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 التنبيه على خرب ابطل 
 يف أخبار مكة

نا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم م على نبي   احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسل  
 .إبحسان إىل يوم الدين

ما جاء يف ذكر بناء قريش الكعبة  :يف ابب ،"أخبار مكة"وبعد، فقد ذكر األزرقي يف 
عليهما  -بة سوى صورة مرمي وعيسى و الصور اليت يف الكعمبح   ر  أم   أن النيب  :يف اجلاهلية

 السالم.
وروى األزرقي ذلك أبربعة أسانيد كلها ضعيفة، فال يغرت هبا، وال يعتمد على شيء 

 .منها
حدثنا مسلم بن خالد الزجني، عن ابن أيب  :ثين جدي، قالاإلسناد األول: قال: حد  

يف  الً فذكر خربًا طوي.."، .جنيح، عن أبيه قال: "جلس رجال من قريش يف املسجد احلرام
األنبياء، وصور الشجر، وصور  وقال يف آخره: "وجعلوا يف دعائمها صور   ،بناء الكعبة

بن ااملالئكة، فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرمحن شيخ يستقسم ابألزالم، وصورة لعيسى 
 .عليهم السالم أمجعني -مرمي وأمه، وصور املالئكة 

فأرسل الفضل بن العباس بن  ،البيت   هللا  ول  فلما كان يوم فتح مكة دخل رس
مست، قال: ابملاء، وأمر بطمس تلك الصور فط   عبداملطلب، فجاء بزمزم مث أمر بثوب فبل  

وا مجيع الصور حم  ))اوقال:  -عليهما السالم  -بن مرمي وأمه ايه على صورة عيسى ووضع كف  
 ." وأمهبن مرميافرفع يديه عن عيسى  ،((إال ما كان حتت يدي

أخربين  :حدثنا داود بن عبدالرمحن، قال :اإلسناد الثاين: قال: وحدثين جدي، قال
صورة  كل    امح   ،اي شيبة))قال:  أن النيب  :بعض احلجبة عن مسافع بن شيبة بن عثمان

 بن مرمي وأمه.افرفع يده عن عيسى  :قال ،((إال ما حتت يدي ،فيه
حدثنا يزيد بن عياض  :قال ،عن سعيد بن سامل ،اإلسناد الثالث: قال: حدثين جدي

الفتح وفيها صور املالئكة  دخل الكعبة يوم   أن النيب  :عن ابن شهاب ،بن ج عد بة
مث رأى  ،((يستقسم األزالم اجعلوه شيخً  ؛قاتلهم هللا))فقال:  ،فرأى صورة إبراهيم ،وغريها

 .((إال صورة مرمي ،وراحموا ما فيها من الص))صورة مرمي فوضع يده عليها وقال: 
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عن  ،عن ابن إسحاق ،عن الثقة عنده ،أخربين حممد بن حيىي :اإلسناد الرابع: قال
 ايف الكعبة صورً  كانت قد جعلت    اأن قريشً  :حكيم بن عباد بن حنيف وغريه من أهل العلم

 -قال ابن شهاب: قالت أمساء بنت شقران  - عليهما السالم - ومرمي   بن مرمي  افيها عيسى 
فلما رأت صورة مرمي يف الكعبة قالت: "أبيب  -امرأة من غسان حجت يف حاج العرب 

أن ميحو تلك الصور إال ما كان من صورة عيسى  إنك لعربية"، فأمر رسول هللا  ،وأمي
 ومرمي.

 وهذه األخبار مردودة من وجوه:
 الوجه األول: ضعف أسانيدها:

وإمنا  اجلاهلية وال زمن النيب  يح مل يدرك زمن  ألن أاب جن ؛فإنه منقطع ،أما اخلرب األول
 .ال يثبت به شيء واملنقطع   - رضي هللا عنهم - زمان الصحابة أدرك آخر  
وقال  ،فه أبو داودوضع   ،قه ابن معنيوقد وث   ،ففي إسناده مسلم بن خالد الزجني اوأيضً 

، "حديثه وال حيتج بهيكتب  ،ليس بذاك القوي ،تعرف وتنكر ،أبو حامت: "إمام يف الفقه
 على وهنه. اوقال النسائي: "ليس ابلقوي"، وهذا مما يزيد اخلرب وهنً 

ة، واملرسل ليس حبج   ،ألمرين: أحدمها: أنه مرسل ؛وأما اخلرب الثاين: فإنه أضعف مما قبله
، ومثل هذا ال يثبت به شيء، وقد ذكره البخاري يف سم  مل ي   الً والثاين: أن يف إسناده رج

فقال يف ترمجة مسافع بن عبدهللا عن شيبة بن  ،بدون ذكر الزايدة الباطلة "تاريخ الكبريال"
 .((، امح كل صورة يف البيتاي شيبة)): قال: قال رسول هللا  ،عثمان

والثاين: أن يف  ،ألمرين: أحدمها أنه مرسل ؛وأما اخلرب الثالث: فإنه أضعف مما قبله
قال الذهيب  -بينهما مهملة ساكنة  ،بضم اجليم والدال - إسناده يزيد بن عياض بن ج ع د بة

وقال علي:  ،وقال حيىي: "ليس بثقة" ،قال البخاري وغريه: "منكر احلديث" :امليزان"يف 
وقال الدارقطين:  ،وقال النسائي وغريه: "مرتوك" ،ابلكذب ورماه مالك   ،"ضعيف"
 يزيد بن اهليثم عن ابن معني:ضعيف"، وروى  ،وروى عباس عن حيىي: "ليس بثقة ،"ضعيف"

 .، ال يكتب حديثه""كان يكذب"، وروى أمحد بن أيب مرمي عن ابن معني: "ليس بشيء
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مل  الً ؛ ألمرين: أحدمها: أنه منقطع، والثاين: أن فيه رجاوأما اخلرب الرابع: فإنه ضعيف جد  
 ، ومثل هذا ال يثبت به شيء.سم  ي  

أن  -رضي هللا عنه  -بن اخلطاب  أنه أمر عمر    عن النيب ت  ب  الوجه الثاين: أنه ث   
 :من الصور، قال اإلمام أمحد دخلها وما فيها شيء   وأنه  ،ميحو الصور اليت يف الكعبة

أنه مسع جابر  :أخربين أبو الزبري ،حدثنا ابن جريج -وهو ابن عبادة القبسي  -حدثنا روح 
الفتح وهو  أمر عمر بن اخلطاب يوم   إن النيب  :يقول –رضي هللا عنهما  -بن عبدهللا 

كل صورة   يت  ابلبطحاء أن أييت الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ومل يدخل البيت حىت حم  
 إسناده صحيح على شرط الشيخني. ؛فيه"

عن  -وهو ابن عبدامللك املخزومي  -حدثنا عبدهللا بن احلارث  :اوقال اإلمام أمحد أيضً 
يزعم أن النيب  -رضي هللا عنهما  -أنه مسع جابر بن عبدهللا  :أخربين أبو اليزيد ،ابن جريج

 "وأن النيب  ،هنى عن الصور اليت يف البيت، وهنى الرجل الذي يصنع ذلك  أمر عمر
زمن الفتح وهو ابلبطحاء أن أييت الكعبة فيمحو كل صورة  -رضي هللا عنه  -بن اخلطاب 

 إسناده صحيح على شرط مسلم. ؛ومل يدخل البيت حىت حميت كل صورة فيه" ،فيها
ورواه أبو داود يف  ،إبسنادين أحدمها صحيح واآلخر حسن اوقد رواه اإلمام أمحد أيضً 

 ، وإسناده حسن.والبيهقي من طريقه ،سننه
أمر مبحو الصور اليت يف  ألن النيب  ؛ملا جاء يف األخبار األربعة ويف هذا احلديث رد  

وضع كفيه على صورة  على من زعم أنه  رد    ، ويف هذا أبلغ  منها اشيئً  ومل يستثن   ،الكعبة
 وحمو ما سواها. ،وأمر إببقائها ،مرمي وعيسى

وهو ابلبطحاء أن أييت  -رضي هللا عنه  -أمر عمر بن اخلطاب  فإن النيب  اوأيضً 
أرسل  على ما جاء يف خرب أيب جنيح أنه  ويف هذا رد   ،الكعبة فيمحو كل صورة فيها

 بن العباس فجاء مباء زمزم. الفضل
 :أنه وقع عند الواقدي يف حديث جابر "املواهب"الوجه الثالث: ما ذكره الزرقاين على 

ك ر  أمل آم   ،اي عمر))فقال:  ،رآها فلما دخل رسول هللا  ،وكان عمر قد ترك صورة إبراهيم
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 رأى صورة مرمي مث ،((يستقسم ابألزالم اجعلوه شيخً  ؛أن ال تدع فيها صورة، قاتلهم هللا
 .((يصورون ما ال خيلقون ااحموا ما فيها من الصور، قاتل هللا قومً ))فقال: 

ويدل  ،مرمي ومنها صورة ،للصور اليت رآها يف الكعبة يف شدة إنكاره  وهذا ظاهر  
 أمور: على تشديده يف اإلنكار ثالثة  

صور فلم ميحها، بعض ال ك  ر  ت    حني – رضي هللا عنه -على عمر  أحدها: إنكاره 
 والثالث: دعاؤه على املصورين. ،والثاين: أمره مبحو الصور بدون استثناء

 أقوال: ((قاتلهم للاه ))ويف معىن قوله: 
 واختاره البخاري. -رضي هللا عنهما  -قاله ابن عباس  ؛أحدها: لعنهم هللا
 ابن جريج. ه؛ قالالثاين: قتلهم هللا

 ،حكاه البغوي يف تفسريه ؛ولكنه مبعىن التعجب ،اتلةالثالث: أنه ليس على حتقيق املق
ى حملاربة يتصد   يثحبواملعىن صار  ،قال الراغب األصفهاين: "والصحيح أن ذلك هو املفاعلة

 انتهى. ؛ومن غالبه فهو مغلوب" ،هللا فمقتول ل  فإن من قات   ،هللا
يري املنكر واجب حبسب وتغ ،اذها من أعمم املنكراتالوجه الرابع: أن تصوير الصور وات   

فإن مل يستطع فبلسانه، فإن  ،فليغريه بيده امن رأى منكم منكرً )): كما قال النيب   ؛القدرة
 ،ومسلم ،وأبو داود الطيالسي ،رواه اإلمام أمحد ((؛وذلك أضعف اإلميان ؛مل يستطع فبقلبه

"هذا حديث  وقال الرتمذي: - رضي هللا عنه - من حديث أيب سعيد اخلدري ،وأهل السنن
ومن مل يستطع أن  ،فغريه بيده فقد برئ امن رأى منكرً ))حسن صحيح"، ويف رواية النسائي: 

وذلك  ؛يغريه بيده فغريه بلسانه فقد برئ، ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه فغريه بقلبه فقد برئ
 .((أضعف اإلميان

 إنكار املنكرات أشد الناس غرية على انتهاك احملرمات وأشدهم يف وقد كان النيب 
عن أن أيمر  الً ومن احملال أن يرى املنكر وهو قادر على تغيريه فال يغريه، فض ،وتغيريها
فقد  ،أمر ببقاء شيء من الصور اليت يف الكعبة وهنى أن ميحى ومن ظن أن النيب  ،إببقائه

 ظن به ظن السوء.
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 عن جابر ،امع الرتمذيكما يف املسند وج  ؛هنى عن التصوير الوجه اخلامس: أن النيب 
وهنى الرجل أن يصنع  ،عن الصور يف البيت قال: "هنى رسول هللا  - رضي هللا عنه -

 قال الرتمذي: "حديث حسن صحيح". ؛ذلك"
 رضي هللا عنه - عن معاوية ،والبخاري يف اترخيه أبسانيد جيدة اوروى اإلمام أمحد أيضً 

 هنى عن التصاوير". أن رسول هللا " :-
بعضه وأيمر إببقائه، هذا من أبطل  مث يقر   ،لينهى عن التصوير كان النيب وما  
 الباطل.

القرام الذي فيه  ىدخل على عائشة رضي هللا عنها ورأملا  الوجه السادس: أن النيب 
 : دخل علي رسول هللا - رضي هللا عنها - قالت عائشة ،هتكه وتلون وجهه ،التصاوير

أشد  ،اي عائشة))فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال:  ،فيه متاثيل وقد سرتت سهوة يل بقرام
رواه اإلمام أمحد والبخاري  ((؛يضاهون خبلق هللا نعند هللا يوم القيامة الذي الناس عذاابً 

ويف  ،ويف رواية النسائي: "بقرام فيه تصاوير" ،والنسائي وابن ماجه، وهذا لفظ مسلم ،ومسلم
علي  وقد  ويف رواية ملسلم قالت: "دخل النيب  ،رواية ابن ماجه: "بسرت فيه تصاوير"

 فنحاه فاتذت عنه وسادتني". ،سرتت غطاء فيه تصاوير
من أجل  - رضي هللا عنها - قد هتك السرت الذي يف بيت عائشة وإذا كان النيب 

 ؟!تعاىل وأيمر إببقائها التصاوير، فكيف يمن به أنه يقر التصاوير يف بيت هللا
كما   ؛يوم القيامة لعن املصورين وأخرب أهنم أشد الناس عذاابً  الوجه السابع: أن النيب 

اإلمام أمحد رواه  ؛لعن املصورين" أن النيب  :- رضي هللا عنه - يف حديث أيب جحيفة
 وأبو داود الطيالسي.

عند هللا يوم  أشد الناس عذاابً ))قال:  أن رسول هللا  - رضي هللا عنها - وعن عائشة
 متفق عليه. ((؛القيامة الذي يضاهون خبلق هللا

كل مصور ))يقول:  قال: مسعت رسول هللا  - رضي هللا عنهما -وعن ابن عباس 
 رواه مسلم. ((؛يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه يف جهنم
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وقد ذكرهتا يف )إعالن النكري على  ،اواألحاديث يف الوعيد الشديد للمصورين كثرية جدً 
 فلرتاجع هناك. ،املفتونني ابلتصوير(

من  اوما ثبت عنه أيضً  ،من لعن املصورين وإذا أتمل طالب العلم ما ثبت عن النيب 
يف كذب ما جاء يف األخبار األربعة اليت ذكرها األزرقي يف  مل يشك   ،الوعيد الشديد هلم
ال خيالف قوله بفعله، وال يقر املنكر الذي هو من أظلم   فإن النيب ؛اترخيه وتقدم ذكرها

 .الملم ومن كبائر اإلمث
 اأن املالئكة ال تدخل بيتً  :أخرب يف عدة أحاديث صحيحة الوجه الثامن: أن النيب 

قال:  - رضي هللا عنهما - وروى اإلمام أمحد والبخاري والنسائي عن ابن عباس ،فيه صورة
أما هلم فقد مسعوا )): فقال:  ،مرمي فوجد فيه صورة إبراهيم وصورةالبيت  "دخل النيب 

وهذا احلديث  ((،فما له يستقسم ،هذا إبراهيم مصور ،فيه صورة اأن املالئكة ال تدخل بيتً 
 وهذا يرد قول من زعم أنه  ،لصورة إبراهيم ومرمي حني رآمها يف الكعبة ظاهر يف إنكاره 

س وأمر إببقائها وحمو ما سواها، وإذا كانت املالئكة ال وضع كفيه على صورة مرمي وعي
أنه يقر صورة مرمي وعيسى يف بيت هللا  فكيف يمن ابلنيب  ،تدخل البيت الذي فيه صورة

هذا من أسوأ المن  ؟!وأيمر إببقائها وحمو ما سواها ،الذي هو أشرف البيوت وأعممها حرمة
 وأبطل الباطل.

 - اود الطيالسي يف مسنده إبسناد جيد عن أسامة بن زيدالوجه التاسع: ما رواه أبو د
قال: فدعا بدلو  ،ايف الكعبة ورأى صورً  قال: دخلت على رسول هللا  - رضي هللا عنهما

وهذا احلديث  ((،يصورن ما ال خيلقون اقاتل هللا قومً ))من ماء فأتيته به فجعل ميحو ويقول: 
ويف هذا رد على  ،منها اكعبة وأنه مل يستثن شيئً ملا رآه من الصور يف ال ظاهر يف إنكاره 

 وأمر إببقائها وحمو ما سواها. ،ضع كفيه على صورة مرمي وعيسىو  من زعم أنه 
قال: "صنعت  - رضي هللا عنه - الوجه العاشر: ما رواه ابن ماجه إبسناد صحيح عن علي

رواه النسائي ولفمه: فجاء فرأى يف البيت تصاوير فرجع"، و  فدعوت رسول هللا  ،اطعامً 
فخرج وقال:  ،فيه تصاوير افجاء فدخل فرأى سرتً  فدعوت النيب  اقال: "صنعت طعامً 

 قد خرج من بيت علي وفاطمة ، وإذا كان النيب ((يف تصاوير اإن املالئكة ال تدخل بيتً ))
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ف فكي، من أجل السرت الذي فيه التصاوير ؛وامتنع من أكل طعامهما - رضي هللا عنهما -
 .ال شك أن هذا مكذوب على النيب  ؟!صورة مرمي وعيسى يف الكعبة يمن به أن يقر  

عن أيب  ،الوجه احلادي عشر: ما رواه اإلمام أمحد ومسلم وأهل السنن إال ابن ماجه
: "أال أبعثك على ما - رضي هللا عنه - هياج األسدي قال: قال يل علي بن أيب طالب

هذا  ؛إال سويته" امشرفً  اوال قربً  ،ال تدع صورة إال طمستها أن ؟بعثين عليه رسول هللا 
 لفظ إحدى رواايت مسلم.

ويف أي شيء  ،وهذا احلديث الصحيح يدل على أنه جيب طمس الصور أينما وجدت
وأمر  ،وضع كفيه على صورة مرمي وعيسى وفيه أبلغ الرد على من زعم أن النيب  ،كانت

 ا.ما سواهإببقائها وحمو 
حدثنا داود بن عبد الرمحن عن ابن جريج قال:  :ا رواه األزرقي عن جده قالوأما م

سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أيب رابح وأان أمسع: أدركت يف البيت متثال مرمي 
قال:  ،"امزوقً  ايف حجرها عيسى ابنها قاعدً  اأدركت فيها متثال مرمي مزوقً  ،وعيسى؟ قال: نعم

وكان متثال عيسى ومرمي يف العمود الذي يلي  ،ة ست سواري"وكانت يف البيت أعمد
 ،مىت هلك؟ قال: "يف احلريق يف عصر ابن الزبري" :الباب"، قال ابن جريج: فقلت لعطاء

 ،"وإين ألظنه قد كان على عهد النيب  ،كان؟ قال: "ال أدري  قلت: أعلى عهد النيب 
غري أين  ،ت من طمسها؟" قال: "ال أدريقال له سليمان: "أفرأيت متاثيل صور كانت يف البي

قال ابن جريج: "مث عاودت  ،أدركت من تلك الصور اثنني درستا وأرامها والطمس عليهما"
يف  - عليهما السالم - عطاء بعد حني فخط يل ست سواري مث قال: "متثال عيسى وأمه

 الوسط من الاليت تلني الباب الذي يلينا إذا دخلنا".
حدثنا داود بن عبد الرمحن عن عمرو بن دينار  :قال ،حدثين جديمث قال األزرقي: 

 بن مرمي وأمه".اقال: "أدركت يف بطن الكعبة قبل أن هتدم متثال عيس 
أن أييت  - رضي هللا عنه - أمر عمر بن اخلطاب قد ثبت أن النيب  :فجوابه: أن يقال

 من حديث ابن عباس ات أيضً من الصور. وثب اومل يستثن شيئً  ،الكعبة فيمحو كل صورة فيها
فقال  ،البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مرمي قال: دخل النيب  -رضي هللا عنهما  -
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 ًفما له  ،فيه صورة هذا إبراهيم مصور ا: "أما هلم فقد مسعوا أن املالئكة ال تدخل بيت
رسول هللا  قال: دخلت على - رضي هللا عنهما - عن أسامة بن زيد اوثبت أيضً  ،يستقسم"

  ًقاتل هللا ))قال: فدعا بدلة من ماء فأتيته به فجعل ميحوها ويقول:  ايف الكعبة ورأى صور
 .((يصورون ما ال خيلقون اقومً 

ما ذكره الزرقاين على املواهب  اوتقدم أيضً  ،اوقد تقدم ذكر هذه األحاديث الثالثة قريبً 
فلما دخل رسول  ،رك صورة إبراهيموكان عمر قد ت ،أنه وقع عند الواقدي يف حديث جابر

 اقاتلهم هللا جعلوه شيخً  ؟!أمل آمرك أن ال تدع هبا صورة ،اي عمر))رآها فقال:  هللا 
 اقاتل هللا قومً  ،حموا ما فيها من الصورا، مث رأى صورة مرمي فقال: "((يستقسم ابألزالم

 .يصورون ما ال خيلقون"
سى حمفورة يف عمود البيت حبيث ال فيحتمل أن تكون صورة مرمي وعي ؛وعلى هذا

يذهبهما الغسل ابملاء، فلهذا بقيت إىل أن احرتق البيت يف عهد ابن الزبري، وحيتمل أن 
أو أنه قد ذهب بعض الصبغ حني حميت ابملاء يف  ،تكون مصبوغة بصبغ اثبت ال يذهبه املاء

 وبقي منه بقية تمهر منه الصورة.  زمن النيب
وأهنما قد  ،صورتني من الصور اليت كانت يف الكعبة اه أدرك أيضً وقد تقدم عن عطاء أن

 فلعل صورة مرمي وعيسى كانت كذلك. ؛وأنه رأى الطمس عليهما ،درستا
وعلى  فخفيت على النيب  ،ما مينع من رؤيتهما اوحيتمل أن يكون قد ألزق عليهم

دينار بعدما أزيل عنها ورآها عطاء وعمرو بن  ،وعلى غريهم من الصحابة ،اخللفاء الراشدين
  ما مينع من رؤيتها.

وبعد زمان اخللفاء    وحيتمل أن يكون بعض النصارى وضعها بعد زمان النيب
فقد يتسمى بعض  ،الراشدين، وال سيما يف زمن الفتنة اليت كانت يف زمن يزيد بن معاوية

ة مرمي وعيسى فيصور صور  ،عن دخول مكة ودخول الكعبة النصارى ابإلسالم حبيث ال يرد  
قد أقر صورهتما، وحيتمل أن يكون ذلك من  ويومههم أن النيب  ،ليفنت املسلمني بذلك

رضي هللا  - وزمان اخللفاء الراشدين عمل بعض من أسلم من النصارى بعد زمان النيب 
  أعلم.وهللا - عنهم
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 ن النيب ما يدل على أ وليس يف بقاء صورة مرمي وعيسى يف الكعبة بعد زمان النيب 
ال ذ ين  ﴿ :وقد قال هللا تعاىل يف صفته ؛ال يقر املنكر وال يرضى به قد أقر ذلك، فإنه 

ت وابً  ل م ع ر وف   ي  ت ب ع ون  الر س ول  الن يب   األ م  ي  ال ذ ي جي  د ون ه  م ك  يل  أي  م ر ه م  اب  ع ن د ه م  يف  الت  و ر اة  و اإل جن  
  .[157األعراف: ] ﴾ع ن  ال م ن ك رو ي  ن  ه اه م  

من الصور أو أيمر إببقائها،  اأنه يقر شيئً  أنه ال جيوز أن يمن ابلنيب  :واملقصود هنا
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد  ،وهللا أعلم، ما ال يليق به ومن ظن ذلك فقد ظن ابلنيب 

 وعلى آله وصحبه.
 محود بن عبد هللا التوجيري

  ه 15/4/1398
 

 تعليق:
عدة أحاديث  - الذي هو أقوى دليل يف املوضوع - ذكر فضيلة الكاتب بعد حديث عمر

وحاول التوفيق بينها وبني حديث عمر بذكر عدة احتماالت، ولكن الذي يبدو أن  ،تعارضه
القارئ ال يقتنع هبذا الصنيع، فرتى اجمللة أن يعيد فضيلة الكاتب النمر يف التوفيق بني تلك 

 اليت ظاهرها التعارض. األحاديث
 وابهلل التوفيق.
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