكيـ ــثهة للشـ ــ  املـ ــب  املالبـ ــروعة، لـ املشـ

فــــرك املشــــاعر افنســــية( إ  هــــدم األســــ  ومقومــــات  افســــد أو تلفــــت الن ــــر و
اجملتمـــع الشـــري  الـــذي يبـــتين علـــع األخـــال  واملبـــادن الن يفـــة فتحمـــل بـــدال عنهـــا  
الرذيلـــة وصـــياج األنســـاب وتشـــتت األمـــر وتـــردي العالقـــات االجتماعيـــة واالجلـــرا   

ــا يســودنا مــ        ــع م ــا عل ــه لن ــا حســدا من ــرب الكــافر تصــديره إلين ــد الغ ن والشــذوذ  ــا يري
ود وروابـــط أســـرية متينـــة ومـــن تـــُزر وتـــُم  وعالقـــات ن يفـــة فلمـــاذا ننقـــاد  ـــم           

ــاحليوان) ــِبيال (   كـ ــلُّ َسـ ــْم َأَصـ ــْل ُهـ ــاِم َبـ ــْم ِإال َكاأَلْنَعـ ــيل  (]18[)ِإْن ُهـ ــرت تفصـ ــد ذكـ ، وقـ
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ــي ا       ــائية، وإنـ ــات النسـ ــائعي الكماليـ ــه إ  بـ ــتفتاء املوجـ ــ  يف االسـ ــذه افوانـ ــح هـ نصـ
هـــؤالء الـــذين يتبعـــون الشـــيطان الـــذي يـــزين  ـــم املعاصـــي و ملـــهم علـــع اقـــ ا    
املنكـــرات أن يعـــودوا لـــربهم ويتـــداركوا أمـــرهم بالتوبـــة قبـــل أن يـــأتيهم املـــوت الـــذي 
يـــأتي فجـــأة وال يعـــر  صـــغها  وال كـــبها. وهـــا هـــو ذا يتخطـــ  أناســـا كـــانوا  يـــون   

ــة مفتــ    ــاب التوب ــذار وان ب ــن دون أي إن ــا م ــا    معن ــال ، أم ــد  وإخ ــده بص ــن يقص وع مل
ــد          ــلح بع ــال ينص ــوادا ف ــدا وس ــا وص ــه رين ــت) قلب ــك إن ح ــية فيوي ــع املعص ــر عل ــن يص م
ــواردة عــن       ــار ال ــه مســتفاد مــن  موعــة مــن األخب ــدا، وهــذا الكــالم الــذي أقول هــذا أب

 أهل بيت العصمة ))عليهم السالم((.
ــوة األو  إن  ــالا : ايط ــن       يف الع ــادقة ال ــة الص ــيحة املخلص ــذه النص ــم ه ــدأ بفه تب

 تصدر من قل  مشفهلل رحيم ال يريد ألحد أن يدخل النار ويعذب فيها.
ــة ــوة الثانيـ ــال      وايطـ ــذه األفعـ ــن هـ ــع مـ ــاه املنـ ــؤولية جتـ ــع باملسـ ــعور افميـ ــي يـ : هـ

ــع          ــا  علـ ــهم بعضـ ــني بعضـ ــه وان يعـ ــع يقاطعـ ــه واجملتمـ ــل يغلقـ ــاح  احملـ ــرة، فصـ املنكـ
ــبح  ــة اهلل س ــا  :)    طاع ــال تع ــية، ق ــ  املعص ــاعده يف جتن ــا  ويس ــع   انه وتع ــاَوُنوْا َعَل َوَتَع

ــْدَواِن(    ــِم َواْلُعــ ــع اإِلْ ــ ــاَوُنوْا َعَلــ ــَو  َواَل َتَعــ ــاِّ َوالتَّْقــ ــال  (]19[)اْلــ ــون أهــ ــذ يكــ ، وعندئــ
ِه َقِريــــ ِّ مِّــــَن ِإنَّ َرْحَمــــَت الّلــــ لشــــمول رمحــــة اهلل تبــــارك وتعــــا  وهــــو القائــــل :)

ــِننَي( ــِه    (]21[)اْلُمْحِسـ ــع الّلـ ــُة َعَلـ ــا التَّْوَبـ ــال تعـــا  :)ِإنََّمـ ــردين، قـ ــن العاصـــني املتمـ ، ال مـ
ــْيِهْم     ــَوَء ِبَجَهاَلـــَة ُ ـــمَّ َيُتوُبـــوَن ِمـــن َقِريـــَ  َفُأْوَلِةـــَك َيُتـــوُب الّلـــُه َعَلـ ِللَّـــِذيَن َيْعَمُلـــوَن السُّـ
ــع ِإَذا َحَضــَر           ــوَن السَّــيَِّةاِت َحتَّ ــُة ِللَّــِذيَن َيْعَمُل ــا ، َوَلْيَســِت التَّْوَب ــُه َعِليمــا  َحِكيم ــاَن الّل َوَك
َأَحـــَدُهُم اْلَمـــْوُت َقـــاَل ِإنِّـــي ُتْبـــُت ا َن َواَل الَّـــِذيَن َيُموُتـــوَن َوُهـــْم ُكفَّـــارِّ ُأْوَلِةـــَك َأْعَتـــْدَنا  

 .(]21[)َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما(
ــألة) ــي رأع     55 مسـ ــرعية ولـ ــام الشـ ــزم باألحكـ ــوير وملتـ ــة التصـ ــل صهنـ ــي أعمـ ( إنـ

ســنة يســية لكــن كــثها مــن املــراجعني ال خيرجــون ايمــ  مــن أمــوا م، فمــا حكــم      
األجـــرة الــــن أخــــذها مــــنهم ومــــا احلكــــم لـــو كانــــت أمــــوا م مــــن مصــــادر غــــه   

 مشروعة؟
ــا  ) ــمه تع ــا     ( إذا بس ــنهم و لكه ــت مــأذون بقــبإل األجــرة م كنــت كمــا وصــفت فأن

ــي ، أمــا إذا كانــت           ــكلتهم عــدم التخم ــو كانــت مش ــوري، هــذا ل ــن دون شمــي  ف م
ــت       ــامل( وان كنـ ــوان )رد امل ـ ــؤمنني بعنـ ــراء املـ ــا إ  فقـ ــ  دفعهـ ــة فيجـ ــوا م حمرمـ أمـ

 مؤمنا حمتاجا فاقبضها لك لشمولك بهذا العنوان.

file:///E:/Ø§Ø±Ø´Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø¤Ù�Ù�Ø§Øª/1-Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§ØµØ¯Ø§Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ø®%20Ø¯Ø§Ù�%20Ø¸Ù�Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ø¬ØªÙ�Ø§Ø¹Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØµÙ�Ù�Ø±/feqh-altaswer.htm%23_ftn19
file:///E:/Ø§Ø±Ø´Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø¤Ù�Ù�Ø§Øª/1-Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§ØµØ¯Ø§Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ø®%20Ø¯Ø§Ù�%20Ø¸Ù�Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ø¬ØªÙ�Ø§Ø¹Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØµÙ�Ù�Ø±/feqh-altaswer.htm%23_ftn20
file:///E:/Ø§Ø±Ø´Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø¤Ù�Ù�Ø§Øª/1-Ù�ØªØ¨%20Ù�Ø§ØµØ¯Ø§Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ø®%20Ø¯Ø§Ù�%20Ø¸Ù�Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ø¬ØªÙ�Ø§Ø¹Ù�/Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØµÙ�Ù�Ø±/feqh-altaswer.htm%23_ftn21


 صورين :ظواهر سلبية ترافهلل عمل امل
ــه     أوال : ــاد واملنكـــرات فيشـــرب فيـ ــرا للفسـ ال يتـــورج بعضـــهم عـــن جعـــل حملـــه وكـ

ايمـــر وحـــارع جرحـــة الزنـــا مســـتغال تســـامح اجملتمـــع يف بعـــإل التصـــرفات كمجـــيء  
ــار        ــا وإظهـ ــفورها وتاجهـ ــوير وسـ ــة التصـ ــور يف غرفـ ــا باملصـ ــدها واختالئهـ ــرأة وحـ املـ

حتـــع جـــر األمـــر إ  ارتكـــاب مفاتنهـــا وجيعلـــون ذلـــك جـــائزا صقـــدار اخـــذ الصـــورة  
هــــذه الفــــواح  واملوبقــــات ونســــوا أو تناســــوا إن ))حــــالل حممــــد حــــالل إ  يــــوم  
ــار          ــت أي م ــه ف ــاهل في ــن التس ــة(( ال حك ــوم القيام ــرام إ  ي ــد ح ــرام حمم ــة وح القيام
ومــا علمــوا انـــه : ))مــا اختلـــع رجــل وامـــرأة إال وكــان الشـــيطان  الثــا((، خصوصـــا       

 .مع انتشار دواعي الفساد
ــو واملســـجل والفيـــديو إلذاعـــة          انيـــا  : ــإل املصـــورين أجهـــزة الراديـ يســـتعمل بعـ

ــنم       ــا  فهـ ــه حطبـ ــن نفسـ ــل مـ ــيطان وجيعـ ــرا  للشـ ــه وكـ ــل حملـ ــيقع فيجعـ ــاني واملوسـ األغـ
ــا  :)   ــال تعـ ــا، قـ ــودا لنارهـ ــاًرا      ووقـ ــيُكْم َنـ ــُكْم َوَأْهِلـ ــوا َأنُفَسـ ــوا ُقـ ــِذيَن  َمُنـ ــا الَّـ ــا َأيَُّهـ َيـ

اْلِحَجـــاَرُة َعَلْيَهـــا َمَلاِئَكـــٌة ِغَلـــاٌظ ِيـــَدادِّ َلـــا َيْعُصـــوَن اللَّـــَه َمـــا َأَمـــَرُهْم  َوُقوُدَهـــا النَّـــاُع َو
 .(]22[)َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(

ــا  : ـــ)الطبكة      الث ــر  بـ ــه يع ــن حمل ــزءا م ــبعإل ج ــذ ال ــو  يتخ ــواح  وه ــة الف ( ملمارس
غايــة الوقاحــة وافــرأة علــع اهلل تعــا  أن يعصــيه بهــذه الكبــائر يف مكــان يرجــو فيــه           
ــةت            ــو ي ــيني ول ــع العاص ــك عل ــول أنات ــا أط ــي وم ــا ا  ــك ي ــا أحلم ــه   م ــه وعطائ رزق

 ألخذتهم اخذ عزيز مقتدر جبار منتقم وما أألم هؤالء العبيد وأخسَّهم؟ 
ــا  : ــلبي  رابعـ ــواهر سـ ــاك ظـ ــور    وهنـ ــهلل صـ ــة كتعليـ ــةلة املتقدمـ ــا األسـ ــر  تتناو ـ ة أخـ

ــا اهلل تبــارك وتعــا          ــالت وجتمعــات يعصــع فيه ــقات أو املشــاركة يف تصــوير حف الفاس
 أو استقبا م يف احملل لتصويرهم أو ال ويج لصور أهل الضالل وغهها.

 واملسؤولية أمام هؤالء املصورين تكون بعدة أيكال :
ـــ  ارســة وظيفــة األمــر     1 ــذكورة      ــ ــن املنكــر معهــم باملراتــ  امل بــاملعرو  والنهــي ع

ــذه         ــلبية   ــار الس ــرهم إ  ا   ــات ن  ــه وإلف ــة والتوجي ــا التوعي ــة فأو  ــ  الفقهي يف الكت
ــم        ــاون معه ــاء والتع ــذه األخط ــة ه ــباب  ارس ــم أس ــرة وتفه ــدنيا وا خ ــات يف ال االجلراف

 لعالجها فإذا مل ينفع معهم هذا األسلوب فالزجر والتوبيخ.
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ــــــ قطـــع التعامـــل معهـــم بكـــل األيـــكال فـــال يســـتأجرون لتصـــوير املناســـبات وال  2
يراجعــــون إ  حمالتهــــم ألخــــذ الصــــور وال تُبــــاج  ــــم األيــــياء الــــن  تاجونهــــا يف 

 عملهم كاألفالم والبطاريات والكامهات وغهها.
ــر          3 ــدم الن  ــذهم وع ــع نب ــع عل ــ  اجملتم ــم حل ــهه به ــا والتش ــاطعتهم اجتماعي ـــ مق ــ

ــال        إ ــوا األفع ــحيحة وي ك ــهلل الص ــودوا إ  الطري ــع يع ــوياء حت ــيني أس ــاع طبيع ــيهم كن ل
 املشينة املخالفة للشريعة.

ـــ ال جيــوز ملــالكي العقــارات تــأجه احملــالت  ــم ومــن فعــل ذلــك فهــو يــريكهم       6 ــ
ــونهم        ــي يف بط ــيم يغل ــول إ  مح ــحت يتح ــأجرة س ــذها ك ــن يأخ ــوال ال ــم واألم يف اإل 

 يوم القيامة.
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