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 حترمي التصوير

خطبة اجلمعة بعنوان: "حترمي التصوير"، واليت حتدَّث فيها عن  -حفظه هللا  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
 تصوير ذوي األرواح واألحاديث الواردة يف حترميِه، مع ِذكر أخطارِه وأضراره يف العصر احلاِضر.

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هلل، احلمد هلل اخلالق الباِرئ املُصوِ ر، صوَّر فأحسَن التصوير، وقدَّر فأحسَن التقدير، ودبَّر فأحسَن 
َقِ  َوَصوَّرَُكمأ فََأحأ التدبري، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  َرأَض ِِبحلأ َسَن ُصَورَُكمأ َخَلَق السََّماَواِت َواألأ

، وأشهد أن نبيَّنا وسيِ دان حممًدا عبُده ورسولُه النذيُر البشرُي، والسِ راُج املُنري، [1]التغابن:  َوِإلَيأِه الأَمِصريُ 
 صلَّى هللا وسلَّم عليه وعلى آله وأصحاِبِه ذوي القدِر الكبرِي والفضِل الشهري.

 عد، فيا أيها املسلمون:أما ب

ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ فإن تقواه أفضُل ُمكتَسب، وطاعَته أعلى نَسب، اتقوا هللا؛ 
ِلُمونَ   .[101]آل عمران:  ِإالَّ َوَأن أُتمأ ُمسأ

 أيها املسلمون:

التصويُر احلديُث من أشدِ  ما صنَع اإلنساُن وأبدَع خطًرا وأثًرا، يلتِقُط احلاِضر، وحيتِفُظ ِبملاِضي، ويُعيُد 
 األحداَث كما وقَعت.
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، وثَبَت األمُر ب طمِس الصور ولعن وقد ثبَت يف السنَّة حترمُي تصويِر كل ذي ُروٍح آدميًّا كان أم غرَي آدِميٍ 
 املُصوِ رين، وأهنم أشدُّ الناس عذاًِب يوم القيامة.

إن أشدَّ الناِس »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -فعن عبد هللا بن مسعوٍد 
 ؛ متفق عليه.«عذاًِب يوم القيامة املُصوِ رون

كلُّ ُمصوِ ٍر يف »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا قال: مسعُت  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عباٍس 
بُه يف جهنَّم  ؛ أخرجه مسلم.«النار، ُُيعُل له بكل ُصورٍة صوَّرها نفًسا تُعذِ 

: أال أبعُثك على ما بعَثين عليه -رضي هللا عنه  -وعن أيب اهليَّاج األسديِ  قال: قال يل عليُّ بن أيب طالٍب 
 ؛ أخرجه مسلم.«أال تدََع َتثاالً إال طمسَته، وال قربًا ُمشرِفًا إال سوَّيَته»؟ -هللا عليه وسلم صلى  -رسوُل هللا 

 .«وال صورًة إال طمسَتها»ويف لفٍظ له: 

لعَن آِكَل الر ِب، وُموِكَله، واملُوِِشَة،  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ  -رضي هللا عنه  -وعن أيب ُجحيَفة 
 ، واملُصوِ ر؛ أخرجه البخاري.واملُستوِِشةَ 

وألئمة الفقِه والفتوى تفصيٌل فيما يدخُل يف هذه النصوص من أنواع التصوير وما ال يدُخل، على اختالٍف 
 بينهم.

 ولكن مما ُُيِمُع الُعلماُء والُعقالُء على حترميِه، ويعدُّونَه من أعظم املظاِل، وأكرِب املآِِث، وأقَبح اجلرائِم: اسِتخدامُ 
التصوير يف انِتهاك احلدود واحلقوق، واألعراض واألعراف واآلداب، واسِتعمالُه يف أهداٍف خبيثٍة، وأغراٍض 
قِذرٍة ال َُتتُّ لألمانة واخلُُلق بِصلٍة، مما ال يفعُله إال خسيُس الطبع، وعدمُي األمانة، وخبيُث السُُّلوك، وساِقُط 

 الشرف واملُروءة.
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 واملُحرَّمة: نشُر املقاِطع والصور اإلِبحيَّة وتباُدهُلا، وتسهيُل تناُوهلا والوصول إليها.ومن األفعال املُجرَّمة 

والِتقاط صور ومقاِطع مرئيَّة آلخرين خلًسا وُُماتلة دون علِمهم وِرضاهم، ونشُرها عرب الشبكة العنكبوتية بقصِد 
ابِتزازهم، أو بقصِد السُّخريَة ِبملُصوَّر واالسِتهزاِء اإلساَءة هلم، وتشويه مُسَعتهم وِعرِضهم، أو بَقصِد هتديِدهم و 

به، وحتِقريِه وتصغريِه وتعِيريه، والنَّيل من بلِده أو ِعرِقه أو أصِله أو قبيلِته، أو ِخلَقته أو ملَبِسه أو ِمهنِته أو 
 هلَجِته.

ء والبغضاء، وإذكاء النَّعَرات القَبليَّة أو نشُر مقاِطع صوتية أو مرئيَّة بقصد بثِ  الكراهَية والُعنصرية وُروح العدا
 واجلاهليَّة يف املُجتمع، أو بقصِد إاثرة الَغوغاء والدَّمهاء والسُّفهاء ضدَّ أمن البلد املُسلم واسِتقراره.

 ومن أقَبحها: تصويُر النساء والَفَتيات والعورات، يف األعراس واحلفالت واملُناسَبات، ونشُر ُصورهنَّ بني العامَّة
 السَّوءُة واللَّوعة! -وهللا  -تفرِتُسهنَّ األعنُيُ وتُلوكهنَّ األلُسن. وتلك 

ومن املصاِئب الُعظمى: تساُهُل بعض الَفَتيات والنساء يف إرساِل ُصورهنَّ لصديقٍة أو قريبٍة أو خاِطٍب، رمبا 
تها وكرامة أهِلها، مما ال تفعُله إال من خطَبها لنفِسها دون علِم أهِلها، ُُماِطرًة بشرِفها وعفَّتها ومُسعتها وكرام

 ضُعف عقُلها، واشتدَّت غفلُتها، وِبَنت سذاجُتها.

وبعُض الفَسَقة املُعِلنني ُيصوِ ُر نفَسه وِخزيَه، ِث ينشُر تلك الصُّور، وقد ِبَت يسرتُه ربُّه وُيصِبح يكِشُف ِسرَت هللا 
 عنه.

 ومن يُقام عليه حدٌّ أو تعزيٌر، ِل يسَلموا من التصوير والتَّشهري! حىت األموات واملرَضى وأهل احلواِدث والبالء،

 فيا هلا من فتنٍة أزاَغت القلوب، وأذهَبت العقول، وزلزَلت املُجتمعات.
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يف البالد! فيا من نشرَت تلك الصُّور والفضاِئح والقباِئح! لقد نشرَت الفساد، وآذيَت العباد، وسعيَت ِبلفتنِة 
فانتِظر إن ِل تُتب نقمًة تُقِعُدك، أو عذاًِب ُيسِحُتك، أو سَخطًا يُهِلُكك، إن ربَّك لبامِلرصاد، ال يفوتُه أحد، وال 
يُعِجُزه أحد، وسُيكلِ ُمك ربُّك ليس بيَنك وبيَنه ترُُجان يسأُلك عن ُمازِيك ومساِويك، فبأيِ  جواٍب ُُتيب؟! 

 وأبيِ  ُعذٍر تعتِذر؟!

: "ما تكلَّمُت بكلمٍة وال فعلُت فعاًل إال أعددُت له جواًِب بني يَدي هللا -رمحه هللا تعاىل  -ل ابن دقيق العيد قا
 تعاىل".

َي من نشرَت تلك الصور واملقاِطع والفظاِئع! ستحِمُل ِوزَر كلِ  من شاَهَدها، وإَِث كلِ  من ُفِت هبا، وخطيئَة كلِ  
َم الأِقَياَمِة َعمَّا  من أعاَد نشَرها،  من علَّق عليها، وُحوَب كل ِ  أَُلنَّ يَ وأ ِمُلنَّ َأث أَقاهَلُمأ َوَأث أَقااًل َمَع َأث أَقاهلِِمأ َولَُيسأ َولََيحأ

تَ ُرونَ  َم الأِقَياَمِة َوِمنأ َأوأزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهمأ بَِغريأِ ِعلأٍم ، [11]العنكبوت:  َكانُوا يَ فأ ِمُلوا َأوأزَاَرُهمأ َكاِمَلًة يَ وأ لَِيحأ
 .[15]النحل:  َأاَل َساَء َما يَِزُرونَ 

ومن دعا إىل ضاللٍة كان »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أيب هريرة 
 ؛ أخرجه مسلم.«عليه من اإلِِث مثُل آاثم من تِبَعه، ال ينُقُص ذلك من آاثِمهم شيًئا

ُن ال ينام، فُكل كما ِشئَت فكما َتديُن تُدان،  َي هاِتًكا للُحُرمات والعورات! الربُّ ال يبَلى، واإلِثُ ال يُنَسى، والدَيَّ
 ِبلكأِس اليت سقيَت، وحتُصُد من جنِس ما بَذرَت. وستشربُ 
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 وال ظاِلٍِ إال سيُبَلى أبظَلمِ  وما من يٍد إال يُد هللا فوَقها

 وأن على الباِغي تدوُر الدوائِرُ  قَضى هللا أن البغَي يصرَُع أهَله

 َضحه ولو يف جوِف رَحِله.ومن تتبَّع عورَة أخيه املُسلم تتبَّع هللا عورتَه، ومن تتبَّع هللا عورَته يف

فُتب مما جنيَت، وأقِلع عما أتيَت، واستغِفر لذنِبك، وابِك على خطيئِتك، واستدِرك قبل ُحلول األجل، وُهجوم 
 املوت.

َع الأَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُمأ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأنأ َتِشيقوَل املوىل العظيم:  -أيها املسلمون  -وتذكَّروا 
ُ يَ عأَلُم َوَأن أُتمأ اَل تَ عأَلُمونَ  ِخَرِة َواَّللَّ ن أَيا َواآلأ  .[11]النور:  َعَذاٌب َألِيٌم يف الدُّ

الغَفالت، اللهم أيِقظنا من الغَفالت، اللهم أيِقظنا من الغَفالت، وارزُقنا التوبَة قبل املمات، َي اللهم أيِقظنا من 
 مسيُع َي قريُب َي ُُميُب الدعوات.

 وأستغِفُر هللا فاستغِفُروه، فقد فاَز املُستغِفُرون، ورِبح التائُِبون.

 

 اخلطبة الثانية

إال من لُدنه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  احلمد هلل الذي ال خرَي إال منه، وال فضلَ 
 نبيَّنا وسيِ َدان حممًدا عبُده ورسولُه، صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابِِه، وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد، فيا أيها املسلمون:
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َ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ََي َأي ُّ يف الذ ِكر احلكيم:   .[111]التوبة:  َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

 أيها املسلمون:

األمانُة عظيمة، واملسؤوليُة جسيمة، وعلى اآلِبء واألمهات، واملُعلِ مني واملُعلِ مات، واملُؤسَّسات العلمية 
ال اإلعالم واألئمة واخلُطباء والُعلماء، وأجِهزة الرَّقابة والتحقيق واجٌب ُمشرتٌك يف حُماربَة هذه والرتبوية، ورِج

ين  الظاِهرة، واألخِذ على يِد السُّفهاء، ونشر الوعِي بني املسلمني؛ صواًن للُحُرمات واألعراض، وصيانًة للدِ 
 والشَرف، وِحفظًا ألمِن املُجتمع ونظاِمه.

 كلَّ عبٍد عما اسرتعاه، أدَّى أم تعدَّى؟!وهللا ساِئٌل  

 وصلُّوا وسلِ موا على أمحَد اهلادي شفيِع الوَرى طُرًّا؛ فمن صلَّى عليه صالًة واحدًة صلَّى هللا عليه هبا عشًرا.

 صلُّوا عليه وسلِ موا تسليًما للخلِق ُأرِسَل رمحًة ورحيًما

رَض اللهم عن خلفائِه األربعة، أصحاب السنة املُتَّبعة: أيب اللهم صلِ  وسلِ م على عبِدك ورسوِلك حممٍد، وا
، وعن سائر اآلِل والصحابة أُجعني، والتابعني هلم إبحساٍن إىل يوم الدين، وعنَّا  بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍ 

 معهم َي أرحم الرامحني.

عزَّ اإلسالم واملسلمني، وأِذلَّ الشرك اللهم أعزَّ اإلسالم واملسلمني، اللهم أعزَّ اإلسالم واملسلمني، اللهم أ
 واملُشركني، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمًنا ُمطمئنًّا، سخاًء رخاًء، وسائر بالد املسلمني.

اللهم وفِ ق إماَمنا وويلَّ أمران خادَم احلرمني الشريفني ملا حتبُّ وترضى، وُخذ بناِصيته للربِ  والتقوى، وأصِلح له 
 ه َي كرمي، اللهم وفِ قه وويلَّ عهده ملا فيه عزُّ اإلسالم وصالُح املسلمني.ِبطانتَ 
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اللهم ادَفع عنَّا الغال والوِب والر ِب والز ان والزالِزل وامِلَحن، وُسوَء الِفِت ما ظهر منها وما بَطن، عن بلِدان هذا 
 خاصًَّة وعن سائر بالد املسلمني عامًَّة َي رب العاملني.

 اللهم إان نعوُذ بك من الطَّعن والطاعون، والوِبء وهجوم البالء يف النفس واألهل واملال والولد.

اللهم ُكن إلخواننا يف فلسطني، وسورَي، وبُورما، ويف ُجيع أصقاع املُسلمني انصًرا وُمعيًنا، وُمؤيِ ًدا وظهريًا َي رب 
 العاملني.

 بتالان، وُفكَّ أسراان، وانُصران على من عاداان َي رب العاملني.اللهم ارحم مواتان، واشِف مرضاان، وعاِف مُ 

 اللهم اجعل دعاَءان مسموًعا، ونداَءان مرفوًعا َي مسيع َي قريُب َي ُُميب.

 


