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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 المقدمة: .1
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد،  

فال خيفى عىل أحد مقدار التغري التقني اهلائل الذي طرأ عىل البرشية يف العقود األخرية، وبرزت قمة هذا  

التغري يف وسائل التواصل بني الناس، واستخدام التقنيات احلديثة من أجل تواصل أكثر فعالية، وأصبحت  

عىل اهلرم من هذا التحول، حتى أصبحت تسمى باألجهزة الذكية بسبب مقدار ما تقوم به  اهلواتف املحمولة 

 من عمليات ووظائف، باستخدام الربامج القائمة عىل شبكات االتصال املعروفة باالنرتنت.  

وكان من أهم ما تقوم به هذه اهلواتف الذكية، التصوير بشتى أنواعه؛ الثابت، واملتحرك، وأصبح هذا  

وير يستخدم ألغراض رسمية، وترفيهية، واجتامعية، سواء عن طريق التصوير، أو عرض ما قد تم  التص

 تصويره من قبل.  

 ولذا شاع استخدام هذا التصوير يف التواصل بني املرأة، وزوجها، وبني املرأة وحمارمها. 

 وهنا برزت هذه األسئلة: 

أحد الزوجني نفسه، ويراه اآلخر إما مبارشة أو  هل جيوز استخدام هذه اهلواتف بني الزوجني، بحيث يصور 

 بعد مدة مما يوجب االحتفاظ بالصور وختزينها. 

وال شك أن هذه نازلة، مل تعهد من قبل، وجيب عند النظر للنوازل من إرجاعها ألصوهلا التي تدور عليها، أو  

 النظر فيها يف ضوء القواعد الكلية للرشيعة. 

 ال:  وهذه الورقة تبحث يف هذا السؤ

ما حكم التصوير بني الزوجني مما قد يتضمن كشف للعورات سواء بنقل مبارش غري مسجل أو بتسجيله  

 وحفظه؟  

وهل جيوز للمرأة استخدام كامريات اجلوال و الكمبيوتر يف التواصل مع حمارمها أو نساء مثلها وهي غري  

 مرتدية للحجاب؟ 
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 هذا السؤال مؤلف من شقني كام هو ظاهر: 

 كم التصوير بني الزوجني، مما قد يتضمن كشف العورات األول: ح

 الثاين: حكم استخدام النساء الكامريات لتصوير نفسها من أجل التواصل مع حمارمها 

 والشق األول من السؤال هو األهم، وهو مدار البحث، والشق الثاين فرع عنه. 
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 المبحث األول: حكم التصوير بين الزوجين: .2
 جواب هلذا السؤال، علينا أن نمهد له بالبحث يف حدود االستمتاع بني الزوجني. قبل البحث عن  

 حكم االستماع بين الزوجين، وحدوده وضوابطه: 2.1
من املستقر يف الفقه اإلسالمي أن عقد الزوجية، يبيح لكل طرف االستامع من الطرف اآلخر بام كان حمرما  

النظر، أو باللمس، أو باجلامع، ويستثنى من حل استمتاع كل من  قبل الزواج، سواء كان ذلك باحلديث، أو 

 الزوجني باآلخر أمران: 

ُموا  )  األول: إتيان املرأة يف دبرها قال اهلل جل وعال ِ ٰ ِشئُْتْمۖ  َوقَد  َّنَّ
َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
نَِساؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأ

نَّ 
َ
َ َواْعلَُموا أ نُفِسُكْمۚ  َواتَُّقوا اَّللَّ

َ
ِ الُْمْؤمِنِيَ ِِل ِ ََلقُوُهۗ  َوبَّش   . 223سورة البقرة  ( ُكم مُّ

يف مسند اإلمام أمحد، وسنن أب داود، والنسائي عن أب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل  و

 .  (1)  ".ملعون من أتى امرأته يف دبرها "عليه وسلم: 

أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه، كفر بام أنزل عىل  من قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )

 . (2)  ( حممد صىل اهلل عليه وسلم

ي ِمْن احْلَقِّ ال َتْأُتوا  وَعْن ُخَزْيَمَة بن ثابت ريض اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل إِنَّ اهللََّ ال َيْسَتحِ 

 .  (3)   يِف َأْدَباِرِهنَّ رواه اإلمام أمحدالنَِّساَء 

قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه:) وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إرسائيل بن روح سألت مالك  

بن أنس: ما تقول يف إتيان النساء يف أدبارهن؟ قال: ما أنتم إال قوم عرب، هل يكون احلرث إال موضع  

قال:   - إباحة الوطء يف الدبر - قلت: يا أبا عبد اهلل، إهنم يقولون إنك تقول ذلك الزرع؟ ال تعدوا الفرج،  

يكذبون عيّل... يكذبون عيّل. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أب حنيفة، والشافعي، وأمحد بن حنبل  

وأصحاهبم قاطبة، وهو قول سعيد بن املسيب، وأب سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبري،  

 
ي داود    (1)  أب 

ن ي المسند رقم  2162سين
 ط الرسالة.  9733نسخة عبدالحميد، واإلمام أحمد فن

مذي رقم    (2) ي المسند رقم  ط  639رواه الير
 ط الرسالة.  9290الرسالة، ورواه اإلمام أحمد فن

ي المسند رقم    (3)
 ط الرسالة.  21858رواه اإلمام أحمد فن
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عروة بن الزبري، وجماهد بن جرب، واحلسن وغريهم من السلف أهنم أنكروا ذلك أشد اإلنكار، ومنهم من  و

 .  (4)  يطلق عىل فعله الكفر، وهو مذهب مجهور العلامء(. انتهى 

 الثاين: اجلامع )اإليالج( حال احليض 

االستمتاُع من احلائض فيام فوق  قال ابن قدامة: )وهو أمر جممع عليه، نقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم، 

ٌم هبام(  كبِة؛ جائز بالنصِّ واإلمجاِع، والوطُء يف الَفرِج حمرَّ ة ودون الرر َّ لُونََك  ، وذلك لقوله تعاىل )(5) الُّسر
َ
َويَْسأ

ًذى فَاْعََتِلُوا الن َِساَء ِِف الَْمِحيِض َوال َتْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيطْ 
َ
 [ 222]البقرة:  ( ُهْرنَ َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

اللة   .  أنَّ املراَد باملَحيِض: زماُن احلَيِض، ومكاُنه وهو الَفْرج وجه الدَّ

ن أنٍس َريِضَ اهللُ عنه: )أنَّ اليهوَد كانوا إذا حاَضِت املرأُة فيهم مل ُيؤاكُِلوها، ومل جُياِمعوهنَّ يف البيوِت،  وع

لُونََك َعِن   : النبيَّ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم؛ فأنَزَل اهلل تعاىل فسأل أصحاُب النبيِّ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم 
َ
َويَْسأ

ًذى فَاْعََتِلُوا الن َِساَء ِِف الَْمِحيِض 
َ
[ إىل آخر اآلية؛ فقال رسوُل اهلل صىلَّ اهللُ  222]البقرة:    الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

 إالَّ النِّكاَح عليه وسلَّم: 
ٍ
 .  (6) (  اصنعوا كلَّ يشء

 حكم نظر الزوجين إلى فرج اآلخر: 2.2
 .  (7) نظر كل من الزوجني إىل بدن اآلخر جواز ال بد لنا أن نقرر أوال أن العلامء أمجعوا عىل 

 وأدلة ذلك ظاهرة ال ختفى منها:  

ِينَ وَ ) ْيَماُنُهْم فَ ، َحٰفُِظون  لُِفُروِجِهمْ   ُهمْ  ٱَّلَّ
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
ٰ أ َفَمِن ابَْتََغٰ   ،إِنَُّهْم َغْْيُ َملُوِميَ إاِلَّ لََعَ

وَلٰئَِك ُهُم الَْعاُدونَ 
ُ
 (. 7-5( املؤمنون ) َوَراَء َذٰلَِك فَأ

 
 (347/ 1تفسي  القرآن العظيم البن كثي  )   (4)
ي    (5)

ي  242/ 1انظر المغنن  .  87/ 3ط الرسالة، وينظر تفسي  القرطن 
 . 302رواه مسلم    (6)
ي أحكام النظر البـن القطـان    (7)

ي أحكـام النظـر للحموي  ٤٤١/ ٢ينظر: النظر فن
 .٧٧وعـرائس الغـرر وغـرائس الفكـر فن



ن مما قد يتضمن                                            د. هيثم بن جواد الحداد          ن الزوجي   كشف   ما حكم التصوير بي 

 للعورات سواء بنقل مباشر غي  مسجل أو بتسجيله وحفظه؟                                                                           
 

8              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

ااهلل عز وجل أمر بحفظ الفرج إال عىل الزوجة واألمة فال مالمة   نّ وجه الداللة كام قال ابن حزم رمحه اهلل أ

 .  (8)  ملس وغري ذلكيشمل الرؤية وا معها وهذا عموم  عليه فيام يفعله

بَْصارِهِنَّ َويَْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ُيبِْديَن زِينََتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهرَ ومنه قوله تعاىل )
َ
  َوقُل ل ِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ٰ  ِِبُُمرِهِنَّ  َوْْلَْْضِبْنَ  ِمنَْها ۖ  وْ  ِِلُُعوََلِِهنَّ  إاِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيبِْدينَ  َواَل   ۖ ُجُيوبِِهنَّ   لََعَ
َ
وْ  آبَائِِهنَّ  أ

َ
وْ  ُبُعوََلِِهنَّ   آبَاءِ   أ

َ
  أ

بَْنائِِهنَّ 
َ
وْ  أ

َ
بَْناءِ   أ

َ
وْ  ُبُعوََلِِهنَّ   أ

َ
وْ  إِْخَوانِِهنَّ  أ

َ
وِ  إِخْ  بَِن  أ

َ
ْيَماُنُهنَّ أ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْو نَِسائِِهنَّ أ

َ
َخَواتِِهنَّ أ

َ
ْو بَِن أ

َ
َوانِِهنَّ أ

ْربَةِ  وِِل اْْلِ
ُ
ٰ َعْوَراِت الن َِساءِ ۖ  اَلَّابِعَِي َغْْيِ أ ِيَن لَْم َيْظَهُروا لََعَ ْفِل اَّلَّ ِ وِ الط 

َ
رُْجلِِهنَّ  يَْْضِبْنَ  َواَل  ِمَن الر َِجاِل أ

َ
  بِأ

ۚ ِْلُ  ِ   إَِل  َوتُوبُوا   ْعلََم َما ُُيْفَِي ِمن زِينَتِِهنَّ يُّهَ  ََجِيًعا  اَّللَّ
َ
 (. ُتْفلُِحونَ   لََعلَُّكمْ  الُْمْؤمُِنونَ   أ

 ة أيضا:  ومن األدل 

  ، بيني وبينه واحد من إناء  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كنت أغتسل أنا ورسول قالت:   – ااهلل عنها ريض  – عن عائشة ثبت ما 

 . (9) ن(  قالت ومها جنبا ،  فيبادرين حتى أقول دع يل دع يل

 .  (10)  من اجلنابة أيدينا فيه من إناء واحد ختتلف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كنت أغتسل أنا ورسول ت: ديث آخر قال ويف ح

 .  (11)   نحوه وعن أم سلمة د واح عنها أهنا كانت تغتسل هي والنبي يف إناء اهللميمونة ريض وعن 

مع أزواجه ولو مل يكن النظر إىل الفرج مباًحا ملا   ملسو هيلع هللا ىلص أن هذه األحاديث دلت عىل اغتسال النبي ووجه الداللة 

 .  (12)  باملاءليعم بدنه   جترد كل منهام عند صاحبه؛ ألن االغتسال للجنابة يقتيض التجرد

أما نظر أحد الزوجني إىل فرج اآلخر فقد ذهب مجاهري العلامء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل  

 إباحته لعموم األدلة السابقة. 

 
 . 108/ 11المحىل البن حزم  انظر    (8)
ي حال   (9)

ي إناء واحد فن
ي غسل الجنابة، وغسـل الرجـل والمـرأة فن

، رقم ٢٣١/ ٤ة واحدة أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء فن
٧٣٠. 

ي اإلناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عىل يـده قذر غي  الجنابة    (10)
 ٢٦٤و  ٢٦٢رقم  ٦١/ ١رواه البخاري، كتاب الغسل باب هل يدخل الجنب يده فن

ي إناء واحد 
ي غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة فن

ي حالة واحدة  ومسـلم، كتـاب الحـيض، بـاب القـدر المسـتحب مـن المـاء فن
 .٧٢٩رقم  ٢٣٠/ ٤فن

ي ثيابهـا   (11)
ي  ٣٢٢رقـم  ٧١/ ١أخرجه البخاري، كتاب الحيض، بابالنوم مع الحـائض وهـي فن

ومسـلم، كتـاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء فن
ي حالـة واحـدة 

ي إنـاء واحـد فن
 . ٤/ ٢٣٢رقم  ٧٣٣.غسل الجنابة وغسل الرجـل  والمـرأة فن

ن الحقائق 148/ 10لمبسوط ينظر ا   (12)  . 19-18/ 6، وتبيي 
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ي  وذهب بعض علامء الشافعية واحلنابلة إىل كراهته، أو حتريمه، واألدلة السابقة ترد عىل هذا القول فال داع

 إلطالة البحث بمناقشته. 

وإذا كان األمر كذلك، فإن نظر أحد الزوجني إىل بدن اآلخر إما مبارشة أو عن طريق غري مبارش، مثل  

 الصورة، والشاشة فهو جائز كذلك.

 أقوال المفتين المعاصرين في هذه المسألة: 2.3
ر املفاتن، أو العورات املغلظة  اختلف املفتون املعارصون يف حكم التصوير بني الزوجني تصويرا يتضمن إظها 

)وإن مل يوجد بني الزوجني عورة مغلظة(، أو تصوير العالقة اجلنسية بينهام، وأغلب من وقفت عليه من  

 املفتني حيرم هذا التصوير، وهذه أبرز الفتاوى املحرمة:  

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء بالمملكة العربية  2.3.1
 السعودية:

ما حكم تصوير ما حيصل بني الزوجني من املعارشة الزوجية: اجلامع وتوابعه؟ مع  ل )حيث جاء يف السؤا 

العلم أنه قد صدرت فتاوى من بعض املحسوبني عىل العلم يف بعض البلدان بجوازه، مع اشرتاطهم املحافظة  

  عىل الرشيط حتى ال يتُّسب ألحد، وجتدون برفقه صورة إلحدى الفتاوى الصادرة يف ذلك، فام رأي

 ..( أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة املوقرين حفظهم اهلل 

 وجاء اجلواب:  

تصوير ما حيصل من الزوجني عند املعارشة الزوجية حمرم شديد التحريم؛ لعموم أدلة حتريم التصوير، وملا  )

قل وال  يفيض إليه تصوير املعارشة الزوجية خصوصا من املفاسد والرشور التي ال ختفى، مما ال يقره رشع وال ع

خلق، فالواجب االبتعاد عن ذلك، واحلرص عىل صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من اإليامن واستقامة  

 .  (13) ( .الفطرة، ومما حيبه اهلل سبحانه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

 
(13)   -%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-pedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85http://fatawa
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%A7
-%D9%85%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%

22547-D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9% 

http://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-22547
http://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-22547
http://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-22547
http://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-22547
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 . (14)فتاوى الشبكة اإلسالمية  2.3.2
أريد أن أعرف هل ما فعلته مع زوجتي عىل األنرتنت  الشبكة اإلسالمية )يف سؤال طويل وجه إىل موقع  

حالل أم حرام؟ و هل جيوز أن أستمني؟ قرأت مقالة عن اجلنس عىل اإلنرتنت بني األزواج وفيه يقولون بأن  

كل يشء مباح بني الزوجني، ولكن جيب أن يكون هناك سرتة والويب من املمكن أن خترتق، ففي حال مل يكن  

 ( ناك اخرتاق وحتققت اخلصوصية فهل جيوز ذلك؟ه

 ، ما ييل:   م  2009-11- 24 -هـ   1430ذو احلجة  7الثالثاء جاء يف اجلواب املؤرخ بتاريخ 

 )رقم(  ن االستمناء حمرم وسبب لكثري من األرضار، وقد سبق بيان بعضها بالفتوى)إ

وأما ممارسة اجلنس بني الزوجني عرب اإلنرتنت فال جيوز، وخاصة إن صحبه استمناء أي من الزوجني كل  

 قم( ر )بفعل نفسه، وانظر الفتوى 

خيفىو  ال  ما  اخلطر  من  ذلك  ويف  عليه،  الغري  اطالع  يمكن  النت  عرب  الزوجان  يفعله  ما  فإن  ذكرت،  (  كام 

 .  (15) اهـ

واب للشيخ محمد صالح وفي فتاوى موقع اإلسالم سؤال وج 2.3.3
 :، ورد السؤال التاليالمنجد

هل جيوز للزوج أن يقوم بتصوير زوجته عىل رشيط فيديو وهي عارية ، أو تظهر أجزاء من جسدها ، حتى  

يتمكن من مشاهدة ذلك الرشيط عندما يكون بعيدًا ، أو عندما تكون زوجته غري موجودة ؛ فيسعد نفسه هبذه  

 . بدالً من مشاهدة يشء آخر من املمكن أن يكون حرامًا ؟ الطريقة يف ذلك الوقت ، 

 
ي التعريف بها أنها )بـوابة عل   (14)

ي  "إسالم ويب" مية دعـويـة كبـيـرة، ضمن بوابات موقع الشبـكة اإلسالميةجاء فن
، التـابع إلدارة الدعوة واإلرشـاد الدينن

 قطر(  بـوزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية بدولة
-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-https://www.islamweb.net/ar/fatwa/%D8%B9%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89  
(15)-https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/%D8%AD%D9%83%D9%85 
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9
-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%

8%A7%D9%84%D9%86%D8%AAD% 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
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م  ) 2007-04-13فكان اجلواب املنشور بتاريخ   هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح األفعال، وهو حمرَّ

لو كانت   حتى   ، ابتداء  تصويرها  جيوز  وال  ،  عورة كلها  –  أصالً  – لذاته ، وملا يؤدي إليه ، أما لذاته : فإن املرأة  

يها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورهتا   ال ُتظهر إال وجهها وكفَّ

 (. وهي ُتبدي عورهتا املغلظة ؟! فال شك أن هذا يزيد يف القبح واإلثم والعقوبة

 يبيح له ذلك الفعل  وال ُيعذر الزوج بتصوير زوجته وهي عارية لكونه زوجًا، فهذا ال ثم جاء يف اجلواب )

  -  ذلك  يف العلامء  فتاوى ذكرنا  وقد  – القبيح ، وال يعد غيابه عن زوجته ُعذرًا له ؛ حلرمة تصوير النساء ابتداًء  

  عارية وهي الزوجة  بصورة االحتفاظ  عىل  يرتتب  أن  يمكن  ومما  ،  مفاسد من ذلك عىل  يرتتب أن  يمكن  وملا  ؛

 : حمتشمة غري أو  ،

 ع بام ييل: ثم جاء تعليل املن

وهو ما يسبب   تعرض الزوج لُّسقة أغراضه، أو فقدان الصورة، أو نسياهنا يف مكان عام ،  -1

انتشار الصورة يف اآلفاق، ووقوعها بأيدي سفهاء يمكنهم استغالل الصورة يف مزيد من الرشور  

 .  دواملفاس

وال حيل له النظر إليها بعد طالقها الذي    أجنبية،حصول طالق بينه وبني زوجته، فتصري عنه  -2

 .عنه تصبح فيه أجنبية 

فراح الزوج  السياق، حوادث متعددة يف هذا وقد حدثت   زوجته، حصول ابتزاز من الزوج جتاه  -3

أو تنفذ له رغباته املحرمة ، أو تسكت عن أفعاله   املالية، يبتز زوجته ليجعلها تتنازل عن حقوقها 

 . املشينة ، ويقع كل ذلك منه بسبب متلكه لصور أو فيديو هلا وهي عارية ، أو شبه عارية 

لن ُيطفئ شهوته، بل العكس هو الصحيح،  نظر الزوج لصورة زوجته العارية مع غيابه عنها  -4

  –إال بالوقوع يف املحرمات، كالعادة الُّسية    –غالبًا   – فهذا ما سيجعل شهوته تلتهب، ولن يطفئها 

 .- والعياذ باهلل –أو الزنا أو اللواط   – وهو أهوهنا 

ه سببًا يف  وصار فعل مقبول، فصار عذره يف تصوير زوجته واالحتفاظ هبا للنظر فيها يف غربته غري 

 < لذات التصوير، وملا يؤدي إليه من مفاسد احلرام، الوقوع يف 
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 ثم جاءت اخلالصة مؤكدا ملا ورد يف صدر اجلواب: 

فال حيل للزوج أن يصور زوجته وهي عارية أو شبه عارية ، وينبغي أن يكون متصفًا بالغرية عىل عرضه ،  )

ط فيه بمثل تلك األفعال ، كام ال حيل للزوجة أن    وأن يبذل ما يستطيع للحفاظ عىل هذا العرض ، ال أن يفرِّ

 . توافق عىل فعله ، وجيب عليها إنكاره ، وعدم االستجابة له 

ُنَّ (   ُكْم َوَأنُتْم لَِباٌس هلَّ وقد جعل اهلل تعاىل الزوجني كلَّ واحد منهام لباسًا لآلخر ، فقال تعاىل: )ُهنَّ لَِباٌس لَّ

ج هلذا ، فهو لباس امرأته فكيف يريد أن يكون معرّيًا هلا بفعلته هذه واألصل أن  ، فلينتبه الزو  187البقرة/

 .  (16) ( . !يكون لباسًا ساترًا هلا ؟

 تصوير الزوجة عند اجلامع: ويف جواب مفصل، جاء يف موقع إسالم أون الين ) 

اخلاصة بني الزوجني هدف من  يباح بني الزوجني كل حمظور كان قبل الزواج بني الرجل واملرأة، والعالقة 

 أهداف الزواج وهبا تتحقق مقاصد شتى. 

 أما تصوير العالقة اخلاصة بني الزوجني فنرى منعه ملا ييل: 

إشاعة الفاحشة ال جتوز رشعا، والعالقة بني الزوجني ليست فاحشة، وتصويرها يمكن أن يكون سببا يف   - 1

ِينَ   إِنَّ  ”يقول: انتشار الفاحشة إذا تُّسبت الصورة بني الناس واهلل تعاىل  ن ُُيِبُّونَ   اَّلَّ
َ
  ِِف  الَْفاِحَشةُ  تَِشيعَ  أ

ِينَ  ِْلمٌ  َعَذاٌب   لَُهمْ  آَمُنوا   اَّلَّ
َ
نَْيا  ِِف  أ ُ  َواْْلِخَرةِ  ادلُّ نُت  َيْعلَمُ  َواَّللَّ

َ
 . التصوير يمنع  للذريعة   فسدا ،” ْم اَل َتْعلَُمونَ َوأ

 يف نرش الصورة قذف وإساءة لسمعة واهتام لعرض املحصنات واستغالل هلن وهذه من املحرمات.  -2

نُْتمْ  لَُكمْ  ِِلَاٌس  ُهنَّ  ”تعاىل:قوله   -3 
َ
  أن يصح  فال  للعورات، الساتر  هو  اللباس  أن ومعلوم  ، ”لَُهنَّ  ِِلَاٌس  َوأ

  تعاىل العالقة هبذا ثم نجهر هبا. اهلل يصف 

  أهله  أحدكم  أتى إذا ”  اجلامع عند  بالسرت -املحتار رد حاشية  يف  ورد كام- ”  اهلداية ” أحاديثما جاء يف  -4

  ينظر أن  األوىل ”: يقول  عمر ابن وكان: قال . احلامرين أي  ”العريين جترد يتجردان  وال استطاع، ما   فليسترت

 
(16) -https://islamqa.info/ar/answers/97495/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF
-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%
 %D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-D9%81%D9%8A%-D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%   

https://islamqa.info/ar/answers/97495/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/97495/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/97495/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/97495/%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
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أن احلديث ضعيف، ولكن مع ضعف األخالق، وفساد الذمم فإن   صحيح. “لذة ال حتصيل يف  أبلغ ليكون

 من األوىل أن يسترتا أو عىل األقل ال يصور زوجته. 

 ليس للتصوير جدوى، فالزوجة وهي األصل أمامه فال جدوى من وجود الصورة.  - 5

  يا : قالوا.“ دكم صدقة أح  بضع ويف  ”روى مسلم عنه صىل اهلل عليه وسلم:  ، ة هلل تعاىلأن الزواج طاع -6

  وزر،  عليه كان  حرام  يف وضعها   إذا أليس   نعم، ” : قال  أجر؟  فيها  له  ويكون شهوته، أحدنا   أيأيت  اهلل، رسول

وال يعقل أن   . مسلم  رواه. “  ! اخلري؟ حتتسبون  وال الرش، أحتتسبون. أجر  له كان حالل   يف وضعها  إذا فكذلك

يبتغى باألجر املعصية، وهناك لطيفة يمكن أن نرصدها يف سياق حديثنا وهي ربط أفضلية الصدقة رسا باألمر  

 بل نُّس هبا.  ، العالقةفال نفيش 

إن من  )روى مسلم يف صحيحه من حديث أب سعيد اخلدري أنه سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:  -7

  نوع والتصوير   ”هلل منزلة يوم القيامة، الرجل يفيض إىل امرأته، وتفىض إليه، ثم ينرش رسها أرش الناس عند ا

  وينقل  مستمر،   ألنه اإلفضاء  من أكثر  يكون  وقد للفاحشة، ونرش ومعصية   سوء نرشه يف  بل اإلفضاء،  من

 .  (17)فقط(   كالما  وليس حية صورة

بني يشء األصل فيه أنه مباح، وبني يشء يصري حراما  هناك فرق كبري وجاء يف فتوى أخرى خالصة مهمة )

الختالف الظروف التي حتيط به. فتعري الزوجة أمام كامريا االنرتنت حرام لغريه سدا للذرائع وإغالقا لباب  

 .(18) (  من أبواب الفتنة 

 خالصة أدلة املانعني: 

م التي جبلت عليها  أن تكشف الزوجة هبذه الطريقة أمام الكامريا أمر خمالف لفطرة االحتشا  -1

 املرأة وينبغي عليها املحافظة عليها لعموم األدلة الدالة عىل ذلك.

 
(17)   -%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%

%D9%88%D8%ACD8%A7%D9%84%D8%B2%/ 
(18)   -slamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8Ahttps://fiqh.i
-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
-D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%

%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%/ 

https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC/
https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC/
https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC/
https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7/
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أن تكشف الزوجة، أو الزوجني، أو تصوير العالقة بينهام، وحفظ ذلك، أو رؤية ذلك عن بعد،   -2

جيعل هذه الصور عرضة لرؤيتها من قبل عموم الناس، واطالع املحارم عىل هذه العورات منكر  

 يف باطالع األجانب عليها.كبري، فك

أن رؤية الزوج لزوجته متكشفة وهي بعيدة عنه، يزيد من تأجيج شهوته، األمر الذي قد يوقعه   -3

 يف احلرام. 

أن وجود صور للزوجة متكشفة يف يد الزوج، قد يؤدي به إىل ابتزازها إذا أراد طالقها لتتنازل   -4

 عن حقوقها. 

قد يؤدي إىل رؤيته هلا بعد الطالق، وهذا ال حيل   أن امتالك الزوج ملثل هذه الصور لزوجته،  -5

 أبدا.

 هذه خالصة تعليالت القائلني بمنع التصوير بني الزوجني عىل احلال املذكور يف صورة مسألة البحث. 

 هل قال أحد بإباحة هذا التصوير؟ 2.3.4
، لكن نسبت  بجامعة األزهرالدكتور صربي عبد الرؤوف، أستاذ الفقه املقارن  ممن اشتهر عنه القول باإلباحة

إىل هذا الشيخ فتاوى أخرى متعلقة باجلنس أثارت غضبا واستيائا من األزهر يف مرص، ومن غريه من  

املؤسسات، واملواقع اإلعالمية مما سلب هذه الفتوى أي قيمة علمية، لكن بالنظر إىل الفتاوى السابقة نجد  

عليه من مفاسد حمتملة، فكان حتريمهم هلا سدا للذريعة، وهلذا  أهنا مل حترم هذا التصوير لذاته، بل ملا يرتتب 

 نجد أن أصحاب هذه الفتاوى، هلم فتاوى أخرى يفهم منها جواز مثل هذا التصوير إذا أمنت هذه املفاسد. 

 فمثال، ورد عىل الشبكة اإلسالمية السؤال التايل: 

ع، بسبب أنه قد يطلع عليه أحد، أو يقع يف  أنكم ال ترون ذلك يف تصوير اجلام 8612ذكرتم يف الفتوى رقم: "

أيدي شخص، لكن توجد هناك طريقة يف تصوير اجلامع بدون تسجيل، وهي: نقوم بتثبيت الكامريا يف  

األعىل، ونأيت بشاشة تلفاز كبرية، ثم نقوم بتوصيل سلك الكامريا يف التلفاز، ونرى أنفسنا يف الشاشة بحيث  

 .رشال يوجد تسجيل بتاتًا فقط مبا 

 "ما قولكم يف هذا؟
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 ما ييل:  م   2013-12- 17  -هـ   1435صفر   14الثالثاء  وجاء اجلواب املؤرخ بتاريخ 

فإن هذا األمر ينبغي أن يلحق بنظر اإلنسان عورته، وعورة زوجته يف املرآة، والنظر لعورة الزوجة يف املرآة  

 .كرهه كثري من أهل العلم من غري حاجةجائز، كام جيوز نظرها مبارشة، وأما نظر اإلنسان عورة نفسه فقد 

:  وغريه املستوعب يف  وقال. وغريه  الرتغيب  يف قاله  نفسه،  عورة إىل يكره النظر اإلنصاف: يف املرداوي  قال   

 .اهـ .الدناءة عىل  يدل   ألنه عنها؛  ببرصه  يعرض:  هنايته يف  األزجي وقال  يديمه،   ال أن  يستحب

- 5- 6 -هـ   1431مجادى األوىل   23اخلميس ويف جواب آخر، أكثر رصاحة من هذا، مؤرخ بتاريخ 

زوجي مسافر من عامني، ولظروف دين عليه يرتكني ثالثة أعوام وهو يراين عىل  " فيه: ، لسؤال جاء م2010

 ، جاء اجلواب كام ييل: "النت، كأنه نائم معي، ولن أقدر عىل غيابه، فام حكم الدين؟

ذا أمنتام من اطالع أحد عىل ما تقومان به من االستمتاع عرب اإلنرتنت فال حرج فيه، فإن استمتاع كل من  فإ"

الزوجني باآلخر بالنظر والسامع وإنزاله عىل أثر ذلك جائز، لكن ينبغي احلذر من اطالع أحد عىل هذا األمر،  

وال شك أن األوىل البعد عن ذلك بكل حال،   واحلذر من أن جير هذا األمر إىل أمور حمرمة كاالستمناء باليد،

 "..واألوىل للزوج أال يطيل الغيبة عن زوجته 

، هذا من  2009=1430فهذان اجلوابان اللذان يبيحان برشوط، جاءا يف وقت الحق للجواب األول املؤرخ 

ملرتتبة من اطالع  ناحية، ومن ناحية أخرى أن اجتاه اإلجابة كان اإلباحة وإن برشوط تدور عىل أمن املفاسد ا 

الغري عىل هذه الصور، ومل يتم التعرض للمفاسد األخرى الواردة يف اجلواب احلاظر، مثل قضية املنع من  

 التصوير ابتداء، أو وصف هذا الفعل بالدناءة، أو كون هذا الفعل غري كاف يف كف الشهوة. 

قع الشيخ املنجد فقد ورد للموقع  وال يقترص األمر عىل تغري فتاوى الشبكة اإلسالمية، بل شمل ذلك مو

 سؤال يقول فيه السائل  

أنا أعمل باململكة وأنا واحلمد هلل ملتزم بالسنة قدر املستطاع وأواظب عىل الصلوات باملسجد واحلمد هلل...  )

. وقد حيدث عندما أحادث زوجتي عرب النت بالصوت  األوالد.وهذه أول مرة أترك أهيل لظروف مدارس 

. وقد  دفعها.لب منها أن تريني من جسدها وحيدث بالفعل إثارة جنسية شديدة ال أستطيع والصورة أن أط
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أزواجهم( أو يف باب   عىل حدث أن استمنيت بيدي إلطفاء هذه الشهوة فهل هذا يدخل يف باب )إال 

 . أفعل؟ا  االستمتاع بالزوجة؟ علام بأنني أعلم أن االستمناء حمرم...ولكن هذه زوجتي التي أنظر إليها...ماذ

جيوز للرجل أن يستمتع بالكالم مع زوجته والنظر  كام ييل ) 2007-10- 28وجاء اجلواب املنشور بتاريخ  

 .عليهإليها، أو إىل صورهتا عرب برامج املحادثة، مع االحتياط لعدم اطالع أحد أو جتسسه 

 . وأما االستمناء باليد فاألصل حتريمه، إال أن خياف عىل نفسه الزنا، فيباح

وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل : هل جيوز للزوجني أن يتحدثا عن اجلنس باهلاتف ويستثريا بعضهام  

حتى ينزل أحدمها أو كالمها بدون استعامل اليد ألنه حمرم ؟ حيصل هذا ألن زوجي يسافر دائام وال نرى  

 .رأشه  4بعضنا إال كل 

 . ال بأس، نعم جيوز هذا فأجاب:

 . باستعامل اليد  السائل: ولو كان

 . اجلواب: استعامل اليد فيه نظر، وال جيوز إال إذا خاف عىل نفسه الزنا 

 . السائل: وبدون استعامل اليد ال مانع

 ( انتهى  "اجلواب: نعم بدون استعامل اليد ال مانع ، يتصور أنه معها ال بأس يف ذلك 

تف ويستثريا بعضهام حتى ينزل أحدمها أو  هل جيوز للزوجني أن يتحدثا عن اجلنس باهلا ويف سؤال مشابه ) 

 .( أشهر 4حيصل هذا ألن زوجي يسافر دائام وال نرى بعضنا إال كل   (؟كالمها )بدون استعامل اليد ألنه حمرم

   1999- 07-13وجاء يف اجلواب املنشور بتاريخ 

 :بقولهعرضنا هذا السؤال عىل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني فأجاب )

 .هذانعم جيوز  بأس،ال 

 .اليدولو كان باستعامل  سؤال: 

 .الزنا وال جيوز إال إذا خاف عىل نفسه  نظر، استعامل اليد فيه  اجلواب:

 .مانعوبدون استعامل اليد ال   سؤال: 
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نع ، يتصور أنه معها ال بأس يف ذلك . أهـ وينبغي عليهام االنتباه إىل أنه  اجلواب : نعم بدون استعامل اليد ال ما 

 ( ال أحد يسمع كالمهام أو يتجسس عليهام ، واهلل أعلم .

 الخالصة والترجيح: .3
بعد النظر يف األدلة، وفتاوى املانعني، والفتاوى املبيحة، وهي من هيئات كانت تقول باملنع قبل ذلك، يتبني  

 بوضوح ما ييل: 

أن تصوير الزوجني من أجل اطالعهام عليه، عند من ال حيرم تصوير ذوات األرواح، األصل   -1

 فيه اإلباحة، ألن األصل يف أعامل املكلفني اإلباحة. 

أن نظر الزوجني إىل ما تم بينهام من تصوير، لغرض االستامع، أو أي غرض آخر، فهو كذلك  -2

 ني لآلخر، واالستامع بذلك. مباح لعموم األدلة الدالة عىل حل نظر أحد الزوج

أن من حرم التصوير بني الزوجني، فإنام حرمه خشية إطالع أحد عليه، فهذا احلكم منوط باملآل،   -3

 فيقال أنه إذا أمن اطالع أحد الزوجني عليه فيبقى احلكم عىل األصل. 

جرد  أن املنع املطلق من ذلك فيه نظر، ألننا سنمنع الزوجني من االستمتاع ببعضهام حتى بم -4

 الكالم عىل اهلاتف، ألنه يمكن أن خيرتق أيضا. 

أن املنع من ذلك ملا يف االباحة من مفاسد، ينبغي أن يقرن باحلديث عام يف املنع من مفاسد يف   -5

هذا الزمان، الذي امتأل بالفتن، حتى تغزوا املسلم يف بيته، وهاتفه، وأهله، والشباب والشابات هم  

 د هلم من بدائل مباحة، ولعل يف تصوير بعضهم البعض بديال مباحا.املستهدفون هبذه الفتن، وال ب

هذا ويقرتح الباحث النظر يف بعض املحاذير وأخذ بعض االحتياطات ملا فيه نرش هذه الصور من فساد،  

 ودمار ال سيام عىل الزوجني، وأوالدمها، وآبائهام، وأهليهم، ال سيام إن كانوا من أهل اهليئات 

مجيع االحتياطات التقنية، وربام القانونية، ملنع وقوع هذه الصور يف يد من ال خياف اهلل  أن تتخذ  -1

 جل وعال، ومن ثم حصول مفاسد كبرية من االبتزاز ونحو ذلك. 

 أن ال يقع ذلك بني الزوجني إال يف الرضورة القصوى إذا خشيا من الوقوع يف احلرام.  -2

 بالصور يزيد من تعريض وقوعها يف أي غري آمنة.  أن يتجنبا االحتفاظ بالصور، ألن االحتفاظ -3



ن مما قد يتضمن                                            د. هيثم بن جواد الحداد          ن الزوجي   كشف   ما حكم التصوير بي 

 للعورات سواء بنقل مباشر غي  مسجل أو بتسجيله وحفظه؟                                                                           
 

18              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

أن يتخذ الزوجان االحتياطات الكاملة، والتعهدات األدبية، أو ربام القانونية الالزمة، حتى ال   -4

 يطلعا عىل هذه الصور بعد الطالق. 

 تنبيه مهم: 

العلم وأهله، كام يرى   ال يرى الباحث نرش هذه اخلالصة عىل العوام، أو تداوهلا بينهم، وإنام تقرص عىل طلبة

الباحث أنه ال ينبغي للمفتي أن يفتي هبا يف وسائل التواصل االجتامعي، أو عىل التلفاز، ونحو ذلك مما يشيع  

تداوهلا بني العوام، ملا يف ذلك من فتح باب الفساد عليهم، ولكن يقترص ذكرها لألفراد ملن احتاج منهم إىل  

 ذلك

 هذا واهلل أعلم 

غري   وهية استخدام كامريات اجلوال و الكمبيوتر يف التواصل مع حمارمها أو نساء مثلها وهل جيوز للمرأ

 مرتدية للحجاب؟ 

هذه املسألة فرع عن املسألة السابقة، فيجري عليها ما جيري عىل املسألة السابقة، ويكون خالصة رأي الباحث  

 فيها هو رأيه يف املسألة السابقة، واهلل أعلم. 

 

  اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.متت الورقة وصىل


