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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  قدمةامل
  

  
  

  .احلسىناحلمد هللا اخلالق البارئ املصور له األمساء 
والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن 

  .حممداً عبده ورسوله
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : قالt  عن املقداد بن األسود "سننه"فقد روى أبو داود يف :أما بعد 
ابتلـى   يد ملن جنب الفنت، إن السعيد ملن جنب الفنت وملنِإن السع أن السعيد ملن جنب الفنت،( وسلم
  )اهاًو فَربفص

 ن؛ ألنستغرب أن يقع احلزبيون املفتونـون يف الفـنت   ابعضاً، ولسنبعضها  ققَِّوالفنت يف هذا الزمن ير
نستغرب أن يلبس احلزبيـون علـى أفاضـل     اولكن ،قامت على الكذب واخلداع والتلبيس )١(احلزبية

  .ا مواقفهميون لعلماء فيستخرجوا منهم فتاوى بتحليل ما حرم اهللا؛ ليربر احلزبا
  
  

                                                
، ولكنا نقصد احلزبية اليت رول وراء أعداء اإلسالم، تابهلسنا نقصد حزب اهللا الذي أثىن عليه يف ك ١

   لولست أعين حبزب اهللا الشيعي الضا
  
  
 



  

 ٤

  
  

ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف  ولكنا ال جنيز تقليدهم؛،وندافع عنهم ،حبمد اهللا حنب علماءنا على أننا
ويقول  )١()ا تذكروناتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالً م( :كتابه الكرمي

  )٢(.)وال تقف ما ليس لك به علم( :وهو يشمل أمته أيضاً r آمراً نبيه حممداً 

وما ( :اجلميع بقول اهللا عز وجل ر، وأذكِّ ، وكذا احلزبيني نا األفاضل حفظهم اهللا وإنين أذكر علماء
مرهم ومن يعص اهللا ورسوله كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أ

  )٣(.)فقد ضل ضالالً مبينا

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدون يف أنفسهم حرجـاً  ( :وبقوله تعاىل
  )٤(.)مما قضيت ويسلموا تسليما

  )٥(.)فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( :وبقوله تعاىل

  واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خآصة ( :ه تعاىلوبقول

                                                
  .٣:سورة األعراف، اآلية ١
  .٣٦:سورة اإلسراء،اآلية ٢
  .٣٦:سورة األحزاب، اآلية ٣
  .٦٥:سورة النساء،اآلية ٤
  .٦٣:سورة النور، اآلية ٥



  

 ٥

  
  
  

  ) ١(.)واعلموا أن اهللا شديد العقاب

يرفع اهللا الذين آمنوا  منكم والـذين أوتـوا العلـم    ( :العلماء الذين رفع اهللا شأم ، كما قال تعاىل
  )٢( )درجات

لـوال ينـهاهم   ( :هللا سبحانه وتعـاىل فسكوم عن املعصية وهم قادرون على التغيري إمث كبري، قال ا
  )٣( )الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون

وأذكر احلزبيني الذين يلبسون على أهل العلم ،ويستخرجون منهم الفتوى الـيت توافـق أهـواءهم،    
إذ يعدون يف السبت إذ  وسئلهم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر (:"قول اهللا عز وجلبوأذكرهم 

وإذ &نكانوا يفسـقو تهم شرعاً ويوم ال يسبتون ال تأتيهم كذلك نبلوهم مبا بتأتيهم حيتام يوم س
قالت أمة منهم مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً قالوا معذرة إىل ربكـم ولعلـهم   

أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبـا  ولسوء فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن ا &يتقون
وإذ تأذن ربك ليبعـثن   &فلما عتوا عن ما وا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني &كانوا يفسقون

 &عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقـاب وإنـه لغفـور رحـيم    
  ك وبلوناهم باحلسنات وقطعناهم يف األرض أمماً منهم الصاحلون ومنهم دون ذل

                                                
  .٢٥:سورة األنفال، اآلية ١
 .١١:لة، اآليةسورة ااد ٢
  ٦٣:سورة املائدة، اآلية ٣



  

 ٦

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عـرض هـذا األدىن    &والسيئات لعلهم يرجعون
اهللا  ىيقولوا علويقولون سيغفر لنا وإن يأم عرض مثله يأخذوه أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال 

والذين ميسـكون بالكتـاب    &ونإال احلق ودرسوا ما فيه والدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقل
  )١(.)وأقاموا الصلوة إنا ال نضيع أجر املصلحني

  
وأطعنا مث يتـوىل  ويقولون آمنا باهللا وبالرسول ( :وما أخوفين على احلزبيني أن يتناوهلم قوله تعاىل     

م وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم إذا فريـق منـه  & فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني
خيافون أن حييـف   أيف قلوم مرض أم ارتابوا أم&وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني  &معرضون

إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله لـيحكم   &هم الظاملون أولئكاهللا عليهم ورسوله بل 
اهللا ويتقه فأولئك  ومن يطع اهللا ورسوله وخيش &بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون

   )٢(.)هم الفائزون
فإنه ال خيلو منها بيت، بل وصـلت إىل البـدو يف    ومن تلكم الفنت اليت ابتلي ا املؤمنون فتنة الصور،

فيها تصاوير  بضاعةولو كنا ال نقبل يف هذا اون املسلمني بدينهم،  الشعاب وشعف اجلبال؛ والسبب
 : متشي بضاعتهم ،فقد بلغين أم كتبوا على كـراتني السـمك   لبادروا بتركها؛ فإن الذي يهمهم أن

  !مذبوح على الطريقة اإلسالمية

                                                
  .١٧٠-١٦٣:سورة األعراف، اآليات١
 .٥٢-٤٧:سورة النور،اآليات ٢



  

 ٧

  .الكتاب أوراقوإنه لقبيح باملؤلف أن تكون صورته على 
  يصلح امللح إذا امللح فسد ماويا ملح البلد      ءيا معشر القرا

  :وقال الصنعاين
ماته          إذا خذلوهفيا حزناً للدين إن ح نصرقل لنا كيف ي  

فهـو  " تفسري جوهري طنطاوي"والتفسري املبتدع  للزرِكلي ،" األعالم " وهكذا بعض املؤلفات مثل
،أف لك يا جوهري طنطاوي ولتفسريك، وقـد أغـىن اهللا   حيوان يصور ما مير به يف القرآن من ذكر
  .اإلسالم عنك وعن تفسريك الزائغ
قابلته للملوك والرؤساء،مملوًءا بالصور،يفتخر املسكني بأنـه قابـل   ورأيت كتاباً حملمود الصواف فيه م

وهكذا اطلعت على كتاب ألخينا الفاضل إمساعيل بن علي األكوع وهـو كتـاب   .امللوك والرؤساء 
،فيه كثري من صور املترجم هلم ،وكذا فيه مدح بعض املبتدعة من الشـيعة  "هجر العلم ومعاقله باليمن"

  .ب من اهللا أن يغفر له؛ألعماله السابقة وخدمته للعلم واملخطوطاتساحمه اهللا،ولكن نطل
وال فالن وأال حيكموا إال كتاب اهللا وسنة رسـول اهللا  فنصيحيت لطلبة العلم أال يغتروا بقول فالنr 

  .ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا:ورحم اهللا من قال 
اجلريدة أو الـة  يف  بهل بعض أهل العلم فتراه يكتهذا،وملا كانت هذه الفتنة قد انتشرت حىت تسا
يعطيه أهل اخلري أمـواهلم لينفقهـا يف   الدعاية بالتصوير،وصورته عليها ،بل جتاوز احلد بعض الناس يف 

  .سبيل اهللا



  

 ٨

  :                                                فيترتب على ذلك مفاسد،منها
أموالكم أيها األغنيـاء الـيت     حت بأصف هلم ويتصور فيها الفقري بطاقة أنه تابع إعطاء §

 .تدفعوا إىل احلزبيني أصبحت دعاية إىل احلزبية
 .تصوير األيتام الذين يساعدوم :ومنها §
وأقبح من هذا أنه حينما قُدم طعام اإلفطار يف رمضان يف املسجد قام املصـور يصـور    §

يف اهللا اإلفطار معهم من أجـل التصـوير   عض إخواننا بوملا ترك  الناس وهم يأكلون،
  !!نصور الصحون والطعام فيها: قالوا

لى أن يكسـبوا  وور احلزبيني وحرصهم ع ، والذي أوقع الناس يف هذا هو جهل كثري من األغنياء   
من أجل أن يدفعوا إليهم أمواهلم فيتصرفون فيها لصاحل احلزبية،ولنا يف هذا الشـأن  ثقة يف قلوب الناس؛

  .، وهي مطبوعة واحلمد هللا" ذم املسألة"الةرس
املتعلقـة مبوضـوع    ملا رأيت األمر كذلك عزمت على مجع ما تيسـر يل مـن األحاديـث   :أقول 

وإين أشكر اهللا سبحانه الـذي  علم على معاين بعض هذه األحاديث،عض أهل الب،ومن أقوال التصوير
 أمحـد القدسـي،  :األخ : وهم ،على ذلكمث أشكر إلخواين األفاضل الذين ساعدوين  وفقين لذلك ،

  .حسني بن حممد مناع الوادعي:واألخ الكاتب املاهر صاحل بن قائد الوادعي، :واألخ
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
          



  

 ٩

  
  البعد عن الشبهات

  
  
ء،عن حـدثنا زكريـا   ، حـدثنا أبـو نعـيم   ":الفتح"مع )١٢٦ص ١ج( اهللا رمحهقال البخاري  $

وبينهما  احلالل بني، واحلرام بني،:"يقول rمسعت رسول اهللا:،يقولت النعمان بن بشريمسع:عامر،قال
بهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات شمشتبهات ال يعلمها كثري من الناس، فمن اتقى املُ

ارمه، واقعه ، أال وإن لكل ملك محى،أال إن محى اهللا يف أرضه حميكراع يرعى حول احلمى يوشك أن 
ح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسـد كلـه، أال وهـي    لأال وإن يف اجلسد مضغة،إذا صلحت ص

  "القلب
، نعحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري، حدثنا م) : ٤٣٠ص  ٥ج( رمحه اهللاقال اإلمام الترمذي  $

طلحـة األنصـاري   أنه دخل على أيب  ، ةبحدثنا مالك، عن أيب النضر،عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عت
لـم  :فدعا أبو طلحة إنساناً يرتع منطاً حتته، فقال له سهل: فوجدت عنده سهل بن حنيف،قال يعوده،

إال ما كان رقمـاً  :مل يقلوأ":،قال سهلما قد علمتr   النيب ألن فيه تصاوير،وقال فيه:ترتعه؟ فقال
  .بلى، ولكنه أطيب لنفسي:فقال "يف ثوب؟



  

 ١٠

  .ح   هذا حديثٌ حسن صحي
،إال إسحاق بـن   ، رجاله رجال الشيخنيصحيح على شرط مسلمهذا حديث : قال أبو عبد الرمحن

  .سامل بن أيب أمية:وأبو النضر هو. موسى األنصاري، فانفرد عنه مسلم
  

  



  

 ١١

                        
  األمر بطمس الصور

  
           

حدثنا حيي بن حيي، : عبد الباقي حممد فؤادبتحقيق  )٦٦٦ص    ٢ج(رمحه اهللا  قال اإلمام مسلم  $
حدثنا وكيع، عن سفيان عن :أخربنا، وقال اآلخران:، قال حييبوأبو بكر بن أيب شيبة، وزهري ين حر

أال :قال يل علـي بـن أيب طالـب    :األسدي، قال  حبيب بن أيب ثابت، عن أيب وائل، عن أيب اهلَياج
   ."ن ال تدع متثاالً إال طمسته، وال قرباً مشرِفاً إال سويتهأ" r أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا

وحدثنيه أبو بكر بن خالد الباهلي،حدثنا حيي وهو القَطَّان، حدثنا سفيان، حدثين حبيب ذا اإلسناد، 
  ."وال صورة إال طمستها":وقال
ن معمـر،  شام، عربنا هخحدثنا إبراهيم بن موسى، أ):٣٨٧ص   ٦ج(رمحه اهللا   قال البخاري  $

حىت أمر ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل ،   r، أن النيب  yعن عكرمة،عن ابن العباسعن أيوب،
واهللا إن  !قاتلـهم اهللا ":السالم بأيديهما األزالم ، فقـال  اا فمحيت، ورأى إبراهيم وإمساعيل عليهم

  ."استقسما باألزالم قَطَُّ
  ).٤٦٨ص  ٣ج( كتاب احلجويف) ١٦ص   ٨ج(وأخرجه مبعناه أيضاً يف



  

 ١٢

  
  
حدثنا صدقة بن الفضل ، أخربنا ابن عيينـه،عن  ):١٥ص  ٨ج(رمحه اهللا   قال اإلمام البخاري $  

مكـة يـوم الفـتح ،     rدخل النيب: ، قال tعن جماهد، عن أيب معمر، عن عبد اهللا  ،جنيح أيب ابن
جـاء احلـق وزهـق    ":ويقول وحول البيت ستون وثالث مائة نصبٍ، فجعل يطعنها بعود يف يده،

                   ."عيدجاء احلق وما يبدئ الباطل وما ي ،الباطل



  

 ١٣

  
  النهي عن صنع الصور

  
 

ـ حدثنا أمحد بن منِيع، حدثنا روح ):٤٢٧ص  ٥ج(رمحه اهللا    قال اإلمام الترمذي $  ن عبـادة،  ب
عن الصورة يف البيت ، وـى   rى رسول اهللا:حدثنا ابن جريجٍ، حدثين أبو الزبري، عن جابر ، قال 

  .أن يصنع ذلك
  ).٣٣٥ص ٣ج(، وأبو الزبري وإن كان مدلساً فقد صرح بالسماع عند اإلمام أمحد حسن هذا حديث

  
ابن جريج، أخربين أبو الزبري، أنـه  احلارث، عن حدثنا عبد اهللا بن  :  رمحه اهللا  قال األمام أمحد $

ى عن الصور يف البيت، وى الرجل أن يصـنع ذلـك، وأن   rزعم أن النيب مسع جابر بن عبد اهللا ي
ن بأيت الكعبة فيمحـو كـل   أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء، أrالنيب 

  .، ومل بدخل البيت حىت حميت كل صورة فيهصورة فيها
: ثنا حجاج، قال ابـن جـريج  :رمحه اهللا فقال )٣٨٤ص ٣ج(وكذا صرح بالتحديث عند أمحد أيضا

  .فذكره كما عند الترمذي... عبد اهللا جابر بنين أبو الزبري، أنه مسع ربأخ



  

 ١٤

 
حدثنا أبو خثيمة، حدثنا روح،حـدثنا ابـن جـريج،    ):١٦٩ص  ٤ج(  رمحه اهللا  وقال أبو يعلى$

  .فذكره كما عند الترمذي...أخربنا أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبد اهللا
 محيت كل صورة:، لقولهذه األدلة عموم حترمي الصور، سواء أكانت جمسمة أم غري جمسمةوجتد يف ه

  .؛ ألن احملو ال يكون للمجسمة، بل هلا الكسر
دثنا ابن جريج، أخربين أبو الـزبري،  ححدثنا روح، ): ٣٨٣ص ٣ج( رمحه اهللا  وقال اإلمام أمحد $

ـ أمر عمر بن اخلطاب يوم الفتح وهو بالبطحـاء، أن   rإن النيب :أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول أيت ي
  .الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، ومل يدخل البيت حىت حميت كل صورة فيه

ـ حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عبد الرمحن ، عن موسـى  ):٣٩٦ص ٣ج( رمحه اهللا وقال  $ ن ب
عمر بن اخلطاب أن ميحوها،  rالنيب، فأمر ركان يف الكعبة صو: عقبة، عن أيب الزبري، عن جابر، قال

  .يها منها شيٌء وما ف rفدخلها رسول اهللا ،)١(فَبلَّ عمر ثوبا وحماها به
 نأىب أ: على حديث ابن عباس مرفوعاً) ١٧ص ٨ج"(فتح الباري"يف  رمحه اهللا  قال احلافظ ابن حجر

  .احلديث... يدخل البيت وفيه اآلهلة،فأمر ا فأخرجت

                                                
فبلَّ عمر ثوباً وحماها، دليل على حترمي عموم الصور مـن ذوات األرواح، فوتوغرافيـة أو   :يف قوله ١

  .غريها



  

 ١٥

  
  

أمر عمر بن اخلطاب وهو بالبطحـاء أن   r، وأيب داود، أن النيبعند ابن سعد )١(ابروقع يف حديث ج
ل صورة فيها، فلم يدخلها حىت حميت الصور،وكان عمر هو الـذي أخرجهـا   كيأيت الكعبة فيمحو 

  .والذي يظهر أنه حما ما كان من الصور مدهوناً مثالً، وأخرج ما كان خمروطاً
  

وقد تقدم –دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا مباء فجعل ميحوها  rأن النيب: وأما حديث أسامة
   اهـ.فهو حممول على أنه بقيت بقية خفي على من حماها أوالً-)٢(يف احلج

 
 
 
 

 
  

                                                
 "مسند أمحد"تقدم احلديث، ونقلناه من  ١
وهو )٤٦٩-٤٦٨ص ٣ج"(صحيح البخاري"على كتاب احلج من" الفتح" أي يف كالم احلافظ يف ٢

، وفيه عبد الرمحن بن مهران موىل بين هاشم، وهو جمهول، فاحلـديث  ) ٨٧(عند أيب داود الطيالسي
  .ضعيف، فال حاجة للجمع بينهما



  

 ١٦

                             

  املصور r لعن رسول اهللا
     

 
 
غُنـدر ،   ن جعفرٍبدثين حممد حدثنا حممد  بن املثىن ، ح):٣٩٣ص  ١٠ج( رمحه اهللا قال البخاري $

ى عن مثن الدم، ومثن   rإن النيب:،فقالعن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه، أنه اشترى غالماً حجاماً
  .الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكلَه ، والوامشة، واملستومشة، واملصور

  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٧

  
              

  الصور رمبا تعبد من دون اهللا
  
  
حدثين مالك، عن هشام،  :،قالحدثنا إمساعيل):٢٠٨ص  ٣ج(رمحه اهللا  قال البخاري $

ذكرت بعض نسائه كنيسـة   rملا اشتكى النيب: ،قالت رضي اهللا عنهاعن أبيه، عن عائشة 
مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما أتتا أرض : رأينها بأرض احلبشة،يقال هلا

أولئـك إذا مـات منـهم     ":حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه، فقالاحلبشة، فذكرتا من 
الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً، مث صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار اخللـق  

  ."عند اهللا
 رمحـه اهللا  بتحقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي، فقـال    )٣٥٧ص ١ج(احلديث أخرجه مسلم 

  .  حدثنا هشام، به وحدثين زهري بن حرب، حدثنا حيي ين سعيد،:
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٨

  
ر ذوات األرواح يف الناركل مصو  

  
  
عن عبـد  اجلهضمي، علي قَرأت على نصر بن  :)٩٣  ص ١٤ج(  رمحه اهللاقال مسلم $

ن أيب احلسن، قـال جـاء   باألعلى بن عبد األعلى، حدثنا حيي بن أيب إسحاق، عن سعيد 
، فدنا  الصور فأفتين فيها؟ فال له ادنُ مينإين رجل أصور هذه  :فقال ، رجل إىل ابن عباس

أنبئك  مبا مسعـت مـن   : ، حىت وضع يده على رأسه، قال  فدنا منه ادن مين، :مث قال منه،
فتعذبه يف  كل مصور يف النار، جيعل له بكل صورة صورها نفساً، ":يقول rرسول اهللا 

  ."له ،وما ال نفسإن كنت ال بد فاعالً فاصنع الشجر " : وقال" جهنم
  .فأقَر ا نصر بن علي

ن أيب شيبة ،حدثنا علي بن مسهِرٍ،عن سعيد بن أيب عروبة،عن النضر بـن  بوحدثنا أبو بكر 
 rقال رسـول اهللا :كنت جالساً عند ابن عباس، فجعل يفيت وال يقول:أنس بن مالك ،قال

فدنا الرجـل،   ادنه،:إين رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس:حىت سأله رجل فقال
من صور صورة يف الدنيا، كُلِّف اهللا أن ينفخ فيها ":rمسعت رسول اهللا : فقال ابن عباس

    "الروح يوم القيامة ، وليس بنافخ



  

 ١٩

 مـن " : يف الكالم على حديث) ٣٩٤ص١٠ج " (الفتح"يف  رمحه اهللا بن حجر اظ افقال احل
وقد : قال "وليس بنافخوح يوم القيامة،ينفخ فيها الرصور صورة يف الدنيا، كُلِّف اهللا أن 
فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السـنة مـع    ، استشكل هذا الوعيد يف حق املسلم

مبـا ال   الوعيد أشـد منه؛ألنـه مغيـا    وهذا مدة مديدة،ورود ختليده حبمل التخليد على 
  .ويالً مث يتخلص،وهو نفخ الروح، فال يصح أن حيمل على املراد أنه يعذب زماناً طميكن

  
أنه يتعني تأويل احلديث على أن املراد به الزجـر الشـديد، بالوعيـد بعقـاب     : واجلواب

الكافر؛ليكون أبلغ يف االرتداع وظاهره غري مراد،وهذا يف حق العاصي بذلك، وأما من فعله 
  أهـ.مستحالً فال إشكال فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٠

  
  ورونإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة املص

  
 
يان،حدثنا ،حـدثنا سـف  احلُميديحـدثنا  )٣٨٢ص١٠ج( رمحـه اهللا   البخـاري قال $

: كنا مع مسروق يف دار يسار بن منري،فرأى يف صفَّته متاثيل،فقـال : األعمش،عن مسلم،قال
إن أشد الناس عذاباً عنـد اهللا يـوم القيامـة    ":يقول rمسعت النيب: مسعت عبد اهللا، قال

  "املصورون
  ).٩٢ص ١٤ج(مسلم رواه   

وأهـل  حيث إن التصوير معصية كبرية،  إشكال؛"أشد الناس":لفظة يف :قال أبو عبد الرمحن
، أو أشد أصحاب املعاصي اليت فهو حممول على الكافر الكبائر ليسوا أشد عذاباً من الكفار،

األدلـة  ) من(من أشد الناس، اقتضت زيادة : مقَدرة ، والتقدير) من(مل تبلغ الكفر،أوهناك 
  .اليت تدل على أن إبليس أشد الثقلني عذاباً وهكذا الكفار، واهللا أعلم

  
، حدثنا أبان، حدثنا عاصم،عن حدثنا عبد الصمد):٣٨٦٨( رمحه اهللا قال اإلمام أمحد $

أو اباً يوم القيامة رجل قتله نيب،أشد الناس عذ":قال rأيب وائل عن عبد اهللا،أن رسول اهللا
  إمام قتل نبياً، و



  

 ٢١

  
  ."ضاللة، وممثل من املمثلني

  .،وأبان هو ابن يزيد العطارحسن هذا حديث 
  .واملمثل حيتمل أن يراد به املصور، وأن يراد به من حيكي فعل أو قول غريه

  
هي حممولـة  : فقيل "ًأشد الناس عذابا"وأما رواية): ٩١ص  ١٤ج(  رمحه اهللا  قال النووي

صانع األصنام وحنوها ، فهذا كافر، وهو أشـد عـذاباً،    على من فعل الصورة لتعبد، وهو
هي فيمن قصد املعىن الذي يف احلديث من مضاهاة خلق اهللا تعاىل، واعتقـد ذلـك،   : وقيل

فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من مل يقصد 
  اهـ .ري، وال يكفر كسائر املعاصي ا العبادة وال املضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٢

  
               

  املصورون من أظلم الناس
  

    
حدثنا عبـد الواحد،حـدثنا   حدثنا موسـى، ):٣٨٥ص ١٠ج( رمحه اهللا  قال البخاري $

 فرأى يف أعالها مصـوراً  ، دخلت مع أيب هريرة داراً باملدينة:قال حدثنا أبو زرعة، عمارة،
،فليخلق حبـةً   ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي":يقولrرسول اهللا عتمس:يصور، قال 

يـا أبـا   :حىت بلـغ إبطـه فقلـت    بتورٍ من ماء ، فغسل يديه دعا مث )١("،وليخلقوا ذرة
  .منتهى احللية:؟ قال rاهللا رسول ،أشيٌء مسعته منهريرة

  ).٩٢،٩٤ص ١٤ج(أخرجه مسلم
  
بـن  إبراهيم بن املنذر،حدثنا أنـس  حدثنا ):٣٨٢ص  ١٠ج(  رمحه اهللا  قال البخاري $

إن :"قـال  rأن رسـول اهللا :أخربه yبن عمر أن عبد اهللاعياض، عن عبيد اهللا، عن نافع،
  ".أحيوا ما خلقتم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال هلم

  ).٩٢ص ١٤ج(رواه مسلم
  
  
  

                                                
هكذا يف البخاري ،وقد وقع حنو ذلـك  ):٣٨٦ص١٠ج"(الفتح"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف  ١

وفيه حذف بينه ما وقع يف رواية ، ما يذكر يف املسك: يف حديث آخر أليب هريرة تقدم قريباً يف باب
  .وحنوه يف رواية ابن فضيل"اخل........ومن أظلم :"ال اهللا تعاىلق:"rجرير املذكورة، قال رسول اهللا



  

 ٢٣

      
  الدليل على حترمي عموم صور ذوات األرواح

  
 
ن عبد اهللا، حدثنا سـفيان،  بحدثنا علي ): ٣٨٦ص  ١٠ج(  رمحه اهللا  اريقال البخ $
مسعت :مسعت أيب، قال:مسعت عبد الرمحن بن القاسم، وما باملدينة يومئذ أفضل منه،قال:قال

من سفر، وقد سترت بقرامٍ يل على سـهوة يل   rقدم رسول اهللا  ، رضي اهللا عنهاعائشة 
أشد الناس عذاباً يوم القيامـة الـذين   ": هتكه، وقال rفيها متاثيل، فلما رآه رسول اهللا

  .فجعلناه وسادةً أو وسادتني: قالت "يضاهون خبلق اهللا
قدم الـنيب  :حدثنا مسدد ،حدثنا عبد اهللا بن داود ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت

r رنوكافرتعته فيه متاثيل،فأمرين أن أنزعه ، )١(من سفرٍ وعلقت د.  
  
أبو كُريـبٍ  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،و:  رمحه اهللا  فقال) ٨٧ص  ١٤ج(سلمرواه م $
من سفرٍ وقد rقدم رسول اهللا:عائشة، قالتحدثنا أبو أسامة،عن هشام،عن أبيه،عن :،قال

  سترت على بايب

                                                
اء،بعـدها نـون   الدرنوك بضم الدال املهملة ،وسكون الر):٣٨٧ص١٠ج "(قال احلافظ يف الفتح ١

هو ثوب غليظ له مخل ،إذا فرش فهو :درموك بدل النون،قال اخلطايب :مضمومة،مث كاف،ويقال فيه
 اهـ.بساط ،وإذا علق فهو ستر



  

 ٢٤

     .درنوكا فيه اخليل ذوات األجنحة، فأمرين فرتعته
وحدثنا أبو بكر بن شيبة،حدثنا عبذا اإلسـناد  و) ح(ةُ د اه أبو كُريب ، حدثنا وكيعثَنحد

  .قدم من سفرٍ:وليس يف حديث عبدةَ
ن سعد، عن الزهري،عن القاسم بن حممـد،  ب، حدثنا إبراهيم حدثنا  منصور بن أيب مزاحم 

وأنا متسترة بقرام فيه صورة،فتلون وجهـه،مث   r دخل علي رسول اهللا:عن عائشة، قالت
  ."إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا": قالتناول الستر فهتكه، مث

وحدثين حرملة بن حيي، أخربنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن القاسم بـن  
مبثل حديث إبراهيم بن سعد، غـري  ....دخل عليها rحممد،أن عائشة حدثته أن رسول اهللا

  .ه بيدهثُم أهوى إىل القرام فهتك:أنه قال
) ح(ينـه مجيعاً، عـن ابـن عي   بشيبة، وزهري بن حرحدثناه حيي بن حيي،وأبو بكر بن أيب 

،أخربنا معمـر، عـن    أخربنا عبد الرزاق: بن حميد، قاال وعبدوحدثنا إسحاق بن إبراهيم،
  ."من"، ومل يذكرا "إن أشد الناس عذاباً":ويف حديثهما ذا اإلسناد، ، الزهري

، حدثنا )واللفظ لزهري(بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، مجيعاً عن ابن عيينه،وحدثنا أبو بكر 
دخـل علـي   :سفيان بن عيينه، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه،أنه مسع عائشة تقول

  :وقد سترت سهوة يل بقرام فيه متاثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه،وقالrرسول اهللا



  

 ٢٥

: قالت عائشة" اهللا يوم القيامة، الذين يضاهون خيلق اهللا يا عائشة أشد الناس عذاباً عند" 
  .فقَطَعناه، فجلنا منه وسادة أو وسادتني

  
  :مجع العلماء بني حديثي عائشة رضي اهللا عنها

 .هتك القرام الذي فيه تصاوير وجعله وسائد: حديث ♦
قالـت  رأى يف حجرة نمرقَةً فيها تصاوير، فأىب أن يـدخل، ف r أن النيب : وحديث ♦

لـتجلس عليهـا   :قالـت  "مـا هـذه النمرقـة   ":أتوب إىل اهللا ماذا أذنبت فقال
  .احلديث....وتوسدها

وقد أشار املصنف إىل اجلمع بينهما، بأنه ):٣٩٠ص  ١٠ج("الفتح"يف  رمحه اهللا قال احلافظ 
ال يلزم من جواز اختاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجـوز أن يكـون   

ن الوسادة ما ال صورة فيه، وجيوز أن يكون رأى التفرقة بني القعود واالتكـاء،  استعمل م
،وحيتمل أيضاً أن جيمع بني احلديثني بأنه ملا قطعت الستر وقع القطع ويف وسـط  عيدبوهو 

فخرجت عن هيئتها ، فلهذا صار يرتفق ا ويؤيد هذا اجلمع احلديث الذي  -مثال -الصورة
وسأذكره  " السنن"لصور ،وما سيأيت يف حديث أيب هريرة املخرج يفيف الباب قبله يف نقض ا

البـاب ناسـخ    مسلكا آخر؛ فادعى أن حديثيف الباب بعده ،وسلك الداودي يف اجلمع 
جلميع األحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خرب، واخلرب ال يدخله النسخ، فيكون هو 

د أمكن اجلمع فال يلتفت لدعوى النسـخ،  والنسخ ال يثبت باالحتمال، وق: قلت. الناسخ
  اهـ.وأما ما احتج به فرده ابن التني بأن اخلرب إذا قارنه األمر جاز دخول النسخ فيه



  

 ٢٦

األدلة تدل على حترمي عموم صور ذوات األرواح، سواء يف ذلك ما له ظل أم ما ليس  فهذه
أن متحى الصور  rالنيب ، فحديث القرام يدل على حترمي  ما ال ظل له، وكذلك أمرله ظل

  .اليت يف جدران الكعبة فمحيت باخلرق واملاء
  

، ألنه حيتمل أن يكون من صور غري ذوات "إال رقماً يف ثوب:"هذا وال حجة هلم يف قوله
  .األرواح، وحيتمل أنه من ذوات األرواح،لكنه قد قطع حىت صار كالشجرة

  
أمر  r متنع دخول املالئكة،وأيضاً النيبلئالوالصور املمتهنة األحوط هو تطهري البيت منها،

أن تكون الصور اليت يف البساط قد قطعت حىت  وحيتملبالصور اليت يف النمَرقَتينِ أن تقطع، 
  .صارت مثل الشجرة

  
ها من اآلالت ريوذا يعلم أن الصور اليت تنتشر يف اجلرائد واالت والتلفزيون والفيديو وغ

ا يزينه أهل األهواء من الشبهات، وقد مر بك أن كل مصور يف إياك م،واحلديثة حمرمة
نكرة يف سياق  "متثال "، فـ" وال متثاالً إال طمسته"من ألفاظ العموم وكذا) كل(النار،و

النفي يشمل مجيع ذوات األرواح، ويستثىن من ذلك لعب األطفال اليت تكون من اخلرق 
  .نحة، وأما أن تشتري من البالستيك فالوالعهن، كما يف لعبة عائشة الفرس الذي له أج

وإياك أيها السين أن جتاري أهل جمتمعك، فكثري من الناس ال يتقيد بالدليل بل أصبح جياري 
  أعداء اإلسالم ويتبعهم حذو القُذَّة كما 



  

 ٢٧

ذَّة حىت لو دخلوا جحر ضب قُة باللتَّتبِعن سنن من كان قبلكم حذو القُذَّ":rقال النيب
  !"فَمن؟":قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قالَ "تموهلدخل

  
  



  

 ٢٨

  
  حترمي املرئيات املتحركة احملتوية على صور ذوات األرواح

  
  

هاتفاً تلفزيونياً،أو أجهـزة البـث املباشـر، يف     وسينما، أ وسواء كانت تلفازاً،أو فيديو، أ
  .وكل أجهزة املراقبة املرئية يف أقسام الشرطة للمراقبة واملالعب والقاعات اجلامعية، أ

إذا كانت الثورة حليوان ال رأس له مثل جنم البحر فكيف يتم طمس الصورة؟ تطمـس  :تنبيه
ما احليوان فتصويره حرام؛ ألنه مـن ذوات  أو، صورته بأن تقطع حىت تكون كهيئة الشجرة

  .األرواح، وإن مل يكن له رأس
زجر ارم، ومل يقـل  بتقام احلدود وهي كفيلة  بل ، القول جبواز تصوير ارم ال دليل عليه

،بـل قـال اهللا   )١()وما كان ربك نسـياً (إذا ظهرت الصور صور ارم، :اهللا وال رسوله
الزانيةُ والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة وال تأخذكم ما رأفة ( :سبحانه وتعاىل

  )٢()ني نمؤوليشهد عذاما طائفة من امل األخرمنون باهللا واليوم ؤكنتم ت إنيف دين اهللا 
   اجزاء مبا كسب موالسارق والسارقة فاقطعوا أيديه( :وقال تعاىل

                                                
  .٦٤:سورة مرمي،اآلية ١
  .٢سورة النور، اآلية ٢



  

 ٢٩

  .)١()نكاال من اهللا 
يقتلوا أو إمنا جزآؤا الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن ( :وقال تعاىل

األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا أو ينفوا من  من خالف  يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
   )٢()وهلم ف اآلخرة عذاب عظيم

فهـم   بل يصورون الـدعاة إىل اهللا، ال يقتصرون على تصوير ارمني، مث إن هؤالء احلكام
  .فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري ارمون يف نظر كثري من احلكام،

  .،بل حديث لعن املصور املتقدم يشمل هذا وهذاعليهوالقول بإباحة التصوير للتعليم ال دليل 
للعنـة اهللا إن كـانوا غـري    ويف هذا وين معصية التصوير يف نفوس الطالب، وهم يهيئون 

فأين املسئولية ،  ، بل يدفعون إليها ويعانون على املعصية، ، ويلعنون إن كانوا بالغنيبالغني،
مـا مـن راع   :"ويقـول  ،"عيتهكلكم راع وكلكم مسئول عن ر":يقولr  والرسول

  . "يسترعيه اهللا رعية مث مل حيطها ينصحه إال مل جيد رائحة اجلنة
كل مولود يولـد علـى   ": rيهتم بتربية األطفال تربية دينية ،وقد قال  rوقد كان النيب

إين خلقـت   ":،وقال فيما يرويه عن ربـه "الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
  اجتالتهم عبادي حنفاء ف

                                                
  .٣٨سورة املائدة،اآلية ١
  .٣٣سورة املائدة، اآلية  ٢



  

 ٣٠

  ."الشياطني
  .ب من التصويرالفحرام على املدرس وعلى أولياء األمور أن ميكنوا الط

  
قال أصحابنا وغريهم مـن  ): ٨١ص ١٤ج"(صحيح مسلم"يف شرح  رمحه اهللا وقال النووي 

تصوير صور احليوان حرام شديد التحرمي وهو من الكبائر؛ ألنه متوعد عليـه ـذا   :العلماء
  وسواء صنعه مبا ميتهن أو  ، املذكور يف األحاديث الوعيد الشديد

فصنعته حرام بكل حال؛ ألن فيها مضاهاة خللق اهللا تعاىل، وسواء كان يف ثـوب أو   بغريه،
بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غريها، وأما تصوير صـورة الشـجر   

ـ   رام، هـذا حكـم نفـس    ورحال اإلبل وغري ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فلـيس حب
التصوير،وأما اختاذ املصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوسـاً أو  
عمامة وحنو ذلك مما ال يعد ممتهناً فهو حرام فإن كان يف بساط يداس و خمـدة ووسـادة   

؟ فيـه  ن ، فليس حبرام، ولكن هل مينع دخول مالئكة الرمحة ذلك البيـت هتوحنوها مما ال مي
  .كالم نذكره قريباً إن شاء اهللا،وال فرق يف هذا كله بني ما له ظل، وما ال ظل له

  
هذا تلخيص مذهبنا يف املسألة،ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصـحابة والتـابعني ومـن    

إمنا ينهى عما :بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأيب حنيفة وغريهم، وقال بعض السلف
  أس بالصور اليت ليس هلا ظل،وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر كان له ظل،وال ب



  

 ٣١

الصورة فيه ال يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع بـاقي األحاديـث    rالنيب 
  .املطلقة يف كل صورة

النهي يف الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت : وقال  الزهري
 وت رقماً يف ثوب أو غري رقم، وسواء كانت يف حائط أو ثـوب أ الذي هي فيه سواء كان

سيما حديث النمرقة الـذي ذكـره   ممتهن، عمالً بظاهر األحاديث، البساط ممتهن أو غري 
  .، وهذا مذهب قوي مسلم

  جيوز منها ما كان رقماً يف ثوب سواء امتهن : وقال آخرون
يطان وشبهها، سواء كـان رقمـاً أو   أم ال، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصوراً يف احل

، وهذا مـذهب  "إال ما كان رقماً يف ثوب":غريه، واحتجوا يقوله يف بعض أحاديث الباب
إال مـا  : القاسم بن حممد، وأمجعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيريه، قال القاضـي 
لرجل ذلك ورد يف اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة يف ذلك، لكن كره مالك شراء ا

  .البنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب هلن بالبنات منسوخ ذه األحاديث، واهللا أعلم
حاصل مـا يف اختـاذ   :عن ابن العريب قوله)٣٩١ص ١٠ج"(الفتح"نقل احلافظ ابن حجر يف 

  :إن كانت ذات أجسام حرام باإلمجاع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:الصور
  ."إال رقماً يف ثوب":قوله يف حديث الباب هرجيوز مطلقاً على ظا:األول
  .املنع مطلقاً حىت الرقم :الثاين



  

 ٣٢

  
إن كانت الصورة باقية اهليئة، قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الـرأس أو تفرقـت    :الثالث

  .وهذا هو األصح:قال.األجزاء جاز
  اهـ.ليل عليهوهذا األخري ال د: قلت.إن كان مما ميتهن جاز،وإن كان معلقاً مل جيز:الرابع

  
  
  
  
  



  

 ٣٣

          
  حترمي صور ذوات األرواح العلة يف

  
  

  :العلة يف حترمي ذوات األرواح ثالثة أمور
أولئك شرار اخللق عند اهللا، إذا مات " :وتقدم حديث ، ألا عبدت من غري اهللا:األول

  ."رتلك الصوفيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً، وصوروا فيه 
  "الذين يضاهئون خبلق اهللا ": ا مضاهاة خللق اهللا كما تقدم يف حديثإ : الثاين
ما ": rالنساء العارية، والرسول أيضاً الفتنة؛ فاالت رمبا يفنت الرجل إىل صورة: الثالث

  ".تركت فتنة أضر على الرجال من النساء
فون الذي ينقل أو الفيديو أو الدش أو التلتلفزيون ، وأيضاً نظر الرجل إىل املرأة يف ال

الصورة، أو غريها مما يعده أعداء اإلسالم ليفتنوا املسلمني عن دينهم، فإن الناس كلما 
  .كرهوا آلة أتوا هلم بآلة أخرى

  قل  ( :وهكذا نظر الرجل إىل املرأة،ونظر املرأة إىل الرجل حيرمان



  

 ٣٤

  )٢()وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن(،)١() للمؤمنني يغضوا من أبصارهم

  .فحسبنا اهللا ونعم الوكيل
  
  

                                                
  .٣٠:سورة النور، اآلية  ١
  .٣١:، اآليةسورة النور ٢



  

 ٣٥

        
  ال تدخل املالئكة البيت الذي فيه تصاوير

  
 
ـ   ": الفتح"مع  )٣٨٠ص  ١٠ج(  رمحه اهللا  قال البخاري $ ن أيب حـدثنا آدم حـدثنا اب

ذئب،عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عـن ابـن عبـاس،عن أيب طلحـة     
yقال النيب:،قالr :"وال تصاوير )١(ئكة ال تدخل املال بيتاً فيه كلب."  

حدثين يونس، عن ابن شهاب، أخربين عبيد اهللا، مسع ابن العباس ، مسعت أبا : وقال الليث 
  . rطلحة،مسعت النيب

  .مع النووي  )٨٤و ٨٣ص  ١٤ج(رواه مسلم
ويف هذه األيام أيام االنتخابات املشئومة على اإلسالم وعلى البلد،قد ملئت الصور السـهل  

ئـوا  أين ستكون املالئكة وقـد مل :،حىت قال بعض الشباب الصاحلواجلبل والشجر واحلجر
  ؟!الدنيا صوراً

                                                
تقريـب  " كمـا يف  "صـحيحه " مالئكة الرمحة،وقد اخطأ ابن حبان رمحه اهللا إذ يقـول يف :أي ١

ال تدخل املالئكة بيتاً فيـه صـورة وال   :"ذكر اخلرب الدال على أن قوله ):١٦٦ص١٣ج "(اإلحسان
  اهـ.أراد به بيتاً يوحي فيه ال كل البيوت" كلب

ه وحيمل على مالئكة الرمحة ، ألن احلفظة ال يفارقونه ألجـل  فاحلديث مطلق ليس فيه بيتاً يوحي في
 .الصورة



  

 ٣٦

تتنقل إىل أماكن ليس فيها صور حىت تنتهي االنتخابات  نتصعد يف اهلواء، أ نميكن أ:أقول 
 يشـغلهم  نوأ اليت فرضها أعداء اإلسالم على املسلمني،أسأل اهللا أن يدمر أعداء اإلسـالم، 

  .بأنفسهم ،إنه على كل شيء قدير
  
سـر  يبة،حدثنا الليث،عن بكَيرٍ،عن بحدثنا قت):٣٨٩ص  ١٠ج( رمحه اهللا  قال البخاري $

 rإن رسـول اهللا :قـال  rبن سعيد،عن زيد بن خالد،عن أيب طلحة صاحب رسول اهللا
ا على بابـه  ،فإذمث اشتكى زيد فعدناه : قال بسر "إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة":قال

أمل خيربنا زيـد عـن   : rستر فيه صورةٌ،فقلت لعبيد اهللا اخلوالين ربيب ميمونة زوج النيب
  ."إال رقماً يف ثوب":أمل تسمعه حني قال:عبيد اهللا: ؟ فقاللِوَألالصور يوم ا

حدثـه   حدثه زيد،أخربنا عمرو هو ابن احلارث، حدثه بكَير، حدثه بسر،: وقال ابن وهي
  . rلحة، عن النيب أبو ط

  
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عـن  :فقال) ٨٥ص  ١٤ج( رمحه اهللا  ورواه مسلم $

أنـه   rبكري، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أيب طلحة صـاحب رسـول اهللا  
مث اشتكى زيـد  :قال بسر "إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة ":قال rإن رسول اهللا:قال

فإذا على بابه ستر فيه صورة، قال فقلت لعبيد اهللا اخلوالين ربيب ميمونة زوج  بعد فعدناه،
إال  ":أمل تسمعه حني قـال  :أمل خيربنا زيد عن الصور يوم األول؟ فقال عبيد اهللا:  rالنيب

  . "رقماً يف ثوب



  

 ٣٧

بسر  أن حدثنا أبو الطاهر،أخربنا ابن وهب،أخربين عمرو بن احلارث أن بكَري األشج، حدثه
بن سعيد حدثه، أن زيد ين خالد اجلُهنِي حدثه،ومع بسر عبيد اهللا اخلوالين، أن أبا طلحـة  

  ."ال تدخل املالئكة بيتاً فيه صورة ":قال rحدثه، أن رسول اهللا
فقلت لعبيـد اهللا  بستر فيه تصاوير،فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا حنن يف بيته : قال بسر

: أمل تسمعه؟ قلت ال ،قال" إال رقماً يف ثوب:"إنه قال:،قال التصاوير أمل حيدثنا يف:اليناخلو
  .بلى قد ذكر ذلك

  
حـدثين ابـن   : حدثنا حيي بن سليمان قال):٣٩١ص  ١٠ج( رمحه اهللا  قال البخاري $

جربيل فراث عليـه   rوهب، قال حدثين عمر بن حممد، عن سامل، عن أبيه قال وعد النيب
 )١(فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال له إنا ال نـدخلُ  rالنيبفخرج  rحىت اشتد على النيب

  .بيتاً فيه صورة وال كلب

                                                
أي جربيل ال يدخل البيت الذي فيه صورة، وهكذا مالئكة الرمحة كما تقدم، وقـد أخطـأ ابـن    ١

يشيه أن يكون هـذا البيـت   : حامت أبوقال : ، إذ يقول"تقريب اإلحسان"من )١٥٦ص  ١٣ج(حبان
ال أن يكون رجل يف البيت وفيه صورة من غري أن يكون حافظـاه  إذ حمrالذي يوحي فيه على النيب

يريد به " ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس:" ومها من املالئكة ، وكذلك معىن قوله/ معه
حمال أن خيرج احلاج والعمار من أقاصي املدن واألقطار يؤمونَ البيت العتيق  إذrرفقة فيها رسول اهللا

اهـ  ولو محله على مالئكة .عيسٍ بأجراس وكالب، مث ال تصحبها املالئكة، وهم وفد اهللاعلى نعم و
  . الرمحة ملا أداه إىل إبطال احلديث، وهو عام إال ما خصه الدليل، وهم مالئكة الرمحة

ذكْر خرب ثان يدلُّ على أن هذه األخبار اليت ذكرناها قصـد  ): ١٦٨ص  ١٣ج( وقال ابن حبان أيضاً
  _اهـ وهذا من .دون غريها من املواضع rاملواضع اليت فيها املصطفىا 
  
  
  
  
  



  

 ٣٨

حدثنا عبد العزيـز  حدثين سويد بن سعيد،:)٨١ص  ١٤ج( رمحه اهللا  قال اإلمام مسلم $
 واعد رسول اهللا:  عن عائشة،أا قالت،بن أيب حازم،عن أبيه،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

    r ته،ويف يده عصا عة ومل يأالسالم يف ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك السجربيل عليه ا
مث التفت، فإذا جرو كلـب حتـت    "ما يخلف اهللا وعده وال رسله:"فألقاها من يده،وقال

واهللا ما دريت، فأمر بـه  : فقالت "؟يا عائشة مىت دخل هذا الكلب ها هنا ":سريره، فقال
فقال منعين  "لك فلم تأت فجلست،واعدتين:" rفقال رسول اهللا ، ، فجاء جربيل فأخرج

  .الكلب الذي كان يف بيتك، إنا ال ندخل بيتاً فيه كلب وال صورة
حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، أخربنا املخزومي، حثنا وهيب، عن أيب حـازم ـذا   

ل ابـن أيب  أن يأتيه فذكر احلديث ومل يطَولْه كتطوي rأن جربيل وعد رسول اهللا : اإلسناد
  .حازم

  
حدثنا حجاج ين منهال،حدثنا جويريـة،عن  ):٣٨٩ص  ١٠ج( رمحه اهللا  قال البخاري $

 rأا أشترت منرقة فيها تصـاوير،فقام الـنيب  ، رضي اهللا عنها نافع عن القاسم،عن عائشة
  : فقلت، بالباب فلم يدخل

                                                                                                                                       
  .تأويالت ابن حبان الباطلة، إذ فيها إبطال األدلة_ 

إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة ،إذا كان فيه : )٣٨١ص ١٠ج "(الفتح"وقال احلافظ رمحه اهللا يف
وذكر ما تقدم .rهذا احلكم خاص بالنيبوأغرب ابن حبان، فادعى أن ): ٣٨٢(وقال ص . rالنيب

  .وهو بعيد جداً مل أره لغريه: عن ابن حبان، مث قال



  

 ٣٩

إن ":ليها وتوسدها، قاللتجلس ع: قلت "؟ما هذه النمرقة":أتوب إىل اهللا ماذا أذنبت؟، قال
املالئكـة ال   نأحيوا ما خلفـتم، وإ  أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم

  ."تدخل بيتاً فيه الصورة
  
قرأت على مالـك،  : قال ،بن حيي حدثنا حيي): ٨٩ص  ١٤ج( رمحه اهللا  وقال مسلم $

ا تصاوير، فلمـا رآهـا   عن نافع ، عن القاسم بن حممد، عن عائشة ، أا اشترت منرقة فيه
، فقالـت   يف وجهه الكراهية -أو فَعرِفَت -قام على الباب فلم يدخل،فَعرفْتr رسول اهللا

ما بـال هـذه   ": rيا رسول اهللا أتوب إىل اهللا وإىل رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول اهللا
إن أصحاب  " : rفقال رسول اهللا اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها،: فقالت "؟النمرقة

إن البيت الذي فيه الصـور ال  ":مث قال "هذه الصور يعذبون، ويقال هلم أحيوا ما خلقتم
   ."تدخله املالئكة

  
حدثين حرملة بن حيي، أخربنا ابن وهب، اخربين ): ٨٢ص  ١٤ج( رمحه اهللا  قال مسلم $

  يونس، عن ابن شهاب، عن ابن 
أصبح يوماً وامجـاً ،   r أن رسول اهللا ميمونة،أخربتين: ، قالالسبَّاقِ،أن عبد اهللا بن عباس

إن ":rقـال رسـول اهللا  ! يا رسول اهللا لقد استنكرت هيئتك منذ اليـوم : فقالت ميمونة 
 rفظل رسول اهللا: قال"ما أخلفين أما واهللام يلقين،جربيل كان وعدين أن يلقاين الليلة فل

مث ، فأمر به فـأخرج ،   نال يومه ذلك على ذلك، مث وقع يف نفسه جرو كلبٍ حتت فسطاط
قد كنت وعدتين أن تلقـاين  :"، فقال لهفلما أمسى لقيه جربيلأخذ بيده ماء فنضح مكانه،

يومئـذ   rح رسول اهللابأجل، ولكنا ال ندخل بيتاً فيه كلب وال صورة، فأص:قال"البارحة؟
  فأمر بقتل 



  

 ٤٠

  .لكبريالكالب،حىت إنه يأمر بقتل كلب احلائط الصغري، ويترك كلب احلائط ا
  
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا خالـد بـن   ):٩٤ص  ١٤ج( رمحه اهللا  قال مسلم $

 rقال رسـول اهللا : خملد، عن سليمان بن بالل، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
  ."ال تدخل املالئكة بيتاً فيه متاثيل، أو تصاوير":

  
حدثنا شبابة، عن أيب ذئب، ): ٧٢ص  ٦ج( رمحه اهللا قال اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة  $

 rدخََلَـت علـى رسـول اهللا   : ، قالعن احلارث، عن كريب موىل ابن عباس، عن أسامة
إن جربيل وعدين أن يأتيين، فلم يـأتين منـذ   :" مالك يا رسول اهللا؟ قال: الكآبة، فقلت

 rفوضعت يدي على رأسي وصحت ، فجعـل الـنيب  : ، فجار كلب، قال أسامة"ثالث
بقتله فقتله، فأتاه جربيل، فَهـشr   جار كلب فأمره النيب: قلت" ؟مالك يا أسامة:" ليقو

إنا ال : فقال" ما لك أبطأت ، وقد كنت إذا واعدتين مل ختلفين؟:" rإليه،فقال رسول اهللا
  اهـ.ندخل بيتا فيه كلب وال تصاوير

. أيب ذئب صدوقفاحلارث بن عبد الرمحن القرشي العامري، خال ابن . حسنهذا حديث 
  ".ذيب الكمال" كما يف " الصحيحني" ورواية كُريبٍ، عن أسامة بن زيد يف

  
  ):٣٤٢ص ١ج"(املسند"يف رمحه اهللا  وقال اإلمام أبو يعلى $

  حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين،حدثنا وكيع، عن هشام، عن 



  

 ٤١

فجاء فـرأى يف   rدعا رسول اهللا قتادة عن سعيد بن املسيب، عن علي، أنه صنع طعاماً ف
إن يف بيتك ": يا رسول اهللا ما رجعك بأيب أنت وأمي؟ قال: البيت ستراً فيه تصاوير فقلت

  ."املالئكة ال تدخل بيتاً فيه تصاوير  نستراً فيه تصاوير، وإ
  . صحيحهذا حديث 

  .)١١٤ص ٢ج(وابن ماجه ،)٢١٣ص ٨ج( وقد أخرجه النسائي
حدثنا عبيد اهللا بن عمر، حدثنا معاذ، حدثين أيب، عن ):٤٢١(ص هللا رمحه ا وقال أبو يعلى

  .قتادة به
  
حـدثنا  : حدثنا مسعود بن جويرية، قال):٢١٣ص ٨ج( رمحه اهللا  قال اإلمام النسائي $

صنعت طعاماً، فدعوت : وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن علي، قال
إن  املالئكة ال تدخل بيتاً فيه  ":فيه تصاوير، فخرج، وقالفجاء فدخل، فرأى ستراً  rالنيب

  ."تصاوير
، رجاله رجال الصحيح، إال مسعود بن جويرية، وقد قـال النسـائي،    صحيحهذا حديث 

، كالمها )٣٤٢ص ١ج(، وأيب يعلى"ذيب التهذيب"أس به كما يف بال : ومسلمة بن قاسم
  .يرويانه عن وكيع، به

  
عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، أن ): ٦٤١(ص"املوطأ"ما يف قال اإلمام مالك ك$

  :رافع بن إسحاق موىل الِّشفاء أخربه ،قال



  

 ٤٢

: ، فقال لنـا أبـو سـعيد    هدخلت أنا وعبد اهللا بن أيب طلحة،على أيب سعيد اخلدري نعود
ال شـك إسـحاق،   " أن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه متاثيل أو تصاوير: "أخربنا رسول اهللا 

  .يدري أيتهما قال أبو سعيد
   صحيحهذا حديث 

  .هذا حديث حسن صحيح:،وقال)٢١٥ص٥ج(وأخرجه الترمذي
حدثين ابـن  : حدثين حيي بن سليمان، قال : )٣٨٧ص  ٦ج(   رمحه اهللا  قال البخاري $

 yبكرياً حدثه، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عبـاس  نأخربين عمرو، أ: وهب،قال
أما هـم   ":rالبيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مرمي، فقال النيب rنيبدخل ال: قال ،

فما له يستقسم’ فقد مسعوا أن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة، هذا إبراهيم مصور".  
سبب امتناعهم من بيت فيه صـورة؛   : قال العلماء:  )٨٤ص  ١٤ج( قال النووي رمحه اهللا

خللق اهللا تعاىل، وبعضها يف صورة ما يعبد من دون اهللا  كوا معصية فاحشة، وفيها مضاهاة
تعاىل، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات، وألن بعضـها يسـمى   
شيطاناً كما جاء به احلديث، واملالئكة ضد الشياطني، ولقبح رائحة الكلب تكره الرائحـة  

مانه دخول املالئكة بيته، وصالا فيه، القبيحة، وألا منهي عن اختاذها،فعوقب متخذها حبر
وأما هؤالء املالئكة الـذين ال  يه ويف بيته ودفعها أذى الشيطان،واستغفارها له، وتربيكها عل

  يدخلون بيتاً 



  

 ٤٣

وأمـا احلفظـة   ، يك واالسـتغفار فيه كلب أو صورة فهم مالئكة يطوفون بالرمحة والترب
ألم مأمورون بإحصاء أعمـاهلم   ؛ ل حالفيدخلون يف كل بيت وال يفارقون بين آدم يف ك

وإمنا ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة مما حيرم اقتنـاؤه  : وكتابتها ،  قال اخلطايب
من الكالب والصور،فأما ما ليس حبرام من كلب الصيد والزرع واملاشية ، والصورة الـيت  

ئكة بسببه، وأشار القاضي إىل حنـو  متتهن يف البساط والوسادة وغريمها فال ميتنع دخول املال
ما قاله اخلطايب، واألظهر أنه عام يف كل كلب وكل صورة، وأم ميتنعون مـن اجلميـع،   

حتت السرير كان له فيه عـذر   rإلطالق األحاديث، وألن اجلرو الذي كان يف بيت النيب
فلو كان العذر  ظاهر فإنه مل يعلم به، ومع هذا امتنع جربيل من دخول البيت وعلل باجلرو،

  .يف وجود الصورة والكلب ال مينعهم مل ميتنع جربيل، واهللا أعلم
  
  
  
  



  

 ٤٤

        
  من رخص أن يدخل البيت فيه تصاوير

  
 
حدثنا معتمر، عن أبيه، قال مسعـت  ) ٧٣ص ٦ج(رمحه اهللا    قال أبو بكر بن أيب شيبة $

  .وير؟أومل يكن أصحاب حممد يدخلون اخلانات فيها التصا:احلسن يقول
  . وقد أدرك بعض الصحابة ،احلسن إىل صحيحهذا األثر 

  
عن محاد عن حدثنا وكيع، عن شعبة، ):٧ص٦ج(رمحه اهللا   شيبه ن أيب وقال أبو بكر ب$

يف حلية السيف،وال بأس ا يف مساء البيت إمنا يكره منها مـا   ل،ثاس بالتمبأال :قالإبراهيم 
  اهـ.-يعىن الصورة-ينصب نصباً

   . ابن أيب سليمان حسن احلديث:ناد حسن، فحماد هوهذا إس
  
كـان  : حدثنا جرير عن مغرية، قال):٧٣ص٦ج(رمحه اهللا   وقال أبو بكر بن أيب شيبه $

  اهـ.يف بيت إبراهيم تابوت فيه متاثيل
ابن مقسم وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وكلـهم  : ابن عبد احلميد، ومغرية هو: جرير هو

  . رية بن مقْسمٍ يدلس عن إبراهيم النخعيثقات، إال أن مغ
  
  وكيع ،  حدثنا):٧٣ص٦ج(رمحه اهللا وقال أبو بكر بن أيب شيبه $



  

 ٤٥

دخلت مع مسروق صفَّةً فيها متاثيل، فنظر إىل متثـال  : عن األعمش، عن أيب الضحى، قال
  اهـ. متثال مرمي: ما هذا قالوا: فقال، منها

  
، ولعلـهم مل يـبلغهم    يف مقابل النصوص املتكـاثرة  أقوال هؤالء العلماء ليست حبجة   

   .التحرمي، واهللا أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤٦

    
  األمر بقطع الصورة حىت تكون كهيئة الشجرة

                                                                                                                             
  
يد، أخربنـا عبـد اهللا بـن    سـو  حدثنا):٩٠ص ٨ج( رمحه اهللا  قال اإلمام الترمذي $

قـال رسـول   :قـال ،أخربنا أبو هريرة،أخربنا يونس بن أيب إسحاق، أخربنا جماهداملبارك،
عليك فلم مينعين أن أكون دخلت  ، البارحة إين كنت أتيتك:  أتاين جربيل فقال:"rاهللا

وكان يف البيتِ قـرام   ، كان يف باب البيت متثال الرجال إال أنه ، البيت الذي كنت فيه
فليصـري   برأس التمثال الذي بالباب فيقطع، رموكان يف البيت كلب،فَ ، ستر فيه متاثيل
ومر بالكلب  ومر بالستر فليقطع وجيعل منه وسادتني منتبذتني توطآن، ، كهيئة الشجرة

فليخففعل رسول اهللا"جرrللحسني، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو حتت نضد   لـه
  .جرِخأُفأمر به ف

صحيح هذا حديث حسن.  
  .حسن هذا حديث.الرمحن دال أبو عبق

  )٢١٣ص  ١١ج(داحلديث أخرجه أبو داو

  

،حدثنا يونس بن عمرو بن عبـد  نٍطَقَ أبوحدثنا ):٨٠٣٢( رمحه اهللا  محدوقال اإلمام أ$ 
   ، عن جماهد ،عن أيبإسحاقهللا يعين ابن أيب ا



  

 ٤٧

إين كنت أتيتك الليلة، فلم :أتاين جربيل عليه السالم، فقال:"rقال رسول اهللا: هريرة قال
خل عليك البيت الذي أنت فيه إال أنه كان يف البيت متثال رجل، وكـان يف  دمينعين أن أ

ع، فيصري كهيئة الشجرة، ومر بالستر البيت قرام ستر فيه متاثيل، فَمر برأس التمثال يقط
وقال اإلمـام    rففعل رسول اهللا" توطآن، ومر بالكلب فليخرج نايقطع فيجعل وسادت

  .وإذا الكلب جرو كان للحسن واحلسني عليهما السالم، حتت نضد هلما رمحه اهللا  محدأ
  .حسنهذا حديث 

  
الرزاق، أخربنـا معمـر، عـن أيب     حدثنا عبد): ٨٠٦٥(رمحه اهللا  محدوقال اإلمام أ$

،عن أيب هريرة ،أن جربيل عليه السالم جاء فسلم على النيب إسحاق، عن جماهدr   فعـرف
 )١(إن يف البيت ستراً يف احلائط فيه متاثيل ،فاقطعوا رؤوسـهم  :فقال " ادخل:"صوته ،فقال

  .فأوطئوه، فإنا ال ندخل بيتاً فيه متاثيل فاجعلوها بساطاً أو وسائد
  .رجاله رجال الصحيح ، صحيحهذا حديث 

  
  ٣ج(يف أساس شـيوخه " املعجم" بن إبراهيم اإلمساعيلي يف رمحه اهللا وقال اإلمام أبو بكر$
  بن عبد العزيز حدثنا عبد اهللا بن حممد ): ٦٦٢ص

                                                
أن  األخرى، وفيه دليل على أن الصور املمتهنة ال بد  حاديثحىت تصري كالشجرة كما يف األ:أي  ١

تكون قد قطعت رؤوسها حىت تكون  كالشجرة ، فخرجت عن منظر الصورة، ، ودليل آخـر أن  
 .وسادتني، فيهما تصاوير حىت  هتكتا: أىب أن يدخل حجرة عائشة ملا رأى فيها منرقتني،أي rالنيب 



  

 ٤٨

حدثنا منصور بن أيب مزاحم، حدثنا عـدي بـن   : ابن بنت أمحد بن منيع،  قالأبو القاسم 
الصورة الـرأس  ":r قال رسول اهللا: ب، عن عكرمة،عن ابن عباس، قالالفضل، عن أيو

  اهـ."فإذا قطع الرأس فال صورة
  

متـروك  :واحلديث يف سنده عدي بن الفضل أبو حامت، بصري، قال ابن معني وأبو حـامت 
  ".امليزان"، كما يف حديثه، وقال غري واحد ضعيف بال يكت: احلديث، وقال حيي

كـرت  "، ومل أجد له طريق أخـرى، ومل يعـزه صـاحب   جداً ضعيففعلى هذا فاحلديث 
  ".معجمه" إال إىل اإلمساعيلي يف) ٤٠٤ص  ١٥ج"(العمال

  
  )٢٨٧ص٤ج"(شرح معاين اآلثار"يف رمحه اهللا وقال الطحاوي$

حدثنا حممد بن النعمان ، قال ثنا أبو ثابت املدين، قال ثنا محاد بن زيد،عن رجـل، عـن   
  اهـ. الصورة الرأس، فكل شيٍء ليس له رأس فليس بصورة: عكرمة، عن أيب هريرة، قال

  .هذا احلديث كما ترى من طريق مبهم، مث هو موقوف على أيب هريرة
  
ـ وذَأخربنا أبو علي الر): ٢٧٠ص ٧ج" (السنن" يف رمحه اهللا البيهقي وقال$ ارِبأنـا  ي ،

  إمساعيل بن حممد الصفار، نا حممد بن علي، نا سهل بن 



  

 ٤٩

الصورة الرأس فإذا قطـع  : قال yعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس)١(وهب، بكار، نا
  اهـ.الرأس فليس بصورة

  .إىل ابن عباس، موقوفاً عليه صحيح هذا إسناد
احلسن بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ابن أيب احلسن بـن  : أبو علي الروذباري هو 

اإلمـام  :وقـال ) ٢١٩،٢٢٠ص  ١٧ج" (السـري " أيب عبد اهللا الروذباري، ترمجة الذهيب يف
  .املسند

  
ويف املرجعني ذكر أنه تـويف يف ربيـع األول   ).الروذباري(مادة"األنساب"وله ترمجة أيضاً يف

  .سنة ثالث وأربعمائة
، وروى عنه، تويف يف احملـرم   قطين وإمساعيل بن حممد الصفار أبو علي النحوي وثَّقَه الدار

  ).٣٠٢،٣٠٤ص  ٦ج" (تاريخ بغداد"، انظر سنة إحدى وأربعني وثالمثائة
  

: وشيخه حممد بن علي بن عبد اهللا بن مهران أبو جعفر الوراق بعرف حبمدان، قال اخلطيب
تـاريخ  " كان فاضالً حافظاً عارفاً ثقة، تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني يف احملرم، راجـع 

  ".التهذيب"، والباقون ثقات معروفون وترامجهم يف )٦١،٦٢ص  ٣ج"(بغداد
وأن املرفوع شديد الضعف؛ فيـه  . فعلى هذا فالصحيح أن احلديث موقوف على ابن عباس

  .عدي بن الفضل وهو متروك، فال يصلح يف الشواهد واملتابعات
  
  
  
  
  

                                                
 ".ذيب الكمال"وهيب، وهو ابن خالد، كما يف ترمجته، وترمجة شيخه وتلميذه من : صوابه ١



  

 ٥٠

  
  التصوير كبرية من الكبائر

  
 

نا حدث ،يحمحدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلُ):٢٩٥ص٧ج(رمحه اهللاوقال اإلمام الترمذي $  
 قـال رسـول  : ، قـال  ، عن أيب هريرة عن أيب صاحل ،عبد العزيز بن مسلم،عن األعمش

خيرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران، وأذنان تسـمعان، ولسـان    ":rاهللا
بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مـع اهللا إهلـاً آخـر،    : غين وكلت بثالثة: ينطق، يقول
  ."وباملصورين

  .يح غريبهذا حديث حسن صح
  .، ورجاله ثقاتصحيحهذا حديث : قال أبو عبد الرمحن
  .ثنا عبد الصمد، ثنا عبد العزيز بن مسلم، به: فقال) ١٨٤ص ١٦ج(ورواه اإلمام أمحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٥١

               
  الصور تذكر الدنيا

 
 
حدثين زهري ين حرب،  حدثنا : نووي )٨٦ص ١٤ج( رمحه اهللاوقال اإلمام مسلم  $

ل بن إبراهيم، عن داود، عن عزرةَ، عن محيد ابن عبد الرمحن، عن سعد بن هشام إمساعي
كان لنا ستر فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال يل : ،عن عائشة، قالت

وكانت لنا : قالت "حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ": rرسول اهللا
لَمقطيفة، كنا نقول عهاها حرير، فكنا نلبس.  

  
حدثنيه حممد بن املثىن، حدثنا ابن أيب عدذا اإلسناد، قال ابن املثىني وزاد : ، وعبد األعلى
  .بقطعه rفلم يأمرنا رسول اهللا:- يريد عبد األعلى - فيه 
  

هذا حممول على أنه كان قبل حترمي اختاذ ما فيه : على هذا احلديث رمحه اهللا قال النووي
  اهـ.يدخل ويراه وال ينكره قبل هذه املرة األخرية rصورة، فلهذا كان رسول اهللا

  
  
  
  
  
  



  

 ٥٢

    
  جواز اختاذ اللعب من العهن واخلرق لألطفال

  
  
نا مسدد حدثنا بِشـر بـن   حدث:  "الفتح" مع )٢٠٠ص  ٤ج(  رمحه اهللاقال البخاري  $

غـداةَ    rأرسـل الـنيب   : ، قالـت  عن الربيع بنت معوذكوان، عن خالد بن ذاملفضل، 
 "فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم من أصبح مفطراً ":عاشوراء إىل قرى األنصار

فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا،وجنعل هلم اللعبة من العهن،فإذا بكى أحدهم علـى  : قالت
  .حىت يكون عند اإلفطار، الطعام أعطيناه ذاك

  .مد فؤاد عبد الباقينسخة حم) ٧٩٨ص  ٢ج(وأخرجه مسلم
  
حدثنا حيي ابن حيي، أخربنـا عبـد   ):٢٤٤٠(برقم) ١٨٩٠ص  ٤ج(وقال اإلمام مسلم $

ن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أا كانت تلعب بالبنات عنـد  بالعزيز بن حممد، عن هشام 
فكـان  : قالت rمن رسول اهللا وكانت تأتيين صواحيب، فكن ينقَمعن: قالت rرسول اهللا

  .يسربهن إلَيr اهللا رسول
  
  
  
  
  
  



  

 ٥٣

               
  رؤيا النيب صورة عائشة

  
 
حدثنا معلى،حدثنا وهيـب،  ": الفتح"مع)٢٢٣ص ٧ج( رمحه اهللاقال اإلمام البخاري  $

أُريتـك يف  ":قال هلا rأن النيبرضي اهللا عنها ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 
هذه امرأتك، فأكشف عنها، فـإذا  : من حرير، ويقال ١ يف سرقَةمرتني، أرى أنك  املنام

  ."إن يك هذا من اهللا ميضه:هي أنت، فأقول
  
 "مـع ) ١٢٠ص  ٩ج(  رمحـه اهللا  قال اإلمام البخاري: حلديث عائشة الطريق الثانية $
: قالتحدثنا عبيد بن إمساعيل،حدثنا أبو أسامة،عن هشام، عن أبيه، عن عائشـة، ": الفتح

هذه : أريتك يف املنام مرتني، إذا رجل حيملك يف سرقَة حرير، فيقول":  rقال رسول اهللا
  ."إن يكن هذا من عند اهللا يمضه: امرأتك، فأكشفُها فإذا هي أنت،فأقول

  
  رمحه اهللا وقال اإلمام البخاري: حلديث عائشةالطريق الثالثة $ 
ثنا محاد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عـن  حدثنا مسدد، حد":الفتح"مع  )١٨٠ص  ٩ج(

أريتك يف املنام، جييء بك امللـك يف  ":rقال يل رسول اهللا: ،قالت رضي اهللا عنهاعائشة 
  هذه :فقال يل سرقة من حرير،

                                                
  .أي قطعة من حرير ١



  

 ٥٤

إن يك هذا من عنـد اهللا  : ، فقلت أنت هيفكشفت عن وجهك الثوب، فإذا امرأتك،
هضمي".  

  
" مـع ) ٣٩٩ص  ١٢ج( رمحـه اهللا  قال اإلمام البخاري: ئشةحلديث عا الطريق الرابعة $
 رضي اهللا عنـها  أخربنا هشام، عن أبيه، عن عائشة حدثنا حممد، أخربنا أبو معاوية،": الفتح

رأيت امللك حيملك يف سرقة : أُريتك قبل أن أتزوجك مرتني": rقال رسول اهللا: ، قالت
إن يكن هذا من عند اهللا ميضه، : من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت،فقلت

إن :اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فقلت: مث أريتك حيملك يف سرقة من حرير، فقلت
  ."يك هذا من عند اهللا ميضه

  
مجيعاً عن محـاد  .حدثنا خلف بن هشام، وأبو الربيع):١٨٨٩ص  ٤ج(قال اإلمام مسلم $

: ام، عن أبيه، عن عائشة، أا قالـت ، حدثنا محاد، حدثنا هش)واللفظ أليب الربيع(بن زيد،
جـاءين بـك امللـك يف سـرقة مـن      أريتك يف املنام ثالث ليال، ": rقال رسول اهللا
إن يك هذا من : فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقولهذه امرأتك،: حرير،فيقول
  ."عند اهللا ميضه

أسامة، مجيعاً هن هشـام   وحدثنا أبو كُريبٍ، حدثنا أبو) ح(حدثنا ابن نميرٍ، حدثنا إدريس
  .ذا اإلسناد حنوه

  
وما ذُكرت إال يف حديث عبد اهللا بـن عمـر عنـد    ائشة ليس فيه ذكر الصورة،حديث ع
ويف سنده الوليـد بـن   بتحقيق األخ وليد بن حممد ، ) ٤٧١ص  ٣ج("الشريعة "اآلجري يف

  الفضل العمري، قال ابن 



  

 ٥٥

وي عن عبد اهللا بن إدريس، وأهـل العـراق   شيخ ير): ٨٢ص  ٣ج("اروحني"حبان يف 
ال يشك من تبحر يف هذه الصناعة أا موضوعة، ال جيوز االحتجاج به حبال إذا  اليتاملناكري 
  .العرتي:"اروحني" ويف  اهـ.انفرد

  
ـذيب  " أما شيخه فلم أجد ترمجته، ومل أجد له ذكراً إال يف ترمجته شيخه موسـى مـن  

 ."الكمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٥٦

                 
  أو التدريس يف مادة التصوير رحترمي االحتراف بالتصوي

  
  

الصـور،فنهاه ابـن    هيا ابن عباس إن حرفيت مـن هـذ  : تقدم أن  رجال قال البن عباس
  .احلديث...عباس

مبحـرم،وان   حتترف فاعلم أيها احملترف بالتصوير،أو املدرس يف مادة التصوير أنه ال جيوز أن
مـا  $ وما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبـدون ( :اهللا ،قال اهللا سبحانه وتعاىل الرزق على

  ١)إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني$ أريد منهم من رزق وما أُريد أن يطعمون
  ،٢)ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه( :وقال سبحانه وتعاىل 

  .كافيه:أي 
  ٣)حيتسب من حيث ال هقويرز$خمرجاومن يتق اهللا جيعل له ( وقال سبحانه وتعاىل
  على اهللا رزقها وما من دابة يف األرض إال ( :وقال سبحانه وتعاىل

                                                
  .٥٨-٥٦: سورة الذاريات، اآليات ١
  .٣:سورة الطالق، اآلية ٢
  .٢،٣اآلية سورة الطالق، ٣



  

 ٥٧

  ١)ب مبنيايف كت ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌ
حنن نرزقـك والعاقبـة   رزقاً  نسألكوأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال  ( :وقال تعاىل

  ٢)للتقوى
  ٣)ال حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكموكأين من دآبة ( :وقال سبحانه وتعاىل

  
، حـدثنا  الرمحنعبد  حدثنا أبو :محد شاكرأقيق بتح)٢٠٥(رمحه اهللامحد مام أوقال اإل $
ـ يإنه مسع أبا متـيم اجلَ :بن هبرية، يقول نه مسع عبد اهللاأخربين بكر بن عمرو،أ،حيوةُ انِشي 
 لو أنكم تتوكلون علـى اهللا ":يقولrأنه مسع نيب اهللا:،أنه مسع عمر بن اخلطاب يقوليقول

  ."تغدو مخاصا وتروح بطانا لرزقكم كما يرزق الطري، حق توكله،
العلـم   أهلاملصري كالم  ياملعافرألن بكر بن عمرو هذا احلديث ذا السند فيه ضعف ، 

 يروي عنه،وقال أبو حامت:محدله البخاري ومسلم، قال اإلمام أ ن روى إوعفه،يدل على ض
  وكان له   جعفر،توىف يف خالفة أيب  : قال ابن يونسو يخ،ش:

 سـألت الـدار قطـين    ، وقال احلـاكم،  ال نعلم عدالته :وقال ابن القطان عبادة وفضل،
    ـاه.ينظر يف أمره:عنه،فقال

  ."ذيب التهذيب"خمتصرا من 
   ليب،حلطبعة ا )٢٥ص١ج(رمحه اهللا محدولكن قد أخرجه اإلمام أ

                                                
  .٦:سورة هود، اآلية ١
  .١٣٢: سورة طه، اآلية ٢
  .٦٠:سورة العنكبوت، اآلية ٣



  

 ٥٨

  .نا ابن هليعة، عبد اهللا بن هبرية، بهثنا حجاج، أنبأ:فقال
  .لغريه حسن فاحلديث

واهللا . فإين ال أرى تصحيح حديثـه  -وهو أحد العبادلة-وابن هليعة وإن روى عنه ابن وهب
  .أعلم

  
، حدثنا سليمان بن املغـرية،   حدثنا إمساعيل : )٧٨ص ٥ج( رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد $

،  كانا يكثران السفر حنو هذا البيت:قاال، وأيب الدمهاء  ، عن محيد بن هالل، عن أيب قتادة
فجعل يعلمين  rأخذ بيدي رسول اهللا:أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي:  قاال

  ."إنك لن تدع شيئاً اتقاء اهللا عز وجل إال أعطاك اهللا خرياً منه ":مما علمه اهللا، وقال
  . صحيحهذا احلديث 

وأبو الدمهاء هو قةُفَر بن بهس، وأبو قتادة هو العدوىي.  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٥٩

            
  أثر الكسب احلرام على الدعاء

  
 
وحدثين أبو كريـب  : بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي) ٧٠٣ص ٢ج( وقال اإلمام مسلم $

عن أيب يل بن مرزوق،حدثين عدي بن ثابـت، ، حدثنا فض ، حدثنا أبو أسامة حممد بن العال
أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً، ": rقال رسول اهللا: عن أيب هريرة، قالحازم، 

يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملـوا  ( ":، فقالوإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني
 ٢)يا أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقنـاكم ( :وقال ١)صاحلاً إين مبا تعملون عليم

يا رب، يا رب، ومطعمـه  : الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماءمث ذكر 
  اهـ".حرام،ومشربه حرام،وغذي باحلرام،فأىن يستجاب لذلك

  .وعدم مباالة كثري من الناس باملكاسب الطيبة يعد علماً من أعالم النبوة
  
  باب من مل يبالِ من ): ٢٩٦ص ٤ج(رمحه اهللا  قال البخاري $

                                                
  .٥١، اآلية نسورة املؤمنو  ١
  .١٧٢:سورة البقرة، اآلية ٢



  

 ٦٠

 هريـرة ذئب، حدثنا سعيد املقربي، عـن أيب  حدثنا آدم، حدثنا ابن أيب :كَسب املالحيث 
tعن النيب ، r يأيت على الناس زمان ال يبايل املرء ما أخذ منه، أمن احلـالل أم   ":قال

  ."من احلرام
  
  



  

 ٦١

               
  املتصور عاصٍ

  
  

ملثـل هـذا أن يعتـرف     صور، وخريالوعيد على امل: بعض املتحذلقني من ذوي األهواء يقول      
  :فيقال له.  باملعصية من أن يتحيل على إبطال شرع اهللا

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع " : يقول r أليس الرسول
  ."فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

  .١)ى اإلمث والعدوانوتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونا عل( :أوليس اهللا يقول
  )فعقروها(:أوليس اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف ناقة نيب اهللا صاحل

  مع أن العاقر واحد؟
  وأنت يا هذا، ألست تعلم أن التصوير كبرية، وأنت تتصور وتعني املصور باملال؟

طع أوليس الواجب عليك أن تكسر آلة التصوير، فإن مل تستطع كسرها تنكر بلسانك، فـإن مل تسـت  
  .                 ، واهللا املستعاناإلنكار بلسانك تنكر بقلبك

  
  
  
  
  

                                                
 .٢:سورة املائدة، اآلية ١



  

 ٦٢

  
  

  أقوال السلف يف الصور
  
 
: حدثنا ابن علَيةَ، عن نافع، عن أسلم، قال):٧١،٧٢ص  ٦ج(رمحه اهللا وقال أبو بكر بن أيب شيبة $

اً، فأحب أن جتيَء فريى أهل إين قد صنعت لك طعام:ملا قَدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقني، فقال
: أو قـال -إنا ال ندخل هذه الكنائس:فقال: قال -أو كما قال-عملي كراميت عليك، ومرتليت عندك

عاهـ.اليت فيها الصور -هذه البِي  
  .صحيح هذا األثر
وذباري، أنبأ أبو حممد بـن شـوذَبٍ   رأخربنا أبو علي ال):٢٦٨ص  ٧ج(رمحه اهللا وقال البيهقي $
، عن خالد بن سـعد،  طي، ثنا أمحد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابتالواس

نعم، فأىب أن يـدخل،  : أيف البيت صورة؟ قال: أن رجالً صنع له طعاماً فدعاه، فقال:عن أيب مسعود
  .حىت كسر الصورة، مث دخل

  .صحيح هذا أثر
  ١٥ج( "السـري  "بن شوذب ترمجـه الـذهيب يف   أبو علي الروذباري إمام وقد ترجم له، وأبو حممد 

  املقرئ، احملدث، أبو حممد : ، فقال)٤٦٦ص
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  .عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن علي بن شوذب الواسطي
  .وبقية السند ثقات معروفون

  سنده صحيح، فاحلمد هللا ):٢٤٩ص  ٩ج("الفتح "وقال احلافظ يف
  
حدثنا وكيع، عن شـعبة، عـن   ): ٧١ص  ٦ج"(املصنف"يف  رمحه اهللا قال أبو بكر بن أيب شيبة $

دعاين أبو مسعود إىل طعام، فرأى يف البيت صـورة، فلـم   : عدي بن ثابت، عن خالد بن سعد، قال
  اهـ.يدخل حىت كُِسرت 

  .ابن ثابت، ثقة، رمي بالتشيع:عدي هو 
  .وخالد بن سعد موىل أيب مسعود ثقة

  .صحيح فعلى هذا، فاألثر
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  الصور االضطرارية

  
  

   ـ   سواء أكان حلج أو جلواز سفر، اًإذا كان الشخص مضطر  ،أو بطاقـة ةغريه من األسـفار الالزم
  .شخصية أو رخصة سياقة أو تصريح عمل أو نقود فاإلمث على احلكومات اليت اضطرتك إىل هذا

  
وأما الصور اليت تطلـب  .أن تتعطل بترك التصوير مصاحلك اليت هي واجبة عليك :وحد الضرورة هنا

من طالب العلم أو من العسكري فليست بضرورية؛ ألنه ميكن أب يترك الطالـب طلـب العلـم يف    
  .املدارس،ويطلب العلم عند العلماء يف املساجد، والعسكري ممكن أن حيترف ويترك العسكرية

  
الـيت  أن نرى صور العلماء يف اجلرائد واالت، وأنكَر من هذا صور البطاقات االنتخابية  ومن املنكر

أن ومنكـر عظـيم    .النساء يف االنتخاباتهي وسيلة إىل الدميقراطية الطاغوتية، وأنكر من هذا صور 
يقوم احملاضر يف املساجد حياضر الناص واملُصورةُ موجهةٌ إليه، وكذا تصوير احلجـاج مبـىن وعرفـة،    

  .شاعر العظيمةووضع آلة التصوير على مسجد عرنة واملسجد احلرام، وغريمها من تلكم امل
  

والتقـاط صـور   . ،والناس يسموا صورة فهي حمرمةفهو يعترب صورة والبث املباشر داخل يف التحرمي
  .املتسلق على اجلدار، كذلك أيضاً، الداخل من الباب، أ
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  ومن أدلة أصحاب األهواء

  
  

يشاء من حماريب ومتاثيـل وجفـان    ما يعملون له( :ومن أدلة أصحاب األهواء العصريني قوله تعاىل
  ١)كاجلواب وقدورٍ راسيات

  
  :فإليك ما قاله بعض املفسرين ،التماثيل هي الصور، وهي منسوخة

فكيف شـاء  : فإن قيل):   ١٦٠٠ص ٤ج"(أحكام القرآن"يف رمحه اهللا قال أبو بكر بن العريب •
 –ي أوجب النهي عنـه يف شـرعنا   مل يرد أمراً مأذوناً فيه، والذ: قلناعمل الصور املنهي عنها؟

ما كانت العرب عليه من عبادة األوثان واألصنام، فكانوا يصـورون ، فقطـع اهللا    -واهللا أعلم
 . الذريعة ومحى الباب

•   
 من صور صـورة عذبـه اهللا  ":r من الصحيح قول النيب: فإن قيل فقد قال حني ذم الصور وعملها

  .فعلل بغري ما زعمتم "الذين يشبهون خبلق اهللا ":يةويف روا "بنافخحىت ينفخ فيها الروح، وليس 
قلنا ى عن الصورة، وذكر علة التشبه خبلق اهللا، وفيها زيادة علة عبادا من دون اهللا فنبـه علـى أن   

  !نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادا؟

                                                
  .٣:سورة سبأ، اآلية ١
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ـ  م كانوا أناساً، مث صم   وقد ورد يف كتب التفسري شأن يغوث ويعوق ونسراً، وأروا بعـد مـوو
وقد شاهدت بثغر اإلسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب يف أحسـن صـورة،   . وعبِدوا

وأجلسوه يف موضعه من بيته وكسوه بِزتة إن كان رجالً وحليتها إن كانت امـرأة، وأغلقـوا عليـه    
نده يبكي ويناجيـه  فإذا أصاب أحداً منهم كرب أو جتدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس ع. الباب

بكان وكان، حىت يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه،مث يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن متادى م 
إن شريعة من قبلنا ال تلزمنـا،  : فعلى هذا التأويل إن قلنا. الزمان يعبدوها من مجلة األصنام واألوثان

عـن الصـور   r لنا فيكون ي النيبإن شرع من قبلنا شرع : ينقل عن ذلك حكم، وإن قلنا فليس
  .نسخاً وهي املسألة اخلامسة، على ما بيناه يف قسم الناسخ واملنسوخ قبل هذا

  
  .إن الذي كان يصنع له الصور املباحة من غري احليوان وصورته، فشرعنا وشرعه واحد: وإن قلنا

  
اختلف األحاديث يف ذلك  إن الذي حرم عليه ما كان شخصاً ال ما كان رقماً يف ثوب، فقد:وإن قلنا

  :اختالفاً متبايناً بيناه يف شرح احلديث، لُبابه أن أمهات األحاديث مخس أمهات
  

أن أصحاب الصور يعذبون، أو هم أشد الناس عذاباً، ما روي عن ابن مسعود وابن عباس،:األم األوىل
  .وهذا عام يف كل صورة

  
، زاد زيد "ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة": rروي عن أيب طلحة، عن النيب: األم الثانية

  إال ما ":بن خالد اجلهين
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ال، :هل مسعـت هـذا؟ فقالـت   :فقلت لعائشة، ويف رواية عن أيب طلحة حنوه،"كان رقماً يف ثوب
يف غَزاة فأخذت نمطاً فنشرته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفـت   rخرج النيب: وسأحدثكم

: ، قالـت "إن اهللا مل يأمرنا أن نكسو احلجارة والطـني ":ة يف وجهه، فجذبه حىت هتكه، وقالالكراه
ذلك علي بعما ليفاً، فلم يفقطعت منه وسادتني وحشو.  

  
الداخل إذا دخل استقبله، فقـال رسـول   كان لنا ستر فيه متثالُ طائر كان : شةقالت عائ :األم الثالثة

  ."لما رأيته ذكرت الدنياحويل هذا فإين ك":rاهللا
  

ا متسترةٌ بقرام فيه صـورة، فتلـون   موأ rدخل علي رسول اهللا: روي عن عائشة، قالت:األم الرابعة
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خلق اهللا ":وجهه ،مث تناول الستر فهتكه، مث قال

  .فقطعته فجعلته منه وسادتني: ، قالت عائشة"
  
يصلي إليـه، مث   rقالت عائشة كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيه تصاوير ، فكان النيب:م اخلامسةاأل
يف حديث النمرقـة  : ويف رواية. يرتفق ما r،فجعلت منه وسادتني ، فكان النيب"أخريه عين": قال

لقيامة وإن إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم ا":اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال: قالت
  ."املالئكة ال يدخلون بيتاً فيه صورة

، "إال ما كان رقماً يف ثوب":الصور ممنوعة على العموم، مث جاء kفتبني ذه األحاديث أ:قال القاضي
  فخص من مجلة الصور، مث يقول، 
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r  يهتك  مث،فثبتت الكراهة فيه،" فإين كلما رأيته ذكرت الدنياأخريه عين":لعائشة يف الثوب املصور
ا هلا وسادتني حىت تغريت الصورة، وخرجت عن مث يقطعهالثوب املصور على عائشة منع منه، rالنيب

يف ولو كانت متصلة اهليئة مل جيز، لقوهلـا  اهليئة، بأن جواز ذلك إذا مل تكن الصورة فيه متصلةهيئتها؛
وتبني حبديث الصـالة إىل  .لتقعد عليها وتتوسدها فمنع منه وتوعد عليهاشتريتها لك :النمرقة املصورة

  .الصورة أن ذلك كان جائزاً يف الرقم ويف الثوب، مث نسخه املنع، فهكذا استقر فيه األمر، واهللا أعلم
  
  ):٢٧٢ص ١٤ج"(تفسريه"يف رمحه اهللا وقال القرطيب ●

أو غـري حيـوان    كل ما صور على مثل صورة حيوان:،مجع متثال،وهو١ )ومتاثيل( :قوله تعاىل:الثانية
كانت من زجاج وحناس ورخام متاثيل أشياء ليسـت حبيـوان،وذكر أـا صـور األنبيـاء      : وقيل،

إن أولئك كـان إذا  ": rعبادة واجتهاداً،قال اوالعلماء،وأنت تصور يف املساجد لرياها الناس فيزدادو
 ليتذكروا عبـادم : أي "ات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك الصورم

يف ذلك الزمان، ونسخ ذلـك يشـرع    ، وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا فيجتهدوا يف العبادة
  .عليه السالم) نوح(، وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة rحممد
طلمسات كان يعملها وحيرم على كل مصور أن يتجاوزها فـال يتجاوزها،فيعمـل   : التماثل : وقيل 

   تماسيحمتثاالً للذباب أو للبعوض أو لل
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: وواحد التماثيل. يف مكان، ويأمرهم أال يتجاوزوه، فال يتجاوزه واحد أبداً ما دام ذلك التمثال قائماً
  :قال -بكسر التاء-متثال

  ويا رب يوم قد هلوت وليلة      بآنسة كأا خط متثالِ
قاتلوا يف سـبيل اهللا  إن هذه التماثيل رجال اختذهم من حناس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح لي: وقيل

وروي أم عملوا له أسـدين يف  . إن اسفنديار كان منهم، واهللا أعلم: وال حييك فيهم السالح، ويقال
أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط األسدان له ذراعيهما وإذا قعد أطلق النسـران  

  . أجنحتهما
  

وز التصوير، وحتتج ذه اآلية، وملا أخرب اهللا عز وجـل  أن فرقة تج:له" اهلداية"حكى مكي يف : الثالثة
عنها، والتوعد ملن عملها أو اختذها، فنسخ اهللا عـز   rقد صح النهي عن النيب: وقال قوم. عن املسيح

عليه السالم والصور تعبد، فكـان   بعثهوجل ذا ما كان مباحاً قبله، وكانت احلكمة يف ذلك؛ ألنه 
  .األصلح إزالتها

  
ن وموات، واملوات على قسمني مجاد ونام، وقد كانت اجلن تصنع احيو: التمثال على قسمني: بعةالرا

أن التماثيل من الطري كانت علـى كرسـي   :ويف اإلسرائيليات.)ومتاثيل(لسليمان مجيعه، لعموم قوله 
  فإنه إثبات يف نكرة، )ومتاثيل( :ال عموم لقوله: فإن قيل. سليمان
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 عموم له، إمنا العموم يف النفي يف النكرة ما يقتضي محله على العمـوم، وهـو   واإلثبات يف النكرة ال
كيف استجاز الصور املنهي عنـها؟  : فإن قيل. فاقتران املشيئة به يقتضي العموم له )ما يشاء( :قوله
  .كان ذلك جائزاً يف شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بيننا ، واهللا أعلم: قلنا

  .اختاذ الصور إذ ذاك حمرماًمل يكن : وعن أيب العالية
  

،فخص "إال ما كان رقما يف ثوب ":الصور ممنوعة، مث جاء نمقتضى األحاديث يدل على أ :اخلامسة
أخريه عين، فـإين كلمـا   :"من مجلة الصور، مث ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السالم لعائشة يف الثوب

ائشة منع منه ، مث يقطعها له وسـادتني تغـريت   مث تكه الثوب املصور على ع ، "رأيته ذكرت الدنيا
فإن جواز ذلك إذا مل تكن الصورة فيه متصلة اهليئة، ولو كانت متصلة  الصورة وخرجت عن هيئتها،

، فمنـع منـه وتوعـد    اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها : اهليئة مل جيز، لقوهلا يف النمرقة املصورة
فهكـذا  .أن ذلك جائز يف الرقم يف الثوب، مث نسخه املنع منه وتبني حبديث الصالة إىل الصورة عليه،

  .قاله ابن العريب. استقر األمر فيه، واهللا أعلم
  

كان لنا ستر فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، : روى مسلم عن عائشة قالت:السادسة
وكانت لنا قطيفة كنا : لتقا "حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته، ذكرت الدنيا":rفقال رسول اهللا

  دخل علي رسول : علَمها حرير، فكنا نلبسها وعنها قالت: نقول
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إن من أشد الناس ":مث قال مث تناول الستر فهتكه، ،فتلون وجهه  وأنا مستترة بقرام فيه صورة ، rاهللا
                                   ."عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا

 ،"أخريه عـين " :يصلي إليه،فقال rأنه كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدود إىل سهوة، فكان النيب: وعنها
وميكن أن يكون أن يكون تيكه عليه السـالم  : قال بعض العلماء.  فأخرته فجعلته وسادتني :قالت

  .فتأمله. الثوب وأمره بتأخريه ورعاً، ألن حمل النبوة والرسالة الكمال
فرأى صـورة ذات روح أو صـوراً ذات    إن دعي رجل إىل عرس،:قال املزين عن الشافعي :ةالسابع

ومل خيتلفوا . ، وإن كانت صور الشجر أرواح مل يدخل إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فال بأس
يف الستور املعلقة مكروهة غري حمرمة، وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً يف البنـاء،   أن التصاوير

  .بن حنيفاحلديث سهل " ما كان رقماً يف ثوب"استثىن بعضهمو
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ":املصورين ومل يستثن، وقوله rلعن رسول اهللا: قلت

  .، ومل يستثن"أحيوا ما خلقتم: ويقال هلم
لـه عينـان   خيرج عنق من النار يوم القيامـة،  " :rقال رسول اهللا:ويف الترمذي عن أيب هريرة قال

بكل جبار عنيد، وبكل من دعا : إين وكلت بثالثة: يقول، تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق
  ."مع اهللا إهلا آخر، وباملصورين
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: ويف البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن مسعود قال. هذا حديث حسن غريب صحيح: قال أبو عيسى
  ."صورونأشد الناس عذاباً يوم القيامة امل": rقال رسول اهللا

ما كان لكم أن ( :وهذا احلديث يدل على املنع من تصوير شيء، أي شيء كان ، وقد قال عز وجل
  .على ما تقدم بيانه، فاعلمه. )١تنبتوا شجرها

  
تزوجها وهي بنت سبع  r وقد استثىن من هذا الباب لعب البنات، ملا ثبت عن عائشة أن النيب:الثامنة

  .ولعبها معها، ومات عنها وهي بت مثان عشر سنة سنني، وزفت إليه وهي بنت تسع،
  

 وكان يل صواحب يلعنب معي، فكان رسول اهللا r كنت ألعب بالبنات عند النيب: وعنها أيضاً قالت
r إيلَّ فيلعنب معي نهبرسخرجهما مسلم. إذا دخل ينقمعن منه،فَي.  
  

ربن على تربية أوالدهن، مث إنه ال بقـاء  قال العلماء وذلك للضرورة إىل ذلك وحاجة البنات،حىت يتد
  .لذلك، وكذلك ما يصنع من احلالوة أو من العجني ال بقاء له، فرخص يف ذلك، واهللا أعلم
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 ٧٣

  
  

  تعقيب على القصة اليت ذكرت قبل
  

  
 وقالوا ال تذرن ءاهلتكم وال تذرن وداً وال( ):نوح(ذكر ابن كثري عند تفسري قول اهللا تعاىل يف سورة 

  .أا أمساء أصنامهم اليت كانوا يعبدوا من دون اهللا  )١سواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً
حدثنا إبراهيم بن موسى، أخربنا هشام،عن ابن جـريج،  ):٦٦٧ص  ٨ج( رمحه اهللا قال البخاري $ 

يف العرب بعد، أما ود فكانـت   حقوم نو،صارت األوثان اليت كانت يف yعن ابن عباس: وقال عطاٌء
وأما يغوث فكانت ملراد، مث لبين غُطيف بـاجلوف  دل ، وأما سواع فكانت هلُذَيل ،لكلب بدومة اجلن

عند سبإ، وأما يعوق فكانت هلمدان، وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي الكالع، وهي أمسـاء رجـال   
جمالسـهم   أن انصبوا إىل: صاحلني من قوم نوح عليه السالم ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم 

اليت كانوا جيلسون فيها أنصاباً، ومسوها بأمسائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حىت إذا هلك أولئـك وتنسـخ   
  .العلم عبِدت

" تفسري ابن جـريج "هذا احلديث ثبت يف:هذا احلديث منتقد،انتقده أبو مسعود الدمشقي، وقال: أقول
   ، عن ابنعن عطاء اخلراساين

                                                
 .٢٣سورة نوح اآلية  ١



  

 ٧٤

إمنا أخذ الكتاب مـن  ، وابن جريج مل يسمع من عطاءعباس،ري من ابن عطاء مل يسمع التفس و عباس،
  .ابنه عثمان ونظر فيه
فقد روِينا عن صاحل بن أمحـد بـن    رمحه اهللا  وهذا تنبيه بديع من أيب مسعود: قال أبو علي الغساين

: سألت عطاء يعـين : قال يل ابن جريج: ، عن علي املديين، قال مسعت هشام ابن يوسف يقول حنبل
فكان بعد إذا قـال  :اعفين من هذا، قال هشام:ابن أيب رباح عن التفسري من البقرة وآل عمران ،مث قال

فكتبنا مـا كتبنـا، مث مللنـا، يعـين أنـه عطـاء       : عطاء عن ابن عباس، قال اخلراساين، قال هشام
اء عـن ابـن   عط: ألن حممد بن ثور كان جيعلهاكتبت هذه القصة ؛ : علي بن املديينقال .اخلراساين

  .رباح فظن الذين محلوها عنه أنه عطاء بن أيبباس ، ع
  

ضـعيف،فقلت  :وسألت حيي القطان عن حديث ابن جريج، عن عطاء اخلراساين، فقـال : قال علي
  .ال شيء، كله ضعيف،إمنا هو من كتاب دفعه إليه:أخربنا، قال :إنه يقول:ليحي

  
أخربنا، لكن البخاري مـا  :ز ابن جريج أن يقولففيه نوع اتصال، ولذلك استجا:قال احلافظ بن حجر

  .أخرجه إال على أنه من رواية عطاء ابن أيب رباح
  

هذا ليس يقاطع : وأما اخلراساين فليس من شرطه؛ ألنه مل يسمع من ابن عباس، ولكن لقائل أن يقول
عطاء بن أيب ربـاح  ال مينع أن يكونا عند " تفسريه"يف أن عطاء املذكور هو اخلراساين، فإن ثبوما يف 

  أيضاً، فيحتمل أن يكون هذان احلديثان عن عطاء بن أيب رباح 



  

 ٧٥

  .وعطاء اخلراساين مجيعاً، واهللا أعلم
فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من املواضع العقيمة عن اجلواب السديد، وال بد للجواد من كبـوة،  

  اهـ.واهللا املستعان
  

اجلمـع  "ي قد سبقه إليه اإلمساعيلي،ذكر ذلك احلميدي يفوما  ذكر أبو مسعود الدمشق: قال احلافظ
وحكاه عن علي املديين، يشري إىل القصة اليت سـاقها اجليـاين،   : عن الربقاين عنه ،قال"بني الصحيحني

  ).٣٧٥(، ص"مقدمة الفتح"اهـ من .واهللا املوفق
  
حلسـن  د ابن منصور،حدثنا احدثنا أمح: رمحه اهللا  وقال ابن أيب حامت: رمحه اهللا  مث قال ابن كثري $

قائم يصـلي يزيـد يـن     ذكروا عند أيب جعفر وهو: حدثنا يعقوب، عن أيب املطهر، قالبن موسى،
ذكرمت يزيد بن امللهب،أما إنه قتل  يف أوىل أرض عبد فيهـا  :فلما انفتل من صالته، قال:امللهب، قال
ا مات اعتكفوا حول قـربه يف ألرض  فلممث ذكروا رجالً مسلماً وكان حمبب يف قومه،: غري اهللا، قال

إين أرى : بابل، وجزعوا عليه، فلما مات رأى إبليس جزعهم عليه تشبه يف صـورة إنسـان،مث قـال   
نعـم،  : جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون يف ناديكم فتذكرونه؟ قـالوا 

هل لكـم  :رأى ما م من ذكره، قال ووضعوه يف ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما:فصور هلم مثله ،قال
لكل  لفمثَّ:نعم قال: أن أجعل يف مرتل كل رجل منكم متثاالً مثله، فيكون له يف بيته فتذكرونه؟ قالوا

وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون بـه،  : أهل بيت متثاالً مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به، قال
  وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم : قال



  

 ٧٦

حىت اختذوه إهلاً يعبدونه من دون اهللا أوالد أوالدهم، فكان أول ما عبد من دون اهللا الصنم الـذي   إياه
   اهـ .مسوه وداً

  
ابن عبد اهللا بن سـعد القُمي،صـدوق   : هذا اإلسناد رجاله كلهم معروفون ثقات، إال يعقوب وهو

  .أما أبو املطهر فما عرفنا من هو، والقصة من اإلسرائيليات.يهم
  

وما ذكر من أن التماثيل اليت كانت تصنع لسليمان أا من النحاس والزجاج والرخام، هذا كله لـيس  
  .بصحيح

  
  . واهللا اعلم من ماذا كانت تصنع ، وهذا أيضا من اإلسرائيليات

  
، فإذا أراد أن يصعد بسط األسدان لـه   وما جاء أم عملوا له أسدين يف أسفل كرسيه ونسرين فوقه

هـذا   r ،وما ثبت عن النيباإلسرائيليات ا ، وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما هذا أيضاً منذراعيهم
  .التفصيل الذي ذكر ، واهللا املستعان

  
أم إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل، بنوا على قربه مسجداً، ":ويغين عن هذا حديث

  ."لق عند اهللاوصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار اخللق عند اخل
  
  
  
  
  



  

 ٧٧

  
  حترمي احليل

  
  

خيـادعون اهللا  ( :بعض الناس إذا هوى  أمراً ركب الصعب والذلول يف التماس احليل ليـربر موقفـه  
خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا  ،إن املنافقني( ١)والذين ءامنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون

  . ٢)وال يذكرون اهللا إال قليالًقاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس 
  
اإلميان  يفلكل امرئٍ ما نوى  نباب يف ترك احليل، وأ ):٣٢٧ص  ١٢ج( رمحه اهللا قال البخاري  $

حدثنا أبو النعمان، حدثنا محاد ابن زيد، عن حيي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة : وغريها
يا أيها النـاس إمنـا   ":يقول rمسعت النيب:خيطب قال tمسعت عمر بن اخلطاب: بن وقاص ، قال

،  فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله،األعمال بالنية، وإمنا المرئٍ ما نوى
  ."ومن هاجر إىل دنيا يصيبها، أو امرأةً يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه

  
حدثنا قتيبة ين سعيد، : من التناجش باب ما يكره : )٣٢٧ص  ١٢ج(   رمحه اهللا قال البخاري و $

  عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، 

                                                
  .٩:بقرة، اآليةسورة ال ١
  .١٤٢:سورة النساء، اآلية ٢



  

 ٧٨

  .ى عن النجش r أن رسول اهللا
  

  .النجش هو أن يزيد يف السلعة من ال يرغب يف شرائها ليوقع غريه:قال أبو عبد الرمحن
  
نـار،  حدثنا إمساعيل، حدثنا مالك، عن عبد اهللا بن دي):٣٣٦ص ١٢ج(رمحه اهللا وقال البخاري  $

  ."ال خالبة: إذا بايعت فقل":أنه خيدع يف البيوع فقال r عن عبد اهللا بن عمر،أ، رجالً ذكر للنيب
  
حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن دينار، ): ٣٣٨ص ١٢ج(رمحه اهللاوقال البخاري  $  

  ."لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به":قال rعن النيب،yعن عبد اهللا بن عمر
  
حدثنا حممد بن كثري، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، ): ٣٣٩ص ١٢ج(رمحه اهللاقال البخاري  $

وإنكـم ختتصـمون إيلَّ، ولعـل     إمنا أنا بشر،":عن زينب بنت أم سلمة،عن أم سلمة، عن النيب قال
، فمن قضيت له مـن حـق    بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على حنو ما أمسع

  ."ئاً فال يأخذ، فإمنا أقطع له قطعة من النارأخيه شي
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