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APAKAH TELEVISI TERMASUK GAMBAR MAHLUK BERNYAWA
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Al Allamah bin Baz rahimahullah ditanya: Apa hukum mempelajari cara memandikan
dan mengafani mayat dengan menggunakan video?
Jawaban: Mempelajarinya bisa tanpa menggunakan video, karena ada beberapa hadits
shahih yang cukup banyak tentang pelarangan gambar dan laknat bagi para penggambar
(makhluk bernyawa).
(As’ilah al Jum’iah al Khairiyah bisyarqo’)
Soal: Apakah televisi juga masuk kategori menggambar (makhluk bernyawa)?
Atau apakah program-program siaran televisi yang berisi kejelekan diharamkan secara
mutlak?
Jawaban: Seluruh bentuk tashwir (menggambar makhluk bernyawa) haram. (Al Ibraaz li
Aqwa’lil Ulama ﬁ Hukmil Tilfaaz)
Beliau rahimahullah juga berkata:
Munculnya gambar saya bukanlah dalil bahwa saya membolehkan menggambar makhluk
bernyawa, tidak pula menunjukkan keridhaanku terhadap gambar tersebut. Sebab, saya
tidak tahu kalau mereka ternyata mengambil gambarku.
(Fatawa al Lajnah Soal ke-13 1/460)
Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=108042
* Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
——————————————
وﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺑﺎز_ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻐﺴﻴﻞ واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ:س
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ:ج
(اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻟﻌﻦ اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ )أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺸﻘﺮاء
ﻫﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ؟ أم أن ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﺣﺮام ﻣﻄﻠﻘﺎ:س
( ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺮم )اﻹﺑﺮاز ﻷﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻠﻔﺎز:ج
وﻗﺎل _رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
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(( )) وﻇﻬﻮر ﺻﻮرﺗﻲ ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزﺗﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻻ ﻋﻠﻰ رﺿﺎي ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﺻﻮروﻧﻲ
(13_س1/460)ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ
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