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  المقدمة

من سيئات احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و  
أعمالنا . َمْن يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له . وأشهد أن ال إله اهللا وحده 

البشري النذير والسراج املنري ، الذي حرَّم ، ال شريك له ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 
م بإحسان التصوير ، وحذَّر منه غاية التحذير ، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه

  إىل يوم الدين ، وسلم تسليًما كثريًا . 
هـ  ١٤٠٩صفر سنة  ١١أما بعد ، فقد نشر يف جريدة عكاظ ، الصادرة يف يوم اخلميس     

مه اهللا على لسان رسوله ، فتوى لسبعة من املنتسبني إىل العلم يبيحون فيها ما حرَّ  ٨١١١عدد 
ا إن شاء اهللا تعاىل . ويتشبثون بشبه باطلة سي، من التصوير   حممد أيت ذكرها وبيان بطال

يف حترمي التصوير على وجه العموم   الثابتة عن النيبرضة األحاديث اوهذه الفتيا صرحية يف مع
ال َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهًدى مَِّن اللَِّه ِإنَّ اللََّه  ﴿والتشديد فيه . وقد قال اهللا تعاىل : 

  .  ﴾ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ني عن النواس بن مسعان الكاليب رضي اهللا وروى اِإلمام أمحد وابن ماجة بإسنادين صحيح    

وهو بني إصبعني من أصابع رب  إالما من قلب  «يقول :   عنه قال : مسعت رسول اهللا
يا مقلب القلوب  «يقول : وكان .  »العاملني إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه 

وقال : صحيح ، . رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه  »ثبت قلوبنا على دينك 
  على شرط مسلم ووافقه الذهيب على تصحيحه .

حنوه .   عن النيب رضي اهللا عنها وروى اإلمام أمحد أيًضا والرتمذي من حديث أم سلمة    
. قال : ويف الباب عن عائشة والنواس بن مسعان وأنس وجابر قال الرتمذي : حديث حسن 

  عبد اهللا بن عمرو ونعيم بن مهار . و 



 حترمي التصوير والرد على من أباحه

 ٣

رضي اهللا عنهما . فليتأمل املفتون  أيب هريرة ومسرة بن فاتك األسديقلت : وفيه أيًضا عن     
لفتهم صوير ما جاء يف هذه األحاديث وال يأمنوا أن يصابوا بزيغ القلوب من أجل خماحبل الت

بطمس الصور على وجه العموم ، ولعن قد أمر  فإنه  رسول اهللا لألمر الذي كان عليه 
م أشّد الناس عذابًا يوم القيامة ، وسيأيت ، املصورين على وجه العموم  م يف النار وأ وأخرب أ

  ذكر األحاديث الواردة يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل .
   

* * *  
  

  فصل
  

  واملخالفة ألمر رسول اهللا ريدة هلذه الفتوى املبنية على الشذوذوقد وضع أهل اجل    
عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء جيمعون على املصلحة ) وأن ( التصوير ليس بطمس الصور 

كبريًا حيث أومهوا من ال   ) ، وقد أخطأ أهل اجلريدة يف وضع هذا العنوان الباطل خطأً حراًما 
شباه العوام ، أن العلماء ال خالف بينهم يف إباحة التصوير للمصلحة بصرية هلم من العوام ، وأ

وأن التصوير ليس حراًما ، وهذا من االفرتاء على العلماء املتمسكني بالكتاب والسّنة من ، 
م كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه  وحيرتمون األحاديث الواردة ، املتقدمني واملتأخرين فإ

د فيه ، وال عربة باملتساهلني املتسرعني إىل الفتيا بغري ثـََبت . فإنه مل يأت يف يف حترميه والتشدي
الشريعة املطهَّرة إباحة التصوير البتة ال ملصلحة وال لغري مصلحة ، بل فيها حترميه على اِإلطالق 

وا ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمع، والتشديد فيه 
على قول واحد يف مسألة من املسائل اليت ال نص فيها وكان قوهلم فيها وجيًها ملا كان قوهلم 

، بل ينظر فيه ويف غريه من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده  هإمجاًعا جيب املصري إلي
  .  الدليل من الكتاب أو السنة

 حترمي التصوير والتشديد فيه فإنه ال يف  صوص الثابتة عن النيبوأما القول املخالف للن    
ه ال قول بل يضرب به عرض احلائط ألن،   فيه ويقابل بينه وبني قول النيبينبغي أن ينظر 
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َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه  ﴿قال اهللا تعاىل : .   ألحد مع رسول اهللا
  .  ﴾ مُِّبيناً    ًال الُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ ضَ أَْمراً َأن َيُكوَن هلَُ 

قال ابن كثري يف تفسريه : هذه اآلية عامة يف مجيع األمور ، وذلك أنه إذا حكم اهللا ورسوله     
وهلذا شدد يف خالف  هنا وال رأي وال قول . ار ألحد هايبشيء فليس ألحد خمالفته وال اخت

  . انتهى باختصار .  ﴾ ًال مُِّبيناً الَوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ ضَ  ﴿ذلك فقال : 
نَـُهْم ُمثَّ  الَوَربَِّك  الفَ  ﴿وقال تعاىل :      جيَُِدوْا ِيف  اليـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  .  ﴾ ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليماً أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممَِّّ 
ؤمن املقدسة أنه ال يقال ابن كثري يف الكالم على هذه اآلية : يقسم تعاىل بنفسه الكرمية     

جيب االنقياد له يف مجيع األمور فما حكم به فهو احلق الذي   أحد حىت حيّكم الرسول
،  ﴾َتْسِليماً   ُدواْ ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ جيَِ  الُمثَّ  ﴿وهلذا قال : ، باطًنا وظاهرًا 

، جيدون يف أنفسهم حرًجا مما حكمت به فال ، أي : إذا حّكموك يطيعونك يف بواطنهم 
وينقادون له يف الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليًما كلًيا من غري ممانعة وال مدافعة وال 

والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا  «ورد يف احلديث :  منازعة ، كما
  . انتهى .  »به  جئتُ 
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب  ﴿وقال تعاىل :       أَلِيمٌ   فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
﴾  .  

ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه قال اإلمام أمحد : أتدري     
  شيء من الزيغ فيهلك . 

، أي : عن أمر  ﴾ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِهِ  ﴿ وقال ابن كثري يف تفسريه : وقوله    
عمال بأقواله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن األقوال واأل  رسول اهللا

وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائًنا من كان . أي ، وأعماله فما وافق ذلك قُِبل 
َنةٌ  ﴿فليحذر وليخَش من خالف شريعة الرسول باطًنا وظاهرًا  ، أي : يف  ﴾ َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

م من كفر أ أي : يف الدنيا بقتل أو حد  ، ﴾ أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ﴿نفاق أو بدعة  وقلو
  أو حبس وحنو ذلك انتهى .
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َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد  ﴿وقال تعاىل :     
  .  ﴾ اْلِعَقابِ 

ى عنه .   : هو عام يف كل ما أمر به النيبقال البغوي        انتهى . و
 َحِفيظاً     مَّْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع الّلَه َوَمن تـََوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم  ﴿وقال تعاىل :     
﴾  .  

والنهي عن خمالفته كثرية جًدا ، وفيما ذكرته كفاية  وإتباعهواآليات يف األمر بطاعة الرسول     
  أراد اهللا به سوى ذلك فال حيلة يف األقدار . ومن ، ته يملن أراد اهللا هدا

وال يأمنوا أن يكون هلم ، فليتأمل املفتون حبل التصوير ما جاء يف هذه اآليات احملكمات     
، وال يأمنوا أيًضا أن يكون هلم   ن الوعيد على خمالفة أمر الرسولنصيب مما جاء فيها م

 «   أنه قال :   ثبت عن النيب التصوير فقد نصيب وافر من آثام الذين يعملون بفتياهم حبل
. رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجة  »من أفىت بفتيا غري ثـََبت فإمنا إمثه على من أفتاه 

وبعضها على ، وأسانيدهم كلها جيدة ،  رامي واحلاكم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهوالد
  ني ووافقه الذهيب يف تلخيصه . وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخ، شرط مسلم 

  

* * *  
  

  فصل
  

ا املفتون حبل التصوير ، وهي سبع شبه وكلها باطلة . يف ذكر الشُّ        به اليت تشبث 
  تقتضيه املصلحة جائز .  : قول األول منهم : كل تصويرٍ  األولى 

ا . : قول الثاين منهم : الصور اليت جتسد قدرة اهللا وقيم اِإلسالم ال  الثانية   بأس 
  والصور اليت ختدم الدعوة مباحة . ، ليس كل املصورين ملعونني : قول الثالث منهم :  الثالثة
   . القرآن ة: قول الرابع منهم : ال مينع تصوير الشباب املسلم وحفظ الرابعة

  : قول اخلامس منهم : تصوير الشباب ومعامل النهضة اإلسالمية مباح .  الخامسة
  السادس : منهم : التصوير داخل املسجد خلدمة الدين ال إمث فيه .  : قول السادسة
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  : قول السابع منهم : حديث اللعن خيّص مصّوري األصنام وناحيتها .  السابعة
خطوات  إتباعوإمنا هي من ، إن هذه الشَُّبه ال دليل على شيء منها : واجلواب أن يقال     

يف النهي عن   ردودة باألحاديث الثابتة عن النيبمالشيطان وما يأمر به من املنكر ، وهي 
جًدا ،   واألمر بطمس الصور وحموها ، وهي كثرية ، التصوير والنص على حترميه والتشديد فيه 

وسأذكر منها أربعة وثالثني حديثًا ، كل حديث منها يكفي للرد على املبيحني للتصوير فكيف 
  وقد اجتمعت كلها يف الرد عليهم . 

ى ما ، قال : هاهللا رضي اهللا عن عن جابر بن عبد:  حديث األولال     عن   سول اهللار ( 
ى أن يصنع ذلك ا ، صحيحه  ) . رواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن حبان يف لصور يف البيت و

وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح . قال : ويف الباب عن علي وأيب طلحة وعائشة وأيب 
  هريرة وأيب أيوب . 

عن كيسان موىل معاوية قال : خطب معاوية الناس فقال : يا أيها  الحديث الثاني :    
ى عنهن   الناس إن النيب ( النوح ، والشِّْعر ، والتربج ، والتصاوير ، ، ى عن تسع وأنا أ

ال ) . رواه البخاري يف التاريخ وإسناده ء ، والذهب ، واحلرير ، واحلديد وجلود السباع ، والغنا
بأس به ، وقد رواه الطرباين يف الكبري وذكر فيه اِحلَر بدل احلديد . قال اهليثمي : رواه الطرباين 

حرَّم سبعة   بإسنادين رجال أحدمها ثقات . وقد رواه اإلمام أمحد ولفظه : إن رسول اهللا
اكم عنهأشي ربج ، وجلود النوح ، والشعر ، والتصاوير ، والت( منهن ،  اء وإين أبلغكم ذلك وأ

  ) . والذهب ، واحلرير السباع ، 
قال : قال يل علي  -وامسه حيان بن حصني  -عن أيب اهلياج األسدي  : الحديث الثالث    
 إالأن ال تدع متثاًال  (  عثك على ما بعثين عليه رسول اهللابأال أرضي اهللا عنه  بن أيب طالبا

: وقال ، وأبو داود والرتمذي  ماإلمام أمحد ومسل ه. روا )سويته  إالطمسته وال قربًا مشرفًا 
 إالوال صورة  (ويف الباب عن جابر . ويف رواية ملسلم أنه قال : : حديث حسن . قال 

 إالوال صورة يف بيت ، سويته  إالال َتَدَعنَّ قربًا مشرفًا  (: . ورواه النسائي ولفظه  )طمستها 
  .  )طمستها 

ملا رأى الصور يف البيت   عباس رضي اهللا عنهما ، أن النيبعن ابن  الحديث الرابع :    
ا فمحيت  -يعين الكعبة  - ورأى إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم بأيديهما . مل يدخل وأمر 
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. رواه اإلمام أمحد والبخاري  »واهللا ما استقسما باألزالم قط ، قاتلهم اهللا  «األزالم فقال : 
  وابن حبان يف صحيحه . 

أمر عمر بن   عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب الحديث الخامس :    
اخلطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأيت الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، ومل يدخل البيت 
حىت حميت كل صورة فيه . رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف 

عمر   محد عن جابر رضي اهللا عنه قال : كان يف الكعبة صور فأمر النيبرواية أل سننه . ويف
  وما فيها منها شيء .   ل اهللاو بن اخلطاب أن ميحوها فبلَّ عمر ثوبًا وحماها به فدخلها رس

ته شيًئا ( مل يكن يرتك يف بي  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب الحديث السادس :    
  ( أن رسول اهللامحد والبخاري وأبو داود ولفظه : . رواه اإلمام أ) نقضه  إالفيه تصاليب 

ذا اللفظ أيًضا . قضبه  إاليته شيًئا فيه تصليب كان ال يرتك يف ب ) . وقد رواه اإلمام أمحد 
يدع يف بيته ثوبًا فيه   ( مل يكن رسول اهللاأن عائشة رضي اهللا عنها قالت :  ويف رواية له

ا نطوف مع عائشة ويف رواية له عن زفرة أم عبد اهللا بن أذنية قالت : كنَّ  ) .ه نقض إالتصليب 
بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال : إنك قد ُعرفت فغريي ثيابك فوضعت ثوبًا كان عليها 

 كان إذا رآه يف ثوب قضبه )  إن رسول اهللا ليها برًدا على مصلًبا فقالت : (فعرضُت ع
  قالت : فلم تلبسه . 

ما كان علي صورة والقضب القطع . والتصليب  ه( قضبه) معناه قطعاخلطايب : قوله  قال    
( تصاوير ) بدل .  )١( الصليب انتهى . وذكر احلافظ ابن حجر أن يف رواية الكشميهين

  ) .  تصاليب (
له : ( باب لعل البخاري أشار إىل هذه الرواية حيث ترجم على هذا احلديث بقو فقلت :     

. قال احلافظ ابن حجر : والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض  ور )نقض الص
ما من دون اهللا فيكون املراد بالصور يف  الصورة اليت تشرتك مع الصليب يف املعىن وهو عباد

  الرتمجة خصوص ما يكون من ذوات األرواح . انتهى . 

                                                 

) الكشميهين : بضم الكاف وسكون الشني وكسر امليم وسكون الياء وفتح اهلاء ، هو أبو اهليثم حممد بن ١(
 مكي الكشميهين روى صحيح البخاري عن حممد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري . 
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ه مسع عائشة رضي اهللا عنها ، عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن الحديث السابع :    
فيه مثاثيل فلما رآه هتكه وتلوَّن  )١(وقد سرتت سهوة يل بقرام   تقول : دخل علّي رسول اهللا

.  » يا عائشة أشد الناس عذاباً عند اهللا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا «وقال : ، وجهه 
. رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم  تنيأو وساد   ا منه وسادةفقطعناه فجعلن  : عائشة   قالت

  والنسائي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه . ، واللفظ له 
 فَاختََّْذتُ  فـََنحَّاهُ  َتَصاِويرُ  ِفيهِ  )٢( َمنَطًا َستَـْرتُ  َوَقدْ  َعَليَّ   النَِّيبُّ  َدَخلَ ( ويف رواية ملسلم قالت : 

رًا َنَصَبتْ  أَنـََّها(  لنسائي وابن حبان عن عائشة. ويف رواية ملسلم وا)  ِوَساَدتـَْنيِ  ِمْنهُ   ِفيهِ  ِستـْ
  . )  ِوَساَدتـَْنيِ  فـََقَطْعُتهُ :  قَاَلتْ ،  فـَنَـَزَعهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَخلَ  َتَصاِويرُ 

  النَِّيبُّ  َفَكانَ  َسْهَوةٍ  ِإَىل  َممُْدودٌ  َتَصاِويرُ  ِفيهِ  ثـَْوبٌ  َهلَا َكانَ  أَنَّهُ  ويف رواية ألمحد ومسلم (    
ْرتُهُ :  قَاَلتْ .  » َعينِّ  َأخِّرِيهِ  «:  فـََقالَ  ِإلَْيهِ  ُيَصلِّي   .. ورواه النسائي بنحوه  ) َوَساِئدَ  َفَجَعْلُتهُ  َفَأخَّ

وقد رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والنسائي أيًضا من حديث الزهري عن القاسم عن     
ويف البيت قرام فيه صور فتلوَّن وجهه   ّي رسول اهللاعائشة رضي اهللا عنها قالت : دخل عل

 اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدِّ  ِمنْ  «:   السرت فهتكه . وقالت : قال رسول اهللامث تناول 
هذا لفظ البخاري يف كتاب األدب من صحيحه . ولفظ .  » الصَُّورَ  َهِذهِ  ُيَصوُِّرونَ  الَِّذينَ 

وأنا متسرتة بقرام فيه صورة فتلوَّن وجهه مث تناول السرت   خل علّي رسول اهللامسلم قالت : د
. ورواه  » اللَّهِ  ِخبَْلقِ  ُيَشبـُِّهونَ  الَِّذينَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدِّ  ِمنْ  ِإنَّ  «مث قال :  .فهتكه 

  اِإلمام أمحد والنسائي بنحو رواية مسلم . 
 اْشتَـَرتْ  أَنـََّها  النَِّيبِّ  َزْوجِ  َعاِئَشةَ  َعنْ يف املوطأ عن نافع عن القاسم بن حممد  ورواه مالك    
 َوْجِههِ  ِيف  فـََعَرَفتْ  َيْدُخلْ  فـََلمْ  اْلَبابِ  َعَلى قَامَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َرآَها فـََلمَّا َتَصاِويرُ  ِفيَها )٣( ُمنْرَُقةً 

 اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ ؟  أَْذنـَْبتُ  َفَماَذا َرُسولِهِ  َوِإَىل  اللَّهِ  ِإَىل  أَتُوبُ  اللَّهِ  ولَ َرسُ  يَا:  َوقَاَلتْ ،  اْلَكرَاِهَيةَ 
  :» َها تـَْقُعدُ  َلكَ  اْشتَـَريـْتـَُها:  قَاَلتْ  ؟ » النُّْمرَُقةِ  َهِذهِ  بَالُ  َفَما  َرُسولُ  فـََقالَ .  َوتـََوسَُّدَها َعَليـْ

                                                 

 األرض قليًال شبيه باملخدع واخلزانة ، والقرام السرت الرقيق . قال ابن األثري : السهوة بيت صغري منحدر يف  )١(

) قال يف لسان العرب : قال أبو منصور : النمط عند لعرب ضروب الثياب املصبغة . وال يكادون يقولون منط ٢(
 إال ملا كان ذا لون من محرة أو خضرة أو صفرة ، فأما البياض فال يقال منط ، والنمط ضرب من البسط .

 النمرقة بضم امليم والراء وبكسرمها الوسادة . وقيل : وسادة صغرية . )٣(
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.  » َخَلْقُتمْ  َما َأْحُيوا:  َهلُمْ  يـَُقالُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يـَُعذَّبُونَ  الصَُّورِ  هِ َهذِ  َأْصَحابَ  ِإنَّ  «:   اللَّهِ 
  .  » ِئَكةُ الاْلمَ  َتْدُخُلهُ  ال الصَُّورُ  ِفيهِ  الَِّذي اْلبَـْيتَ  ِإنَّ  «:  قَالَ و 

ورواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم من طريق مالك . ورواه البخاري أيًضا من طريق     
ومن طريق إمساعيل بن أمية عن نافع عن القاسم بن حممد  -وهو ابن أمساء الضبعي  -جويرية 

  عن عائشة رضي اهللا عنها ، فذكره بنحوه . 
ورواه مسلم من عدة طرق عن نافع ، منها عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع . وقد رواه     

فإذا سرت   ، قالت : دخل النيبالبيهقي من هذا الطريق ولفظه عن عائشة ، رضي اهللا عنها 
فيه صور قالت : فعرفت يف وجهه الغضب مث جاء فهتكه قالت : فأخذته فجعلته مرفقتني 

ما يف البيت   .   قالت : فكان يرتفق 
 َعاِئَشةَ  َعنْ ورواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه     

 ِفيهِ  )١( ُدْرنُوًكا   بَاِيب  َعَلى َستـَّْرتُ  َوَقدْ  َسَفرٍ  ِمنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ (  : قَاَلتْ رضي اهللا عنها 
) . هذا لفظ مسلم وحنوه عند أمحد والنسائي ، ولفظ  فـَنَـَزْعُتهُ  َفَأَمَرِين  ْجِنَحةِ ألا َذَواتُ  اْخلَْيلُ 

) .  فـَنَـَزْعُتهُ  أَْنزَِعهُ  َأنْ  َفَأَمَرِين  َمتَاثِيلُ  ِفيهِ  ُدْرنُوًكا تُ َوَعلَّقْ  َسَفرٍ  ِمنْ   النَِّيبُّ  َقِدمَ : (  قَاَلتْ البخاري 
 تُ الأُو  اْخلَْيلُ  ِفيهِ  ُدْرنُوًكا بَاِيب  َعَلى َعلَّْقتُ  َوَقدْ  َسَفرٍ  ِمنْ   النَِّيبُّ  َقِدمَ  : ( قَاَلتْ ويف رواية ألمحد 

  ) .  فـََهَتَكهُ  قَاَلتْ  ْجِنَحةِ ألا
عن عائشة رضي اهللا عنها محد ومسلم والنسائي من حديث سعد بن هشام ورواه اإلمام أ    

  اللَّهِ  َرُسولُ  ِيل  فـََقالَ  اْستَـْقبَـَلهُ  َدَخلَ  ِإَذا الدَّاِخلُ  وََكانَ  طَائِرٍ  ِمتْثَالُ  ِفيهِ  ِستـْرٌ  لََنا َكانَ : (  قَاَلتْ 
نـَْيا ْرتُ ذَكَ  فـََرأَيـُْتهُ  َدَخْلتُ  ُكلََّما فَِإينِّ  َهَذا َحوِِّيل  «:    .  » الدُّ

رواه مسلم وأبو داود من حديث زيد بن خالد اجلهين عن عائشة رضي اهللا عنها ، وستأيت و     
  هذه الرواية مع حديث أيب طلحة األنصاري إن شاء اهللا تعاىل .

عن أنس رضي اهللا عنه قال : كان قرام لعائشة رضي اهللا عنها قد  الحديث الثامن :    
 َتَصاِويرُهُ  تـَزَالُ  ال فَِإنَّهُ ؛  َهَذا ِقرَاَمكِ  َعينَّ  أَِميِطي «:   يتها فقال النيبسرتت به جانب ب

  رواه اإلمام أمحد والبخاري ..  » ِيت الصَ  ِيف يل  تـَْعِرضُ 

                                                 

 : سرت له مخل ، ويف لسان العرب ، أنه ضرب من الثياب له مخل قصري كخمل املناديل . ْرنُوكدُّ ال) ١(
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وهذا احلديث شبيه بالرواية األخرية عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي     
  ة سعد بن هشام عنها رضي اهللا عنها .اهللا عنها وشبيه أيًضا برواي

كان قد أقر عائشة رضي اهللا عنها ، على نصب القرام   وظاهر هذه الروايات أن النيب    
يف أول األمر مث هتكه بعد ذلك وأمرها بنزعه . فعلى هذا يكون هتكه للقرام وأمره بنزعه ناسًخا 

ار عائشة على نصب القرام يف أو لإلقرار على نصبه ، وقد قال النووي يف اجلواب عن إقر 
يدخل   األمر : هذا حممول على أنه كان قبل حترمي اختاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول اهللا

  وال ينكره قبل هذه املرة األخرية . انتهى . ويراه 
  اللَّهِ  َرُسولَ  َفَدَعْوتُ  َطَعاًما َصنَـْعتُ  عن علي رضي اهللا عنه قال : ( اسع :الحديث الت    

 «) . رواه ابن ماجة بإسناد صحيح ، وبوَّب عليه بقوله :  فـََرَجعَ  َتَصاِويرَ  اْلبَـْيتِ  ِيف  فـََرَأى َفَجاءَ 
 َطَعاًما َصنَـْعتُ  . ورواه النسائي بأبسط منه ولفظه قال : ( » َرَجعَ  ُمْنَكرًا الضَّْيفُ  رََأى ِإَذا بَاب

رًا َأىفـَرَ  َفَدَخلَ  َفَجاءَ   النَِّيبَّ  َفَدَعْوتُ   َتْدُخلُ  ال ِئَكةَ الاْلمَ  ِإنَّ :  َوقَالَ .  َفَخرَجَ  َتَصاِويرُ  ِفيهِ  ِستـْ
  . » َتَصاِويرُ  ِفيهِ  بـَْيًتا

  إسناده حسن . ورواه أبو نعيم يف احللية بنحو رواية النسائي . 
 يلُ ِجربِْ  أَتَاِين  «:   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا الحديث العاشر :    

 الإِ  ِفيهِ  ُكْنتَ  الَِّذي اْلبَـْيتَ  َعَلْيكَ  َدَخْلتُ  َأُكونَ  َأنْ  َميْنَـْعِين  فـََلمْ  اْلَبارَِحةَ  أَتـَْيُتكَ  ُكْنتُ  ِإينِّ :  فـََقالَ 
 َكْلبٌ  اْلبَـْيتِ  ِيف  وََكانَ  َمتَاثِيلُ  ِفيهِ  ِسْرتٍ  ِقرَامُ  اْلبَـْيتِ  ِيف  وََكانَ  الرَِّجالِ  ِمتْثَالُ  اْلبَـْيتِ  بَابِ  ِيف  َكانَ  أَنَّهُ 

 ِمْنهُ  َوُجيَْعلْ  فـَْليـُْقَطعْ  بِالسِّْرتِ  َوُمرْ  الشََّجَرةِ  َكَهْيَئةِ  صرييفَ  فـَْليـُْقَطعْ  بِاْلَبابِ  الَِّذي التِّْمثَالِ  ِبَرْأسِ  َفُمرْ 
 اْلَكْلبُ  َذِلكَ  وََكانَ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََفَعلَ .  » فـَُيْخرَجْ  بِاْلَكْلبِ  َوُمرْ ،  يُوطََآنِ  ُمْنَتَبَذتـَْنيِ  ِوَساَدتـَْنيِ 

. رواه اإلمام أمحد وأبو داود  ) َفُأْخرِجَ  ِبهِ  َفَأَمرَ  َلهُ  َنَضدٍ  َحتْتَ  احلَُْسْنيِ  أَوْ  لِْلَحَسنِ  ًواذَجرْ 
وابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف سننه ، وقال الرتمذي : هذا حديث ، والرتمذي واللفظ له 

 قَالَ ولفظه ، ب عن عائشة وأيب طلحة . ورواه النسائي خمتصرًا ويف البا: قال . حسن صحيح 
 أَْدُخلُ  َكْيفَ  «:  فـََقالَ .  » اْدُخلْ  «:  فـََقالَ   النَِّيبِّ  َعَلى مالالسَّ  َعَلْيهِ  ِجْربِيلُ  اْسَتْأَذنَ : ( 
 ال ِئَكةِ الاْلمَ  َمْعَشرَ  فَِإنَّا يُوطَأُ  ِبَساطًا لَ ُجتْعَ  َأوْ  وُسَهاؤ رُ  تـُْقَطعَ  َأنْ  فَِإمَّا َتَصاِويرُ  ِفيهِ  ِستـْرٌ  بـَْيِتكَ  َوِيف 

  . وقد رواه اإلمام أمحد وابن حبان والبيهقي بنحوه .  » َتَصاِويرُ  ِفيهِ  بـَْيًتا َنْدُخلُ 
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 ِجْربِيلُ   اللَّهِ  َرُسولَ  َواَعدَ عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :  :الحديث الحادي عشر     
 َيِدهِ  ِمنْ  َفأَْلَقاَها َعًصا َيِدهِ  َوِيف  يَْأتِهِ  وَملَْ  السَّاَعةُ  تِْلكَ  َفَجاَءتْ  ِفيَها يَْأتِيهِ  اَعةٍ سَ  ِيف  مالالسَّ  َعَلْيهِ 
 «:  فـََقالَ ،  َسرِيرِهِ  َحتْتَ  َكْلبٍ  ِجْروُ  فَِإَذا اْلتَـَفتَ  ُمثَّ ،  » ُرُسُلهُ  الوَ  َوْعَدهُ  اللَّهُ  ُخيِْلفُ  َما «:  َوقَالَ 
 َفَجاءَ  َفُأْخرِجَ  ِبهِ  َأَمرَ . فَ  َدَرْيتُ  َما َواللَّهِ :  فـََقاَلتْ ؟  » ُهَنا َها اْلَكْلبُ  َهَذا َدَخلَ  َىت مَ  َعاِئَشةُ  يَا

 اْلَكْلبُ  َمنَـَعِين  «:  فـََقالَ ؟  » تَْأتِ  فـََلمْ  َلكَ  َفَجَلْستُ  َواَعْدَتِين  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ِجْربِيلُ 
ذا اللفظ . ورواه  » ُصورَةٌ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا َنْدُخلُ  ال ِإنَّا بـَْيِتكَ  ِيف  َكانَ  الَِّذي . رواه مسلم 

  اإلمام أمحد وابن ماجة خمتصرًا وإسناد كٍل منهما صحيح على شرط الشيخني . 
رضي اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : أخربتين ميمونة  الحديث الثاني عشر :    

 اْستَـْنَكْرتُ  َلَقدْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:  َمْيُمونَةُ  فـََقاَلتْ  )١( َواِمجًا يـَْوًما َأْصَبحَ   اللَّهِ  ولَ َرسُ  َأنَّ : عنها 
َلةَ  يـَْلَقاِين  َأنْ  َوَعَدِين  َكانَ  ِجْربِيلَ  ِإنَّ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ ؟  اْليَـْومِ  ُمْنذُ  َهْيَئَتكَ   يـَْلَقِين   فـََلمْ  اللَّيـْ

 نـَْفِسهِ  ِيف  َوَقعَ  ُمثَّ ،  َذِلكَ  َعَلى َذِلكَ  يـَْوَمهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَظلَّ :  قَالَ .  » َأْخَلَفِين  َما للَّهِ َوا أَمَ ، 
 َلِقَيهُ  أَْمَسى فـََلمَّا،  َمَكانَهُ  فـََنَضحَ  َماءً  بَِيِدهِ  َأَخذَ  ُمثَّ  َفُأْخرِجَ  ِبهِ  َفَأَمرَ  لََنا ُفْسطَاطٍ  َحتْتَ  َكْلبٍ  ِجْروُ 

 َنْدُخلُ  ال َوَلِكنَّا َأَجلْ  «:  قَالَ ؟  » اْلَبارَِحةَ  تـَْلَقاِين  َأنْ  َوَعْدَتِين  ُكْنتَ  َقدْ  «:  َلهُ  فـََقالَ  ْربِيلُ جِ 
. رواه اإلمام أمحد ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وأبو يعلى  » ُصورَةٌ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا

  لكبري .وابن حبان يف صحيحه والطرباين يف ا
  النَِّيبَّ  ِجْربِيلُ  َوَعدَ  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : ( الحديث الثالث عشر :    

 «:  َلهُ  فـََقالَ .  َوَجدَ  َما ِإلَْيهِ  َفَشَكا فـََلِقَيهُ   النَِّيبُّ  َفَخرَجَ   النَِّيبِّ  َعَلى اْشَتدَّ  َحىتَّ  َعَلْيهِ  فـَرَاثَ 
  . رواه البخاري .  » َكْلبٌ  الوَ  ُصورَةٌ  يهِ فِ  بـَْيًتا َنْدُخلُ  ال ِإنَّا

 َرُسولِ  َعَلى َدَخْلتُ  (: عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال  الحديث الرابع عشر :    
 ِجْروُ  فَِإَذا:  قَالَ .  » ثٍ الثَ  ُمْنذُ  ِجْربِيلُ  يَْأِتِين  ملَْ  «:  فـََقالَ  َلهُ  َما َفَسأَْلُتهُ  اْلَكآبَةُ  َوَعَلْيهِ   اللَّهِ 

 َرآهُ  ِحنيَ   اللَّهِ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فـَبَـَهشَ  مالالسَّ  َعَلْيهِ  ِجْربِيلُ  َلهُ  فـََبَدا فـَُقِتلَ  ِبهِ  َفَأَمرَ  بـُُيوتِهِ  بـَْنيَ  َكْلبٍ 
م أمحد . رواه اإلما » َتَصاِويرُ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا َنْدُخلُ  ال ِإنَّا «:  فـََقالَ ؟  » تَْأِتِين  ملَْ  «:  فـََقالَ 

  وأبو داود الطيالسي وإسناد كل منهما حسن . 

                                                 

 ) الواجم هو الذي أسكته اهلم ، وعلته الكآبة . ١(
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 ِيف  مسَِْعتُ  «قال :   عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا الحديث الخامس عشر :    
 ال «:  قَالَ .  » اْدُخلْ  «:  قـُْلتُ .  » ِجْربِيلُ  أَنَا «:  فـََقالَ  َهَذا َمنْ :  فـَُقْلتُ  َحرََكةً  احلُْْجَرةِ 
:  قـُْلتُ .  » ِفيهِ  َدامَ  َما َمَلكٌ  َيْدُخُلهُ  ال َشْيًئا بـَْيِتكَ  ِيف  ِإنَّ  «:  قَالَ  َخَرْجتُ  فـََلمَّا.  » ِإَيلَّ  اْخرُجْ 

 َغيـْرَ  َشْيًئا ِفيهِ  َأِجدْ  فـََلمْ  اْلبَـْيتَ  فـََفَتْحتُ .  » فَاْنظُرْ  اْذَهبْ  «:  قَالَ .  » ِجْربِيلُ  يَا َأْعَلُمهُ  َما «
 َلنْ  ثٌ الثَ  ِإنـََّها «:  قَالَ  » َجْرًوا الإِ  َوَجْدتُ  َما «:  قـُْلتُ .  احلََْسنُ  بِهِ  َعبُ يـَلْ  َكانَ  َكْلبٍ  َجْروِ 
َها َواِحدٌ  أََبًدا ِفيَها َدامَ  َما َمَلكٌ  يَِلجَ  . رواه اإلمام أمحد  » ُروحٍ  ُصورَةُ  أَوْ  َجَنابَةٌ  أَوْ  َكْلبٌ  ِمنـْ

علي الذي سيأيت بعد حديث أيب  وإسناده جيد . وقد أخرج به ابن حبان واحلاكم حديث
  هريرة وصححاه وصححه أيًضا الذهيب . 

 ال «:   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا الحديث السادس عشر :    
  . رواه مسلم .  » ِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َمتَاثِيُل أَْو َتَصاِويرُ الَتْدُخُل اْلمَ 

 َتْدُخلُ  ال «: أنه قال   ضي اهللا عنه عن النيبعن علي ر  الحديث السابع عشر :    
. رواه اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي وأهل  » ُجُنبٌ  الوَ  َكْلبٌ  الوَ  ُصورَةٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا ِئَكةُ الاْلمَ 

الرتمذي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه والبيهقي يف سننه وصححه  إالالسنن 
  احلاكم والذهيب . 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : مسعت أبا طلحة رضي اهللا  ديث الثامن عشر :الح    
.  » ُصوَرةُ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا ِئَكةُ الاْلمَ  َتْدُخلُ  ال «يقول :   عنه يقول : مسعت رسول اهللا

 وقالأبا داود .  إالرواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والطيالسي وأهل السنن 
والبيهقي يف سننه ، صحيحه الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه أيًضا ابن حبان يف 

  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن أيب طلحة رضي اهللا عنه . 
بن اورواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الليث     

خالد اجلهين رضي اهللا  نبن سعيد عن زيد بعن بسر  سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج
 «قال :   رضي اهللا عنه أنه قال : إن رسول اهللا  عنه عن أيب طلحة صاحب رسول اهللا

 ابِهِ بَ  َعَلى فَِإَذا فـَُعْدنَاهُ بعد  َزْيدٌ  اْشَتَكى ُمثَّ :  ُبْسرٌ  قَالَ .  » الصُّوَرةُ  ِفيهِ  بـَْيًتا َتْدُخلُ  ال ِئَكةَ الاْلمَ  ِإنَّ 
 َعنْ  َزْيدٌ  ُخيِْربْنَا َأملَْ  :  النَِّيبِّ  َزْوجِ  َمْيُمونَةَ  َربِيبِ اخلوالين  اللَّهِ  ِلُعبَـْيدِ  فـَُقْلتُ .  ُصوَرةٌ  ِفيهِ  ِستـْرٌ 

  .  » ثـَْوبٍ  ِيف  َرْقًما الإِ  «:  قَالَ  ِحنيَ  َتْسَمْعهُ  َأملَْ :  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  فـََقالَ ؟  وَّلِ ألا يـَْومَ  الصَُّورِ 



 حترمي التصوير والرد على من أباحه

 ١٣

ورواه البخاري ومسلم أيًضا من حديث عمرو بن احلارث أن بكري بن األشج حدثه أن     
بسر بن سعيد حدَّثه أن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه حدثه ومع بسر بن سيعد عبيد اهللا 

خالد أن  رضي اهللا عنها حدثهما زيد بن   اخلوالين الذي كان يف حجر ميمونة زوج النيب
 . » الصُّورَةُ  ِفيهِ  بـَْيًتا ِئَكةُ الاْلمَ  َتْدُخلُ  ال «قال :   ي اهللا عنه حدثه أن النيبأبا طلحة رض

قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا حنن يف بيته بسرت فيه تصاوير ، فقلت لعبيد اهللا 
: ال ،  رقم يف ثوب أال مسعته ، قلت إالأمل حيدثنا يف التصاوير ، فقال : إنه قال : اخلوالين 

  قال : بلى قد ذكره . 
ورواه مسلم أيًضا وأبو داود من حديث سعيد بن يسار عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا     

 َتْدُخلُ  ال «يقول :   ي اهللا عنه قال : مسعت رسول اهللاضعنه عن أيب طلحة األنصاري ر 
لق بنا إىل أم املؤمنني عائشة نسأهلا عن ذلك وقال : انط » ِمتْثَالٌ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا ِئَكةُ الاْلمَ 

 بكذا وكذا فهل مسعت النيب  فانطلقنا قلنا : يا أم املؤمنني إن أبا طلحة حدثنا عن رسول اهللا
  قالت : ال ولكن سأحدثكم مبا رأيته فعل . خرج رسول اهللا؟ يذكر ذلك   يف بعض

سرتته على العرض فلما جاء استقبلته فأخذت منطًا كان لنا ف، مغازيه وكنت أحتنيَّ قفوله 
فقلت : السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته احلمد هللا الذي أعزكَّ وأكرمك ، فنظر 
إىل البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيًئا ورأيت الكراهة يف وجهه فأتى النمط حىت هتكه ، مث 

ته قالت : فقطعته وجعل.  » َواللَِّنبَ  احلَِْجارَةَ  َنْكُسوَ  َأنْ  قـََناَرزَ  ِفيَما يَْأُمْرنَا ملَْ  اللَّهَ  ِإنَّ  «قال : 
ما ليًفا فلم ينكر ذلك عليَّ وسادتني وح . هذه رواية أيب داود وهي أمت من رواية مسلم .  شو

  البيهقي بنحو رواية مسلم . ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحو رواية أيب داود ورواه 
 طلحة عن عبيد اهللا بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أيب : الحديث التاسع عشر    

 طَْلَحةَ  أَبُو َفَدَعا رضي اهللا عنه ُحنَـْيفٍ  ْبنَ  َسْهلَ  ِعْنَدهُ  فـََوَجدَ  قَالَ  يـَُعوُدهُ رضي اهللا عنه  األنصاري
  النيبُّ ِفيَها  قَالَ وَ ،  َتَصاِويرَ  ِفيهِ  نَّ أل:  قَالَ ؟  تـَْنزُِعهُ  ملَِ :  َسْهلُ  َلهُ  فـََقالَ  َحتِْتهِ  َمنَطًا نَـزَعيَـ  ِإْنَسانًا

 َوَلِكنَّهُ ،  بـََلى:  قَالَ .  » ثـَْوبٍ  ِيف  َرْقًما َكانَ  َما الإِ  « : يـَُقلْ  ملَْ و أَ :  َسْهلٌ  قَالَ .  َعِلْمتَ  َقدْ  َما
ي : ذئي وابن حبان والبيهقي ، وقال الرتم. رواه مالك وأمحد والرتمذي والنسا لِنَـْفِسي َأْطَيبُ 

  هذا حديث حسن صحيح .
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عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أن رافع بن إسحاق ، موىل الشفا  : الحديث العشرون
قال : دخلت أنا وعبد اهللا بن أيب طلحة على أيب سعيد اخلدري نعوده فقال لنا أبو  ه، أخرب 

شك .  » َتَصاِويرُ  أَوْ  َمتَاثِيلُ  يهِ فِ  بـَْيًتا َتْدُخلُ  ال ِئَكةَ الاْلمَ  َأنَّ  «:   أخربنا رسول اهللا سعيد :
حبان وقال ائي وابن إسحاق ال يدري أيتهما قال أبو سعيد . رواه مالك وأمحد والرتمذي والنس

  ا حديث حسن صحيح . ذه الرتمذي :
ي اهللا ضر أن أم حبيبة وأم سلمة ي اهللا عنها ضشة ر ئعن عا : الحديث الحادي والعشرون    
 ِإَذا أُولَِئكَ  ِإنَّ  « فقال :  ا ذلك للنيبتينها باحلبشة فيها تصاوير فذكر ا كنيسة رأرتذكما عنه
 ِشرَارُ  ُأولَِئكَ فَ  الصَُّورَ  كَ لتِ  ِفيهِ  َوَصوَُّروا َمْسِجًدا قـَْربِهِ  َعَلى بـَنَـْوا َفَماتَ  الصَّاِلحُ  الرَُّجلُ  ِفيِهمْ  َكانَ 
  اه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان والبيهقي . . رو  » اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهِ  ِعْندَ  اْخلَْلقِ 
لعن   أن النيب(  ضي اهللا عنهعن أيب جحيفة ، ر  : الحديث الثاني والعشرون    

  رواه اإلمام أمحد والبخاري وأبو داود الطيالسي وابن حبان والبيهقي . .  )املصورين 
 «:   قال : قال رسول اهللا رضي اهللا عنهعن أيب هريرة  :الحديث الثالث والعشرون     
َنانِ  َلهُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  النَّارِ  ِمنْ  ُعُنقٌ  َخيْرُجُ   ِإينِّ :  يـَُقولُ   يـَْنِطقُ  َوِلَسانٌ ،  انْسَمعُ ت َوأُُذنَانِ  انْبِصرُ ت َعيـْ

رواه اإلمام .  » َواْلُمَصوِّرِينَ  رَ آخَ  ِإَهلًا اللَّهِ  َمعَ  ادََّعى َمنْ  َوِبُكلِّ  َعِنيدٍ  َجبَّارٍ  ِبُكلِّ  ثَةٍ البِثَ  وُكِّْلتُ 
  أمحد والرتمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

 ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َمعَ  َدَخْلتُ بن عمرو بن جرير قال : عن أيب زرعة  : الحديث الرابع والعشرون    
 «:  يـَُقولُ   هِ اللَّ  َرُسولَ  مسَِْعتُ :  َقالَ ن بن احلكم فرأى فيها تصاوير وهي تبىن : فَـ امرو  َدار

 ْلَيْخُلُقوا وَ أَ  َحبَّةً  ْلَيْخُلُقوا وَ أَ  َذرَّةً  فـَْلَيْخُلُقوا َكَخْلِقي َخيُْلقُ  َذَهبَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ يقول اهللا عز وجل 
ولفظ ، فظ أمحد وحنوه عند مسلم لوهذا ، رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم .  » شعرية

 مسَِْعتُ  قَالَ  ُيَصوِّرُ  ُمَصوِّرًا َهاالَأعْ  فـََرَأى بِاْلَمِديَنةِ  َدارًا ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َمعَ  َدَخْلتُ  « : البخاري قال
 . » َذرَّةً  َوْلَيْخُلُقوا َحبَّةً  فـَْلَيْخُلُقوا َكَخْلِقي َخيُْلقُ  َذَهبَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ :  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ 

بنحو رواية أمحد ومسلم . ورواه ابن  اب التوحيد من صحيحهوروى أيًضا املرفوع منه يف كت
من ألفاظ األوامر اليت  »فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة  «:   حبان يف صحيحه مث قال قوله

  مرادها التعجيز . انتهى . 
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 َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ رضي اهللا عنه ورواه اإلمام أمحد أيًضا من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة     
 َذرَّةً  لَِيْخُلُقوا َأوْ  بـَُعوَضةً  فـَْلَيْخُلُقوا َكَخْلِقي َخيُْلقُ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  قَالَ  «:   اللَّهِ 
« .  

 كنا مع: وامسه مسلم بن صبيح  قال  -عن أيب الضحى  :الحديث الخامس والعشرون     
 مسَِْعتُ  قَالَ  « : متاثيل فقال : مسعت عبد اهللا قال ى يف صفتهمسروق يف دار يسار بن منري فرأ

 رواه اإلمام أمحد.  » اْلُمَصوُِّرونَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهِ  ِعْندَ  َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدَّ  ِإنَّ  يـَُقولُ :   النَِّيبَّ 
بيح فظ البخاري . ويف رواية ألمحد ومسلم عن مسلم بن صوالبخاري ومسلم والنسائي وهذا ل

.  ِكْسَرى َمتَاثِيلُ  َهَذا:  َمْسُروقٌ  فـََقالَ ،  َمْرميََ  َمتَاثِيلُ  ِفيهِ  بـَْيتٍ  ِيف  َمْسُروقٍ  َمعَ  ُكْنتُ  (قال : 
 رضي اهللا عنه َمْسُعودٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِْعتُ  ِإينِّ  أََما:  َمْسُروقٌ  فـََقالَ .  َمْرميََ  َمتَاثِيلُ  هَهذَ  ال:  فـَُقْلتُ 
. ويف رواية ألمحد  » اْلُمَصوُِّرونَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدُّ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  : يـَُقولُ 

 النَّاسِ  َأَشدَّ  ِإنَّ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  رضي اهللا عنه اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ومسلم أيًضا عن
  . » ُرونَ اْلُمَصوِّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا

بن عن عبد اهللا  -بن سلمة قيق شوامسه  -عن أيب وائل  :الحديث السادس والعشرون 
 َنِيبٌّ  قـَتَـَلهُ  َرُجلٌ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدُّ  «:  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  مسعود رضي اهللا عنه

رواه اإلمام أمحد وإسناده صحيح . قال ابن .  » اْلُمَمثِِّلنيَ  ِمنْ  لٌ َوُممَثِّ  َلةٍ الضَ  َوِإَمامُ  نَِبيًّا قـََتلَ  أَوْ 
، أي : مصور يقال مثلث  »أشد الناس عذابًا ممثل من املمثلني  «األثري يف النهاية وفيه : 

متثاله ومّثل الشيء  يءبالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثاًال . والتمثال االسم منه . وظلُّ كل ش
  هه به وجعله مثله وعلى مثاله . انتهى . وَشببالشيء سواه 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ عن عبد اهللا : احلديث السابع والعشرون      :  قَالَ     اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْخبَـَرهُ  َعنـْ
اإلمام رواه .  » َخَلْقُتمْ  َما اَأْحُيو  َهلُمْ  يـَُقالُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يـَُعذَّبُونَ  الصَُّورَ  َهِذهِ  َيْصنَـُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  «

  والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي .  أمحد
 ِإنَّ  «قال :   اللَّهِ  َرُسولُ أنَّ ي اهللا عنها ضر  عن عائشة :لحديث الثامن والعشرون ا    

بُونَ  الصَُّورِ  َهِذهِ  َأْصَحابَ  مام أمحد رواه اإل.  ) ْقُتمْ َخلَ  َما َأْحُيوا َهلُمْ  َويـَُقالُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يـَُعذَّ
  .  ةماجوالبخاري والنسائي وابن 
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 «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ رضي اهللا عنه : عن أيب هريرة  :الحديث التاسع والعشرون     
واه اإلمام أمحد ر .  » بَِناِفخٍ  َولَْيسَ  الرُّوحَ  ِفيَها يـَنـُْفخَ  َأنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُكلِّفَ  ُصورَةً  َصوَّرَ  َمنْ 

  والنسائي  . 
 َمنْ  «:  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ رضي اهللا عنهما  ُعَمرَ  ْبنُ عن عبد اهللا  :الحديث الثالثون     
  رواه اإلمام أمحد . .  » بَِناِفخٍ  َولَْيسَ  ِفيَها يـَنـُْفخَ  َأنْ  ُكلِّفَ  -  لفظ َويف - ُعذِّبَ  ُصوَرةً  َصوَّرَ 
ًدا مسَِْعتُ  رضي اهللا عنهماعن ابن عباس  :الثالثون الحديث الحادي و       «:  يـَُقولُ   ُحمَمَّ
نـَْيا ِيف  ُصورَةً  َصوَّرَ  َمنْ  رواه اإلمام  . » بَِناِفخٍ  َولَْيسَ  الرُّوحَ  ِفيَها يـَنـُْفخَ  َأنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُكلِّفَ  الدُّ

صحيحه . ولفظ  تاب اللباس منكا لفظ البخاري يف  ذوه، أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي 
بَهُ  ُصورَةً  َصوَّرَ  َمنْ  «الرتمذي :  .  » ِفيَها بَِناِفخٍ  َولَْيسَ  - الرُّوحَ  يـَْعِين  - ِفيَها يـَنـُْفخَ  َحىتَّ  اللَّهُ  َعذَّ

مث قال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال : ويف الباب عن عبد اهللا بن مسعود وأيب 
  ابن عمر .هريرة وأيب جحيفة وعائشة و 

 َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِعْندَ  ُكْنتُ :  قَالَ بن مالك ر بن أنس ضنعن ال :الحديث الثاني والثالثون     
َياهُ  ِمنْ  َشْيًئا  اللَّهِ  َنِيبِّ  ِإَىل  ُيْسِندُ  ال النَّاسَ  يـُْفِيت  َوُهوَ رضي اهللا عنهما   ِمنْ  َرُجلٌ  َجاَءهُ  َحىتَّ  فـُتـْ

 َعبَّاسٍ  اْبنُ  َلهُ  فـََقالَ ،  التََّصاِويرَ  َهِذهِ  ُأَصوِّرُ  َوِإينِّ  اْلِعرَاقِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  ينِّ إِ :  فـََقالَ  اْلِعرَاقِ  َأْهلِ 
 مسَِْعتُ رضي اهللا عنهما  َعبَّاسٍ  اْبنُ  فـََقالَ .  َفَدنَا.  ثًاالثَ  أَوْ  َمرَّتـَْنيِ  ِإمَّا اْدنُهْ :  رضي اهللا عنهما

نـَْيا ِيف  ُصورَةً  َصوَّرَ  َمنْ  «:  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ   َولَْيسَ  الرُّوحَ  ِفيهِ  يـَنـُْفخَ  َأنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُيَكلَّفُ  الدُّ
  رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والنسائي وهذا لفظ أمحد ..  » بَِناِفخٍ 

 ِعْندَ  ُكْنتُ  «: ورواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم أيًضا من حديث سعيد بن أيب احلسن قال 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َا ِإْنَسانٌ  ِإينِّ  َعبَّاسٍ  أَبَا يَا:  فـََقالَ  َرُجلٌ  أَتَاهُ  ِإذْ  َعنـْ َعةِ  ِمنْ  َمِعيَشِيت  ِإمنَّ  َصنـْ
 ْعتُ مسَِ  َما الإِ  ُأَحدُِّثكَ  الرضي اهللا عنهما  : أ َعبَّاسٍ  اْبنُ  فـََقالَ  التََّصاِويرَ  َهِذهِ  َأْصَنعُ  َوِإينِّ  َيِدي
ْعُتهُ ؟   اللَّهِ  َرُسولِ مْن  بُهُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ُصورَةً  َصوَّرَ  َمنْ  «:  يـَُقولُ  مسَِ  الرُّوحَ  ِفيَها يـَنـُْفخَ  َحىتَّ  ُمَعذِّ

فربا الرجل ربوة شديدة واْصّفرَّ وجهه فقاَل : وْحيََك إْن أبيت إال أْن .  » أََبًدا ِفيَها بَِناِفخٍ  َولَْيسَ 
ذا هذا لفظ البخاري يف كتاب البيوع من الشجر ، كل شيء ليس فيه الروح .  تصنع فعليك 

  صحيحه . 
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 َهِذهِ  ُأَصوِّرُ  َرُجلٌ  ِإينِّ  اْلَعبَّاسِ  أَبَا يَا:  فـََقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ ولفظ أمحد قال :     
 رَْأِسهِ  َعَلى َيَدهُ  َوَضعَ  َحىتَّ  ِمْنهُ  َفَدنَا.  ِمينِّ  اْدنُ :  قَالَ ؟  ِفيَها َفأَْفِتِين  الصَُّورَ  َهِذهِ  َوَأْصَنعُ  الصَُّورَ 

 ُكلُّ  «:  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  مسَِْعتُ ؟ قَاَل   اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  مسَِْعتُ  ِمبَا أُنـَبُِّئكَ :  قَالَ 
بُهُ  نـَْفسٌ  َصوََّرَها ُصوَرةٍ  ِبُكلِّ  َلهُ  ُجيَْعلُ  النَّارِ  ِيف  ُمَصوِّرٍ   الفَاعِ  بُدَّ  ال ُكْنتَ  فَِإنْ .  » َجَهنَّمَ  ِيف  تـَُعذِّ
  وقد رواه مسلم بنحو رواية أمحد .  . ) َلهُ  نـَْفسَ  ال َوَما الشََّجرَ  فَاْجَعلْ 

ا   عن عائشة زوج النيب :الحديث الثالث والثالثون       َعَذابًا النَّاسِ  َأَشدُّ إنَّ  ( : قَاَلتْ أ
ألن مثله ال رواه النسائي موقوفًا وله حكم املرفوع . ) ِه َخْلقِ اهللا يف  ُيَضاُهونَ  الَِّذينَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 
من ِقَبِل الرأي وإمنا يقال عن توقيٍف ، وقد تقدم مرفوًعا من حديث عبد الرمحن بن  يقال

سم عن وتقدم أيًضا حنوه يف رواية الزهري عن القاالقاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها ، 
  عائشة رضي اهللا عنها . 

عن أيب حممد اهلذيل ، ويكىن أيًضا بأيب مورع ، عن علي  :الحديث الرابع والثالثون     
 َيدَعُ  الفَ  اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  يـَْنطَِلقُ  أَيُُّكمْ :  فـََقالَ  َجَنازَةٍ  ِيف   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  (ي اهللا عنه قال : ضر 
َا رًا الوَ ،  هُ َكَسرَ  الإِ  َوثـًَنا ِ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا أَنَا:  َرُجلٌ  فـََقالَ .  » َلطََّخَها الإِ  ُصورَةً  الوَ ،  َسوَّاهُ  الإِ  قـَبـْ
 َقالَ .  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا أَْنطَِلقُ  أَنَا:  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليٌّ  فـََقالَ  فـََرَجعَ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلَ  فـََهابَ  فَاْنطََلقَ . 
َا أَدَعْ  ملَْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:  فـََقالَ  َرَجعَ  ُمثَّ  فَاْنطََلقَ .  » طَِلقْ فَانْ  «:  ًرا الوَ ،  َكَسْرتُهُ  الإِ  َوثـًَنا ِ  الإِ  قـَبـْ

َعةِ  َعادَ  َمنْ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  ُمثَّ .  َلطَّْختـَُها الإِ  ُصورَةً  الوَ  ، َسوَّيـُْتهُ   فـََقدْ  َهَذا ِمنْ  َشْيءٍ  ِلَصنـْ
رواه اإلمام أمحد وابنه عبد اهللا يف زوائد املسند من طرق عن .  »  ُحمَمَّدٍ  َعَلى أُْنزِلَ  ِمبَا َكَفرَ 

قال املنذري رضي اهللا عنه  عن أيب حممد اهلذيل عن علي - وهو ابن عتيبة  -شعبة عن احلكم 
شاكر يف تعليقه إسناده جيد إن شاء اهللا وحسنه الشيخ أمحد حممد .  )الرتغيب والرتهيب ( يف 

  على مسند اإلمام أمحد .
  عنده .  هين يف الرجال فروايته هذا احلديث تدل على قوة إسناددقلت : وشعبة من املتشد    
 عبة عن احلكم عن أيب حممد اهلذيل عن عليشوقد رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن     

 نْ مَ  «    :  آخره : فقال رسول اهللافذكره بنحو رواية أمحد إال أنه قال يف رضي اهللا عنه 
أيب  فقال فيه قوًال شديدًا . ولبعض هذا احلديث شاهد من حديث »ا هَ نْـ شيء مِ  لصنعةِ  ادَ عَ 

  وقد تقدم يف أول األحاديث . اهللا عنه ي ضر اهلياج األسدي عن علي 
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 نلنهي عيف ا  فليتأمل املبيحون للتصوير ما ذكرته من األحاديث الثابتة عن النيب    
ديد فيه حق التأمل ، وليتقوا اهللا يف أنفسهم وفيمن يعمل بفتاويهم الباطلة من شالتصوير والت

بهة شباه العوام من ذوي اجلهل املركب الذين يسارعون إىل استحالل احملرمات بأدىن شالعوام وأ
التصوير ، وال  ، وال يأمنوا أن يكون هلم نصيب وافر من أوزار الذين يعملون بفتاويهم يف حتليل

فقد قال عكرمة   ذية اهللا تعاىل وأذية رسول اهللايأمنوا أيًضا أن يكون هلم نصيب وافر من أ
نـَْيا َوا ﴿يف الكالم على قول اهللا تعاىل :  ِخَرِة إلِإنَّ الَِّذيَن يـُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اللَُّه ِيف الدُّ

ا نزلت يف املصورين ﴾ يناً َوَأَعدَّ َهلُْم َعَذاباً مُّهِ  حامت أيب وابن  بة وابن جريرشي. رواه ابن أيب  : أ
خمشري وابن اجلوزي والقرطيب وابن كثري يف ة . وذكره املاوردي والبغوي والز وأبو نعيم يف احللي

تفاسريهم . وعكرمة ال يقول هذا من قبل رأيه فلعله مسعه من ابن عباس ، رضي اهللا عنهما ، 
  ريه من الصحابة الذين هلم علم بأسباب النزول واهللا أعلم . أو من غ

وينبغي ملن أخطأ يف فتيا أو يف غريها من األقوال أو األعمال أن يبادر إىل التوبة مما أخطأ     
 اخلَْطَّاِئنيَ  َخيـْرُ و  َخطَّاءٌ  آَدمَ  بين ُكلُّ  «: أنه قال   على اخلطأ فقد جاء عن النيب رّ صِ فيه وال يُ 

والدارمي واحلاكم من حديث أنس رضي اهللا  ةرواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماج » وَّابُونَ التـَّ 
  عنه ، وصححه احلاكم وقال الذهيب صحيح على لني . 

فقد جاء الوعيد على ذلك يف ، وليحذر املؤمن الناصح لنفسه من اإلصرار على اخلطأ      
 «:  يـَُقولُ  ِمْنَربِهِ  َعَلى  النَِّيبَّ  مسَِعَ  أَنَّهُ  امنهرضي اهللا عحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

اإلمام  رواه.  » يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  فـََعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّونَ  الَِّذينَ  لِْلُمِصرِّينَ  َوْيلٌ ،  اْلَقْولِ  ْقَماعِ أل َوْيلٌ 
  أمحد بأسانيد جيدة وصححه أمحد حممد شاكر يف تعليقه على املسند . 

يف حترمي   لألحاديث الثابتة عن النيبحيث كانت فتاوى املفتني حبل التصوير خمالفة و     
التصوير والتشديد فيه فأنه جيب عليهم أن يبادر إىل التوبة والرجوع عن هذا اخلطأ العظيم . وال 

 ﴿فيستحقوا الويل على اإلصرار ، وال ينسوا قول اهللا تعاىل :   يصروا على خمالفة أقوال النيب
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    . ﴾ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

ه . وال ويرينا الباطل باطًال ويرزقنا اجتناب إتباعهواهللا املسؤول أن يرينا وإياهم احلق حًقا ويرزقنا 
  ل .جيعله متلبًسا علينا فنض
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* * *  

  فصل
  

ضمن حترمي توقد اشتملت األحاديث اليت تقدم ذكرها على فوائد كثرية وأمور مهمة ت    
التصوير لكل ما فيه روح ، وتتضمن الرد على املبيحني لتصوير ذوات األرواح مبجرد اآلراء 

  املخالفة لألحاديث الصحيحة اليت ليس لشيء منها ناسخ وال خمصص . 
هنا للتحرمي كما قد ا ن اختاذها يف البيوت . والنهي ه: النهي عن صناعة الصور وع األولى    

كرها يف ذ منصوًصا عليه يف رواية اإلمام أمحد عن معاوية رضي اهللا عنه . وقد تقدم ذلك جاء 
  ًضا أمر النيباحلديث الثاين من األحاديث اليت تقدم ذكرها فلرتاجع . ويدل على التحرمي أي

. السرت  ي فيه الصور وتغريه وغضبه حني رأى الصور يفبطمس الصور وحموها وهتكه للسرت الذ
م أ  وما جاء أيًضا عن النيب م يف النار وأ د الناس عذابًا يوم شأنه لعن املصورين وأخرب أ

ذا يدل مبفرده على حترمي التصوير دة يف هالقيامة . فكل حديث من األحاديث الوار 
  وباجتماعها يزداد التحرمي شدة . 

ا ذرضي اهللا عنه . وه يف رواية اإلمام أمحد عن معاوية : النص على حترمي التصوير ةالثاني    
النص حيب أن يقابل بالقبول والتسليم ، وحترمي معارضته واإلفتاء خبالفه ، ومن أفىت خبالفه فهو 

َعْن أَْمرِِه َأن  فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفونَ  ﴿: متعرض للفتنة أو العذاب األليم ألن اهللا تعاىل يقول 
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    .  ﴾ ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

م يف النار  : أن التصوير من الكبائر الثالثة     ويدل على ذلك لعن املصورين واإلخبار بأ
م أشد الناس عذابًا يوم القيامة ، وكذلك وصفهم بالظلم . وقد قال النووي يف  شرح  (وأ

ل أصحابنا وغريهم من العلماء تصوير صورة احليوان حرام شديد التحرمي وهو من قا )مسلم 
ذا الوعيد الشديد املذكور يف األحاديث . وسواء صنعه مبا ميتهن أو  الكبائر ألنه متوعد عليه 

وسواء ما كان يف ثوب أو  خللق اهللا تعاىل .اهاة ضبغريه فصنعته حرام بكل حال ألن فيه م
قال : وال فرق يف هذا كله بني  أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غريها .بساط أو درهم 

  له .، وما ال ظل ما له ظل 
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ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن هذا تلخيص مذهبنا يف املسألة     
  بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأيب حنيفة وغريهم . 

ا ينهى عما كان له ظل وال بأس بالصورة اليت ليس هلا ظل ، وهذا السلف : إمن ضوقال بع    
الصورة فيه ال يشك أحد أنه مذموم وليس   مذهب باطل فإن السرت الذي أنكر النيب

  لصورته ظل مع باقي األحاديث املطلقة يف كل صورة . 
ودخول البيت وقال الزهري : النهي يف الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ،     

ئط أو ثوب أو بساط الذي هي فيه سواء كانت رقًما يف ثوب أو غري رقم وسواء كانت يف حا
ممتهن أو غري ممتهن عمًال بظاهر األحاديث السيما حديث النمرقة . قال : وهذا مذهب 

  قوي . انتهى . 
سواء يف ذلك  : أما الصورة فهي ما تصور من احليوان )معامل السنن  (وقال اخلطايب يف     

واملصورة ،  راجلداخص له من املنقوشة يف شما ال مة اليت هلا أشخاص و ئالصورة املنصوبة القا
العلماء فيما كان منها يف األمناط اليت توطأ وتداس  ضفيها ويف الفرش واألمناط . وقد رخص بع

  باألرجل . انتهى ؟ 
ش اليت فيها الصور إذا كانت توطأ قلت : ما رخص بعض العلماء يف اختاذ األمناط والفر     

وهي وغري القائمة ، هلا . فأما صناعة التصاوير القائمة وُتداس باألرجل ألن يف ذلك إهانة 
والفرش والثياب فما علمت عن أحد من العلماء املعتربين أنه رخص فيها .  املصورة يف اجلدر

وقبله بزمان غري بعيد وما زماننا إىل اِإلِ◌فتاء بغري ثبت من أهل فيها املتسرعون وإمنا رخص 
    . أكثرهم يف زماننا ، هدانا اهللا وإياهم ومحانا مجيًعا من معصيته ومعصية رسوله 

) يف الكالم على حديث عائشة يف النمرقة يستفاد حلافظ ابن حجر يف ( فتح الباري وقال ا
، وال بني أن تكون مدهونة  منه أنه ال فرق يف حترمي التصوير بني أن تكون الصورة هلا ظل أو ال

  أو منقورة أو منسوجة خالفًا ملن استثىن النسج وادعى أنه ليس بتصوير . انتهى . أو منقوشة 
اختاذها وما جاء من النص على حترمي ذلك : أن عموم النهي عن صناعة الصور وعن  الرابعة

:  رضي اهللا عنهما ل ابن عباسيشمل تصوير الرأس وحده لقو رضي اهللا عنه  يف حديث معاوية
) بإسناد أس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة ) . رواه أبو داود يف ( كتاب املسائل ( الصورة الر 

. وروى أبو داود أيًضا عن عكرمة حنوه وإسناده صحيح على على شرط البخاري صحيح 
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قول ا ذشرط البخاري . قال أبو داود : ومسعت أمحد يقول : الصورة الرأس . واألصل يف ه
.   ففعل رسول اهللا.  » ُمْر برأس التمثال فليقطع فيصري كهيئة الشجرة «:   جربيل للنيب

وقد تقدم هذا يف احلديث العاشر فلرياجع ففيه دليل على أن احملذور يف تصوير الرأس وأنه هو 
  الذي جيب حموه وإزالته .

ا جاء من النص على حترمي : أن عموم النهي عن صناعة الصور وعن اختاذها وم الخامسة    
ي اهللا عنه يشمل تصوير الوجه وحده إلطالق اسم الصورة عليه يف  ضذلك يف حديث معاوية ر 

الذي يعرفه خاصة الناس ،  فوكالم الصحابة وكالم أهل اللغة ويف العر   كالم النيب
  فقد جاء يف عدة أحاديث :   وعامتهم . فأما إطالق ذلك عليه يف كالم النيب

أن تضرب  ى رسول اهللا  (ي اهللا عنه قال : ض: عن سامل عن أبيه ر  منها األول    
  ) يعين الوجه . رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . الصورة 

) : حدثنا عبيد اهللا بن موسى وقال البخاري يف صحيحه ( باب الوسم والعلم يف الصورة     
ما أنه كره أن تـُْعلم الصورة ، وقال ابن عمر رضي اهللا عنهعمر  عن حنظلة عن سامل عن ابن

ى النيب ما : رضي اهللا عنه  ) . ( عن حنظلة تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي  أن تضرب
  .  »تضرب الصورة  «وقال : 

أو وسم . قال احلافظ ابن حجر عالمة من كي قوله : أن تـُْعلم الصورة أي جيعل يف الوجه     
) : واملراد بالصورة الوجه . قال : وقد أخرج اإلمساعيلي احلديث من طريق اري ( فتح الب يف

أن تضرب  آخر عنه () ، ومن وجه أن تضرب وجوه البهائم  وكيع عن حنظلة بلفظ : (
بكر الربساين وإسحاق بن سليمان بن . وأخرجه أيًضا من طريق حممد . يعين الوجه ) الصورة 

ا يسأل عن العلم يف الصورة فقال : كان ابن عمر مسعت سامل ن حنظلة قال :الرازي كالمها ع
يعين . ) ى أن تضرب الصورة   أن النيب( كره أن تعلم الصورة وبلغنا يا ي اهللا عنهمضر 
     الوجه . انتهى . الصورةب

 تَِلجُ  ُزْمَرةٍ  أَوَّلُ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ اهللا عنه ، قال :  رضيعن أيب هريرة  الحديث الثاني    
َلةَ  اْلَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَلى مْ ُصوره اْجلَنَّةَ  رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وابن .  » اْلَبْدرِ  لَيـْ

  ماجه ، وقال الرتمذي : هذا حديث صحيح . 
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بن ا واملراد بالصور يف هذا احلديث الوجوه خاصة ملا يف الصحيحني عن أيب حازم عن سهل    
 ِماَئةِ  َسْبعُ  َأوْ  َسبـُْعونَ  أُمَِّيت  ِمنْ  اْجلَنَّةَ  لََيْدُخَلنَّ  «:  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ سعد رضي اهللا عنه 

 َيْدُخلَ  َحىتَّ  أَوَُّهلُمْ  َيْدُخلُ  ال بـَْعًضا بـَْعُضُهمْ  آِخذٌ  ُمَتَماِسُكونَ  قَالَ  أَيـُُّهَما َحازِمٍ  أَبُو َيْدرِي ال أَْلفٍ 
َلةَ  اْلَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَلى ُوُجوُهُهمْ  ُرُهمْ آخِ  وروى اإلمام أمحد ومسلم عن جابر بن عبد .  » اْلَبْدرِ  لَيـْ

فتنجو أول زمرة  «:  -فذكر احلديث وفيه  –قال   اهللا ، رضي اهللا عنها أن رسول اهللا
  . احلديث  »سبعون ألًفا ال حياسبون وجوههم كالقمر ليلة البدر 

 «:  أمحد أيضًا عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا  وروى اإلمام
  .  »أُعطيُت سبعني ألًفا يدخلون اجلنة بغري حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر 

ا الوجوه رضي اهللا عنه  يف حديث أيب هريرة هذه األحاديث بيان املراد بالصورففي      وأ
  خاصة . 

 ِإنَّ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ رضي اهللا عنه  اْخلُْدرِيُّ  َسِعيدٍ أيب وعن  الحديث الثالث    
َلةَ  اْلَقَمرِ  ُصوَرةِ  ِمْثلِ  َعَلى ُوُجوِهِهمْ  ُصوَرةُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْجلَنَّةَ  َتْدُخلُ  ُزْمَرةٍ  أَوَّلَ  احلديث  . » اْلَبْدرِ  لَيـْ

  حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أمحد .رواه اإلمام أمحد والرتمذي  وقال : هذا 
ويف هذا احلديث ، والذي قبله ، تشبيه صورة الزمرة األوىل من أهل اجلنة بصورة القمر .     

ومن املعلوم أن القمر ليس فيه إّال صورة الوجه وحده فدل هذا على أن الوجه وحده يسمى 
  جسم . بعض أو  جسمصورة فيحرم تصويره سواء كان مفرًدا بالتصوير أو كان معه 

 يقول  اهللا رسول مسعت:  قالرضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدري  الحديث الرابع    
 كصورة صورته رجالً  رأيت «:  قال ليلة اإلسراء الثالثة السماء يف رآه حني يوسف يصف وهو
 رواه احلاكم يف.  » يوسف أخوك وه:  قال ؟ هذا من جربيل يا:  فقلت ، البدر ليلة القمر

  ، وفيه إطالق اسم الصورة على الوجه ألنه هو الذي يشبه صورة القمر . مستدركه 
 َأوْ  َأَحدُُكمْ  َخيَْشى أََما «:  قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ رضي اهللا عنه عن أيب هريرة  الحديث الخامس    

 ُصوَرَتهُ  اللَّهُ  َجيَْعلَ  أَوْ  ِمحَارٍ  رَْأسَ  رَْأَسهُ  لَّهُ ال َجيَْعلَ  َأنْ  َمامِ إلا قـَْبلَ  رَْأَسهُ  َرَفعَ  ِإَذا َأَحدُُكمْ  َخيَْشى الأَ 
  رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وأهل السنن ، وهذا لفظ البخاري . .  ِمحَارٍ  ُصورَةَ 
أن جيعل اهللا وجهه وجه محار  «: واملراد بالصورة يف هذا احلديث الوجه ملا يف رواية ملسلم     

  يان املراد بالصورة يف الرواية األوىل . ففي هذه الرواية ب.  »
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 َسَجدَ  ِإَذا َكانَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنهعن علي بن أيب طالب  الحديث السادس    
 َوَصوََّرهُ  َخَلَقهُ  لِلَِّذي َوْجِهي َسَجدَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  َأْسَلْمتُ  َوَلكَ  َسَجْدتُ  َلكَ  اللَُّهمَّ :  يـَُقولُ 

رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو .  » اْخلَاِلِقنيَ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  تـََباَركَ  َوَبَصَرهُ  َمسَْعهُ  َوَشقَّ  ُصوَرَتهُ  َفَأْحَسنَ 
  والدارقطين . وهذا لفظ النسائي .  داود والنسائي

 واقَالُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َزَمنِ  ِيف  نَاًسا َأنَّ رضي اهللا عنه  عن أيب سعيد اخلدري الحديث السابع    
. احلديث بطوله  » نـََعمْ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ ؟  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َربـََّنا نـََرى َهلْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: 

 بَِأَشدَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما بَِيِدهِ  نـَْفِسي فـََوالَِّذي النَّارِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َخَلصَ  ِإَذا َحىتَّ  «وفيه : 
ْخَواِِمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  لِلَّهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنْ  احلَْقِّ  اْسِتْقَصاءِ  ِيف  هِ لِلَّ  ُمَناَشَدةً   َربـََّنا يـَُقوُلونَ  النَّارِ  ِيف  الَِّذينَ  ِإلِ
 النَّارِ  َعَلى ُصَورُُهمْ  فـَُتَحرَّمُ  َعَرفْـُتمْ  َمنْ  َأْخرُِجوا َهلُمْ  فـَيـَُقالُ  َوَحيُجُّونَ  َوُيَصلُّونَ  َمَعَنا َيُصوُمونَ  َكانُوا

  احلديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم . .  »
 َعَرفْـُتمْ  َمنْ  َفَأْخرُِجوا اْذَهُبوا فـَيَـُقولُ  «:  قالوقد رواه اإلمام أمحد وابن ماجه ويف روايتهما     

 تَْأُكلُ  ال «ون قوله : . ورواه النسائي د ُصَوَرُهمْ  النَّارُ  تَْأُكلُ  ال ِبُصَورِِهمْ  فـَيَـْعرُِفونـَُهمْ  فـََيْأتُونـَُهمْ 
  .  » ُصَوَرُهمْ  النَّارُ 

واملراد بالصورة يف هذا احلديث الوجوه والدليل على ذلك ما رواه اإلمام أمحد ومسلم عن جابر 
 َحيَْرتُِقونَ  النَّارِ  ِمنْ  ُخيَْرُجونَ  قـَْوًما ِإنَّ  «:   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال : 

  .  اْجلَنَّةَ  اَيْدُخُلو  َحىتَّ  ُوُجوِهِهمْ  َدارَاتِ  الإِ  اِفيهَ 
 َحىتَّ : قال   ففيه أن رسول اهللا، فاعة الطويل شويدل على ذلك أيًضا ما جاء يف حديث ال 
 َأنْ  َيْشَهدُ  َكانَ  ِممَّنْ  رِجَ خيُْ  َأنْ  أَرَادَ  َمنْ  النَّارِ  ِمنْ  ُخيْرِجَ  َأنْ  َوأَرَادَ  ِعَبادِ ال بـَْنيَ  اْلَقَضاءِ  ِمنْ  اللَّهُ  فـَرَغَ  ِإَذا
 النَّارِ  َعَلى اللَّهُ  َحرَّمَ ،  السُُّجودِ  آثَارِ  َمةِ الِبعَ  فـَيَـْعرُِفونـَُهمْ  ُخيْرُِجوُهمْ  َأنْ  ِئَكةَ الاْلمَ  أََمرَ  اللَّهُ  الإِ  ِإَلهَ  ال
والبخاري ومسلم من حديث احلديث رواه اإلمام أمحد .  » السُُّجودِ  أَثـَرَ  آَدمَ  اْبنِ  ِمنْ  تَْأُكلَ  َأنْ 

  .  ئي وابن ماجه خمتصرًاورواه النسارضي اهللا عنه  ةأيب هرير 
وما ذكر يف هذا احلديث من حترمي أثر السجود على النار معناه حترمي دارات الوجوه من      

  اهللا عنه . العصاة املؤمنني على النار ، كما تقدم التصريح به يف حديث جابر ، رضي
وجوه هي الصور احملرمة على النار كما تقدم ذلك يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي َوَدارَات ال
  اهللا عنه . 
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ويف هذه األحاديث دليل على أن تصوير الوجوه داخل يف عموم النهي عن صناعة الصور     
واختاذها إلطالق اسم الصورة على الوجه يف حديث ابن عمر وما ذكر بعده من األحاديث 

  .       نيبالثابتة عن ال
اسم الصورة على الوجه يف كالم الصحابة ، رضي عنهم ، فقد رواه اإلمام إطالق وأما     

اهللا عنهما ، أنه كان عن عبد اهللا بن عمر ، رضي  من حديث سامل بن عبد اهللا بن عمرأمحد 
إسناده صحيح .  »عن ضرب الوجه   ى رسول اهللا «وقال : . يكره العلم يف الصورة 

  ى شرط مسلم . وقد رواه البخاري يف صحيحه واإلمساعيلي بنحوه وتقدم ذكره قريًبا . عل
 وروى اإلمام أمحد ومسلم والبخاري يف األدب املفرد من حديث هالل بن يساف ، قال :   
 ذلك فلطمها ، اشيئً  لرجل فقالت جارية فخرجت ، مقرن بن سويد دار يف البز نبيع كنا

 ، خادم إال لنا وما سبعة سابع رأيتين لقد ؟ وجهها ألطمت:  مقرن بن سويد له فقال ، الرجل
 بنسلم أن سويد مل. هذا لفظ البخاري . ويف رواية  يعتقها أن  النيب فأمره ، بعضنا فلطمها
  وجهها . )١(إال حر عجز عليك : قال للذي لطم وجه اخلادم  مقرن

. ويف رواية ملسلم عن سويد بن مقرن أن جارية  ورواه أبو داود مبثله . ورواه اإلمام أمحد بنحوه
له لطمها إنسان فقال له سويد : أما علمت أن الصورة حمرمة . ورواه البخاري يف األدب املفرد 

 رواية األوىل : عجز عليك إال ُحرّ لى ذلك قوله يف الوه واملراد بالصورة الوجه ويدل عبنح
إىل ما . أما عملت أن الصورة حمرمة : قوله برضي اهللا عنه  سويد بن مقرن شاروجهها . وأ

. رواه اإلمام أمحد ومسلم  »ذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه إ «أنه قال :   ثبت عن النيب
  ضي اهللا عنه .ألدب املفرد من حديث أيب هريرة ر وأبو داود والبخاري يف ا

،  »النهاية  «ثري يف وأما إطالق اسم الصورة على الوجه يف كالم أهل اللغة فقال ابن األ    
ويف حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة حمرمة : :  »لسان العرب  «وتبعه ابن منظور يف 

، ومنه احلديث : كره أن تعلم رب واللطم على الوجه ضأراد بالصورة الوجه وحترميها املنع من ال
: والصورة  »لعروس تاج ا «كي أو مسة . وقال مرتضى احلسيين يف الصورة أي جيعل يف الوجه  

  ابن األثري وابن منظور .  هالوجه . مث ذكر ما ذكر 
                                                 

ل عليك وبدا لك منه . قال اجلوهري : حر الوجه ما بدا من ) قال ابن األثري يف النهاية : حر الوجه ما أقب١(
  الوحنة ، يقال لطمه على حر وجهه .
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وأما إطالق اسم الصورة على الوجه يف عرف الناس فهو من املعلوم عند اخلاصة والعامة     
من الكبار والصغار إذا رأى صور وجوه الذين يعرفهم قال : هذه صورة فالن وهذه فكل عاقل 

   صورة فالن ال يشك يف ذلك .
وما قاله ، ومما ذكرته من األحاديث الصحيحة يف إطالق اسم الصورة على الوجه وحده     

، يف ذلك وما قاله أهل اللغة يف ذلك وما هو شائع  اابن عمر وسويد بن مقرن رضي اهللا عنهم
يف العرف عند الناس من إطالق اسم الصورة على الوجه وحده يعلم أن تصوير الوجه حرام 

ذلك اختاذ جسم ، وك ضالكبائر وسواء كان مفرًدا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعوكبرية من 
  فيما يداس وميتهن كالبساط والوسادة وحنومها .  ما فيه صورة الوجه إال

شروعية إزالة الصور باحملو إن أمكن ذلك كما فعل عمر رضي اهللا عنه : م السادسة    
مل يكن حموها فإنه يكتفي  ، فإن  بأمر من النيب بالصور اليت يف الكعبة فإنه حماها كلها

  .  » طمستها إالال تدع صورة  «:   بطمسها وتلطيخها مبا يزيل هيئتها لقول النيب
كل ما يقدر على طمسه من صور ذوات األرواح لقوله يف : أنه جيب طمس   السابعة    

النووي يف الكالم على هذا . قال  »طمستها  إالال تدع صورة  «:  رضي اهللا عنهحديث علي 
احلديث : فيه األمر بتغيري صور ذوات األرواح . وقال ابن القيم : هذا يدل على طمس الصور 
يف أي شيء كانت . قال املروذي : قلت ألمحد الرجل يكرتي البيت فريى فيه تصاوير ترى أن 

  هى . قال : نعم . قال ابن القيم : وحجته هذا احلديث الصحيح . انت ؟حيكها 
األرواح كل صورة من صور ذوات : أن األمر بطمس الصور عام فيدخل يف ذلك   الثامنة    

إذا  سواء كانت جمسدة أو كانت رمسًا ليست مبجسدة ، وسواء كانت تامة أو كانت ناقصة 
.  » طمستها ال تدع صورة إال «:   كان فيها صورة رأس أو وجه ألن النكرة يف قول النيب

  م فتشمل كل صورة .تقتضي العمو 
: أن عموم األمر بطمس الصور يشمل الرأس املصّور وحده فيجب طمسه عمًال  التاسعة    

ك أن الرأس هو أعظم مقصود من ش، وال  » طمستها إالال تدع صورة  «:   بقول النيب
ُمْر برأس التمثال فليقطع فيصري كهيئة  «:   قول جربيل للنيب كالصورة ويدل على ذل

  .   . ففعل رسول اهللا » جر الش
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إذا فرق بني الرأس واجلسد فقد زال احملذور ، كذلك إذا قطع من : وقد قال بعض الفقهاء     
الصورة ما ال تبقى احلياة بعد ذهابه كالصدر والبطن ، وكذلك إذا كانت رأًسا بال بدن ، وهذا 

،  » قطع فيصري كهيئة الشجرُمْر برأس التمثال فلي «:   القول مردود بقول جربيل للنيب
كثري من األحاديث اليت تقدم ذكرها . وقد تقدم   موماتبع . ومردود أيًضا  ففعل رسول اهللا

، الصورة الرأس ( ما أنه قال : رضي اهللا عنهما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس 
يف كتاب املسائل بإسناد رواه أبو داود . . وعن عكرمة حنوه  ) فليس هي صورةفإذا قطع الرأس 

صحيح . قال أبو داود : ومسعت أمحد يقول : الصورة الرأس . وقال املروذي : قلت أليب عبد 
  اهللا : فإن دخلت محاًما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس . قال : نعم . 

علم وأمحد يوما بعده من قول ابن عباس وعكرمة   ومما ذكرته من قول جربيل وفعل النيب    
الرأس يف الصورة وقع احملذور من التصوير أن حكم الصورة متعلق بوجود الرأس فإذا وجد 
عمًال مبا جاء  إزالته فإنه جيب طمسه  كنووجب قطع الرأس وإزالته إن أمكن ذلك وإن مل مت

  .  » طمستها الال تدع صورة إ «قال :   أن رسول اهللا رضي اهللا عنهعلي يف حديث 
مل الوجه املصّور وحده إلطالق اسم الصورة شأن عموم األمر بطمس الصور ي : رةشالعا    

  لك يف الفائدة اخلامسة فلرياجع . ذرًعا ولغة وعرفًا . وقد تقدم بيان شعليه 
أن طمس الصور من تغيري املنكر الذي جيب على كل مسلم حبسب  الحادية عشرة :    

حني هتك   كما فعل النيب،  الواجب عليه على التغيري بيده فذلك هو ، فمن قدر قدرته 
السرت الذي فيه الصور بيده الكرمية . وكما فعل ما أمره به جربيل من قطع رؤوس التصاوير اليت  

وكما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني حما الصور اليت يف ،   بيتهيف كانت يف سرت 
ده فإنه جيب عليه التغيري بلسانه فإن مل ومن مل يقدر على التغيري بي،   الكعبة بأمر النيب

 فَِإنْ ،  بَِيِدهِ  َغيـََّرهُ ْليُـ ف ُمْنَكرًاِمْنُكم  رََأى َمنْ  «:   يستطع فبقلبه . والدليل على هذا قول النيب
  .  » ميَانِ إلا َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  ِبَقْلِبهِ ف َيْسَتِطعْ  ملَْ  فَِإنْ ،  ِلَسانِهِ فبِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ 

ام أمحد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن من حديث أيب سعيد اخلدري رضي رواه اإلم
   اهللا عنه . وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه أيًضا ابن حبان .
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 بَِيِدهِ  َرهُ يـَُغيـِّ  َأنْ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ ،  بَرِئَ  فـََقدْ  بَِيِدهِ  فـََغيـََّرهُ  ُمْنَكرًا رََأى َمنْ  «ي ويف رواية للنسائ    
 َأْضَعفُ  َوَذِلكَ ،  بَرِئَ  فـََقدْ  ِبَقْلِبهِ  فـََغيـََّرهُ  بِِلَسانِهِ  يـَُغيـَِّرهُ  َأنْ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ ،  بَرِئَ  فـََقدْ  بِِلَسانِهِ  فـََغيـََّرهُ 

  . » ميَانِ إلا
 ِيف  اللَّهُ  بـََعَثهُ  َنِيبٍّ  ِمنْ  َما «:  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهللا عنهوروى مسلم عن ابن مسعود 

 ِإنـََّها ُمثَّ ،  بَِأْمرِهِ  َويـَْقَتُدونَ  ِبُسنَِّتهِ  يَْأُخُذونَ  َوَأْصَحابٌ  َحَوارِيُّونَ  أُمَِّتهِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  الإِ  قـَْبِلي أُمَّةٍ 
 فـَُهوَ  بَِيِدهِ  َجاَهَدُهمْ  َفَمنْ  َمُرونَ يـُؤْ  ال َما َويـَْفَعُلونَ  يـَْفَعُلونَ  ال َما يـَُقوُلونَ  ُخُلوفٌ  بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َختُْلفُ 
 َذِلكَ  َورَاءَ  َولَْيسَ ،  ُمْؤِمنٌ  فـَُهوَ  ِبَقْلِبهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ ،  ُمْؤِمنٌ  فـَُهوَ  بِِلَسانِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ ،  ُمْؤِمنٌ 

ى اإلمام أمحد ورو  . وقد رواه ابن حبان يف صحيحه بنحوه خمتصرًا » َخْرَدلٍ  َحبَّةُ  ميَانِ إلا ِمنْ 
  طرفًا من أوله . 

ي النيب عشر الثانية     ي حترمي ، كما   : أن  عن صناعة الصور واختاذها يف البيوت 
 ﴿تقدم التنبيه على ذلك يف الفائدة األوىل ، وعلى هذا فإنه جيب اجتنابه لقول اهللا تعاىل : 

. وملا  ﴾ ُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعنْ 
عن  رضي اهللا عنهرواه اإلمام أمحد والبخاري ، ومسلم والنسائي ، وابن ماجة عن أيب هريرة 

يتكم عن شيء فاجتنبوه «أنه قال :   النيب   .  » إذا 
وحمو ما ينقش يف ، لثياب والفرش وحنوها مشروعية نقض التصاليب من ا الثالثة عشرة :    

ما مل و وكسر ما يكون له جْرم منها . ، اجلدران وغريها وطمس ما يكون يف األوراق وحنوها 
  ته .ئهيمبا يغري يكن نقضه وال حموه وال كسره فإنه جيب طمسه وتلطيخه 

سدة . فإن القرام الرد على من زعم أن املنع من التصوير خاص بالصور اجمل الرابعة عشرة :    
كن تما فيه من الصور مث هتكه بيده مل  ىوتلّون وجهه حني رأ   الذي غضب رسول اهللا
وإمنا كانت نقوًشا ليس هلا ظل ، وكذلك التمثال الذي أمر جربيل ، الصور اليت فيه جمسدة 

   بقطع رأسه مل يكن جمسًدا وإمنا كان نقًشا ليس له ظل ، وكذلك الصور اليت أمر النيب
رضي اهللا  يف اجلدران ، وقد حماها عمر اوإمنا كانت نقوشً ، مبحوها من الكعبة مل تكن جمسدة 

باملاء . فهذا يدل على أنه ال فرق بني الصور اجملسدة وغري اجملسدة يف احلكم فكل من عنه 
 النوعني حيرم تصويره وجيب تغيريه حبسب القدرة . وقد ذكر ابن اجلوزي عن حسني بن وردان
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ا فطمست وحّكّ◌ت  مث قال : لو ، قال : مر عمر بن عبد العزيز حبمام عليه صورة فأمر 
  علمت من عمل هذا ألوجعته ضربًا .

وذكر املروذي يف كتاب الورع عن عيسى بن املنذر الراسيب قال : مسعت احلسن وقال له     
وذي أنه ر . وتقدم عن امل أجنروها: فقال احلسن ؟ بة الراسيب يف مسجدنا ساجة فيها تصاوير قع

قال أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل : فإن دخلت محاًما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس ؟ 
  قال : نعم . 

امتناع املالئكة من دخول البيوت اليت فيها صور من صور ذوات األرواح  الخامسة عشرة :    
مة ألن جربيل امتنع من دخول بيت ، وال فرق يف هذا بني أن تكون الصور جمّسمة أو غري جمس

من أجل السرت الذي فيه التصاوير . ومن املعلوم عند كل عاقل أن الصور اليت يف    النيب 
  السرت ليست جمسمة . 

تصبة أو  خاص منشقال اخلطايب : وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات األرواح كانت هلا أ    
 منط أو منسوخة يف ثوب أو ما كان فإن كانت منقوشة يف سقف أو جدار أو مصنوعة يف

  قضية العموم تأيت عليه فليجتنب . 
وقال اخلطايب أيًضا : والصورة اليت ال تدخل املالئكة البيت الذي هي فيه ما حيرم اقتناؤه     

  أو مل ميتهن . انتهى .  هوهو ما يكون من الصور اليت فيها الروح مما مل يقطع رأس
ه الصور . فأما ئكة من دخول البيت الذي فيوالنووي سبب امتناع املاللقرطيب وقد ذكر ا    

منا مل تدخل املالئكة البيت الذي فيه الصورة ألن متخذها قد إ:  القرطيب فقال يف ( املفهم )
م يتخذون الصور  ا فكرهت املالئكة ذلك فلم تدخل تشّبه بالكفار أل م ويعظمو يف بيو

  هى . بيته هجرًا له لذلك . انت
ا  أما النووي فقال يف (شرح مسلم )و      : قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كو

ة وفيها مضاهاة خللق اهللا تعاىل وبعضها يف صورة ما يعبد من دون اهللا تعاىل شمعصية فاح
ا فيه واستغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته  فعوقب متخذها حبرمانه دخول املالئكة بيته وصال

  ودفعها أذى الشيطان . انتهى . 
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 ، يف الكالم على قول النيب قال احلافظ ابن حجر يف ( فتح الباري )  ة عشرة :السادس    
   :» املراد بالبيت املكان الذي يستقر  ، » َتَصاِويرُ  الوَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا ِئَكةُ الاْلمَ  َتْدُخلُ  ال

  أو غري ذلك . انتهى .  فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة
السابعة عشرة : كراهة دخول البيت الذي فيه تصاوير : قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن     

تيمية : املنصوص عن أمحد واملذهب الذي نص عليه عامة األصحاب كراهة دخول الكنيسة 
  اليت فيها التصاوير . انتهى .

  أنه دعا رسول اهللارضي اهللا عنه  سع عن عليويدل هلذا القول ما تقدم يف احلديث التا    
إىل الطعام فجاء فرأى يف البيت تصاوير فرجع . ويدل له أيًضا ما سيأيت عن عمر وابن مسعود 

  وأيب مسعود رضي اهللا عنهم . 
ترك إجابة الدعوة إىل الطعام إذا كان يف البيت تصاوير . والدليل على هذا  الثامنة عشرة :    

ى يف البيت أإىل الطعام فجاء فر   علي : رضي اهللا عنه . أنه دعا رسول اهللاما تقدم عن 
. ويدل له أيًضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسلم ، موىل عمر ، أن تصاوير فرجع 

حني قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاًما ، فقال لعمر : إين أحب رضي اهللا عنه  عمر
رضي  فقال له عمر –ام شوهو رجل من عظماء أهل ال –ت وأصحابك فتكرمين أن أن جتيئين
  ) يعين التماثيل .  فيها اليت الصور أجل من كنائسكم ندخل ال إنا (: اهللا عنه 

: ملا قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقني ورواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن أسلم قال  
يء فريى أهل عملي كراميت عليك ومنزليت فقال : إين قد صنعت لك طعاًما فأحب أن جت

هذه البيع اليت  -أو قال  -س ئ( إنا ال ندخل هذه الكناقال فقال :  -أو كما قال  - عندك 
ته . وذكره البخاري يف صحيحه يف ) . ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق مبثل روايفيها الصور 

إنا ال  «ل : وقال عمر ، رضي اهللا عنه : ) تعليًقا بصيغة اجلزم فقا( باب الصالة يف البيعة 
 ( باب هلقال البخاري يف صحيحه و .  »سكم من أجل التماثيل اليت فيها الصور ئندخل كنا

ت فرجع . وروى ابن أيب ي) : ورأى ابن مسعود صورة يف البيرجع إذا رأى منكرًا يف الدعوة 
يف البيت صورة فلم يدخل يبة عن خالد بن سعد قال : دعي أبو مسعود إىل طعام فرأى ش

      حىت كسرت . ورواه البيهقي بنحوه . قال احلافظ ابن حجر : وسنده صحيح . 
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م أيًضا أنه إذا كان عند الداعي إىل الطعام مصّور يصور حاضرين أو لوإذا علم هذا فليع    
  يصور بعضهم فإن ترك إجابته يكون أْوىل وآكد . 

بعد دخوله البيت فإن السنة  أو باملصور إالمل يعلم بالصور  التاسعة عشر : أن املدعو إذا    
أن  رضي اهللا عنهيف حقه أن خيرج . والدليل على هذا ما تقدم يف رواية النسائي عن علي 

خرج من بيته ملا رأى السرت الذي فيه التصاوير . وقد نص اإلمام أمحد على أنه   رسول اهللا
  خيرج لصورة على اجلدار . 

يف   كان املدعو يقدر على تغيري الصور فالواجب عليه أن يغريها كما فعل النيبوإن      
ال  ي اهللا عنه : (حديث علي رضي اهللا عنها وملا تقدم يف ضهتك السرت الذي نصبته عائشة ر 

ا كان يقدر على منع املصور من التصوير فالواجب عليه ذ) . وكذلك إتدع صورة إال طمستها 
على  هطر باألخذ على يد الظامل وأ  وير من أعظم الظلم وقد أمر النيبأن مينعه ألن التص

احلق . رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه . ورواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن 
  . بنحوه ماجة 

جواز اجللوس واالتكاء على ما فيه صورة إذا مل ميكن طمسها ألن يف وطء  العشرون :    
  لوس واالتكاء عليها ابتذاالً وامتهانًا هلا . الصورة واجل

لعن املصورين : قال أهل اللغة : اللعن هو الطرد واإلبعاد من اهللا ،  الحادية والعشرون :    
هم : هو الطرد واإلبعاد من اخلري . وال منافاة بني القولني ألن من طرده اهللا وأبعده ضوقال بع

  فقد طُرد وأُْبعد من كل خري . 
أن اللعن للمصورين قد جاء بلفظ العموم الذي يشمل الصور اجملسمة  الثانية والعشرون :    

ما يدل على ختصيص اللعن ببعض املصورين دون بعض   وغري اجملسمة . ومل يأت عن النيب
، وال إن اللعن خاص مبصوري األصنام وناحيتها . وال جيوز ألحد أن خيصص العام من أقوال 

ومن   متيل إليه نفسه ألن هذا يف احلقيقة من التقّول على رسول اهللاما أيه و مبجرد ر   النيب
  د اخلطر يف هذا . شوما أوعدم اإلميان ببعضه ،  ه ما جاء عن اإلميان ببعض

 » أنه لعن املصورين «:   أن يف عموم احلديث الثابت عن النيب الثالثة والعشرون :    
صوير وخصوًصا من زعم أنه ليس كل املصورين ملعونني ومن أبلغ رد على كل من أفىت حبل الت

  زعم أن حديث اللعن خيص مصوري األصنام وناحيتها . 
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  النص على أن املصورين شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة .  الرابعة والعشرون :    
  وقد ثبت عن النيب، أن التصوير من سنن النصارى واملشركني  الخامسة والعشرون :    

  .  » من تشبه بقوم فهو منهم «أنه قال : 
النص على أن التصوير من أظلم الظاملني ملا جاء يف احلديث  السادسة والعشرون :    

  .  » لق كخلقيومن أظلم ممن ذهب خي «القدسي أن اهللا تعاىل قال : 
  النص على أن كل مصور يف النار .  السابعة والعشرون :    
أن املصورين حيشرون إىل النار مع كل جبار عنيد ومع من دعا مع اهللا  ن :الثامنة والعشرو     

  إهلًا آخر ، خيرج إىل هؤالء الثالثة عنق من النار فيأخذهم من بني اجلمع .
  املصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة . أن النص على  التاسعة والعشرون :    
  جهنم . صورة صورها نفس تعذبه يف به جيعل للمصور بكل  الثالثون :    

  أن املصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ . الحادي والثالثون :
  النص على عجز املصور عن نفخ الروح فيما صّوره .  الثانية والثالثون :    
ة ، وإذا كانوا عري شو حتدي املصورين بأن خيلفوا بعوضة أو ذرة أو حبة أ الثالثة والثالثون :    

  عاجزين عن خلق واحدة من هذه األشياء احلقرية فهم عن خلق غريها أعجز وأعجز . 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا  «:  أن يف قول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي الرابعة والثالثون :    

يف صحيحه تبكيًتا للمصورين وإظهارًا لعجزهم . قال ابن حبان  »حبة أو ليخلقوا شعرية 
من ألفاظ األوامر اليت مرادها التعجيز . وقال  »فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة  «قوله : 

النووي : معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة اليت هي خلق اهللا تعاىل . 
 وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعري أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد

تعاىل ، وهذا أمر   فيها ما يوجد يف حبة احلنطة والشعري وحنومها من احلب الذي خيلقه اهللا 
  تعجيز . انتهى . 

أن املصورين يعّذّ◌بون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم . قال  الخامسة والثالثون :    
يه األصوليون أمر فهو الذي يسم »ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  «:   النووي : وأما قوله

  .  . انتهى ﴾ ُقْل َفْأتُواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلهِ  ﴿تعجيز كقوله تعاىل : 
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إن أصحاب هذه  «:    ال احلافظ ابن حجر : إن يف قولهق السادسة والثالثون :   
اهتماًما بالزجر عن اختاذ الصور ألن الوعيد إذا حصل لصانعها  »الصور يعذبون يوم القيامة 

ا ال تصنع إالحاص فهو لتستعمل ، فالصانع متسبب واملستعمل مباشر ،  ل ملستعملها أل
  فيكون أوىل بالوعيد . انتهى .

توطأ وتداس باألرجل وجيلس عليها وما   من هذا ما يكون يف الفرش اليتقلت : ويستثىن    
وامتهانًا ابتذاًال  هايكون يف الوسائد اليت يتكأ عليها ألن يف وطء الصور واجللوس واالتكاء علي

هلا خبالف ما إذا كانت مصورة يف اجلدران أو منصوبة عليها أو كانت يف سرت منصوب أو غري 
شريًكا فإن متخذها ، واحلالة هذه ، يكون ، ذلك مما يكون فيه احرتام للصورة وتعظيم هلا 

ا بصناعتها ضالر  لصانعها يف اإلمث والوعيد الشديد ، وألن احرتام الصور وتعظيمها يدل على
  بالذنب كفاعله .  والراضي

ا املضاهاة خبلق اهللا ، أي  السابعة والثالثون :     النص على العلة يف حترمي التصوير بأ
الروايات عن عائشة ، رضي اهللا  ضالتشبيه خبلقه كما قد جاء ذلك منصوًصا عليه يف بع

  عنها . 
لة أخرى وهي أن التصوير ذريعة إىل تعظيم الصور أن لتحرمي التصوير ع الثامنة والثالثون :    

ا من دون اهللا ، كما قد وقع ذلك لقوم نوح وللنصارى وغريهم من املش ركني . والذرائع وعباد
هلا حكم الغايات كما هو مقرر عند األصوليني ، والدليل على أن الصور كانت تعبد من دون 

ة يف كتاب ( التوحيد ) من حديث العالء بن عبد اهللا ما رواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن خزمي
 اللَّهُ  َجيَْمعُ  «قال :   الرمحن موىل احلرقة عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

 َماأُنَاٍس  ُكلُّ  عَيْتبَ لِ  الأَ  فـَيَـُقولُ  اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  َعَلْيِهمْ  َيطَِّلعُ  ُمثَّ  َواِحدٍ  َصِعيدٍ  ِيف  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  النَّاسَ 
 النَّارِ  َوِلَصاِحبِ  َتَصاِويرُهُ  التََّصاِويرِ  َوِلَصاِحبِ  َصِليُبهُ  الصَِّليبِ  ِلَصاِحبِ  فـَُيَمثَّلُ .  يـَْعُبُدوَن◌ُ  َكانُوا
  احلديث . قال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح .  . » يـَْعُبُدونَ  َكانُوا َما فـََيْتبَـُعونَ  نَارُهُ 
 وإتباعأن لتحرمي التصوير علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى واملشركني  الثون :التاسعة والث    

. وكل واحدة من  » من تشبه بقوم فهو منهم «أنه قال :   سننهم ، وقد ثبت عن النيب
العلل الثالث املذكورة يف هذه الفائدة والفائدتني قبلها تكفي وحدها يف حترمي التصوير فكيف 

  ا مما يزيد التحرمي شدة . ذلثالث فيه ، وهوقد اجتمعت العلل ا
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مَّا َكاَن َلُكْم َأن  ﴿قال القرطيب يف الكالم على قول اهللا تعاىل يف سورة النمل :  األربعون :    
يكن ،  على منع تصوير شيء سواء كان له روح أو مل قد يستدل من هذا  ﴾ تُنِبُتوا َشَجَرَها

 َخْلًقا َخيُْلقُ  َذَهبَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  لُ اقُ  (:   ده قولهضوهو قول جماهد ويع
) فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من  َشِعريَةً  لَِيْخُلُقوا أَوْ  َحبَّةً  لَيْخُلُقوا َأوْ  َذرَّةً  فـَْلَيْخُلُقوا َكَخْلِقي

انفرد به سبحانه من اخللق  اهاه يف التشبيه يف خلقه فيماتعاطى تصوير شيء مما خلقه اهللا وض
  واالخرتاع . وهذا واضح . 

وذهب اجلمهور إىل أن تصوير ما ليس فيه روح جيوز هو واالكتساب به . وقد قال ابن     
بد فاعًال فاصنع الشجر وما ال نفس له .  عباس للذي سأله أن يصنع الصور : إن كنت ال

  قال القرطيب : واملنع أوىل ملا ذكرنا . انتهى .
، وقوله :  »الذين يضاهون خبلق اهللا  «وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عموم قوله :     

  يتناول ما فيه روح وما ال روح له . انتهى .  » َكَخْلِقي َخيُْلقُ  َذَهبَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  «
لصور باستثناء قد احتج من أجاز اختاذ الثياب والستور اليت فيها ا الحادية واألربعون :    

الرقم يف الثوب وهو مروي عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال النووي : وهو مذهب 
لنووي فقال يف وقد أجاب عن ذلك النووي وابن حجر العسقالين . فأما ا. القاسم بن حممد 

لًقا . ) هذا حيتج به من يقول بإباحة ما كان رقًما مطرقًما يف ثوب  إال( (شرح مسلم ) قوله 
وجوابنا وجواب اجلمهور عنه أنه حممول على رقم على صورة الشجر وغريه مما ليس حبيوان . 

ز عندنا . وأما ابن حجر فإنه ذكر جواب النووي مبعناه مث قال : وحيتمل ئوقد قدمنا أن هذا جا
  أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أيب هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن . 

قلت : هو احلديث العاشر من األحاديث اليت تقدم ذكرها وقد جاء فيه أن جربيل امتنع     
قرام سرت فيه ألنه كان يف باب البيت متثال الرجال وكان يف البيت   من دخول بيت النيب
: ( مر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصري كهيئة   يل للنيبمتاثيل . مث قال جرب 

.  بالسرت فليقطع وجيعل منه وسادتني منتبذتني توطآن ) . ففعل رسول اهللا وُمْر ، الشجرة 
ويف هذا احلديث أبلغ رد على من أجاز اختاذ الثياب والستور اليت فيها الصور ، ويرد عليهم 

إىل الطعام   أيًضا مبا تقدم يف احلديث التاسع عن علي رضي اهللا عنه أنه دعا رسول اهللا
.  » الئكة ال تدخل بيًتا فيه تصاويرإن امل «ا فيه تصاوير فخرج وقال : فجاء فدخل فرأى سرتً 
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ولعّل زيد بن خالد والقاسم بن حممد مل يبلغهما حديث أيب هريرة وحديث علي رضي اهللا 
عنهما يف إنكار تعليق الستور اليت فيها الصور ومل تبلغهما األحاديث اليت تقتضي عموم النهي 

  ما كان يف بساط وخمدة وحنومها مما يداس وميتهن .  إاله صورة عن اختاذ ما في
قال أبو بكر ابن العريب املالكي يف كتابه ( حتفة األحوذي بشرح  الثانية واألربعون :    

ا حمرمة إذا كانت  صحيح الرتمذي ) يف الكالم على الصور : وأما كيفية احلكم فيها فإ
ا جائزة لقوله يف احلديث أجساًدا باإلمجاع . فإن كانت رقًما ففيها   إال «أربعة أقوال األول : أ

وأنا متسرتة بقرام   . الثاين : أنه ممنوع حلديث عائشة دخل النيب »ما كان رقًما على ثوب 
.  » إن أشد الناس عذابًا املصوِّرون «السرت فهتكه مث قال : فيه صورة فتلون وجهه مث تناول 
فإن هتك وقطع وتفرقت أجزاؤه ، منع لة اهليئة قائمة الشكل الثالث : أنه إذا كانت صورة متص

ما فيه فجعل منه وسادتني  ( قالت : . جاز للحديث املتقدم  . الرابع : أنه إذا  ) كان يرتفق 
  كان ممتهًنا جاز وإن كان معلًقا مل جيز والثالث أصح . انتهى ..

ا قطعت الثوب قلت : والرابع صحيح أيًضا للحديث املتقدم عن عائشة      رضي اهللا عنها أ
الذي فيه تصاوير فجعلته وسائد ، وما ذكره ابن العريب يف أحكام الصور إمنا هو يف اختاذ 
الثياب والستور اليت فيها الصور . وأما صناعة الصور فهي حرام مطلًقا ملا تقدم يف األحاديث 

م يف النار   الثابتة عن النيب م أأنه لعن املصورين وأخرب أ يوم القيامة . د الناس عذابًا شوأ
شرع من الدين ما مل يأذن به أن يأنه أجاز صناعة الصور ، وليس ألحد   ومل يأت عن النيب

ومن خالف يف هذا فهو على خطر عظيم وقد ،   اهللا وال أن يفيت خبالف ما جاء عن النيب
  تعّرض للفتنة أو العذاب األليم . 

تكفري املصورين . واملراد به واهللا أعلم كفر دون كفر إالّ يف ثالث صور  الثالثة واألربعون :    
ا رجاء غريه أو يعبدها كفرًا أكرب . األوىل : أن يصنع الصور ليعبدها   فإنه يكون ، ومن عباد

جلب النفع أو دفع الضر منها . الثانية : أن يستحل صناعتها مع علمه بتحرمي ذلك ألن من 
بني ا على حترميه فقد كفر ، وليس يف املنع من صناعة الصور خالف استحل حمرًما جممعً 

السلف فكان كاإلمجاع على حترمي صناعتها . الثالثة : أن يصنع قاصًدا بذلك مضاهاة الرب 
  .تبارك وتعاىل 
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أن كل حديث من األحاديث اليت تقدم ذكرها يدل مبفردها على املنع  الرابعة واألربعون :    
ور وعلى خطأ من أفىت جبواز صناعتها فليتأملها املبيحون للتصوير حق التأمل من صناعة الص

  .   سول اهللاون عن فتاويهم املخالفة ألقوال ر لعلهم يرجع
أن كثريًا من األحاديث اليت تقدم ذكرها قد جاءت بلفظ العموم : الخامسة واألربعون     

ث من هذا القسم يأيت على شبه املفتني الذي يشمل الصور اجملّسمة وغري اجملّسمة . فكل حدي
حبل التصوير وجيتثها من أصلها . وبعض األحاديث قد جاء يف إنكار الصور اليت ليست 

واألمر مبحو ما ميكن حموه منها وهتك الستور اليت فيها الصور وقطع رؤوسها ، مبجسمة 
إجابة الدعوة إىل والغضب وتلون الوجه عند رؤيتها واخلروج من البيت الذي هي فيه وترك 

الطعام من أجلها وترك رد السالم من أجلها . وهذا القسم وإن كانت األحاديث فيه واردة يف 
ا تتناول الصور اجملسمة  إنكار الصور اليت ليست مبجسمة وتغيري ما أمكن تغيريه منها فإ

ءهم يف بطريق األوىل . فكل حديث منها يأيت على شبه املفتني حبل التصوير ويبني أخطا
  خمالفة السّنة .

فمن األحاديث اليت جاءت بلفظ العموم حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف     
النهي عن الصور يف البيت والنهي عن صناعتها .  ومنها حديث معاوية رضي اهللا عنه فقد 

يف األمر جاء فيه النهي عن التصاوير والنص على حترميها . ومنها حديث علي رضي اهللا عنه 
لعموم  . ومنها ما جاء يف األحاديث عن علي وأيب هريرة وابن عمر ا هوجبطمس الصور على 

كة ال ئوميمونة رضي اهللا عنهم أن املال وأسامة بن زيد وأيب طلحة وأيب سعيد اخلدري وعائشة
تدخل بيًتا فيه صورة . ومنها حديث عائشة رضي اهللا عنها الذي جاء فيه النص على أن 

صورين شرّار اخللق عند اهللا يوم القيامة . ومنها حديث أيب جحيفة رضي اهللا عنه يف لعن امل
املصورين ، ومنها حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما الذي جاء فيه أن كل مصور يف النار 
جيعل له بكل صورة صورها نفًسا تعذبه يف جهنم . ومنها حديث عائشة رضي اهللا عنها الذي 

خبلق الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصّورون الصور . ويف رواية الذين يشبهون  جاء فيه أن أشد
يضاهون خبلق اهللا . ومنها أحاديث عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم ،  الذيناهللا . ويف رواية 

فقد جاء فيها أن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم . ومنها 
م و رضي اهللا عنه الذي جاء فيه أن املصورين واجلبارين  حديث أيب هريرة املشركني قد وكل 
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عنق من النار خيرج إليهم فيأخذهم . ومنها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الذي جاء فيه أن 
خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا ومن أظلم ممن ذهب  «: اهللا يقول 

ابن مسعود رضي اهللا عنه الذي جاء فيه أن أشد الناس عذابًا يوم . ومنها حديث  »شعرية 
املصورون . ومنها أحاديث ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم فقد جاء فيها أن من القيامة 

وليس بنافخ . ومنها حديث أيب حممد  عذَّبه اهللا حىت ينفخ فيها الروحصوَّر صورة يف الدنيا 
فقد جاء فيه األمر بلطخ الصور على وجه العموم . وفيه أيًضا اهلذيل عن علي رضي اهللا عنه 

  النص على تكفري من عاد إىل صناعة الصور بعد النهي عنها واألمر بطمسها . 
وأما األحاديث اليت جاءت يف إنكار الصور اليت ليست مبجسَّمة والتشديد فيها ، فمنها     

يف األمر مبحو الصور اليت ضي اهللا عنه ر  حديث ابن عباس ، رضي اهللا عنهما ، وحديث جابر
فيها . مل يدخل الكعبة حىت حميت الصور اليت   يف الكعبة . ويف هذين احلديثني أن النيب

كان ينفض التصاليب ، ويف بعض    أن رسول اهللا رضي اهللا عنها ومنها حديث عائشة
هتك السرت الذي   رضي اهللا عنها أن رسول اهللا اوير . ومنها حديث عائشةالروايات التص

 فيه التصاوير وغضب وتلون وجهه حني رأى ما يف السرت من الصور . ومنها حديث علي
من بيته وتركه األكل من طعامه حني رأى السرت الذي فيه   يف خروج النيبرضي اهللا عنه 

 ومنها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الذي جاء فيه أن جربيل امتنع من دخول بيت الصور ،
ا ذمن أجل متثال الرجال الذي بالباب ومن أجل السرت الذي فيه الصور . ويف ه  النيب

قطع فيصري كهيئة الشجرة ومر بالسرت ُمْر برأس التمثال فلي « :  احلديث أن جربيل قال للنيب
  .   . ففعل رسول اهللا »فليقطع وجيعل منه وسادتني منتبذتني توطآن 

.  لى شبه املفتني حبل التصويريث املذكورة قبلها فيها أبلغ رد عوهذه األحاديث واألحاد    
ومن أنكر داللتها على حترمي التصوير على وجه العموم فإنه ال خيلو من أحد أمرين إما اجلهل 

  يف ذلك .   وإما املكابرة يف رد األحاديث الثابتة عن النيب
  

* * *  
  فصل
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فتوى غري ما تقدم ذكره يف أول الكتاب ، وقد صرَّح  وقد رأيت ألحد املفتني جبواز التصوير    
يف هذه الفتوى أن التصوير باليد حرام وأنه من كبائر الذنوب . مث زعم أنه لو رسم أجزاء من 

التقاط الصورة باآللة ا ال بأس به . قال : وأما ذالبدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فه
مل بيد فإن هذا ال بأس به ألنه ال يدخل يف التصوير . الفوتوغرافية الفورية اليت ال حيتاج إىل ع

هذا االلتقاط . إذا كان الغرض من هذا االلتقاط هو  لكن يبقى النظر ما هو الغرض من: ا قالو 
أن يقتنيها اإلنسان ولو للذكرى صار ذلك االلتقاط حراًما ، وذلك ألن الوسائل هلا أحكام 

أخرب أن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة .   ألن النيباملقاصد . واقتناء الصور للذكرى حمرم 
يدل على حترمي اقتناء الصور يف البيوت . وأما تعليق الصور على اجلدران فإنه حمرم وال  اذوه

  جيوز واملالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة . 
ح والكالم على هذه الفتوى من وجوه : أحدها : أن يقال إن بعض هذه الفتوى صحي    

 وبعضها باطل . فأما الصحيح  منها فهو القول بأن التصوير باليد حرام وأنه من الكبائر ، وأما
التقاط الصورة الباطل منها فهو زعمه أن تصوير اليد وحدها والرأس وحده ال بأس به ، وأن 

  باآللة الفوتوغرافية الفورية ال بأس به وأنه ال يدخل يف التصوير . 
أن يقال إن الفتيا جبواز تصوير اليد وحدها أو الرأس وحده والتقاط الصورة  الوجه الثاين :    

رواه اإلمام أمحد وأبو  تشديد يف ذلك كما يف احلديث الذيباآللة فتيا بغري ثبت . وقد ورد ال
من أفىت بفتيا بغري  «قال :  أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  داود بأسانيد جيدة عن أيب هريرة

صحيح على : ورواه احلاكم يف مستدركه بنحوه وقال  . »من أفتاه  على ذلكعلم كان إمث 
وابن ماجه والدارمي  يًضاشرط الشيخني ووافقه الذهيب يف تلخيصه . ورواه اإلمام أمحد أ

َيا أُْفِيتَ  َمنْ  «قال :   بأسانيد جيدة أن رسول اهللا َا ثـََبتٍ  َغيـْرَ  ِبُفتـْ .  » َتاهُ أَفْـ  َمنْ  َعَلى ِإْمثُهُ  فَِإمنَّ
) : الثبت بالتحريك احلجة ) وابن منظور يف ( لسان العرب  النهاية قال ابن األثري يف (

  والبينة . انتهى . 
ا فليعلم أيًضا أنه ليس يف الكتاب وال يف السنة ما يدل على إباحة تصوير اليد ذوإذا علم ه    

اط الصورة باآللة الفوتوغرافية ، صوير الرأس وحده وال على إباحة التقتوحدها وال على إباحة 
بل كل ذلك من الفتيا بغري ثبت وعلى املفيت إمث من عمل بفتياه كما تقدم النص على ذلك يف 

  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه . 
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الوجه الثالث : أن يقال إن الفتيا جبواز تصوير اليد وحدها أو الرأس وحده والتقاط الصورة     
دم اإلسالم . وقد روي عن النيبباآللة الفوتوغرافية  أنه كان يتخوف   زلة من الزالت اليت 

قال :  على أمته من زالت العلماء . رواه الطرباين يف الصغري عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه
 منافق وجدال ، عامل زلة:  كائنات وهن ، اثالثً  عليكم أخاف إين «:   قال رسول اهللا

 ري عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهوروى الطرباين أيًضا يف الكب.  » كمعلي تفتح ودنيا ، بالقرآن
وذكر منها زلة العامل . وروى البيهقي عن  »أخاف على أميت ثالثًا  «قال :   أن رسول اهللا

 . »إن أشد ما أختوف على أميت ثالث  «أنه قال :   ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب
( جامع بيان العلم وروى أبو نعيم يف احللية وابن عبد الرب يف كتاب كرها ومنها زلة العامل . ذ ف

إين  «يقول :   ) عن عمرو بن عوف املزين رضي اهللا عنه قال : مسعت رسول اهللاوفضله 
زلة  « . قالوا : وما هي يا رسول اهللا ؟ قال :  » أخاف على أميت من بعدي ثالث أعمال

وهذه األحاديث األربعة يف أسانيدها مقال ولكن .  »عامل ، وحكم جائر ، وهوى متبع 
بعضها يشد بعًضا ، ويشهد هلا ما رواه الدارمي بإسناد جيد عن زياد بن حدير قال : قال يل 

يهدمه زلة ( قال : . ال : قال : قلت  ؟ هل تعرف ما يهدم اإلسالم )  (:عمر رضي اهللا عنه 
 هد عن أيبوروى اإلمام أمحد يف الز .  ملضلني )عامل ، وجدال املنافق بالكتاب ، وحكم األئمة ا

ورواه ابن ، ) أخشى عليكم زلة عامل ، وجدال املنافق بالقرآن  (الدرداء رضي اهللا عنه أنه قال 
) بنحوه . وروى أيًضا عن سلمان رضي اهللا عنه عبد الرب يف كتاب ( جامع بيان العلم وفضله 
ن جبل رضي اهللا عنه ، أنه قال : عمرية عن معاذ ب حنوه ، وروى أبو داود واحلاكم عن يزيد بن

 يـَُقولُ  َوَقدْ  احلَِْكيمِ  ِلَسانِ  َعَلى َلةِ الالضَّ  َكِلَمةَ  يـَُقولُ  َقدْ  الشَّْيطَانَ  فَِإنَّ  احلَِْكيمِ  َزيـَْغةَ  ُأَحذِّرُُكمْ  (
 َكِلَمةَ  يـَُقولُ  َقدْ  احلَِْكيمَ  َأنَّ  اللَّهُ  َرِمحَكَ  يُْدرِيِين  َما:  ِلُمَعاذٍ  قـُْلتُ :  قَالَ  .  ) احلَْقِّ  َكِلَمةَ  اْلُمَناِفقُ 

 اْلُمْشَتِهرَاتِ  احلَِْكيمِ  مِ الكَ  ِمنْ  اْجَتِنبْ (  بـََلى:  قَالَ .  احلَْقِّ  َكِلَمةَ  يـَُقولُ  َقدْ  اْلُمَناِفقَ  َوَأنَّ  َلةِ الالضَّ 
ْعَتهُ  ِإَذا احلَْقَّ  َوتـََلقَّ ،  يـُرَاِجعَ  َأنْ  َلَعلَّهُ  ِإنَّهُ فَ  َعْنهُ  َذِلكَ  يـُْثِنيَـنَّكَ  الوَ  َهِذهِ  َما َهلَا يـَُقالُ  الَِّيت   َعَلى فَِإنَّ  مسَِ
  هذا لفظ أيب داود . ) .  نُورًا احلَْقِّ 
اجتنبوا من كالم ( أنه قال :  وفيها أيًضا، )  مياتقوا زلة احلك( ويف رواية احلاكم أنه قال :     

وقال احلاكم : . وباقيه حنو رواية أيب داود . ) ا هذا تشابه الذي إذا مسعته قلت ماحلكيم كل م
وقد رواه ابن عبد الرب يف كتابه  ووافقه الذهيب يف تلخيصه .، صحيح على شرط الشيخني 
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م قالوا. ( جامع بيان العلم وفضله )  ( هي الكلمة قال :  ؟ ملعاذ : كيف زيغة احلكيم وفيه أ
ا وتقولون ما هذه فاحذ ء وأن وشك أن يفيروا زيغته وال يصدنكم عنه فإنه يتروعكم وتنكرو

ا إذا غرقت ( قال ابن عبد الرب : . يراجع احلق )  وشبه احلكماء زلة العامل بانكسار السفينة أل
وإذا صح وثبت أن العامل يزل وخيطئ مل جيز ألحد أن يفيت ( . قال : ) غرق معها خلق كثري 

   . انتهى .) دين بقول ال يعرف وجهه يو 
إن القول جبواز بعض أنواع التصوير دون بعض كتصوير اليد : الوجه الرابع : أن يقال     

وحدها أو الرأس وحدها والتقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية قول حمدث يف اإلسالم وقد ثبت 
رواه اإلمام أمحد .  » َردٌّ  فـَُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما َهَذا أَْمرِنَا ِيف  َأْحَدثَ  َمنْ  «أنه قال :   عن النيب

  والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي اهللا عنها . 
: قال أهل العربية الرد هنا مبعىن املردود ومعناه فهو باطل  قال النووي يف ( شرح مسلم )    

 غري معتد به . قال : وهذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من جوامع كلمة 
 قال أيًضا : وهذا احلديث مما ينبغي حفظه و .  صريح يف رد كل البدع واملخرتعاتنه إف

  واستعماله يف إبطال املنكرات وإشاعة االستدالل به . انتهى . 
: هذا احلديث معدود من أصول اإلسالم  وقال احلافظ ابن حجر يف ( فتح الباري )    

الدين ما ال يشهد له أصل من أصوله فال يلتفت ع يف ه ، فإن معناه من اخرت وقاعدة من قواعد
ه واستعماله يف إبطال ظحبف إليه . مث ذكر قول النووي إن هذا احلديث مما ينبغي أن يعتىن

به كذلك . قال : وقال الطرقي : هذا احلديث يصلح أن يسمى  لاالستدالاملنكرات وإشاعة 
  هي الن افظ : وفيه رد احملدثات وأنقال احل نصف أدلة الشرع .

  من أمر الدين فيجب ردها . انتهى .ليست يقتضي الفساد ألن املنهيات كلها 
قلت : ومن املنهيات تصوير ذوات األرواح بأي طريق كان عمل تصويرها إذ ال فرق بني     

الصورة باليد وبني إجيادها باآللة وعلى هذا فإنه جيب املنع منها على وجه العموم ورّد إجياد 
  برد احملدثات اليت ليس عليها أمره .   احة بعضها عمًال بأمر النيبالفتيا بإب

الوجه اخلامس : أن يقال إن القول جبواز تصوير بعض أجزاء البدن كاليد وحدها أو الرأس     
يف النهي   وحده وجواز التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية خمالف لألحاديث الثابتة عن النيب

د فيه على وجه العموم الذي يشمل مجيع الصور لذوات األرواح سواء  عن التصوير والتشدي
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كانت الصور هلا كاملة أو ناقصة . وقد ذكرت منها أربعة وثالثني حديثًا يف أول الكتاب 
فلرتاجع ففيها أبلغ رد على هذا القول الباطل . وقد جاء فيها النهي عن الصور يف البيت وعن 

لذي يشمل التصوير باليد والتصوير باآللة الفوتوغرافية ، صناعة الصور على وجه العموم ا
ويشمل الصور التامة وغري التامة كتصوير بعض أجزاء البدن ويشمل الصور اجملسَّمة وغري 
اجملسَّمة ، وفيها أيًضا النص على حترمي التصوير على وجه العموم الذي يشمل مجيع ما تقدم 

ذكره . وفيها مجيع ما تقدم وجه العموم الذي يشمل ذكره . وفيها أيًضا لعن املصورين على 
ا هجيعل له بكل صورة صوَّرها نفس تعذبه يف جهنم . وفيأيًضا اِإلخبار بأن كل مصوِّر يف النار 

النص على أن املصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة ، إىل غري ذلك من األحاديث الواردة يف 
ا قد جاءت بلفظ العموم الذي يشمل التصوير باليد حترمي التصوير والتشديد فيه ، وكله

والتصوير باآللة الفوتوغرافية ويشمل الصور اجملسَّمة وغري اجملسَّمة ويشمل الصور التامة وغري 
وحدها والرأس التامة ، وقد خالفها املفيت جبواز التصوير باآللة الفوتوغرافية وجواز تصوير اليد 

ستند شرعي تسوغ به املخالفة . وقد حذر اهللا تعاىل من وحده ، وليس له على خمالفتها م
فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه  ﴿وشدد يف ذلك فقال تعاىل :   املخالفة عن أمر الرسول

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  وَن َحىتََّ يـُْؤِمنُ  الَوَربَِّك  الفَ  ﴿، وقال تعاىل :  ﴾ َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
نَـُهْم ُمثَّ  ،  ﴾ ْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليماً جيَُِدوْا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجًا ممَِّّا َقضَ  الُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

َشِديُد  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّهَ  ﴿وقال تعاىل : 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن  ﴿، وقال تعاىل :  ﴾ اْلِعَقابِ 

. ويف هذه اآلية دليل  ﴾ ًال مُِّبيناً الَهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ ضَ 
يف حترمي التصوير والتحذير منه معصية وضالل   أن خمالفة األحاديث الثابتة عن النيب على

ر الرجوع عن فتواه نشرًا يطلع عليه شمبني فينبغي للمفيت خبالفها أن يتدارك نفسه بالتوبة وين
اخلاصة والعامة وتنكشف به الشبهة عن الذين تعلقوا بفتواه وخالفوا من أجلها األحاديث 

  يف النهي عن التصوير وحترميه على وجه العموم .   ة عن النيبالثابت
 زأجزاء البدن وجوا ضالوجه السادس : أن يقال إذا علم ما يف القول جبواز تصوير بع    

التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية من املخالفة لألحاديث الدالة على املنع من التصوير على وجه 
أَْم َهلُْم ُشرََكاء  ﴿ا القول الباطل داخل يف عموم قول اهللا تعاىل : العموم فليعلم أيًضا أن هذ
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يِن َما ملَْ يَْأَذن ِبِه اللَّهُ  . وهذه اآلية وإن كانت نازلة يف توبيخ املشركني  ﴾ َشَرُعوا َهلُم مَِّن الدِّ
م من املتسرعني  إىل على العمل بالدين الذي مل يأذن به اهللا فهي تتناول بعمومها من تشبه 

الفتيا مبا مل يأذن به اهللا وما هو خمالف للكتاب أو السنة . وتتناول أيًضا العاملني بالفتاوى 
من الدخول يف عموم اآلية ر املتسرعون إىل الفتيا بغري ثبت ز . فليحنة املخالفة للكتاب أو السّ 

    العاملون بفتاوى املتسرعني إىل الفتيا بغري ثبت .من ذلك ، وليحذر الكرمية 
الوجه السابع : أن يقال إن القول جبواز تصوير بعض أجزاء البدن والتقاط الصورة باآللة     

ى اهللا عن   ما حرمه اهللا على لسان رسولهحتليل الفوتوغرافية صريح يف  من التصوير . وقد 
ٌل الاْلَكِذَب َهـَذا حَ  تـَُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكمُ  الوَ  ﴿التحليل والتحرمي مبجرد الرأي فقال : 

يف الكالم على هذه اآلية : ( ويدخل . قال ابن كثري  ﴾َوَهـَذا َحرَاٌم لِّتَـْفتَـُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذَب 
رعي أو حلل شيًئا مما حرم اهللا أو حرم شيًئا شيف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 

  هى .. انت) مما أباح اهللا مبجرد رأيه وتشهيه 
الوجه الثامن : أن يقال إن كثريًا من العوام وأشباه العوام من ذوي اجلهل املركب قد افتتنوا 
ا . وعلى هذا فإنه خيشى على املفيت بذلك  بالفتوى جبواز التصوير باآللة الفوتوغرافية وعملوا 

ِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر لَِيْحِمُلوْا َأْوزَاَرُهْم َكا ﴿أن يكون داخًال يف عموم قول اهللا تعاىل : 
ومن دعا إىل  «:   . ويف عموم قول النيب ﴾ َساء َما يَزُِرونَ  الالَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهم ِبَغْريِ ِعْلٍم أَ 

. رواه اإلمام  »ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا 
ث أيب هريرة رضي اهللا عنه . وقال الرتمذي : هذا حديث حسن من حديأمحد وأهل السنن 

 أن رسول اهللاوصححه أيًضا ابن حبان . وقد تقدم حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه . صحيح 
  : فليتأمل املفيت جبواز التصوير  »من أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على من أفتاه  «قال .

واحلديثني وليتق اهللا يف نفسه وفيمن يعمل بفتياه ، وليحذر ية ما جاء يف اآلباآللة الفوتوغرافية 
  أن يكون له نصيب وافر مما جاء يف اآلية واحلديثني . 

وجعل ، ق بني التصوير باليد والتصوير باآللة الفوتوغرافية يفر تالوجه التاسع : أن يقال إن ال    
من النوعني يسمى  ألن كالً سم واحلكم تفريق بني متماثلني يف اال، األول حرًما والثاين مباًحا 

ديد فيه . وليس حترمي التصوير والتش وكل منهما داخل يف عموم األحاديث الدالة على ، تصويرًا
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وإمنا هو مبين على الرأي الناشئ عن فساد التصوير ، ، على التفريق بينهما دليل شرعي البتة 
ذه املثابة فإنه جيب إطراحه ورده على ق   ائله . وما كان 

أي التشبيه خبلقه  -هاة خبلق اهللا أن يقال إن العلة يف حترمي التصوير هي املضا الوجه العاشر :
كما تقدم النص على ذلك يف حديث عائشة ، رضي اهللا عنها ، وال خيفى على عاقل أن 
لة التصوير باآللة الفوتوغرافية أشد مضاهاة خبلق اهللا من التصوير باليد فيكون التصوير باآل

  الفوتوغرافية أشد حترميًا من التصوير باليد ملا فيه من مزيد املطابقة بني الصورة واملصور . 
املضاهاة خبلق اهللا الوجه احلادي عشر : أن يقال إذا علم أن العلة يف حترمي التصوير هي     

ف بوجودها فيه ، ، أم يعرت  يف التصوير باآللة الفوتوغرافية فهل ينكر املردود عليه وجود املضاهاة
وال من رجل له أدىن ، فإن أنكر وجودها فيه فتلك مكابرة ال تصدر من رجل خياف اهللا ويتقيه 

مسكة من عقل . وإن اعرتف بوجودها فيه فقد خصم نفسه بنفسه ، وعليه حينئذ أن يرجع 
  عن قوله الباطل ويعرتف خبطئه . 

ر باليد والتصوير باآللة الفوتوغرافية ال يتم الوجه الثاين عشر : أن يقال إن كال من التصوي    
إال بعمل اإلنسان فيه فأما التصوير باليد فإنه ال بد فيه من وجود أربعة أشياء وهي القلم واحلرب 
والورق أو ما يقوم مقامه من األشياء اليت تقبل التصوير ، والرابع عمل املصور بيده فإذا عدم 

نه ال إفوجد التصوير باليد . وأما التصوير باآللة الفوتوغرافية واحد من هذه األشياء األربعة مل ي
  بد فيه من أربعة أشياء : 

   .لم يف اآللة فع الضو  : أحدها
   .لم من املواد الكيمائية فما جيعل يف ال:  والثاني
  .ضغط املصور بيده على اآللة حىت تعمل عملها :  والثالث
لم مع املواد فالفوتوغرافية فورية جعلت األمحاض يف ال حتميض الصورة فإن كانت اآللة:  والرابع

الكيمائية فتخرج الصورة فورًا بدون حتميض آخر . وإن كانت اآللة يف مكان مظلم ولو ظلمة 
ويسمونه الفالش  -يسرية فال بد هلا حينئذ من التزويد بالكهرباء لتنري هلا األشياء اليت تلتقطها 

  ء اليت حتتاج إليها اآللة مل يوجد التصوير . فإذا عدم واحد من هذه األشيا -
ذا يعلم أنه ال فرق بني التصوير باليد وبني التصوير      وتوغرافية ، ويعلم أيًضا أن  باآللة الفو
م ، ويعلم أيًضا أن حكم النوعني واحد وهو  كالً  من النوعني من أفعال بين آدم وصناعا
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خبلق اهللا موجودة يف كل منهما ، وألن األحاديث التحرمي ألن علة التحرمي وهي املضاهاة 
ا على حد سواء . وعلى هذا فإنه ال وجهه مالواردة يف املنع من التصوير والتشديد فيه تشمله

س الشيطان عليه ليوقعه يف معصية يك أن ذلك من تلبشللتفريق بينهما ، ومن فّرق بينهما فال 
يف املنع من التصوير   الثابتة عن النيب وذلك مبخالفة األحاديث  اهللا ومعصية رسوله

. وقد حذر اهللا  أوقعه فيه من املعصية واملخالفة والتشديد فيه ، وليوقع العاملني بفتياه فيما
ال يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿املؤمنني من إتباع خطوات الشيطان والعمل مبا يأمر به فقال تعاىل : 

.  ﴾ ْيطَاِن َوَمن يـَتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ 
ا الشيطان ويدعو إىل صناعتها وتعظيمها واإلفتاء جبواز  والتصوير من املنكرات اليت يأمر 

ر ألنه صناعتها أو صناعة بعضها . فينبغي للمؤمن أن حيذر من مكايد عدو اهللا غاية احلذ
عدو لبين آدم وال يألو جهًدا يف إضالهلم وصدهم عن سبيل اهللا وإيقاعهم يف املعاصي  

َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا  ﴿واملنكرات وقد قال اهللا تعاىل :  ُذوُه َعُدّواً ِإمنَّ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ
  . ﴾ ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ 

يوم عند اهللا أشد الناس عذابًا  «: أنه قال   ثبت عن النيبقد ثالث عشر : أنه الوجه ال    
مل ش. وقد تقدم هذا احلديث يف أول الكتاب وهو ي »الذين يضاهون خبلق اهللا  القيامة

أجزاه ألن املضاهاة خبلق اهللا موجودة يف تصوير  ضوتصوير بعبعمومه تصوير البدن كامًال 
يقول اهللا عز وجل  «أنه قال :   ه ، وكذلك قد ثبت عن النيبئالبدن وتصوير بعض أجزا

  احلديث .  »ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي 
وقد تقدم هذا احلديث يف أول الكتاب وهو يشمل بعمومه تصوير البدن كامًال وتصوير     

باس ه ، ويف احلديثني رد على من أجاز تصوير بعض أجزاء البدن . وقد قال ابن عئبعض أجزا
ذا  رضي اهللا عنهما ، ملن استفتاه عن صناعة الصور : ( إن أبيت إّال أن تصنع فعليك 
الشجر كل شيء ليس فيه روح ) ، وقد تقدم هذا احلديث يف أول الكتاب . ولو كان تصوير 
بعض أجزاء البدن جائزًا لرخص له يف تصويرها كما رخص له يف تصوير الشجر ويف قوله : 

تصوير ذوات األرواح غري جاز . وقد جاء يف املنع  يه روح ) دليل على أن( كل شيء ليس ف
من تصويرها أحاديث كثرية تقدم ذكرها يف أول الكتاب . وظاهر قول ابن عباس رضي اهللا 
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ا  ،عنهما : ( كل شيء ليس فيه روح ) يعم الصورة الكاملة  وتصوير بعض أجزاء البدن أل
  ح تعم مجيع أجزاء البدن ما دامت متصلة به . وألن الرو ، أجزاء مما فيه روح 

نهما أنه قال : ( الصورة ي اهللا عالوجه الرابع عشر : أن يقال قد ثبت عن ابن عباس رض    
الرأس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة ) وعن عكرمة حنوه . وقد تقدم ذلك يف أول الكتاب ، 

يدل هلذا القول ما تقدم يف حديث أيب مسعت أمحد يقول : الصورة الرأس و وقال أبو داود : 
ري  صُمْر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع في «:   هريرة رضي اهللا عنه أن جربيل قال للنيب

فهذا يدل على أن تصوير الرأس غري جائز ، وفيه رد .  »  كهيئة الشجرة ففعل رسول اهللا
  على من أجاز تصويره . 

بقطع الرأس وحده ومل يأمر بإتالف بقية الصورة فدل ذلك  فإن قيل : إن جربيل إمنا أمر    
  على جواز تصوير أجزاء البدن سوى الرأس . 

إمنا جيوز ترك الصورة اليت ليس فيها رأس إذا كانت فيما يوطأ ويداس أو : فاجلواب أن يقال     
نهي عن دليل وعموم األحاديث يف ال هيتكأ عليه . فأما تصوير ذلك ابتداء فليس على جواز 

التصوير والتشديد فيه تتناول تصوير بعض أجزاء البدن . وقد تقدم كالم العلماء يف حترمي 
صناعة الصور فلرياجع ذلك يف الفائدة الثالثة من فوائد األحاديث اليت تقدم ذكرها يف أول 

  الكتاب . 
السنة ينص على الوجه اخلامس عشر : أنه لو طلب من املفيت أن يربز دليًال من الكتاب أو     

جواز التقاط الصورة باآللة على  صنيأجزاء البدن كاليد أو الرأس أو جواز تصوير بعض 
  .الفوتوغرافية ملا وجد إىل الدليل سبيًال 

إن اخلمر اليت قد عصرت : الوجه السادس عشر : أن يقال لو أن أحدًا من الناس قال     
 قد عصرت باآللة املعدَّة العتصار اخلمر ال بأس رية من الكبائر وأن اخلمر اليتبم وكاباليد حر 

 بني قوله وبني قول ا من اليت قد عصرت باليد ملا كان هناك فرقن كانت أشد إسكارً إا و 
املفيت إن التصوير باليد حرام وكبرية من الكبائر وأن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية ال بأس 

له أدىن علم وفهم أن العلة يف حترمي اخلمر هي ل به . إذا كان من املعلوم  عند كل عاق
، بني اخلمر اليت قد عصرت باليد وبني اخلمر اليت قد عصرت باآللة اإلسكار ، وأنه ال فرق 

فكذلك من املعلوم  أيًضا أن العلة يف حترمي  أشد اإلسكار كان أشد حترميًا ،وأن ما كان منها 
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تقدم النص على ذلك يف حديث  كما  -يه خبلقه خبلق اهللا أي التشبالتصوير هي املضاهاة 
 لق اهللا كان أشدعائشة رضي اهللا عنها . وعلى هذا فإنه كلما كان التصوير أشد يف املضاهاة خب

وال خيفى على ذي عقل سليم أن التقاط الصورة باآللة  ،حترميًا مما هو دونه يف املضاهاة 
صوير باليد فيكون أشد حترميًا من التصوير باليد . الفوتوغرافية أشد يف املضاهاة خبلق اهللا من الت

  ومن خالف يف هذا فإمنا أيت من قلة علمه وقصور فهمه . 
وأما زعم املفيت أن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافيه الفورية ال حيتاج إىل عمل بيد فجوابه     

ملغالطة يف إنكار ما هو من وجهني : أحدمها أن يقال هذا الكالم مبين على أحد أمرين : إما ا
ا ، وإما  معلوم باملشاهدة من عمل األيدي يف اآللة الفوتوغرافية الفورية ألجل التقاط الصورة 
اجلهل مبا حتتاج إليه من األعمال اليدوية . وقد ذكرت ما حيتاج إليه من األعمال اليدوية يف 

حتتاج إليه اآللة الفوتوغرافية الفورية الوجه الثاين عشر فلرياجع ليعلم أن املفيت قد خفي عليه ما 
  من األعمال اليدوية . 

الفورية بدون أن يضع الوجه الثاين أن يقال لو أن إنسانًا أراد التصوير باآللة الفوتوغرافية     
فيها ِفْلًما مزوًدا باملواد الكيمائية واألمحاض ، وبدون أن يضغط على املواضع اليت حيصل 

ا تلتقط الصور حينئذ .كال بالضغط عليها تشغيل  اآللة حىت تعمل عملها فهل يقول عاقل إ
  ال يقول ذلك إنسان يعقل ما يقول . 

وأما زعمه أن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية ال بأس به وأنه ال يدخل يف التصوير     
عجيب ملا فيه من ، فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن كالم املفيت يف هذه اجلملة غريب و 

أنه زعم أن  : التناقض وإنكار احلقيقة اليت يعرفها كل عاقل . فأما التناقض ففي أمرين أحدمها
، مث نقض ذلك فصرح أنه إذا كان الغرض  هالتقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية ال بأس ب

قتناء الصور او : قال من االلتقاط اقتناء الصورة ولو للذكرى صار ذلك االلتقاط حراًما . و 
أخرب أن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة . قال : وهذا يدل على   للذكرى حمًرم ألن النيب

حترمي اقتناء الصور يف البيوت . قال : وأما تعليق الصور على اجلدران فإنه حمرم وال جيوز 
  واملالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة . 

على اجلدران تابع حلكم التقاطها فإذا كان ال ء الصور وتعليقها ويقال للمفيت إن حكم اقتنا    
كان   ائها وتعليقها على اجلدران وإاليرى بالتقاطها بأًسا فإنه يلزمه أن يقول مبثل ذلك يف اقتن
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قوله متناقًضا . وكيف يبيح التقاطها مث حيرم اقتناءها وتعليقها على اجلدران . هذا قول غريب 
  وتناقض عجيب . 

  

األمر الثاين : من تناقضه أنه زعم أن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية ال يدخل يف     
التصوير . وقد نقض ذلك بتسميته االلتقاط صورة وقد كرر ذلك يف ستة مواضع واحد منها يف 
َنب أول كالمه ومخسة منها يف آخره ، وإمنا وقع التناقض يف كالمه ألن فتواه يف التصوير مل ت

  وإمنا هي مبنية على الرأي وفساد التصور .، على أساس صحيح من الكتاب أو السنة 
  

وأما إنكاره للحقيقة ففي زعمه أن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية ال يدخل يف     
التصوير ، فقد أنكر يف هذه اجلملة ما هو معلوم عند الصبيان املميزين فضًال عن الرجال 

ء ، فكل صيب مميز إذا رأى الصور املأخوذة باآللة الفوتوغرافية الفورية وكان يعرف العقال
ا فإنه ال يتوقف أن يقول هذه صورة فالن وهذه صورة فالن وهذه صورة النوع الفالين  أصحا
من احليوانات وهذه صورة نوع آخر منها ، وإذا كانت الصور املأخوذة باآللة الفوتوغرافية 

احلقائق اليت يعرفها الصبيان الصغار ، فضًال عن الرجال العقالء ، فال عربة مبن الفورية من 
  خالف يف هذا فآل به اخلالف والشذوذ إىل القول بتحليل التصوير امللعون فاعله .

الوجه الثاين : أن يقال إذا كان التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية ال يدخل يف     
ه ، ولقد أحسن نصر بن أمحد  ففي أي شيء يدخل وبأي اسم يسمى عندالتصوير عند املفيت

  أرزي حيث يقول :اخلبز 
  

  إذا شئت أن حتيا سعيًدا ُمْسلًَّما                 
  فدبّر وَمّيز ما تقول وتفعل                                        
  

  وأحسن أيًضا أبو العتاهة حيث يقول :     
  

  إذا مل حترتس من كل طيش                 
  أسأت إجابة وأسأت فهما                                        
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الوجه الثالث : أن قول املفيت يف التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية الفورية أنه ال يدخل يف     
املضاهاة خبلق وهي   التصوير قول باطل ألنه يلزم عليه إلغاء العلة اليت نص عليها رسول اهللا
أشد  «         قال :   اهللا كما تقدم ذلك يف حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا

أشد الناس عذابًا من إن  «. ويف رواية :  »الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا 
ا رسول اهللا. وما لزم عليه إلغاء العلة اليت عل »يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا    ل 

 رمي التصوير فهو قول سوء جيب اطراحه ورّده على قائله ألنه ال قول ألحد مع رسول اهللاحت
 .  

الوجه الرابع : أن يقال إن الصور اليت تلتقط باآللة الفوتوغرافية أشد يف املطابقة ملا صورت     
الصورة واملَصوَّر فهو أشد يف  عليه من الصور اليت تنقش باليد ، وما كان أشد يف املطابقة بني

املضاهاة خبلق اهللا ، وما كان أشد يف املضاهاة خبلق اهللا فهو أشد حترميًا من التصوير الذي هو 
الفورية يكون أشد حترميًا من دونه يف املضاهاة ، وعلى هذا فإن التصوير باآللة الفوتوغرافية 

  التصوير باليد . 
  

* * *  

  فصل
  

د عليه جوابني آخرين يف حتليل التصوير باآللة ، أحدمها بتاريخ وقد رأيت للمردو     
فاألول منهما منقول هـ . وكالمها عندي ،  ١٢/٧/١٤٠٠والثاين بتاريخ هـ .  ١٠/٢/١٣٩٩

بالتصوير من خط املفيت ، والثاين خبطه . وقد صرح يف كل منهما بتحليل التصوير باآللة . 
ما نقل لكم من رأينا حبل التصوير الضوئي وما مسعتم منا وقال يف اجلواب األخري ما نصه : ( و 

يف الندوة فاألمر كما مسعتم فإنه مل يتضح لنا دخوهلا يف التحرمي ألن حقيقة التصوير ال تنطبق 
عليها وهي تشبه تصوير الصكوك والوثائق اليت إذا صورت نسبت إىل الكاتب األول ، فهكذا 

شكل املنطبع يف الورقة من تصوير اهللا عزَّ وجلَّ ) . انتهى إذا صور اآلدمي أو غريه فإن ذلك ال
  املقصود من كالم املفيت . 
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وهو ما مساه بالتصوير  -أن أقول إن الرد على فتواه بتحليل التصوير باآللة  : واجلواب    
قد تقدم مبسوطًا يف الرد على جوابه الثالث املذكور يف الفصل الذي قبل هذا  -الضوئي 
إن شاء اهللا تعاىل ، وقد وقع يف جوابه  رياجع ففيه كفاية يف الرد على جوابيه األخريينالفصل فل

ا من َقلَّ نصيبهم من العلم النافع . األخري زيادة أخطاء ينبغي التنبيه عليها    لئال يغرت 
ا اخلطأ األول اعتماده على رأيه يف حتليل التصوير باآللة ، وقد صرح بذلك يف قوله : ( وم    

  الندوة فاألمر كما مسعتم ) .  يف انقل لكم من رأينا حبل التصوير الضوئي وما مسعتم منَّ 
  ه : ذا اخلطأ الكبري من وجو ه نب عاو واجل    

ل إن التحليل والتحرمي مردمها إىل اهللا تعاىل ، فما أحله اهللا يف كتابه أو على اأن يق: أحدمها 
وليس ألحد أن حيلل شيًئا أو حيرمه مبجرد ، رام فهو حالل وما حرمه فهو ح  لسان رسوله

رأيه ، ومن حلل شيًئا أو حرمه ، مبجرد رأيه فقد افرتى على اهللا وقال عليه بغري علم ، وذلك 
من أعظم احملرمات وأكرب الكبائر . وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك يف آيات كثرية من 

ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ  َفَمْن َأْظَلمُ  ﴿القرآن منها قول اهللا تعاىل :
م كذبوا إذ قالوا  :هذه اآلية  . قال القرطيب يف تفسري ﴾ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  الالّلَه  بـَنيَّ أ

  ما مل يقم عليه دليل . انتهى .      
ٌل َوَهـَذا َحرَاٌم لِّتَـْفتَـُرواْ الوُلواْ ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهـَذا حَ تـَقُ  الوَ  ﴿ومنها قوله تعاىل :     

 َمَتاٌع قَِليٌل َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  * يـُْفِلُحونَ  الَعَلى الّلِه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب 
:  )أعالم املوقعني  (يف كتابه  يف الكالم على هذه اآلية القيم رمحه اهللا تعاىل. قال ابن  ﴾

هذا حرام ، وملا  أحكامه وقوهلم ملا مل حيرمه ، تقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه يف
أن يقول هذا حالل وهذا حرام هذا حالل . وهذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد مل حيله ، 

السلف : ( ليتق أحدكم أن يقول أحل اهللا كذا وحرمه . قال بعض  مبا علم أن اهللا أحله إال
وحرم كذا فيقول اهللا له كذبت مل أحل كذا ومل أحرم كذا ) . فال ينبغي أن يقول ملا ال يعلم 

  التأويل . انتهى . بورود الوحي املبني بتحليله أو حترميه أحله اهللا أو حرمه جملرد التقليد أو 
له فيها ليس اآلية : ويدخل يف هذا كل من ابتدع بدعة هذه تفسري  وقال ابن كثري يف    

  مستند شرعي أو حلل شيًئا مما حرم اهللا أو حرم شيًئا مما أباح اهللا مبجرد رأيه وتشهيه . انتهى . 
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َا َحرََّم َريبَِّ اْلَفَواحِ  ﴿ومن اآليات يف حترمي القول على اهللا بغري علم قوله تعاىل :      َش َما ُقْل ِإمنَّ
َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن ُتْشرُِكوْا بِالّلِه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَ  انًا َوَأن تـَُقوُلواْ َظَهَر ِمنـْ

 : قد حرم اهللا )أعالم املوقعني  (يف . قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  ﴾ تـَْعَلُمونَ  الَعَلى الّلِه َما 
القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء وجعله من أعظم احملرمات ، بل جعله يف املرتبة العليا 

مث ذكر اآلية اليت تقدم ذكرها وقال يف الكالم عليها : فرتب احملرمات أربع مراتب وبدأ منها ، 
 ثـّلَّث مبا هو أعظم بأسهلها وهو الفواحش ، مث ثـَىنَّ مبا هو أشد حترميًا منه وهو اِإلمث والظلم ، مث

حترميًا منهما وهو الشرك به سبحانه ، مث َربَّع مبا هو أشد من ذلك كله وهو القول عليه بال علم 
  ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بال علم يف أمسائه وصفاته وأفعاله ويف دينه وشرعه . انتهى . 

. عام  ﴾ تـَْعَلُمونَ  وُلوْا َعَلى الّلِه َما التـَقُ  َوَأن ﴿وقال ابن اجلوزي يف تفسريه : قوله تعاىل :     
  ري يقني . انتهى . وذكر البغوي هذا القول عن بعض املفسرين . غيف حترمي القول يف الدين من 

الوجه الثاين : أن يقال إن املفيت قد جىن على الشريعة اإلسالمية حيث َغريَّ ما جاء فيها     
العموم الذي يشمل التصوير باليد والتصوير باآللة على من احلكم بتحرمي التصوير على وجه 

َحدٍّ سواء ، فقال يف التصوير باليد إنه حرام وكبرية من الكبائر ، وقال يف التصوير باآللة إنه ال 
 به ، وهذا من التفريق بني املتماثلني ، ومن اإلميان ببعض ما حرمه اهللا على لسان رسوله سبأ
 ن ببعضه ، ومن الشرع يف الدين مبا مل يأذن به اهللا . من التصوير وعدم اإلميا    

من فساد التصور ، وهذا ما  ال يصدر إال لنيثامالوجه الثالث أن يقال إن التفريق بني املت    
ا من فعل اهللا تعاىل وليس من  موقع فيه املفيت حبل التصوير باآللة حيث توه أن التصوير 

  أفعال بين آدم . 
 ابع أن يقال إن املفيت حبل التصوير الضوئي قد خالف األحاديث الثابتة عن النيبالوجه الر     
  م من أهل النار يف النهي عن التصوير والنص على حترميه ولعن املصورين والنص على أ

م من أشد الناس عذابًا يوم القيامة .  ليس باألمر   يبوخمالفة األحاديث الثابتة عن النوأ
ا واحًدا متعمًدا فهو على شفا هلكة ، فكيف مبن خالف أربعة الف حديثً اهلني ، ومن خ

وثالثني حديثًا كل حديث منها يدل على حترمي التصوير على وجه العموم الذي يشمل التصوير 
  باليد والتصوير باآللة . وقد قال اإلمام أمحد ، رمحه اهللا تعاىل :  من رد حديث رسول اهللا

كالم العلماء يف النهي عن خمالفة األحاديث الصحيحة والتشديد يف فهو على شفا هلكة . و 
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الرد القومي على اجملرم  «بـ ردها كثري جًدا ، وقد ذكرت طرفًا من ذلك يف أول كتايب املسمى 
 التحذير من خمالفة الرسول املذكور آيات يففلرياجع هناك . وذكرت أيًضا يف الكتاب  »األثيم 
  . فلرتاجع أيًضا  
الوجه اخلامس أن يقال إنه ال جيوز العمل بالرأي مع وجود النص يف املسألة ، وإمنا جيوز     

ي فيما مل يوجد له حكم يف الكتاب أو السنة ، ويدل على هذا ما جاء يف حديث أاجتهاد الر 
كيف تقضي   «ملا أراد أن يبعثه إىل اليمن قال :   معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

قال :  »د يف كتاب اهللا جتفإن مل  «قال : أقضي بكتاب اهللا . قال :  »عرض لك قضاء إذا 
قال : أجتهد رأيي وال آلو ،  »د يف سنة رسول اهللا جتفإن مل  «أقضي بسنة رسول اهللا قال : 

رسول اهللا ملا يرضي رسول احلمد هللا الذي وفق  «صدره وقال :   قال فضرب رسول اهللا
  واه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي والدارمي والدارقطين والبيهقي . . ر  »رسول اهللا 

كتب إىل شريح بنحو ما وروى الدارمي أيًضا والنسائي والبيهقي أن عمر رضي اهللا عنه ،      
  جاء يف حديث ، معاذ رضي اهللا عنه . 

قال : أنه  عنه بن مسعود ، رضي اهللا سائي والبيهقي أيًضا عن عبد اهللاوروى الدارمي والن    
 َرُسولِ  ُسنَّةِ  يَففِ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِيف  جتَُِدوهُ  ملَْ  فَِإنْ  ، اللَّهِ  ِكَتابِ  ِيف  فَاْنظُُروا ءٍ يشَ  َعنْ  ُسِئْلُتمْ  ِإَذا «

 َعَلْيهِ  َمعَ تجْ ا ِفيَما َيُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  ، اْلُمْسِلُمونَ  َعَلْيهِ  َأْمجَعَ  َفَما اللَّهِ  َرُسولِ  ُسنَّةِ  ِيف  جتَُِدوهُ  ملَْ  فَِإنْ  اللَّهِ 
  وقد رواه احلاكم بنحوه وصححه ووافقه الذهيب على تصحيحه . .  » رَأَْيكَ  فَاْجَتِهدْ  اْلُمْسِلُمونَ 

رضي اهللا عنه أنه قال ملسلمة بن ُخمَّلد : ( اقِض بكتاب وروى البيهقي أيًضا عن زيد بن ثابت 
فادٌع  فإن مل يكن يف سنة النيب  ففي سنة النيب اهللا عزَّ وجلَّ فإن مل يكن يف كتاب اهللا 

   أهل الرأي مث اجتهد ) .
رضي اهللا عنهما قال : مسعت عبد اهللا بن عباس  وروى البيهقي أيًضا عن عبيد اهللا بن أيب يزيد

 عن شيء هو يف كتاب اهللا قال به ، وإذا مل يكن يف كتاب اهللا وقاله رسول اهللا  ( إذا سئل
وقاله أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما  مل يكن يف كتاب اهللا ومل يقله رسول اهللا  قال به ، وإن

  قال به ، وإال اجتهد رأيه ) .
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أن ابن عمر ، رضي اهللا عنهما قال له : يا أبا الشعثاء إنك وروى الدارمي عن أيب الشعثاء     
ت غري ذلك هلكت من فقهاء البصرة فال تفت إال بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعل

  وأهلكت . 
وروى الدارمي أيًضا أن أبا سلمة قال للحسن : إنه بلغين أنك تفيت برأيك فال تفت برأيك     

  أو كتاب منزل .   إال أن يكون سنة عن رسول اهللا
رضي اهللا عنهم ، دليل ذكر بعده من اآلثار عن الصحابة  ويف حديث معاذ بن جبل وما    

جتهاد والعمل بالرأي مع وجود الدليل من الكتاب والسنة أو اإلمجاع ، على أنه ال يسوغ اال
ويف هذا أبلغ رد على من أفىت بتحليل التصوير الضوئي معتمًدا يف هذا الفتيا اخلاطئة على رأيه 

يف النهي عن التصوير والنص على حترميه ولعن املصورين   املخالف للنصوص الثابتة عن النيب
م م م من أشد الناس عذابًا يوم القيامة . وهذه الفتيا جيب ردها والنص على أ ن أهل النار وأ

ا من الناس ألنه ال قول ألحد مع قول  ا وعلى من عمل  واطراحها واإلنكار على من أفىت 
أَْمراً َأن َيُكوَن  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُهُ  ﴿قال اهللا تعاىل :   رسول اهللا

  . ﴾ مُِّبيناً    ًال الَهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ ضَ 
مع وجود ما خيالف ذلك من الكتاب  برأيهحديث معاذ مبفهومه على أن من أفىت  وقد دلَّ     

فال شك أنه قد   ا يسخط الرسولومن عمل مب  أو السنة  فقد عمل مبا يسخط الرسول
مَّْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع الّلَه َوَمن تـََوىلَّ  ﴿تعرض لسخط اهللا تعاىل ألن اهللا تعاىل يقول : 

  . ﴾ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً 
اهللا عنه  ويف الصحيحني ومسند اإلمام أمحد وسنين النسائي وابن ماجه عن أيب هريرة رضي    

. وروى  » اللَّهَ  َعَصى فـََقدْ  َعَصاِين  َوَمنْ  اللَّهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  َأطَاَعِين  َمنْ  «: قاَل  أن رسول اهللا 
عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف زوائد املسند ويف كتاب السّنة والطرباين واحلاكم عن لقيط بن عامر 

عصى نبيه كان من الضالني ومن أطاع من  «قال :  العقيلي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
  .  »نبيه كان من املهتدين 

وإذا ُعلم هذا فلُيعلم أيًضا أن املفيت حبل التصوير الضوئي قد تعرض لسخط اهللا تعاىل ألنه     
يف النهي عن التصوير والنص على حترميه على وجه  .  قد خالف األحاديث الثابتة عن النيب

وجه العموم . فيجب على املفيت أن يتدارك هذه الزلة اخلطرية العموم والتشديد فيه على 
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بالرجوع إىل الصواب وأن ينشر رجوعه عن فتياه بالكتابة ، وبالكالم يف الندوات واحملافل لعله 
  أن ميحو السيئة باحلسنة . 

 وأما قوله إنه مل يضح له دخول التصوير الضوئي يف التحرمي ألن حقيقة التصوير ال تنطبق    
  عليه .

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن املفيت قد التبست عليه احلقيقة يف التصوير الضوئي     
حيث صرح أنه مل يتضح له دخوله يف التحرمي ، ومع التباس احلقيقة عليه يف التصوير الضوئي 

طر عظيم ويف ذلك خ، ثـََبت له ، وهذا من التسرع إىل الفتيا  بغري حبفإنه قد أقدم على الفتوى 
َيا أُْفِيتَ  َمنْ  «قال :  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ملا جاء يف حديث أيب هريرة   ثـََبتٍ  َغيـْرَ  ِبُفتـْ

َا رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي واحلاكم بأسانيد .  » أَفْـَتاهُ  َمنْ  َعَلى ِإْمثُهُ  فَِإمنَّ
يح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب يف جيدة ، وبعضها على شرط مسلم وقال احلاكم صح

  تلخيصه . 
أي التشبيه خبلقه  - الوجه الثاين أن يقال إن العلة يف حترمي التصوير هي املضاهاة خبلق اهللا     

الذي تقدم ذكره يف أول  رضي اهللا عنهاكما قد جاء ذلك منصوًصا عليه يف حديث عائشة   -
الضوئي أعظم من وجودها يف التصوير باليد . وعلى الكتاب . وهذه العلة موجودة يف التصوير 

هذا فإن حقيقة التصوير تنطبق على التصوير الضوئي أعظم من انطباقها على التصوير باليد ، 
  ومن توقف يف هذا فإمنا أيت من سوء فهمه وفساد تصوره . 

تيا وزعمه أن الوجه الثالث أن يقال إن ختليط املفيت يف حكم التصوير الضوئي يف هذه الف    
حقيقة التصوير ال تنطبق عليه قد تقدم حنوه يف كالمه املذكور يف أول الفصل الذي قبل هذا 

حيث قال : إن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية ال يدخل يف التصوير . وقد تقدم  )١( الفصل
  .  )٢( الرد على هذا التخليط قريًبا فلرياجع

ائق إذا صورت نسبت إىل الكاتب األول فجوابه أن يقال هذا وأما زعمه أن الصكوك والوث    
رت تسمى صورًا ، وال يقول عاقل إن هذا خط فالن وإمنا و خطأ ألن الصكوك والوثائق إذا ص

عاقل إن هذه يقول هذه صورة عن خط فالن ، ومثل ذلك الكتب والرسائل املصورة ال يقول 
                                                 

 . ٥٧) ص ١(

 . ٧٠ -  ٦٨) ص ٢(
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عن خط  الفالنية ، وإمنا يقول هذه صورة  خط فالن أو هذه املخطوطة الفالنية أو الطبعة
فالن أو عن املخطوطة الفالنية أو الطبعة الفالنية ، والتفريق بني أصول الكتب والصكوك 

صورها  معروف عند العقالء وال عربة مبن سواهم من املتسرعني إىل القول مبا  والوثائق وبني
  خيالف املعقول . 

ذا ُصوَّر فإن ذلك الشكل املنطبع يف الورقة من تصوير اهللا وأما زعمه أن اآلدمي أو غريه إ    
عز وجل فجوابه من وجوه أحدها أن يقال من أبطل الباطل وأفحش اخلطأ زعم املردود عليه أن 
التصوير الضوئي من فعل اهللا تعاىل وليس من فعل بين آدم ، وهذا من القول على اهللا بغري علم 

ور ، إذ ليس خيفى على عاقل أن التصوير الضوئي يعتمد ، وال شك أنه ناشئ عن فساد التص
على أفعال بين آدم إذ ال بد فيه من وجود مخسة أشياء ، أحدها صناعة آلة التصوير ، والثاين 
صناعة األفالم ووضعها يف آلة التصوير ، والثالث حتضري املواد الكيمائية ووضعها يف األفالم ، 

ملها واخلامس حتميض الصورة بعد التصوير لتعمل ع والرابع ضغط املصور بيده على آلة
ة ملن أخذت صورته . فإذا عدم  إخراجها من آلة التصوير حىت خترج الصورة واضحة مشا
واحد من هذه األشياء اخلمسة مل يوجد التصوير الضوئي ، وقريب من هذا ما حيتاج إليه يف 

وهي القلم واحلرب والورق أو ما يقوم مقامه  التصوير باليد فإنه ال بد فيه من وجود أربعة أشياء ،
من األشياء اليت تقبل التصوير ، والرابع عمل املصور بيده ، فإذا عدم واحد من هذه األشياء 
األربعة مل يوجد التصوير باليد . وقد حيتاج يف التصوير الضوئي إىل شيء سادس وهو تزويد 

توضع األمحاض يف األفالم فال حتتاج  اآللة بالكهرباء ، وهي من صناعات بين آدم ، وقد
ذا يعلم أن كال من نوعي التصوير من  الصورة إىل التحميض بعد إخراجها من آلة التصوير . و
فعل بين آدم ال من فعل اهللا تعاىل ، ويعلم أيًضا أن حكم النوعني واحد وهو التحرمي ألن 

تشمل النوعني على حد سواء  حترميه ىاألحاديث الواردة يف النهي عن التصوير والنص عل
تشمل النوعني على حد سواء ،  -وهي املضاهاة خبلق اهللا تعاىل  -ويعلم أيًضا أن علة التحرمي 

  ويعلم أيًضا أن التفريق بني النوعني يف احلكم تفريق بني متماثلني وذلك غري جائز . 
اىل ملا كان حيتاج يف إخراج أن يقال لو كان التصوير الضوئي من فعل اهللا تع: الوجه الثاين     

الصورة إىل وجود اآللة ووضع األفالم واملواد الكيمائية فيها وتزويدها بالكهرباء إن احتاجت إىل 
ذلك وضغط املصور عليها وحتميض الصورة ، بل كان يقول للصورة كن فتكون على الفور 
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ماهلم فال حيتاج إليهم وال بدون واسطة بين آدم وأعماهلم ألن اهللا تعاىل غين عن اخللق وعن أع
  إىل أعماهلم . 

ومن زعم أن التصوير الضوئي من فعل اهللا تعاىل وليس من فعل بين آدم فالزم قوله أن     
الم واملواد الكيمائية فيكون اهللا حمتاًجا يف إحراج الصور الضوئية إىل اآللة وما حتتاج إليه من األ

  اهللا عما يقول الظاملون علًوا كبريًا . وضغط املصور عليها وحتميض الصور ، تعاىل
أن يقال ال شك أن التصوير الضوئي من صناعات بين آدم وأفعاهم ، واهللا : الوجه الثالث 

م وأفعاهلم كما قال تعاىل خمربًا عن خليل إبراهيم عليه الصالة والسالم  هخالقهم وخالق صناعا
  .  ﴾ َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ *  ُتونَ أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنحِ  ﴿أنه قال ألبيه وقومه : 

رضي اهللا عنه  بإسناد صحيح عن حذيفة وروى البخاري يف كتاب ( خلق أفعال العباد )    
َواللَُّه  ﴿وتال بعضهم عند ذلك :  » إن اهللا يصنع كل صانع وصنعته «أنه قال :   عن النيب

إن اهللا  «رضي اهللا عنه :  يًضا بإسناد صحيح عن حذيفةاه أ.  ورو  ﴾ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ 
قال البخاري رمحه اهللا تعاىل : فأخرب أن الصناعات وأهلها .  » خلق كل صانع وصنعته

) من طريق البخاري مبثل هقي يف كتاب ( األمساء والصفات خملوقة . انتهى . وقد رواه البي
) بنحو الرواية ة واجلماعة ح أصول اعتقاد أهل السن( شر ية األوىل . ورواه الاللكائي يف الروا
واحلاكم بنحو الرواية  وابن أيب عاصم يف كتاب ( السنة)ىل عند البخاري ، ورواه البزار األو 

إن اهللا خالق كل صانع  «  ولفظه عند احلاكم : قال رسول اهللا الثانية عند البخاري ،
  مسلم ووافقه الذهيب يف تلخيصه . هذا حديث صحيح على شرط : مث قال .  » وصنعته

م خملوقة دليل على حترمي تصوير ذوات األرواح      ويف النص على أن أفعال بين آدم وصناعا
ا من اباآل لصور كله من صناعات بين آدم وأفعاهلم ، وألنه ال فرق بني لة ألن اآللة وما يعمل 

من النوعني فتنقش الصور بالقلم وجتهز التصوير باليد والتصوير باآللة ألن اليد تعمل يف كل 
اآللة املصورة مبا حتتاج إليه من أفالم ومواد كيميائية وضغط عليها وحتميض للصورة وتزويد اآللة 

ا . ومن خالف يف هذا ذبالكهرباء إن احتاجت إىل  فحرم التصوير لك حىت يتم التصوير 
ا من فعل اهللا  تعاىل وليس من أفعال بين آدم فإمنا هو  باليد وأباحه باآللة وزعم أن التصوير 

  ه وفساد تصوره . ميف احلقيقة ينادي على سوء فه
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أن يقال إنه ليس يف قدرة بين آدم أن يفعلوا مثل فعل اهللا وال أن يصنعوا مثل : الوجه الرابع     
ملعلوم أن صنعه ألن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله . ومن ا

الصور اليت تصور باآللة ويكتبوا بأيديهم مثل بين آدم يقدرون على أن يصوروا بأيديهم مثل 
الكتابة اليت تصور باآللة . ويف هذا دليل على أن التصوير باآللة من فعل بين آدم ال من فعل 

ه . قال شيخ اهللا تعاىل ألنه لو كان من فعل اهللا تعاىل ملا قدر أحد من بين آدم أن يصنع مثل
اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل : إن اهللا سبحانه مل خيلق شيًئا يقدر العباد أن 

  .  )١( يصنعوا مثل ما خلق وما يصنعونه فهو مل خيلق هلم مثله . انتهى
أن ما زعمه املردود عليه يف قوله إن التصوير الضوئي من فعل اهللا تعاىل : الوجه اخلامس     

  يلزم عليه لوازم سيئة جًدا . 
أحدها أن يكون اهللا حمتاًجا يف إخراج الصورة الضوئية إىل أفعال بين آدم اليت حيتاج إليها يف     
خراج الصورة باآللة . مثل صناعة اآللة وجتهيزها مبا حتتاج إليه من أفالم ومواد كيمائية وكهرباء إ

َا أَْمرُُه  ﴿عن االحتياج إىل أحد من خلقه  هز وضغط عليها وحتميض ، واهللا تبارك وتعاىل من ِإمنَّ
  . ﴾ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن 

صور الضوئية اليت هي وقوع التشابه بني الصور اليت يصورها بنو آدم بأيديهم وبني ال: الثاين     
به بني فعل اهللا تعاىل وبني أفعال التشاووقوع ، تعاىل على حد زعم املردود عليه  من فعل اهللا

من أفعال خلقه ، وألن اهللا تعاىل مل خيلق شيء  هاتعاىل ال يشبهبين آدم ممتنع ألن أفعال اهللا 
شيًئا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق ، وما يصنعونه فهو مل خيلق هلم مثله ، وقد قال اهللا 

أَْم َجَعُلوْا لِّلِه ُشرََكاء َخَلُقوْا َكَخْلِقِه  ﴿ونه تعاىل موخبًا للمشركني على اختاذهم أولياء من د
   ﴾ فـََتَشابََه اْخلَْلُق َعَلْيِهمْ 

قال ابن األنباري فيما نقله ابن اجلوزي يف تفسريه : معناه أجعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه     
ذا ، بل إذا فتشابه خلق اهللا خبلق هؤالء ، وهذا استفهام إنكار . واملعىن ليس األمر على ه

  فكروا علموا أن اهللا هو املنفرد باخللق وغريه ال خيلق شيًئا . انتهى . 

                                                 

 ) .٢٩/ ٣٦٩ -  ٣٦٨) يراجع جمموع الفتاوى ص (١(
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لِّلِه ُشرََكاء َخَلُقوْا َكَخْلِقِه فـََتَشابََه  ﴿أي أجعلوا  ﴾أَْم َجَعُلوْا  ﴿وقال البغوي يف تفسريه :     
رون ما خلق اهللا مما خلق  يدعاىل فالت، أي : اشتبه ما خلقوه مبا خلقه اهللا  ﴾ اْخلَْلُق َعَلْيِهمْ 

  وبنحو هذا قال غري واحد من املفسرين .  .آهلتهم . انتهى 
م خلقوا كما خلق اهللا .        قال القرطيب : واآلية رد على املشركني والقدرية الذين زعموا أ
كان قلت : ويف اآلية أيًضا رد على من زعم أن التصوير الضوئي من فعل اهللا تعاىل ألنه لو      

  آدم وذلك ممتنع . بين األمر كما زعمه هذا القائل لوقع التشابه بني فعل اهللا تعاىل وبني أفعال 
ى عن التصوير ونص على حترميه   معارضة األحاديث الثابتة عن النيب: الثالث      أنه 

م أشد الناس عذابًا يوم القيامة ، إىل غري  م يف النار وأ ذلك من ولعن املصورين وأخرب أ
األحاديث اليت تقدم ذكرها يف أول الكتاب ، وكلها قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل 
التصوير الضوئي والتصوير باليد ، وقد ذكرت يف الوجه التاسع من الوجوه اليت تقدم ذكرها يف 

اثلني والتصوير باآللة تفريق بني متمالفصل الذي قبل هذا الفصل أن التفريق بني التصوير باليد 
  وذلك غري جاز . 

وأن يرده إىل ، بالتثّبّ◌ُ◌ت يف الفتيا عليه ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن ميّن على املردود     
ويف غريها من املسائل اليت قد أفىت خبالف الصواب ، ، الصواب يف مسألة التصوير الضوئي 

، ويرينا الباطل باطًال  إتباعه وأسأله تعاىل أن يريين وإياه ومجيع املسلمني احلق حًقا ويرزقنا
ويرزقنا اجتنابه ، وال جيعله ملتبًسا علينا فنضل ، وصل اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين . 
هذا الرد يف يوم األحد املوافق لليوم الثامن من شهر مجادي الثانية  ةوقد وقع الفراغ من كتاب    

بن عبد اهللا بن محود التوجيري غفر اهللا له يد الفقري إىل اهللا تعاىل محود  هـ على ١٤٠٩سنة 
  ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات ، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .

   
* * *  
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