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 المصورون القيامة يوم عذابا   الناس أشد

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
 أما بعد:

يف تصوير  والتلفزيونات غراق الصحف واجملالتإد احملرمات واملنكرات من أش فإن  
 اخلليعات.املتهتكات وال سيما تصوير النساء  ،الصور

عددًا من األحاديث الصحيحة اليت تضّمنت  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح  عن رسول اهلل 
ويقال  ،يعترب أصحابه مضاهني خللق اهللالذي  ،الوعيد الشديد ملرتكيب هذا التصوير

بون بإحياء سيطال   هؤالء املصورين، فلعل «أحيوا ما خلقتم» :هلم يوم القيامة
 .أعجز من أن خيلقوا ذرة أو شعرية نيا واآلخرةاأللوف املؤلفة من البشر، وهم يف الد

فيها الوعيد الشديد  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وقد وردت عدة أحاديث عن رسول اهلل 
 للمصورين للناس ولذوات األرواح منها:

 :عائشة رضي اهلل عنها أحاديث عن -1
 :(5954رقم ) باب ما وطئ من التصاويرقال البخاري يف صحيحه يف 

ا سفيان، قال: مسعت عبد الرمحن بن القاسم، وما حدثنا علي بن عبد اهلل، حدثن"
باملدينة يومئذ أفضل منه، قال: مسعت أيب، قال: مسعت عائشة رضي اهلل عنها: 

يل على سهوة يل فيها متاثيل،  (1)بقرام من سفر، وقد سرتت   ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول اهلل 
                                                           

فكيف  وإذا كانت الصور يف القرام يستحق صاحبها أن يكون أشد الناس عذابا 1 -
 .املتحركاتعلى الصور تنطوي اليت  لتلفزيوناتكيف باو  ،بالصحف واجملالت
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أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين »هتكه وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفلما رآه رسول اهلل 
  .(2)قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتني« اهون بخلق اهلليض

أخرجه مسلم يف اللباس والزينة باب حترمي تصوير احليوان وأن املالئكة ال تدخل بيتا و 
 .(2107)فيه كلب وال صورة رقم 

 رقمب يف مسنده واحلميدي ،(24081)أمحد يف مسنده برقم  اإلمام رجهوأخ
 .(5356م )رق والنسائي يف "اجملتىب" (251)
 

حدثنا مسدد، حدثنا عبد اهلل بن داود، عن هشام،  (5955)وأيضا حديث رقم 
من سفر، وعلقت درنوكا فيه  ملسو هيلع هللا ىلصقدم النيب »عن أبيه، عن عائشة، قالت: 

 .«متاثيل، فأمرين أن أنزعه فنزعته
 :(5952وقال البخاري يف باب نقض الصور رقم )

، عن عمران بن حطان، أن حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن حيىي"
مل يكن يرتك يف بيته شيئا فيه » :ملسو هيلع هللا ىلصعائشة، رضي اهلل عنها حدثته: أن النيب 

  ."«تصاليب إال نقضه
 .(2457( رقم ) 56/ 3وأخرجه الطرباين يف األوسط )

 :)٢١٠٥وقال أيضا عند رقم )
حدثنا عبد اهلل بن يوسف، أخربنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن حممد، عن 

، ف  ل م ا ا: أ ن  ه ا أ ْخب  ر ْته  أهنالل ه  ع ن ْه   ائشة أم املؤمنني رضيع ْر ق ًة ِفيه ا ت ص اِوير  ا اْشت  ر ْت ُن 
، ف  ع ر ْفت  يف و ْجِهِه الك ر اِهي ة ، على الباب، فلم يدخله قام ملسو هيلع هللا ىلصر آه ا ر س ول  الل ِه 

: ي ا ر س ول  الل ِه أ ت وب  ِإَل  الل ِه، ؟ ملسو هيلع هللا ىلصو ِإَل  ر س ولِِه  ف  ق ْلت   م اذ ا أ ْذن  ْبت 

                                                           

 .مث حرم الصور اليت يف الوسائد كما يف احلديث اآليت - 2
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ا لك لتقعد قلت: اشرتيته« ؟(3)َما بَاُل هذه النمرقة» :ملسو هيلع هللا ىلصف  ق ال  ر س ول  الل ِه 
يَ ْوَم الِقَياَمِة  ِإنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصَُّورِ : »ملسو هيلع هللا ىلصف  ق ال  ر س ول  اهلل  .عليها وتوسدها

: « وا َما خلقتمييعذبون، فيقال لهم أح ر ال و ن البيت الذي فيه الصإ»و ق ال 
 .«تدخله المالئكة

أخرجه مسلم يف اللباس والزينة باب حترمي تصوير صورة احليوان. . رقم و 
 (.٢١٠٦)رقم ( و ٢١٠٧)

 :حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه -2
/ 7) باب عذاب املصورين يوم القيامةيف يف صحيحه  رمحه اهلل البخاري قال
 :(5950) رقم( 167
ي، حدثنا سفيان، حدثنا األعمش، عن مسلم، قال: كنا مع حدثنا احلميد"

مسروق، يف دار يسار بن ُنري، فرأى يف صفته متاثيل، فقال: مسعت عبد اهلل، قال: 
  .«إن أشد الناس عذابا عند اهلل يوم القيامة المصورون»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النيب 

 ،(2109)رقم  صورة احليوان أخرجه مسلم يف اللباس والزينة باب حترمي تصويرو 
 .(117)قم بر  وأخرجه احلميدي ،(3558) رقموأخرجه اإلمام أمحد 

 :-عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبد حديث -3
 :قال البخاري (5951)يف حديث رقم أيضا قال و 
حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهلل، عن نافع، أن "

إن الذين »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخربه: أن رسول اهلل اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما أ عبد
 .«يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم

 . (2108)رقم  باب حترمي تصوير صورة احليوانأخرجه مسلم يف اللباس والزينة و 

                                                           

 .النمرقة: الوسادة - 3
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والبزار يف  (8/483)ابن أيب شيبة  و( 9786وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
 (43/ 12مسنده )

 :-عنه اهلل رضي- هريرة أبي ديثح -4
حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا  (5953)م البخاري أيضا رققال 

ا باملدينة، فرأى أعالها عمارة، حدثنا أبو زرعة، قال: دخلت مع أيب هريرة، دارً 
ومن أظلم ممن ذهب »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمصورا يصور، قال: مسعت رسول اهلل 

مث دعا بتور من ماء، فغسل يديه  «خلقوا ذرةيخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، ولي
؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصحىت بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء مسعته من رسول اهلل 

  .منتهى احللية
 .(473/  10أبو يعلى ) (7166أمحد رقم ) أخرجه

 (2111)رقم  باب حترمي تصوير صورة احليوان، نةأخرجه مسلم يف اللباس والزيو 
 قال:

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، وحممد بن عبد اهلل بن ُنري ، وأبو كريب وألفاظهم "
متقاربة ، قالوا : حدثنا ابن فضيل ، عن عمارة ، عن أيب زرعة ، قال : دخلت مع 

يقول  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة يف دار مروان فرأى فيها تصاوير ، فقال : مسعت رسول اهلل 
ب يخلق خلقا كخلقي ؟ فليخلقوا ومن أظلم ممن ذه»: قال اهلل عز وجل : 

  ."«ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة
 (.5/200وأخرجه ابن أيب شيبة ) 

 :-رضي اهلل عنه-حديث ابن عباس  -5
من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح،  قال البخاري يف باب

 :(5963رقم ) وليس بنافخ
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األعلى، حدثنا سعيد، قال: مسعت حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد "
بن أنس بن مالك، حيدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه،  النضر

من صور »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصا حىت سئل، فقال: مسعت حممدً  ملسو هيلع هللا ىلصوال يذكر النيب 
 .«صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

، (5360)، والنسائي (5/200)شيبة ابن أيب و  (2162أمحد برقم ) أخرجه 
 .(12/204والطرباين )

 .فما بالك مبن يصور ألوف الصور

 :بعض فتاوى العلماء عن حكم التصويروهذه 

 فتوى الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -1
 نص السؤال:

 "هل جيوز إلنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إَل أهله يف أوقات عيد وحنوها؟"
 :-رمحه اهلل-الشيخ  جواب

يف النهي عن التصوير ولعن املصورين  ملسو هيلع هللا ىلصقد تكاثرت األحاديث عن رسول اهلل 
ووعيدهم بأنواع الوعيد، فال جيوز للمسلم أن يصور نفسه وال أن يصور غريه من 
ذوات األرواح إال عند الضرورة كاجلواز والتابعية وحنو ذلك. نسأل اهلل أن يصلح 

وفق والة األمر للتمسك بشريعته واحلذر مما خالفها إنه خري أحوال املسلمني، وأن ي
 .(1/437جمموع فتاوى ابن باز ) واهلل املوفق. مسئول.

 فتوى اللجنة الدائمة: -2
 :(1978ؤال الثالث من الفتوى رقم )الس: 1م-فتوى اللجنة الدائمة -أ
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الشمسي  تصوير: مضمونه أنه حصل نقاش بني اإلخوان يف حكم ال3س
الصور الشمسية ومل ينته النقاش إَل نتيجة، فما حكم التصوير واالحتفاظ ب

 .الشمسي واالحتفاظ هبذه الصور؟
: التصوير الشمسي لألحياء من إنسان أو حيوان واالحتفاظ هبذه الصور حرام، 3ج

بل هو من الكبائر؛ ملا ورد يف ذلك من األحاديث الصحيحة املتضمنة للوعيد 
يم للمصورين ومن اقتىن هذه الصور، وملا يف ذلك من الشديد واملنذرة بالعذاب األل

التشبه باهلل يف خلقه لألحياء، وألنه قد يكون ذريعة إَل الشرك كصور العظماء 
والصاحلني أو بابا من أبواب الفتنة كصور اجلميالت واملمثلني واملمثالت 

 والكاسيات العاريات.
 وصحبه وسلم.وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا حممد، وآله 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
   عضو ...عبد اهلل بن قعود

 عضو ...عبد اهلل بن غديان
 نائب رئيس اللجنة ... عبد الرزاق عفيفي

 الرئيس...  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 :(288/ 1) 2م - الدائمة اللجنة فتاوى -ب

 التصوير حتت حكمه يقع الفيديو كامريا  فيه تستخدم الذي التصوير هل: 2 س
 .الفوتوغرايف؟

 والتحرمي؛ باملنع الفوتوغرايف التصوير حكم بالفيديو التصوير حكم نعم،: 2 ج
 .األدلة لعموم
 .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل

 .واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
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 ...  عضو زيد أبو بكر
 ...  عضو الشيخ آل يزالعز  عبد

 ... عضو  الفوزان صاحل
  ... عضو  غديان بن اهلل عبد
 ... الرئيس نائب  عفيفي الرزاق عبد
 باز الرئيس ... بن اهلل عبد بن العزيز عبد

 
 .تعليق الشيخ األلباين وحكم التصوير -3

 (185)ص  وقد تكلم الشيخ األلباين يف مواضع عديدة منها يف آداب الزفاف
 فقال:

 عليق الصور:ت
األول: تعليق الصور على اجلدران سواء كانت جمسمة أو غري جمسمة هلا ظل أو ال "

ظل هلا يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله ال جيوز وجيب على املستطيع نزعها إن مل 
  ".يستطع متزيقها

 وساق بعدها أحاديث عديدة يف بيان خطورة التصوير.
 

صحاب الصحف واجملالت وغريها وليجعلوا أال فليتق اهلل املصورون من أ
الذي ال ينطق عن اهلوى  ملسو هيلع هللا ىلصهذه األحاديث الصحيحة الصادرة عن رسول اهلل 

نصب أعينهم وليتوبوا إَل اهلل توبة نصوحا من هذا التصوير الشديد احلرمة وليضعوا 
 نصب أعينهم ما سيالقيه املصورون بني يدي اهلل يوم القيامة.
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 كتبه
 مري املدخليربيع بن هادي ع
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