Päätös koskien kuvien ripustamista ja
omistamista
Kysymys: Mikä on päätös koskien kuvan ripustamista seinälle? Mikä on päätös koskien
ihmisten kuvien omistamista?
Vastaus: Sielullisen olennon kuvan ripustaminen tai pitäminen ei ole sallittua.
Tämänlaisten kuvien tuhoaminen on pakollista. Tämä johtuu siitä, että Profeetta
(salAllaahu ’aleihi wasallam) kertoi ’Alille:
((Älä jätä yhtään kuvaa, vaan hävitä ne)).
Jaabirin hädiith varmistaa myös, että:
((Profeetta (salAllaahu äleihi wasallam) kielsi kuvien pitämisen taloissa)).
Tämän vuoksi kaikki kuvat, joita pidetään muistamista varten pitää repiä riekaleiksi tai ne
pitää polttaa. Mutta kuvat, joita tarvitaan, esimerkiksi virallista tunnistamista varten jne,
voidana säilyttää.

Sheikh Ibn Baaz
Fataawa al-Mar’ah
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Valokuvien ottaminen silloin kun se on
tarpeellista
Kysymys: Mikä on päätös koskien valokuvien ottamista silloin kun se on tarpeellista tai
(pelkästään) niiden esittelemistä varten?

Vastaus: Elävien (ihmisten ja eläinten) valokuvaaminen on haraam, paitsi silloin kun
siihen on todellinen tarve kuten kansalaisuuutta koskevia asiakirjoja varten, passikuvia
varten tai rikollisten kuvaamista varten jotta heidät voitaisiin tunnistaa jos he ovat tehneet
rikoksen ja ovat vapaina. Ja samanlaisissa tapauksissa, joissa valokuvaamiseen on
todellinen tarve.
Ja Allaahille kuuluu kunnia ja lähettäköön Allaah rukoukset ja tervehdykset
Profeetallemme (salAllaahu äleihi wasallam) sekä hänen perheelleen ja seuralaisilleen.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Munay';
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 660, kysymys nro 3 fatwasta Nro 260
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Valokuvan hankkiminen tarpeen vuoksi
Kysymys: Eräs kysyjä mainitsee, että hän ei ole hakenut kansalaisuutta koska hän ei pidä
siitä että hänestä otetaan valokuva, koska hän on kuullut, että valokuvat ovat haraam. Nyt
hänellä on vakava tarve hakea kansalaisuutta ja sen vuoksi hän kysyy onko hänen sallittua
otattaa valokuvansa jotta hän voisi hakea kansalaisuutta koska hän tarvitsee sitä kovasti?

Vastaus: Perussääntö koskien valokuvien ottamista, niiden mukana pitämistä ja niiden
säilyttämistä on, että se on haraam. Tämä johtuu siitä, että profeetta (salla Allaahu alayhi
wa sallam) kirosi sen, joka teki kuvia. Kuitenkin jos henkilön on pakko hakea
kansalaisuutta päivittäisten toimiensa (seurauksena) jotta hän voisi matkustaa yhdeltä
alueelta toiselle, tai hänelle on tarjottu työtä ja nyt hänen vastuullaan on valokuvansa
hankkiminen, hänen on sallittua teettää itsestään valokuva vain tarpeen vuoksi.
Ja kaikki menestys on Allaahilta ja lähettäköön Allaah rukouksia ja tervehdyksiä
Profeetallemme (salAllaahu äleihi wasallam) sekä hänen perheelleen ja seuralaisilleen.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki ’Abdul ’Azeez Ibn Baaz
Apulaisjohtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Qu'ood

Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 718, fatwa nro 1377
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Valokuvien ottaminen
Kysymys: Onko kameralla valokuvaaminen haraam vai ei?

Vastaus: Kyllä. Kaiken sen valokuvaaminen, jolla on sielu (ihmisistä ja eläimistä) kameralla
tai muulla on haraam. Ja hänen, joka otti valokuvia tulee katua Allaahille ja pyytää Hänen
anteeksiantoaan ja olla surullinen teoistaan ja olla palaamatta niihin.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki Abdul Azeez Ibn Baaz
Apulaisjohtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Munay';
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 670, kysymys nro 8 fatwasta No. 3592
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Lasten vaatteissa olevat kuvat ja
piirrokset
Kysymys: Mikä on päätös koskien lasten vaatteissa olevia kuvia ja piirroksia, sillä nämä
vaatteet eivät ole kuvattomia?
Vastaus: Sellaisten vaatteiden ostaminen, joissa on sielullisten olentojen, ihmisten tai
eläinten tai lintujen, kuvia tai piirroksia ei ole sallittua. Tämä johtuu siitä, että kuvien
tekeminen ja niiden käyttäminen on haraam kaikkien niiden aitojen ähädiithien takia, jotka
kieltävät tämän ja varottavat tätä seuraavasta ankarasta rangaistuksesta. Profeetta
(salAllaahu ’aleihi wasallam) kirosi ne henkilöt, jotka tekivät kuvia (Sahii al-Bukhaari, teos
7 hädiith 67) ja kertoi, että heitä rangaistaan kaikkein ankarimmin Tuomionpäivänä (Sahii
Äl-Bukhaari, teos 7 hädiith 64 ja 65). Joten ei ole sallittua pitää vaatteita, joissa on kuvia
eikä myöskään ole sallittua pukea pientä lasta kuvallisiin vaatteisiin. Se, mikä on pakollista,
on ostaa vaatteita, joissa ei ole kuvia ja näitä on paljon.
Kaikki kiitokset kuuluvat Allaahille.

Sheikh Ibn Al-Fowzaan
Äl-Muntaqaa min Fataawa Fadhilatush-Shaykh Saalih ibn Fowzaan – teos 3, sivu 339, Fatwa nro 505
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Kuvallisten aikakauslehtien ostaminen/
omistaminen
Kysymys: Mitä sanotte kuvia sisältävien aikakauslehtien ostamisesta/ omistamisesta; ovatko
nämä kuvat kiellettyjä?
Vastaus: Kuvia sisältävien aikakauslehtien ostaminen/ omistaminen on sallittua jos syy,
jonka vuoksi ne ostettiin oli se, että lehdissä on hyödyllistä tietoa. Ja henkilön, joka lehdet
osti tulisi hävittää kuvat musteella, tai sen kaltaisella. Jos taas lehdet ostettiin kuvien takia,
niin se ei ole sallittua.
Ja Allaahille kuuluu kunnia ja lähettäköön Allaah rukoukset ja tervehdykset
Profeetallemme (salAllaahu äleihi wasallam) sekä hänen perheelleen ja seuralaisilleen.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki Abdul Azeez Ibn Baaz
Apulaisjohtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Munay';
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 691, fatwa nro 3079:n 2.kysymys.
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Päivälehtien ja aikakauslehtien
ostaminen
Kysymys: Mikä on päätös koskien kuvia sisältävien päivälehtien ja aikakauslehtien
ostamista? Ja mikä on päätös koskien niiden tuomista masaajid (moskeijoihin) lehtien
lukemista varten?

Vastaus: Niitä saa ostaa kunhan poistaa kaikkien niiden päät, joilla on sielu ihmisten ja
eläinten joukosta. Ja sinun on parempi lukea masjidissa koraania, jotta hyödyt siitä ja olet
esimerkkinä muille.
Ja Allaahille kuuluu kunnia ja lähettäköön Allaah rukoukset ja tervehdykset
Profeetallemme (salAllaahu äleihi wasallam) sekä hänen perheelleen ja seuralaisilleen.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki Abdul Azeez Ibn Baaz
Apulaisjohtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Afifee
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Munay';
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 692, fatwa nro 9348:n 3.kysymys.
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Rukous huoneessa, jonka seinillä on
kuvia
Kysymys: Neuvostolta kysyttiin työpaikalla tapahtuvasta rukouksesta, huoneessa, jonka
seinällä on tauluja, jotka esittävät ihmisiä. Onko rukous hyväksyttävä ja voivatko he jatkaa
rukousta sellaisessa paikassa?

Vastaus: Rukous on pätevä, ja se ei haittaa heitä inshaAllaah, jos heillä ei ole muuta
rukouspaikkaa eikä masjidia ole lähellä. Silti heidän tulisi tehdä parhaansa, jotta heidän
esimiehensä ottavat kuvat pois tästä paikasta, tai antavat heille toisen paikan, jossa ei ole
kuvia, koska rukous sellaisessa paikassa, jossa on kuvia ihmisten edessä on kuin
epäjumalien palvojien jäljittelyä, ja monet kertomukset ovat osoittaneet sen, että Allaahin
vihollisten jäljitteleminen on kiellettyä ja heitä tulee vastustaa. Samoin henkilön tulisi
tietää, että sellaisten taulujen seinällä pitäminen, jotka esittävät luotuja, joilla on sielu, ei
ole sallittua, se on kohtuuttomuuden ja shirkin keinoja, varsinkin kun taulut esittävät
kunnioitettujen ihmisten kuvia. Ja me pyydämme Allaahilta menestystä ja johdatusta
kaikille.
Ja menestys tulee Allaahin kautta, ja olkoon Allaahin Salaah ja Salaam Profeetan, sekä
hänen perheensä ja seuralaisten yllä.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan vakituinen valiokunta.
Johtaja: Shaykh ’Abdul ’Aziiz ibn Abdullaah ibn Baaz:
Apulaisjohtaja: Shaykh ’Abdur-Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Shaykh ’Abdullaah ibn Ghudayyaan
Jäsen: Shaykh ’Abdullaah ibn Qu’uud
Fataawa äl-Läjnä äd-Daaimah lil-Buhuuth äl-Ilmiyyah wäl-Iftaa, teos 6, sivu 251, fatwa nro 1874
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Naisten kuvien katsominen…

Kysymys: Mikä on sääntö koskien
aikakausilehdissä ja niiden kaltaisissa?

naisten

kuvien

katsomista

sanomalehdissä,

Vastaus: Muslimin ei pidä katsoa naisten kasvoja eikä mitään heidän awrah:staan; ei
aikakausilehdissä eikä muussa kuin niissä, koska se mitä siellä on aiheuttaa fitnaa.
Pikemminkin, on pakollista siirtää katseensa pois näistä kuvista Shari’ah:n todisteiden
yleisyyden mukaisesti, jotka kieltävät tämän pelosta, että langetaan mihinkään fitnaan;
kuten henkilö siirtää katseensa pois naisista kadulla ja muissa paikoissa.

Ja Allaahilla on kaikki menestys ja lähettäköön Allaah rukouksia ja tervehdyksiä
profeettamme Muhammadin (sal Allaahu alayhi wa sallam) ja hänen perheensä ja
seuralaisten ylle.

Shaykh Ibn Baaz
Fataawa an-Nadthar wal-Khulwah wal-Ikhtilaat – s. 7
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Onko sallittua katsoa naisen kuvaa ennen
avioliittoa?
Kysymys- ja vastaussessio Paltalkissa
Kysymys: Onko sallittua katsoa naisen kuvaa ennen avioliittoa?

Vastaus: Kuvat ovat kiellettyjä. Sieluja sisältävät kuvat eivät ole sallittuja ja se, mitä
tapahtuu muslimien parissa tänä päivänä on, että miespuolinen kihlattu ja hänen tuleva
kihlattunsa vaihtavat keskenään valokuvia. Tämä on Lännen sokeaa seuraamista.

Joten hänen pitäisi nähdä hänet (naisen) itse, hänen waliinsa (huoltajan) kautta, jos hän
haluaa kihlautua hänen kanssaan. Vain sitten voi hän (mies) katsoa häntä (nainen) ja hän
(nainen) katsoa häntä (mies). Kyllä.

Shaykh 'Ubayd al-Jaabiree
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Elävien kohteiden piirtäminen
Kysymys: Onko kaikkien niiden kohteiden, joilla on sielu (ihmisistä ja eläimistä) piirtäminen
sallittua, jos se tehdään lakanaan tai mattoon tai sen tapaiseen materiaaliin?

Vastaus: Päätös koskien piirtämistä sisältää kaiken sen, jonka mainitsit. Joten on haraam
piirtää tai valokuvata niitä, joilla on sielu (ihmisten ja eläinten joukosta).
Ja Allaahille kuuluu kunnia ja lähettäköön Allaah rukoukset ja tervehdykset
Profeetallemme (salAllaahu äleihi wasallam) sekä hänen perheelleen ja seuralaisilleen.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan pysyvä komitea, johon kuuluu:
Johtaja: Sheikki Abdul Azeez Ibn Baaz
Apulaisjohtaja: Sheikki ’Abdur Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Sheikki ’Abdullaah Ibn Ghudeijaan;
Jäsen: Sheikki 'Abdullaah Ibn Munay';
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. – teos 1, sivu 674, fatwa nro 5807
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Elävien kohteiden piirtäminen –
pidetäänkö sitä suurena tai pienenä
kufrina?
Kysymys: Pidetäänkö kuvien tekemistä kaikesta sellaisesta (ihmisten ja eläinten parista)
jolla on sielu suurena kufrina tai pienenä kufrina vai onko se (vain) syntiä?

Vastaus: Sitä ei (pidetä) suurena kufrina, kuitenkin sitä pidetään yhtenä suurimmista
synneistä; siinä mitä se sisältää vakavan varoituksen ja sen kiroamisen, joka tekee kuvan.
Tämän lisäksi, häntä pidetään osallisena suureen shirkiin.
Ja Allaahilla on kaikki menestys ja lähettäköön Allaah rukouksia ja tervehdyksiä
profeettamme Muhammadin (sal Allaahu alayhi wa sallam) ja hänen perheensä ja
seuralaisten ylle.

Islamilaisen tutkimuksen ja fataawan vakituinen valiokunta.
Johtaja: Shaykh ’Abdul ’Aziiz ibn Abdullaah ibn Baaz:
Apulaisjohtaja: Shaykh ’Abdur-Razzaaq ’Äfifi
Jäsen: Shaykh ’Abdullaah ibn Ghudayyaan
Jäsen: Shaykh ’Abdullaah ibn Qu’uud
Fataawa äl-Läjnä äd-Daaimah lil-Buhuuth äl-Ilmiyyah wäl-Iftaa, 1. osa, sivu 676, 3.kysymys
fatwasta nro 6541.
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