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بسم اهلل الرضبن الرحيم 
 

مقدمة ال
 

 
 

. اغبسٌتاغبمد هلل اػبالق البارئ اؼبصور لو األظباء 
كالصالة كالسالـ على نبينا ؿبمد، كعلى آلو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل، كحده ال شريك لو، كأشهد أف 

. ؿبمدان عبده كرسولو
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : قاؿ  عن اؼبقداد بن األسود "سننو"فقد ركل أبو داكد ُب :أما بعد 
ابتلى  يد ؼبن جينِّبى الفنت، إف السعيد ؼبن جينِّبى الفنت كؼبنً إف السع أف السعيد ؼبن جينِّبى الفنت،( كسلم
( اىان كى  ؼى برفص

 ف؛ ألنستغرب أف يقع اغبزبيوف اؼبفتونوف ُب الفنت ابعضان، كلسنبعضها  ؽؽِّ ى كالفنت ُب ىذا الزمن ير
لعلماء نستغرب أف يلبس اغبزبيوف على أفاضل ا اكلكن ،قامت على الكذب كاػبداع كالتلبيس (ُ)اغبزبية

. هبا مواقفهميوف فيستخرجوا منهم فتاكل بتحليل ما حـر اهلل؛ ليربر اغبزب
 
 

                                                
، كلكنا نقصد اغبزبية اليت هتركؿ كراء أعداء اإلسالـ، تابولسنا نقصد حزب اهلل الذم أثٌت عليو ُب ؾ ُ

  ؿكلست أعٍت حبزب اهلل الشيعي الضا
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ألف اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ ُب  كلكنا ال قبيز تقليدىم؛،كندافع عنهم ،حبمد اهلل كبب علماءنا على أننا
ا تذكركفاتبعوا ما أنزؿ إليكم من ربكم كال تتبعوا من دكنو أكلياء قليالن ـ :كتابو الكرًن

كيقوؿ آمران  (ُ)
 (ِ).كال تقف ما ليس لك بو علم :كىو يشمل أمتو أيضان  نبيو ؿبمدان 

كما كاف  :اعبميع بقوؿ اهلل عز كجل ر، كأذؾِّ  ، ككذا اغبزبيُت نا األفاضل حفظهم اهلل كإنٍت أذكر علماء
مرىم كمن يعص اهلل كرسولو فقد ضل ؼبؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمران أف يكوف ؽبم اػبَتة من أ

( ّ).ضالالن مبينا

فال كربك ال يؤمنوف حىت حيكموؾ فيما شجر بينهم ٍب ال جيدكف ُب أنفسهم حرجان فبا  :كبقولو تعأب
 (ْ).قضيت كيسلموا تسليما

 (ٓ).فليحذر الذين خيالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أك يصيبهم عذاب أليم :كبقولو تعأب

 كاتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خآصة  :ق تعأبكبقوؿ

                                                
. ّ:سورة األعراؼ، اآلية ُ
. ّٔ:سورة اإلسراء،اآلية ِ
. ّٔ:سورة األحزاب، اآلية ّ
. ٓٔ:سورة النساء،اآلية ْ
. ّٔ:سورة النور، اآلية ٓ
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 ( ُ).كاعلموا أف اهلل شديد العقاب

يرفع اهلل الذين آمنوا  منكم كالذين أكتوا العلم درجات :العلماء الذين رفع اهلل شأهنم ، كما قاؿ تعأب
 

(ِ) 

لوال ينهاىم الربانيوف  :هلل سبحانو كتعأبفسكوهتم عن اؼبعصية كىىيم قادركف على التغيَت إٍب كبَت، قاؿ ا
كاألحبار عن قوؽبم اإلٍب كأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعوف

 (ّ )

كأذكر اغبزبيُت الذين يلبسوف على أىل العلم ،كيستخرجوف منهم الفتول اليت توافق أىواءىم، كأذكرىم 
إذ يعدكف ُب السبت إذ تأتيهم  كسئلهم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر :"قوؿ اهلل عز كجلب

كإذ قالت أمة فكانوا يفسقوهتم شرعان كيـو ال يسبتوف ال تأتيهم كذلك نبلوىم دبا بحيتاهنم يـو س
فلما  منهم ٓب تعظوف قومان اهلل مهلكهم أك معذهبم عذابان شديدان قالوا معذرة إٔب ربكم كلعلهم يتقوف

 أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس دبا كانوا يفسقوفكلسوء نسوا ما ذكركا بو أقبينا الذين ينهوف عن ا
كإذ تأذف ربك ليبعثن عليهم إٔب يـو القيامة من  فلما عتوا عن ما هنوا عنو قلنا ؽبم كونوا قردة خاسئُت

كقطعناىم ُب األرض أفبان منهم  يسومهم سوء العذاب إف ربك لسريع العقاب كإنو لغفور رحيم
 ؾ كبلوناىم باغبسنات الصاغبوف كمنهم دكف ذؿ

                                                
. ِٓ:سورة األنفاؿ، اآلية ُ
 .ُُ:لة، اآليةسورة اجملاد ِ
 ّٔ:سورة اؼبائدة، اآلية ّ
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فخلف من بعدىم خلف كرثوا الكتاب يأخذكف عرض ىذا األدىن كيقولوف  كالسيئات لعلهم يرجعوف
اهلل إال اغبق  ليقولوا علسيغفر لنا كإف يأهتم عرضه مثلو يأخذكه أٓب يؤخذ عليهم ميثاؽ الكتاب أف ال 

كالذين ديسكوف بالكتاب كأقاموا الصلوة  كفكدرسوا ما فيو كالدار اآلخرة خَته للذين يتقوف أفال تعقل
 (ُ).إنا ال نضيع أجر اؼبصلحُت

 
كأطعنا ٍب يتؤب فريق كيقولوف آمنا باهلل كبالرسوؿ  :كما أخوفٍت على اغبزبيُت أف يتناكؽبم قولو تعأب     

  ـ معرضوفكإذا دعوا إٔب اهلل كرسولو ليحكم إذا فريق منو منهم من بعد ذلك كما أكلئك باؼبؤمنُت
خيافوف أف حييف اهلل عليهم كرسولو  أُب قلوهبم مرض أـ ارتابوا أـكإف يكن ؽبم اغبق يأتوا إليو مذعنُت

إمنا كاف قوؿ اؼبؤمنُت إذا دعوا إٔب اهلل كرسولو ليحكم بينهم أف يقولوا ظبعنا  ىم الظاؼبوف أكلئكبل 
  (ِ).اهلل كيتقو فأكلئك ىم الفائزكف كمن يطع اهلل كرسولو كخيش كأطعنا كأكلئك ىم اؼبفلحوف

فإنو ال خيلو منها بيت، بل كصلت إٔب البدك ُب  كمن تلكم الفنت اليت ابتلي هبا اؼبؤمنوف فتنة الصور،
فيها تصاكير  بضاعةكلو كنا ال نقبل ُب ىذا هتاكف اؼبسلمُت بدينهم،  الشعاب كشعف اعبباؿ؛ كالسبب

مذبوح  : سبشي بضاعتهم ،فقد بلغٍت أهنم كتبوا على كراتُت السمك لبادركا بًتكها؛ فإف الذم يهمهم أف
! على الطريقة اإلسالمية

                                                
  .َُٕ-ُّٔ:سورة األعراؼ، اآلياتُ
 .ِٓ-ْٕ:سورة النور،اآليات ِ
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. الكتاب أكراؽكإنو لقبيح باؼبؤلف أف تكوف صورتو على 
يصلح اؼبلح إذا اؼبلح فسد  ماكيا ملح البلد      ءيا معشر القرا

: كقاؿ الصنعاين
نصر قل لنا كيف مي  اتو          إذا خذلوهفيا حزنان للدين إف حيم

فهو يصور " تفسَت جوىرم طنطاكم"كالتفسَت اؼببتدع  للزِّرًكلي ،" األعالـ " كىكذا بعض اؼبؤلفات مثل
،أؼٍّ لك يا جوىرم طنطاكم كلتفسَتؾ، كقد أغٌت اهلل اإلسالـ عنك حيواف ما دير بو ُب القرآف من ذكر

. كعن تفسَتؾ الزائغ
قابلتو للملوؾ كالرؤساء،فبلوءنا بالصور،يفتخر اؼبسكُت بأنو قابل اؼبلوؾ كرأيت كتابان حملمود الصواؼ فيو ـ

ىجر العلم "كىكذا اطلعت على كتاب ألخينا الفاضل إظباعيل بن علي األكوع كىو كتاب .كالرؤساء 
،فيو كثَت من صور اؼبًتجم ؽبم ،ككذا فيو مدح بعض اؼببتدعة من الشيعة ساؿبو اهلل،كلكن "كمعاقلو باليمن

. ب من اهلل أف يغفر لو؛ألعمالو السابقة كخدمتو للعلم كاؼبخطوطاتنطل
كرحم  كال فالف كأال حيكموا إال كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل فنصيحيت لطلبة العلم أال يغًتكا بقوؿ فالفو 

. ال يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أكؽبا:اهلل من قاؿ 
اعبريدة أك اجمللة ُب  بىل بعض أىل العلم فًتاه يكتىذا،كؼبا كانت ىذه الفتنة قد انتشرت حىت تسا
يعطيو أىل اػبَت أمواؽبم لينفقها ُب سبيل الدعاية بالتصوير،كصورتو عليها ،بل ذباكز اغبد بعض الناس ُب 

. اهلل
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 :                                                فيًتتب على ذلك مفاسد،منها
 أموالكم أيها األغنياء اليت   حت بأصؼ ؽبم كيتصور فيها الفقَت بطاقة أنو تابعه  إعطاء

 .تدفعوهنا إٔب اغبزبيُت أصبحت دعاية إٔب اغبزبية

 تصوير األيتاـ الذين يساعدكهنم :كمنها. 

  ـ طعاـ اإلفطار ُب رمضاف ُب اؼبسجد قاـ اؼبصور يصور كأقبح من ىذا أنو حينما قيدِّ
: ُب اهلل اإلفطار معهم من أجل التصوير قالواعض إخواننا بكؼبا ترؾ  الناس كىم يأكلوف،

!! نصور الصحوف كالطعاـ فيها
ٔب أف يكسبوا ثقة كهتور اغبزبيُت كحرصهم ع ، كالذم أكقع الناس ُب ىذا ىو جهل كثَت من األغنياء   

من أجل أف يدفعوا إليهم أمواؽبم فيتصرفوف فيها لصاّب اغبزبية،كلنا ُب ىذا الشأف ُب قلوب الناس؛
. ، كىي مطبوعة كاغبمد هلل" ذـ اؼبسألة"الةرس
،كمن اؼبتعلقة دبوضوع التصوير ؼبا رأيت األمر كذلك عزمت على صبع ما تيسر ٕب من األحاديث:أقوؿ 
ٍب  كإين أشكر اهلل سبحانو الذم كفقٍت لذلك ،علم على معاين بعض ىذه األحاديث،عض أىل اؿبأقواؿ 

صاّب بن قائد  :كاألخ أضبد القدسي،:األخ : كىم ،على ذلكأشكر إلخواين األفاضل الذين ساعدكين 
. حسُت بن ؿبمد مناع الوادعي:كاألخ الكاتب اؼباىر الوادعي،

. كاغبمد هلل رب العاؼبُت
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البعد عن الشبهات 

 
 
  ء،عن حدثنا زكريا ، حدثنا أبو نػيعىٍيم":الفتح"مع (ُِٔص ُج) اهلل رضبوقاؿ البخارم

كبينهما  اغبالؿ بُت، كاغبراـ بُت،:"يقوؿ ظبعت رسوؿ اهلل:،يقوؿت النعماف بن بشَتظبع:عامر،قاؿ
هبات استربأ لدينو كعرضو، كمن كقع ُب الشبهات شَّش مشتبهات ال يعلمها كثَته من الناس، فمن اتقى آبي 

ارمو، أال كاقعو ، أال كإف لكل ملكو ضبى،أال إف ضبى اهلل ُب أرضو محمكراع يرعى حوؿ اغبمى يوشك أف 
" ح اعبسد كلو ،كإذا فسدت فسد اعبسد كلو، أال كىي القلبؿكإف ُب اعبسد مضغة،إذا صلحت ص

  ـى ( : َّْص  ٓج) رضبو اهللقاؿ اإلماـ الًتمذم ، فه عٍ حدثنا إسحاؽ بن موسى األنصارم، حدثنا 
طلحة األنصارم أنو دخل على أيب  ، ةبحدثنا مالك، عن أيب النضر،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عت

ًٓبى :فدعا أبو طلحة إنسانان ينزع منطان ربتو، فقاؿ لو سهل: فوجدت عنده سهل بن حنيف،قاؿ يعوده،
إال ما كاف رقمان ُب :ٓب يقلكأ":،قاؿ سهلما قد عىًلٍمتي    النيب ألف فيو تصاكير،كقاؿ فيو:تنزعو؟ فقاؿ

 .بلى، كلكنو أطيب لنفسي:فقاؿ "ثوب؟
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. حه   ىذا حديثه حسنه صحي
،إال إسحاؽ بن  ، رجالو رجاؿ الشيخُتصحيحه على شرط مسلمىذا حديث : قاؿ أبو عبد الرضبن

. سآب بن أيب أمية:كأبو النضر ىو. موسى األنصارم، فانفرد عنو مسلم
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األمر بطمس الصور 

 
          

  حدثنا حيي بن حيي، : عبد الباقي ؿبمد فؤادبتحقيق  (ٔٔٔص    ِج)رضبو اهلل  قاؿ اإلماـ مسلم
حدثنا ككيع، عن سفياف عن :أخربنا، كقاؿ اآلخراف:، قاؿ حييبكأبو بكر بن أيب شيبة، كزىَت ين حر

أال أبعثك :قاؿ ٕب علي بن أيب طالب :األسدم، قاؿ  حبيب بن أيب ثابت، عن أيب كائل، عن أيب اؽبىيَّشاج
  ."ن ال تدع تمثاالً إال طمستو، وال قبراً ُمْشرِفاً إال سويتوأ"  على ما بعثٍت عليو رسوؿ اهلل

كحدثنيو أبو بكر بني خىالد الباىلي،حدثنا حيي كىو القىطَّشاف، حدثنا سفياف، حدثٍت حبيبه هبذا اإلسناد، 
. "وال صورة إال طمستها":كقاؿ
  ف معمر، عن شاـ، عبرنا قخحدثنا إبراىيم بن موسى، أ(:ّٕٖص   ٔج)رضبو اهلل   قاؿ البخارم

حىت أمر هبا ؼبا رأل الصور ُب البيت ٓب يدخل ،   ، أف النيب  عن عكرمة،عن ابن العباسأيوب،
واهلل إن  !قاتلهم اهلل":السالـ بأيديهما األزالـ ، فقاؿ افمحيت، كرأل إبراىيم كإظباعيل عليهم

. "استقسما باألزالم َق َّط ُ 
(. ْٖٔص  ّج) كتاب اغبجكُب( ُٔص   ٖج)كأخرجو دبعناه أيضان ُب
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   حدثنا صدقة بن الفضل ، أخربنا ابن عيينو،عن ابن(:ُٓص  ٖج)رضبو اهلل   قاؿ اإلماـ البخارم 
مكة يـو الفتح ، كحوؿ  دخل النيب: ، قاؿ عن ؾباىد، عن أيب معمر، عن عبد اهلل  ،قبيح أيب

، فجعل يطعنها بعود ُب يده، جاء  ،جاء الحق وزىق الباطل":كيقوؿ البيت ستوف كثالث مائة نيصيبو
                  ."ِعيدالحق وما يـُْبِدُئ الباطل وما يُ 
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النهي عن صنع الصور 

 
 

  ف عبادة، حدثنا بحدثنا أضبد بن مىًنيع، حدثنا رىٍكحي (:ِْٕص  ٓج)رضبو اهلل    قاؿ اإلماـ الًتمذم
، حدثٍت أبو الزبَت، عن جابر ، قاؿ  عن الصورة ُب البيت ، كهنى أف ييصنع  ل رسوؿ اهللنو:ابني جيريجو

. ذلك
(. ّّٓص ّج)، كأبو الزبَت كإف كاف مدلسان فقد صرح بالسماع عند اإلماـ أضبد حسنه  ىذا حديث

 
 ابن جيريج، أخربين أبو الزبَت، أنو ظبع اغبارث، عن حدثنا عبد اهلل بن  :  رضبو اهلل  قاؿ األماـ أضبد

هنى عن الصور ُب البيت، كهنى الرجل أف يصنع ذلك، كأف النيب زعيمي أف النيب جابر بن عبد اهلل م
ف بأٌب الكعبة فيمحو كل صورة فيهاأمر عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو زمن الفتح كىو بالبطحاء، أ ،

. كٓب بدخل البيت حىت ؿبيت كل صورة فيو
ين برأخ: ثنا حجاج، قاؿ ابن جريج:رضبو اهلل فقاؿ (ّْٖص ّج)ككذا صرح بالتحديث عند أضبد أيضا

. فذكره كما عند الًتمذم... عبد اهلل جابر بنأبو الزبَت، أنو ظبع 
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حدثنا أبو خثيمة، حدثنا ركح،حدثنا ابن جريج، أخربنا (:ُٗٔص  ْج)  رضبو اهلل  كقاؿ أبو يعلى
 .فذكره كما عند الًتمذم...أبو الزبَت، أنو ظبع جابر بن عبد اهلل

يىٍت كل صورة:، لقولوذه األدلة عمـو ربرًن الصور، سواء أكانت ؾبسمة أـ غَت ؾبسمةكذبد ُب ق ؛  ؿبًي
. ألف احملو ال يكوف للمجسمة، بل ؽبا الكسر

 دثنا ابن جريج، أخربين أبو الزبَت، أنو ححدثنا رىٍكحه، (: ّّٖص ّج) رضبو اهلل  كقاؿ اإلماـ أضبد
أٌب الكعبة مأمر عمر بن اػبطاب يـو الفتح كىو بالبطحاء، أف  إف النيب :ظبع جابر بن عبد اهلل يقوؿ

. فيمحو كل صورة فيها ، كٓب يدخل البيت حىت ؿبيت كل صورة فيو
  ف عقبة، بحدثنا سليماف بن داكيد ، حدثنا عبد الرضبن ، عن موسى (:ّٔٗص ّج) رضبو اهلل كقاؿ

عمر بن اػبطاب أف ديحوىا، فػىبىلَّش  النيب، فأمر ركاف ُب الكعبة صو: عن أيب الزبَت، عن جابر، قاؿ
. يها منها شيءه كما ؼ فدخلها رسوؿ اهلل ،(ُ)عمر ثوبا كؿباىا بو

 فأىب أ: على حديث ابن عباس مرفوعان ( ُٕص ٖج")فتح البارم"ُب  رضبو اهلل  قاؿ اغبافظ ابن حجر
. اغبديث... يدخل البيت كفيو اآلؽبة،فأمر هبا فأخرجت

                                                
. فبلَّش عمر ثوبان كؿباىا، دليل على ربرًن عمـو الصور من ذكات األركاح، فوتوغرافية أك غَتىا:ُب قولو ُ
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أمر عمر بن اػبطاب كىو بالبطحاء أف  ، كأيب داكد، أف النيبعند ابن سعد (ُ)ابركقع ُب حديث ج
ؿ صورة فيها، فلم يدخلها حىت ؿبيت الصور،ككاف عمر ىو الذم أخرجها كالذم ؾيأٌب الكعبة فيمحو 

. يظهر أنو ؿبا ما كاف من الصور مدىونان مثالن، كأخرج ما كاف ـبركطان 
 

كقد تقدـ ُب –دخل الكعبة فرأل صورة إبراىيم فدعا دباء فجعل ديحوىا  أف النيب: كأما حديث أسامة
  اىػ.فهو ؿبموؿ على أنو بقيت بقية خىًفيى على من ؿباىا أكالن -(ِ)اغبج
 

 

 

 

 

 

                                                
 "مسند أضبد"تقدـ اغبديث، كنقلناه من  ُ
كىو عند (ْٗٔ-ْٖٔص ّج")صحيح البخارم"على كتاب اغبج من" الفتح" أم ُب كالـ اغبافظ ُب ِ

، كفيو عبد الرضبن بن مهراف مؤب بٍت ىاشم، كىو ؾبهوؿ، فاغبديث ضعيف، ( ٕٖ)أيب داكد الطيالسي
. فال حاجة للجمع بينهما
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المصور   لعن رسول اهلل
   

 

 

 ره ،  ف جعفرو بدثٍت ؿبمد حدثنا ؿبمد  بن اؼبثٌت ، ح(:ّّٗص  َُج) رضبو اهلل قاؿ البخارم غيٍندى
هنى عن شبن الدـ، كشبن   إف النيب:،فقاؿعن عوف بن أيب جيحيفة، عن أبيو، أنو اشًتل غالمان حجامان 

. الكلب، ككسب البغيِّ، كلعن آكل الربا كىميوًكلىوي ، كالوامشة، كاؼبستومشة، كاؼبصوِّر
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الصور ربما تعبد من دون اهلل 
 
 
 حدثٍت مالك، عن ىشاـ،  :،قاؿحدثنا إظباعيل(:َِٖص  ّج)رضبو اهلل  قاؿ البخارم

ذكرت بعض نسائو كنيسة  ؼبا اشتكى النيب: ،قالت رضي اهلل عنهاعن أبيو، عن عائشة 
مارية، ككانت أـ سلمة كأـ حبيبة رضي اهلل عنهما أتتا أرض : رأينها بأرض اغببشة،يقاؿ ؽبا

أولئك إذا مات منهم الرجل  ":حسنها كتصاكير فيها، فرفع رأسو، فقاؿاغببشة، فذكرتا من 
الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيو تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند 

. "اهلل
كحدثٍت : رضبو اهلل بتحقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي، فقاؿ (ّٕٓص ُج)اغبديث أخرجو مسلم 

.   حدثنا ىشاـ، بو زىَت بن حرب، حدثنا حيي ين سعيد،
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ر ذوات األرواح في النار  ل مصوِّو 

 
 
 عن عبد اعبهضميِّ، علي قػىرىأتي على نصر بن  :(ّٗ  ص ُْج)  رضبو اهللقاؿ مسلم

ف أيب اغبسن، قاؿ جاء رجل باألعلى بن عبد األعلى، حدثنا حيي بن أيب إسحاؽ، عن سعيد 
ٍب  ، فدنا منو، الصور فأفتٍت فيها؟ فاؿ لو ادفي مٍتإين رجل أصور ىذه  :فقاؿ ، إٔب ابن عباس

أنبئك  دبا ظبعت من رسوؿ اهلل : ، حىت كضع يده على رأسو، قاؿ  فدنا منو ادف مٍت، :قاؿ
 فتعذبو في جهنم  ل مصور في النار، يجعل لو بكل صورة صورىا نفساً، ":يقوؿ 
. "لو ،وما ال نفسإن  نت ال بد فاعالً فاصنع الشجر " : وقال"

. فأقػىرَّش هبا نصر بن علي
ف أيب شيبة ،حدثنا علي بن ميٍسًهرو،عن سعيد بن أيب عركبة،عن النضر بن بكحدثنا أبو بكر 

 قاؿ رسوؿ اهلل:كنت جالسان عند ابن عباس، فجعل يفيت كال يقوؿ:أنس بن مالك ،قاؿ
فدنا الرجل، فقاؿ  اٍدنيٍو،:إين رجل أصور ىذه الصور، فقاؿ لو ابن عباس:حىت سألو رجل فقاؿ

من صور صورة في الدنيا، ُ لِّوَف اهلل أن ينفخ فيها الروح ":ظبعت رسوؿ اهلل : ابن عباس
   "يوم القيامة ، وليس بنافخ



 

 19 

 

 من" : ُب الكالـ على حديث( ّْٗصَُج " )الفتح"ُب  رضبو اهلل بن حجر اظ اؼقاؿ اّب
كقد : قاؿ "وليس بنافخوح يوم القيامة،ينفخ فيها الرصور صورة في الدنيا، ُ لِّوَف اهلل أن 
فإف كعيد القاتل عمدان ينقطع عند أىل السنة مع كركد  ، استشكل ىذا الوعيد ُب حق اؼبسلم

،كىو نفخ دبا ال ديكن الوعيد أشد منو؛ألنو مغٌيا كىذا مدة مديدة،زبليده حبمل التخليد على 
 .كيالن ٍب يتخلصالركح، فال يصح أف حيمل على اؼبراد أنو يعذب زمانان ط

 
أنو يتعُت تأكيل اغبديث على أف اؼبراد بو الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب : كاعبواب

الكافر؛ليكوف أبلغ ُب االرتداع كظاىره غَت مراد،كىذا ُب حق العاصي بذلك، كأما من فعلو 
أىػ .مستًحالن فال إشكاؿ فيو 
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ورون إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المص

 
 

 ياف،حدثنا األعمش،عن ،حدثنا سفاغبيمىيدمُّي حدثنا (ِّٖصَُج) رضبو اهلل  البخارمقاؿ
ظبعت عبد اهلل، : كنا مع مسركؽ ُب دار يسار بن منَت،فرأل ُب صيفَّشًتًو سباثيل،فقاؿ: مسلم،قاؿ

" إن أشد الناس عذاباً عند اهلل يوم القيامة المصورون":يقوؿ ظبعت النيب: قاؿ
(. ِٗص ُْج)مسلم ركاه   

كأىل حيث إف التصوير معصية كبَتة،  إشكاؿ؛"أشد الناس":لفظة ُب :قاؿ أبو عبد الرضبن
، أك أشد أصحاب اؼبعاصي اليت فهو ؿبموؿ على الكافر الكبائر ليسوا أشد عذابان من الكفار،

رة ، كالتقدير( ًمنٍ )ٓب تبلغ الكفر،أكىناؾ  األدلة اليت ( ًمنٍ )من أشد الناس، اقتضت زيادة : ميقىدَّش
. تدؿ على أف إبليس أشد الثقلُت عذابان كىكذا الكفار، كاهلل أعلم

 
 حدثنا أباف، حدثنا عاصم،عن حدثنا عبد الصمد(:ّٖٖٔ) رضبو اهلل قاؿ اإلماـ أضبد ،

أو اباً يوم القيامة رجل قتلو نبي،أشد الناس عذ":قاؿ أيب كائل عن عبد اهلل،أف رسوؿ اهلل
 إمام قتل نبياً، و
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. "ضاللة، وممثل من الممثلين

. ،كأباف ىو ابن يزيد العطارحسنه ىذا حديث 
. كاؼبمثل حيتمل أف يراد بو اؼبصور، كأف يراد بو من حيكي فعل أك قوؿ غَته

 
ىي ؿبمولة : فقيل " ن أشد الناس عذابا"كأما ركاية(: ُٗص  ُْج)  رضبو اهلل  قاؿ النوكم

: صانع األصناـ ككبوىا ، فهذا كافر، كىو أشد عذابان، كقيل على من فعل الصورة لتيعبد، كىو
ىي فيمن قصد اؼبعٌت الذم ُب اغبديث من مضاىاة خلق اهلل تعأب، كاعتقد ذلك، فهذا كافر 
لو من أشد العذاب ما للكفار، كيزيد عذابو بزيادة قبح كفره، فأما من ٓب يقصد هبا العبادة كال 

اىػ  .ير، كال يكفر كسائر اؼبعاصي اؼبضاىاة فهو فاسق صاحب ذنب كب
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المصورون من أظلم الناس 
 

   
 حدثنا عبد الواحد،حدثنا عيمارة،حدثنا موسى،(:ّٖٓص َُج) رضبو اهلل  قاؿ البخارم 

يصور، قاؿ  فرأل ُب أعالىا مصوران  ، دخلت مع أيب ىريرة داران باؼبدينة:قاؿ حدثنا أبو زرعة،
،فليخلق حبًة ،وليخلقوا  ومن أظلم ممن ذىب يخلق  خلقي":يقوؿرسوؿ اهلل عتسم:

 ،أشيءه ظبعتو منيا أبا ىريرة:حىت بلغ إبطو فقلت بتورو من ماء ، فغسل يديو دعا ٍب (1)"ذرة
. منتهى اغبلية:؟ قاؿ اهلل رسوؿ

(. ْٗ،ِٗص ُْج)أخرجو مسلم
 
 بن إبراىيم بن اؼبنذر،حدثنا أنس حدثنا (:ِّٖص  َُج)  رضبو اهلل  قاؿ البخارم

إن الذين :"قاؿ أف رسوؿ اهلل:أخربه بن عمر أف عبد اهللعياض، عن عبيد اهلل، عن نافع،
". أحيوا ما خلقتم: يصنعون ىذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم

(. ِٗص ُْج)ركاه مسلم
 
 
 

                                                
ُب ىكذا ُب البخارم ،كقد كقع كبو ذلك (:ّٖٔصَُج")الفتح"قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو اهلل ُب  ُ

كفيو حذؼه بيَّشنو ما كقع ُب ركاية جرير ، ما يذكر ُب اؼبسك: حديث آخر أليب ىريرة تقدـ قريبان ُب باب
. ككبوه ُب ركاية ابن فضيل"اْب........كمن أظلم :"اؿ اهلل تعأبؽ:"اؼبذكورة، قاؿ رسوؿ اهلل
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الدليل على تحريم عموم صور ذوات األرواح 

 
 

 ف عبد اهلل، حدثنا سفياف، بحدثنا علي (: ّٖٔص  َُج)  رضبو اهلل  ارمقاؿ البخ
ظبعت :ظبعت أيب، قاؿ:ظبعت عبد الرضبن بن القاسم، كما باؼبدينة يومئذ أفضل منو،قاؿ:قاؿ

من سفر، كقد سًتت بقراـو ٕب على سهوة ٕب فيها  قدـ رسوؿ اهلل  ، رضي اهلل عنهاعائشة 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاىون ": ىتكو، كقاؿ سباثيل، فلما رآه رسوؿ اهلل

. فجعلناه كسادةن أك كسادتُت: قالت "بخلق اهلل
 قدـ النيب :حدثنا مسدده ،حدثنا عبد اهلل بن داكيد ، عن ىشاـ، عن أبيو، عن عائشةى، قالت

. فنزعتو فيو سباثيل،فأمرين أف أنزعو ، (ُ)من سفرو كعلقت ديرنوكا
 
 أبو كيريبو حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،ك:  رضبو اهلل  فقاؿ( ٕٖص  ُْج)سلمركاه ـ
من سفرو كقد قدـ رسوؿ اهلل:عائشة، قالتحدثنا أبو أسامة،عن ىشاـ،عن أبيو،عن :،قاؿ

 سًتت على بايب

                                                
اء،بعدىا نوف الدرنوؾ بضم الداؿ اؼبهملة ،كسكوف الر(:ّٕٖصَُج ")قاؿ اغبافظ ُب الفتح ُ

ىو ثوب غليظ لو طبل ،إذا فرش فهو :درموؾ بدؿ النوف،قاؿ اػبطايب :مضمومة،ٍب كاؼ،كيقاؿ فيو
 اىػ.بساط ،كإذا علق فهو سًت
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    .درنوكا فيو اػبيل ذكات األجنحة، فأمرين فنزعتو
ثػىنىاه أبو كيريب ، حدثنا ككيع هبذا اإلسناد ك( ح)ة ي دى بٍ كحدثنا أبو بكر بن شيبة،حدثنا عى  حدَّش

. قدـ من سفرو :كليس ُب حديث عبدةى 
ف سعد، عن الزىرم،عن القاسم بن ؿبمد، ب، حدثنا إبراىيم حدثنا  منصور بن أيب مزاحم 

كأنا متسًتة بقراـ فيو صورة،فتلوف كجهو،ٍب تناكؿ   دخل عليَّش رسوؿ اهلل:عن عائشة، قالت
. "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين ُيَشبـِّوُهون بخلق اهلل": قاؿالسًت فهتكو، ٍب

كحدثٍت حرملة بن حيي، أخربنا ابن كىب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن 
دبثل حديث إبراىيم بن سعد، غَت أنو ....دخل عليها ؿبمد،أف عائشة حدثتو أف رسوؿ اهلل

. ق بيدهٍبيَّش أىول إٔب القراـ فهتك:قاؿ
كحدثنا ( ح)ينوصبيعان، عن ابن عي بشيبة، كزىَت بن حرحدثناه حيي بن حيي،كأبو بكر بن أيب 

يد، قاال كعبدإسحاؽ بن إبراىيم، هبذا  ، ،أخربنا معمر، عن الزىرم أخربنا عبد الرزاؽ: بن ضبي
. "ًمنٍ "، كٓب يذكرا "إن أشد الناس عذاباً ":كُب حديثهما اإلسناد،

، حدثنا (كاللفظ لزىَت)بن أيب شيبة، كزىَت بن حرب، صبيعان عن ابن عيينو،كحدثنا أبو بكر 
دخل عليَّش رسوؿ :سفياف بن عيينو، عن عبد الرضبن بن القاسم، عن أبيو،أنو ظبع عائشة تقوؿ

 :كقد سًتتي سهوة ٕب بقراـ فيو سباثيل، فلما رآه ىتكو كتلوف كجهو،كقاؿاهلل
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قالت " اهلل يوم القيامة، الذين يضاىون يخلق اهلل يا عائشة أشد الناس عذاباً عند" 
. فقىطىٍعنىاهي، فجلنا منو كسادة أك كسادتُت: عائشة

 
: جمع العلماء بين حديثي عائشة رضي اهلل عنها

 ىتك القراـ الذم فيو تصاكير كجعلو كسائد: حديث. 

 أف النيب : كحديث ٍريقىةن فيها تصاكير، فأىب أف يدخل، ؼ قالت أتوب رأل ُب حجرة مني
. اغبديث....لتجلس عليها كتوسدىا:قالت "ما ىذه النمرقة":إٔب اهلل ماذا أذنبت فقاؿ

كقد أشار اؼبصنف إٔب اعبمع بينهما، بأنو (:َّٗص  َُج)"الفتح"ُب  رضبو اهلل قاؿ اغبافظ 
ال يلـز من جواز ازباذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أف يكوف استعمل 

ف الوسادة ما ال صورة فيو، كجيوز أف يكوف رأل التفرقة بُت القعود كاالتكاء، كىو ـ
 -،كحيتمل أيضان أف جيمع بُت اغبديثُت بأنو ؼبا قطعت السًت كقع القطع كُب كسط الصورةعيدب
فخرجت عن ىيئتها ، فلهذا صار يرتفق هبا كيؤيد ىذا اعبمع اغبديث الذم ُب الباب  -مثال

كسأذكره  ُب الباب " السنن"لصور ،كما سيأٌب ُب حديث أيب ىريرة اؼبخرج ُبقبلو ُب نقض ا
الباب ناسخ عبميع  مسلكا آخر؛ فادعى أف حديثبعده ،كسلك الداكدم ُب اعبمع 

. األحاديث الدالة على الرخصة، كاحتج بأنو خرب، كاػبرب ال يدخلو النسخ، فيكوف ىو الناسخ
د أمكن اعبمع فال يلتفت لدعول النسخ، كأما ما احتجَّش كالنسخ ال يثبت باالحتماؿ، كؽ: قلت

اىػ .بو فرده ابن التُت بأف اػبرب إذا قارنو األمر جاز دخوؿ النسخ فيو
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األدلة تدؿ على ربرًن عمـو صور ذكات األركاح، سواء ُب ذلك ما لو ظل أـ ما ليس لو  فهذه
أف سبحى الصور اليت  النيب ، فحديث القراـ يدؿ على ربرًن  ما ال ظل لو، ككذلك أمرظل

. ُب جدراف الكعبة فمحيت باػبرؽ كاؼباء
 

، ألنو حيتمل أف يكوف من صور غَت ذكات "إال رقماً في ثوب:"ىذا كال حجة ؽبم ُب قولو
. األركاح، كحيتمل أنو من ذكات األركاح،لكنو قد قطع حىت صار كالشجرة

 
أمر   سبنع دخوؿ اؼبالئكة،كأيضان النيبلئالكالصور اؼبمتهنة األحوط ىو تطهَت البيت منها،

رقػىتػىٍُتً أف تقطع،  أف تكوف الصور اليت ُب البساط قد قطعت  كحيتملبالصور اليت ُب النُّيٍم ى
. حىت صارت مثل الشجرة

 
ىا من اآلالت يركهبذا يعلم أف الصور اليت تنتشر ُب اعبرائد كاجملالت كالتلفزيوف كالفيديو كغ

ا يزينو أىل األىواء من الشبهات، كقد مر بك أف كل مصور ُب إياؾ ـ،كاغبديثة ؿبرمة
نكرة ُب سياؽ النفي  "سبثاؿ "، فػ" وال تمثاالً إال طمستو"من ألفاظ العمـو ككذا( كل)النار،ك

يشمل صبيع ذكات األركاح، كيستثٌت من ذلك لعب األطفاؿ اليت تكوف من اػبرؽ كالعهن، 
. كبة، كأما أف تشًتم من البالستيك فالكما ُب لعبة عائشة الفرس الذم لو أج

كإياؾ أيها السٍت أف ذبارم أىل ؾبتمعك، فكثَت من الناس ال يتقيد بالدليل بل أصبح جيارم 
 أعداء اإلسالـ كيتبعهم حذك القيذَّشة كما 
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َ تِبُعنَّط سنن من  ان قبلكم حذو الُقذَّط ":قاؿ النيب ذَّطة حتى لو دخلوا جحر قُ ِة باللتَّط
! "فىمىٍن؟":قلنا يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل؟ قاؿى  "تموهَضبٍّ لدخل
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تحريم المرئيات المتحر ة المحتوية على صور ذوات األرواح 

 
 

ىاتفان تلفزيونيان،أك أجهزة البث اؼبباشر، ُب اؼبالعب  كسينما، أ كسواء كانت تلفازان،أك فيديو، أ
. ككل أجهزة اؼبراقبة اؼبرئية ُب أقساـ الشرطة للمراقبة ككالقاعات اعبامعية، أ

إذا كانت الثورة غبيواف ال رأس لو مثل قبم البحر فكيف يتم طمس الصورة؟ تطمس :تنبيو
ما اغبيواف فتصويره حراـ؛ ألنو من ذكات أك، صورتو بأف تقطع حىت تكوف كهيئة الشجرة

. األركاح، كإف ٓب يكن لو رأس
، كٓب يقل اهلل بتقاـ اغبدكد كىي كفيلة  بل ، القوؿ جبواز تصوير اجملـر ال دليل عليو زجر اجملـر

، :كال رسولو كما كاف ربك نسيان إذا ظهرت الصور صيوِّر اجملـر
،بل قاؿ اهلل سبحانو (ُ)

الزانيةي كالزاين فاجلدكا كل كاحد منهما مائو جلدة كال تأخذكم هبما رأفة ُب دين اهلل  :كتعأب
ين فـؤكليشهد عذاهبما طائفة من آب األخرمنوف باهلل كاليـو ؤكنتم ت إف

(ِ) 
  اجزاء دبا كسب ـكالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديو :كقاؿ تعأب

                                                
. ْٔ:سورة مرًن،اآلية ُ
. ِسورة النور، اآلية ِ
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نكاال من اهلل 
(ُ) .

يقتلوا أك إمنا جزآؤا الذين حياربوف اهلل كرسولو كيسعوف ُب األرض فسادان أف  :كقاؿ تعأب
األرض ذلك ؽبم خزم ُب الدنيا أك ينفوا من  من خالؼ  يصلبوا أك تقطع أيديهم كأرجلهم
كؽبم ؼ اآلخرة عذاب عظيم

(ِ)  
فهم اجملرموف  بل يصوركف الدعاة إٔب اهلل،ال يقتصركف على تصوير اجملرمُت، ٍب إف ىؤالء اغبكاـ

. فحسبنا اهلل كنعم الوكيل كنعم اؼبؤب كنعم النصَت ُب نظر كثَت من اغبكاـ،
. ،بل حديث لعن اؼبصور اؼبتقدـ يشمل ىذا كىذاعليوكالقوؿ بإباحة التصوير للتعليم ال دليل 

للعنة اهلل إف كانوا غَت كُب ىذا هتوين معصية التصوير ُب نفوس الطالب، كىم يهيئوف 
فأين اؼبسئولية ،  ، بل يدفعوف إليها كيعانوف على اؼبعصية، ، كيلعنوف إف كانوا بالغُتبالغُت،
ما من راع يسترعيو اهلل :"ويقول ،"عيتو لكم راع و لكم مسئول عن ر":يقوؿ  كالرسوؿ

.  "رعية ثم لم يحطها ينصحو إال لم يجد رائحة الجنة
 ل مولود يولد على الفطرة ": يهتم بًتبية األطفاؿ تربية دينية ،كقد قاؿ  كقد كاف النيب

إني خلقت عبادي  ":،كقاؿ فيما يركيو عن ربو"فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو يمجسانو
 اجتالتهم حنفاء ف

                                                
. ّٖسورة اؼبائدة،اآلية ُ
. ّّسورة اؼبائدة، اآلية  ِ
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. "الشياطين
. ب من التصويراؿفحراـ على اؼبدرس كعلى أكلياء األمور أف ديكنوا الط

 
قاؿ أصحابنا كغَتىم من (: ُٖص ُْج")صحيح مسلم"ُب شرح  رضبو اهلل كقاؿ النوكم 

تصوير صور اغبيواف حراـ شديد التحرًن كىو من الكبائر؛ ألنو متوعد عليو هبذا الوعيد :العلماء
كسواء صنعو دبا ديتهن أك   ، اؼبذكور ُب األحاديث الشديد
فصنعتو حراـ بكل حاؿ؛ ألف فيها مضاىاة ػبلق اهلل تعأب، كسواء كاف ُب ثوب أك  بغَته،

بساط أك درىم أك دينار أك فلس أك إناء أك حائط أك غَتىا، كأما تصوير صورة الشجر كرحاؿ 
راـ، ىذا حكم نفس التصوير،كأما ازباذ اإلبل كغَت ذلك فبا ليس فيو صورة حيواف فليس بح

اؼبصور فيو صورة حيواف فإف كاف معلقان على حائط أك ثوبان ملبوسان أك عمامة ككبو ذلك فبا ال 
ف ، فليس قتيعد فبتهنان فهو حراـ فإف كاف ُب بساط يداس ك ـبدة ككسادة ككبوىا فبا ال ًن

؟ فيو كالـ نذكره قريبان إف شاء اهلل،كال حبراـ، كلكن ىل دينع دخوؿ مالئكة الرضبة ذلك البيت
. فرؽ ُب ىذا كلو بُت ما لو ظل، كما ال ظل لو

 
ىذا تلخيص مذىبنا ُب اؼبسألة،كدبعناه قاؿ صباىَت العلماء من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم، 

إمنا ينهى عما كاف لو :كىو مذىب الثورم كمالك كأيب حنيفة كغَتىم، كقاؿ بعض السلف
 أس بالصور اليت ليس ؽبا ظل،كىذا مذىب باطل؛ فإف السًت الذم أنكر ظل،كال ب
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، كليس لصورتو ظل، مع باقي األحاديث اؼبطلقة  النيب  الصورة فيو ال يشك أحد أنو مذمـو
. ُب كل صورة
، ككذلك استعماؿ ما ىي فيو كدخوؿ البيت : كقاؿ  الزىرم النهي ُب الصورة على العمـو

بساط  كت رقمان ُب ثوب أك غَت رقم، كسواء كانت ُب حائط أك ثوب أالذم ىي فيو سواء كاف
، كىذا سيما حديث النمرقة الذم ذكره مسلمفبتهن، عمالن بظاىر األحاديث، الفبتهن أك غَت 
. مذىب قوم 
جيوز منها ما كاف رقمان ُب ثوب سواء امتهن  : كقاؿ آخركف

يطاف كشبهها، سواء كاف رقمان أك غَته، أـ ال، ككرىوا ما كاف لو ظل، أك كاف مصوران ُب اّب
، كىذا مذىب القاسم بن "إال ما  ان رقماً في ثوب":كاحتجوا يقولو ُب بعض أحاديث الباب

إال ما كرد ُب اللعب : ؿبمد، كأصبعوا على منع ما كاف لو ظل ككجوب تغيَته، قاؿ القاضي
لرجل ذلك البنتو، كادعى بالبنات لصغار البنات كالرخصة ُب ذلك، لكن كره مالك شراء ا

. بعضهم أف إباحة اللعب ؽبن بالبنات منسوخ هبذه األحاديث، كاهلل أعلم
حاصل ما ُب ازباذ :عن ابن العريب قولو(ُّٗص َُج")الفتح"نقل اغبافظ ابن حجر ُب 

: إف كانت ذات أجساـ حراـ باإلصباع، كإف كانت رقمان فأربعة أقواؿ:الصور
. "إال رقماً في ثوب":قولو ُب حديث الباب ىرجيوز مطلقان على ظا:األول
 .اؼبنع مطلقان حىت الرقم :الثاني
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، كإف قطعت الرأس أك تفرقت  :الثالث إف كانت الصورة باقية اؽبيئة، قائمة الشكل حـر

. كىذا ىو األصح:قاؿ.األجزاء جاز
اىػ .ليل عليوكىذا األخَت ال د: قلت.إف كاف فبا ديتهن جاز،كإف كاف معلقان ٓب جيز:الرابع
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تحريم صور ذوات األرواح  العلة في

 
 

: العلة ُب ربرًن ذكات األركاح ثالثة أمور
أولئك شرار الخلق عند اهلل، إذا مات " :كتقدـ حديث ، ألهنا عبدت من غَت اهلل:األكؿ

. "رتلك الصوفيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيو 
" الذين يضاىئون بخلق اهلل ": ا مضاىاة ػبلق اهلل كما تقدـ ُب حديثإنو : الثاين
ما ": النساء العارية، كالرسوؿ أيضان الفتنة؛ فاجملالت ردبا يفنت الرجل إٔب صورة: الثالث

". تر ت فتنة أضر على الرجال من النساء
فوف الذم ينقل الصورة، أك الفيديو أك الدش أك التلتلفزيوف ، كأيضان نظر الرجل إٔب اؼبرأة ُب اؿ

أك غَتىا فبا يعده أعداء اإلسالـ ليفتنوا اؼبسلمُت عن دينهم، فإف الناس كلما كرىوا آلة أتوا ؽبم 
. بآلة أخرل

 قل   :كىكذا نظر الرجل إٔب اؼبرأة،كنظر اؼبرأة إٔب الرجل حيرماف
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كقل للمؤمنات يغضضن من أبصارىن(ُ)، للمؤمنُت يغضوا من أبصارىم
(ِ )

. فحسبنا اهلل كنعم الوكيل
 
 

                                                
. َّ:سورة النور، اآلية  ُ
. ُّ:، اآليةسورة النور ِ
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ال تدخل المالئكة البيت الذي فيو تصاوير 

 
 

 ف أيب حدثنا آدـ حدثنا اب": الفتح"مع  (َّٖص  َُج)  رضبو اهلل  قاؿ البخارم
ذئب،عن الزىرم، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ، عن ابن عباس،عن أيب طلحة 

قاؿ النيب:،قاؿ :"بيتاً فيو  لٌب وال تصاوير (1)ئكة ال تدخل المال ."
حدثٍت يونس، عن ابن شهاب، أخربين عبيد اهلل، ظبع ابن العباس ، ظبعت أبا : كقاؿ الليث 

.  طلحة،ظبعت النيب
. مع النوكم  (ْٖك ّٖص  ُْج)ركاه مسلم

كُب ىذه األياـ أياـ االنتخابات اؼبشئومة على اإلسالـ كعلى البلد،قد ملئت الصور السهل 
ئوا الدنيا أين ستكوف اؼبالئكة كقد مل:،حىت قاؿ بعض الشباب الصاّبكاعببل كالشجر كاغبجر

؟ !صوران 

                                                
تقريب " كما ُب "صحيحو" مالئكة الرضبة،كقد اخطأ ابن حباف رضبو اهلل إذ يقوؿ ُب:أم ُ

" ال تدخل اؼبالئكة بيتان فيو صورة كال كلب:"ذكر اػبرب الداؿ على أف قولو (:ُٔٔصُّج ")اإلحساف
اىػ .أراد بو بيتان يوحي فيو ال كل البيوت

ق كحيمل على مالئكة الرضبة ، ألف اغبفظة ال يفارقونو ألجل فاغبديث مطلق ليس فيو بيتان يوحي ُب
 .الصورة
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تتنقل إٔب أماكن ليس فيها صور حىت تنتهي االنتخابات  فتصعد ُب اؽبواء، أ فديكن أ:أقوؿ 
 يشغلهم فكأ اليت فرضها أعداء اإلسالـ على اؼبسلمُت،أسأؿ اهلل أف يدمر أعداء اإلسالـ،

. بأنفسهم ،إنو على كل شيء قدير
 
 سر يبة،حدثنا الليث،عن بيكىٍَتو،عن بحدثنا قت(:ّٖٗص  َُج) رضبو اهلل  قاؿ البخارم

 إف رسوؿ اهلل:قاؿ بن سعيد،عن زيد بن خالد،عن أيب طلحة صاحب رسوؿ اهلل
ا على بابو ،فإذٍب اشتكى زيده فعدناه : قاؿ بسر "إن المالئكة ال تدخل بيتاً فيو صورة":قاؿ

أٓب خيربنا زيده عن الصور : سًت فيو صورةه،فقلت لعبيد اهلل اػبوالين ربيب ميمونة زكج النيب
. "إال رقماً في ثوب":أٓب تسمعو حُت قاؿ:عبيد اهلل: ؟ فقاؿؿً كَّش ألى يـو ا

،: كقاؿ ابن كىي ، حدثو بيٍسره يػٍره حدثو أبو  حدثو زيد،أخربنا عمرك ىو ابن اغبارث، حدثو بيكى
.  غبة، عن النيب ط
 
 حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن :فقاؿ( ٖٓص  ُْج) رضبو اهلل  كركاه مسلم

إف :أنو قاؿ بكَت، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أيب طلحة صاحب رسوؿ اهلل
ٍب اشتكى زيد بعد :قاؿ بسر "إن المالئكة ال تدخل بيتاً فيو صورة ":قاؿ رسوؿ اهلل
 فإذا على بابو سًت فيو صورة، قاؿ فقلت لعبيد اهلل اػبوالين ربيب ميمونة زكج النيب فعدناه،

إال رقماً في  ":أٓب تسمعو حُت قاؿ :أٓب خيربنا زيد عن الصور يـو األكؿ؟ فقاؿ عبيد اهلل: 
.  "ثوب
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بسر  أف حدثنا أبو الطاىر،أخربنا ابن كىب،أخربين عمرك بن اغبارث أف بيكىَتى األشجِّ، حدثو
بن سعيد حدثو، أف زيد ين خالد اعبيهىًٍتَّش حدثو،كمع بسر عبيد اهلل اػبوالين، أف أبا طلحة 

. "ال تدخل المالئكة بيتاً فيو صورة ":قاؿ حدثو، أف رسوؿ اهلل
فقلت لعبيد اهلل بسًت فيو تصاكير،فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا كبن ُب بيتو : قاؿ بسر

: أٓب تسمعو؟ قلت ال ،قاؿ" إال رقماً في ثوب:"إنو قاؿ:،قاؿ التصاكير أٓب حيدثنا ُب:اليناػبو
. بلى قد ذكر ذلك

 
 حدثٍت ابن كىب، : حدثنا حيي بن سليماف قاؿ(:ُّٗص  َُج) رضبو اهلل  قاؿ البخارم

جربيل فراث عليو حىت اشتد  قاؿ حدثٍت عمر بن ؿبمد، عن سآب، عن أبيو قاؿ كعد النيب
فلقيو، فشكا إليو ما كجد، فقاؿ لو إنا ال ندخلي  النيبفخرج  على النيب

بيتان فيو صورة  (ُ)
 .كال كلب

                                                
أم جربيل ال يدخل البيت الذم فيو صورة، كىكذا مالئكة الرضبة كما تقدـ، كقد أخطأ ابن ُ

يشيو أف يكوف ىذا البيت الذم : حاًب أبوقاؿ : ، إذ يقوؿ"تقريب اإلحساف"من (ُٔٓص  ُّج)حباف
كمها / اؿ أف يكوف رجل ُب البيت كفيو صورة من غَت أف يكوف حافظاه معوإذ محيوحي فيو على النيب

يريد بو رفقة فيها " ال تصحب اؼبالئكة رفقة فيها كلب أك جرس:" من اؼبالئكة ، ككذلك معٌت قولو
ؿباؿ أف خيرج اغباج كالعيمَّشار من أقاصي اؼبدف كاألقطار يؤيمُّيوفى البيت العتيق على نػىعىم  إذرسوؿ اهلل

اىػ  كلو ضبلو على مالئكة الرضبة ؼبا أداه .ًعيسو بأجراس ككالب، ٍب ال تصحبها اؼبالئكة، كىم كفد اهللك
.  إٔب إبطاؿ اغبديث، كىو عاـ إال ما خصو الدليل، كىم مالئكة الرضبة

ذًٍكر خرب ثافو يدؿُّي على أف ىذه األخبار اليت ذكرناىا قصد هبا (: ُٖٔص  ُّج) كقاؿ ابن حباف أيضان 
_ اىػ كىذا من .دكف غَتىا من اؼبواضع اؼبواضع اليت فيها اؼبصطفى
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 حدثنا عبد العزيز بن حدثٍت سويد بن سعيد،:(ُٖص  ُْج) رضبو اهلل  قاؿ اإلماـ مسلم
،عن أبيو،عن أيب سلمة بن عبد الرضبن      كاعد رسوؿ اهلل:  عن عائشة،أهنا قالت،أيب حاـز

 تو،كُب يده عصا عة كٓب يأالسالـ ُب ساعة يأتيو فيها، فجاءت تلك السجربيل عليو ا
ٍب التفت، فإذا جرك كلب ربت سريره،  "ما ُيخِلُف اهلل وعده وال رسلو:"فألقاىا من يده،كقاؿ

،  كاهلل ما دريت، فأمر بو فأخرج: فقالت "؟يا عائشة متى دخل ىذا الكلب ىا ىنا ":فقاؿ
فقاؿ منعٍت الكلب  "لك فلم تأت فجلست،واعدتني:" فقاؿ رسوؿ اهلل ، فجاء جربيل

. الذم كاف ُب بيتك، إنا ال ندخل بيتان فيو كلب كال صورة
حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم اغبنظلي، أخربنا اؼبخزكمي، حثنا كىيب، عن أيب حاـز هبذا 

ؿ ابن أيب أف يأتيو فذكر اغبديث كٓب ييطىوٍِّلوي كتطوم أف جربيل كعد رسوؿ اهلل : اإلسناد
. حاـز
 
 حدثنا حجاج ين منهاؿ،حدثنا جويرية،عن (:ّٖٗص  َُج) رضبو اهلل  قاؿ البخارم

 أهنا أشًتت منرقة فيها تصاكير،فقاـ النيب، رضي اهلل عنها نافع عن القاسم،عن عائشة
 : فقلت، بالباب فلم يدخل

                                                                                                                                       

. تأكيالت ابن حباف الباطلة، إذ فيها إبطاؿ األدلة_ 
إف اؼبالئكة ال تدخل بيتان فيو صورة ،إذا كاف فيو : (ُّٖص َُج ")الفتح"كقاؿ اغبافظ رضبو اهلل ُب

كذكر ما تقدـ .ىذا اغبكم خاص بالنيبكأغرب ابن حباف، فادعى أف (: ِّٖ)كقاؿ ص . النيب
. كىو بعيد جدان ٓب أره لغَته: عن ابن حباف، ٍب قاؿ
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إن ":ليها كتوسدىا، قاؿلتجلس ع: قلت "؟ما ىذه النمرقة":أتوب إٔب اهلل ماذا أذنبت؟، قاؿ
المالئكة ال  نأحيوا ما خلفتم، وإ أصحاب ىذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم

. "تدخل بيتاً فيو الصورة
 
 قرأت على مالك، عن : قاؿ ،بن حيي حدثنا حيي(: ٖٗص  ُْج) رضبو اهلل  كقاؿ مسلم

ا تصاكير، فلما رآىا رسوؿ نافع ، عن القاسم بن ؿبمد، عن عائشة ، أهنا اشًتت منرقة فيو
، فقالت يا رسوؿ  ُب كجهو الكراىية -أك فػىعيرًفىتٍ  -قاـ على الباب فلم يدخل،فػىعىرىٍفتي  اهلل

 "؟ما بال ىذه النمرقة": اهلل أتوب إٔب اهلل كإٔب رسولو، فماذا أذنبت؟ فقاؿ رسوؿ اهلل
إن أصحاب ىذه الصور  " : فقاؿ رسوؿ اهلل اشًتيتها لك تقعد عليها كتوسدىا،: فقالت

إن البيت الذي فيو الصور ال تدخلو ":ٍب قاؿ "يعذبون، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم
  ."المالئكة

 
 حدثٍت حرملة بن حيي، أخربنا ابن كىب، اخربين (: ِٖص  ُْج) رضبو اهلل  قاؿ مسلم

يونس، عن ابن شهاب، عن ابن  
اًؽ،أف عبد اهلل بن عباس أصبح يومان كاصبان ،   أف رسوؿ اهلل ميمونة،أخربتٍت: ، قاؿالسَّشٌبٌ  ى

إن جبريل ":قاؿ رسوؿ اهلل! يا رسوؿ اهلل لقد استنكرت ىيئتك منذ اليـو: فقالت ميمونة 
يومو  فظل رسوؿ اهلل: قاؿ"ما أخلفني أما واهللم يلقني، ان وعدني أن يلقاني الليلة فل

ٍب أخذ ، فأمر بو فأخرج ،  ناؿ ذلك على ذلك، ٍب كقع ُب نفسو جرك كلبو ربت فسطاط
قد  نت وعدتني أن تلقاني :"، فقاؿ لوفلما أمسى لقيو جربيلبيده ماء فنضح مكانو،

يومئذ فأمر  ح رسوؿ اهللبأجل، كلكنا ال ندخل بيتان فيو كلب كال صورة، فأص:قاؿ"البارحة؟
 بقتل 
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. لكبَتالكالب،حىت إنو يأمر بقتل كلب اغبائط الصغَت، كيًتؾ كلب اغبائط ا
 
 حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا خالد بن ـبلد، (:ْٗص  ُْج) رضبو اهلل  قاؿ مسلم

ال ": قاؿ رسوؿ اهلل: عن سليماف بن بالؿ، عن سهيل، عن أبيو، عن أيب ىريرة، قاؿ
. "تدخل المالئكة بيتاً فيو تماثيل، أو تصاوير

 
  حدثنا شبابة، عن أيب ذئب، (: ِٕص  ٔج) رضبو اهلل قاؿ اإلماـ أبو بكر بن أيب شيبة

لىٍت على رسوؿ اهلل: ، قاؿعن اغبارث، عن كريب مؤب ابن عباس، عن أسامة  دىخى ى ى
إن جبريل وعدني أن يأتيني، فلم يأتني منذ :" مالك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: الكآبة، فقلت

 فوضعت يدم على رأسي كصحت ، فجعل النيب: ، فجار كلب، قاؿ أسامة"ثالث
بقتلو فقتلو، فأتاه جربيل، فػىهىشَّش  جار كلب فأمره النيب: قلت" ؟مالك يا أسامة:" ؿيقو

إنا ال : فقاؿ" ما لك أبطأت ، وقد  نت إذا واعدتني لم تخلفني؟:" إليو،فقاؿ رسوؿ اهلل
اىػ .ندخل بيتا فيو كلب كال تصاكير

. أيب ذئب صدكؽفاغبارث بن عبد الرضبن القرشي العامرم، خاؿ ابن . حسنه ىذا حديث 
، عن أسامة بن زيد ُب ". هتذيب الكماؿ" كما ُب " الصحيحُت" كركاية كيرىيبو

 
 (: ِّْص ُج")اؼبسند"ُب رضبو اهلل  كقاؿ اإلماـ أبو يعلى

 حدثنا أبو كريب ؿبمد بن العالء اؽبمداين،حدثنا ككيع، عن ىشاـ، عن 
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، أنو صنع طعامان ؼ فجاء فرأل ُب  دعا رسوؿ اهلل قتادة عن سعيد بن اؼبسيب، عن عليٍّ
إن في بيتك ": يا رسوؿ اهلل ما رجعك بأيب أنت كأمي؟ قاؿ: البيت سًتان فيو تصاكير فقلت

. "المالئكة ال تدخل بيتاً فيو تصاوير  نستراً فيو تصاوير، وإ
.  صحيحه ىذا حديث 

. (ُُْص ِج)كابن ماجو ،(ُِّص ٖج) كقد أخرجو النسائي
حدثنا عبيد اهلل بن عمر، حدثنا معاذ، حدثٍت أيب، عن (:ُِْ)ص هلل رضبو ا كقاؿ أبو يعلى

. قتادة بو
 
 حدثنا : حدثنا مسعود بن جويرية، قاؿ(:ُِّص ٖج) رضبو اهلل  قاؿ اإلماـ النسائي

، قاؿ صنعت طعامان، فدعوت : ككيع، عن ىشاـ، عن قتادة، عن سعيد بن اؼبسيب، عن عليٍّ
إن  المالئكة ال تدخل بيتاً فيو  ":فيو تصاكير، فخرج، كقاؿفجاء فدخل، فرأل سًتان  النيب

 ."تصاوير
، رجالو رجاؿ الصحيح، إال مسعود بن جويرية، كقد قاؿ النسائي،  صحيحه ىذا حديث 

، كالمها (ِّْص ُج)، كأيب يعلى"هتذيب التهذيب"أس بو كما ُب بال : كمسلمة بن قاسم
. يركيانو عن ككيع، بو

 
عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أيب طلحة، أف (: ُْٔ)ص"اؼبوطأ"ما ُب قاؿ اإلماـ مالك ؾ

 :رافع بن إسحاؽ مؤب الِّشفاء أخربه ،قاؿ
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أخربنا : ، فقاؿ لنا أبو سعيد قدخلت أنا كعبد اهلل بن أيب طلحة،على أيب سعيد اػبدرم نعود
ال يدرم شك إسحاؽ، " أن المالئكة ال تدخل بيتاً فيو تماثيل أو تصاوير: "رسوؿ اهلل 

. أيتهما قاؿ أبو سعيد
  صحيحه ىذا حديث 

. ىذا حديث حسن صحيح:،كقاؿ(ُِٓصٓج)كأخرجو الًتمذم
 حدثٍت ابن : حدثٍت حيي بن سليماف، قاؿ : (ّٕٖص  ٔج)   رضبو اهلل  قاؿ البخارم

قاؿ ، بيكَتان حدثو، عن كريب مؤب ابن عباس، عن ابن عباس فأخربين عمرك، أ: كىب،قاؿ
أما ىم فقد  ":البيت فوجد فيو صورة إبراىيم كصورة مرًن، فقاؿ النيب نيبدخل اؿ: 

. "فما لو يستقسم‘ سمعوا أن المالئكة ال تدخل بيتاً فيو صورة، ىذا إبراىيم مصورٌ 
سبب امتناعهم من بيت فيو صورة؛  : قاؿ العلماء:  (ْٖص  ُْج) قاؿ النوكم رضبو اهلل

ػبلق اهلل تعأب، كبعضها ُب صورة ما يعبد من دكف اهلل  كوهنا معصية فاحشة، كفيها مضاىاة
تعأب، كسبب امتناعهم من بيت فيو كلب؛ لكثرة أكلو النجاسات، كألف بعضها يسمى 
شيطانان كما جاء بو اغبديث، كاؼبالئكة ضد الشياطُت، كلقبح رائحة الكلب تكره الرائحة 

مانو دخوؿ اؼبالئكة بيتو، كصالهتا فيو، القبيحة، كألهنا منهي عن ازباذىا،فعوقب متخذىا حبر
كأما ىؤالء اؼبالئكة الذين ال يو كُب بيتو كدفعها أذل الشيطاف،كاستغفارىا لو، كتربيكها عل

 يدخلوف بيتان 
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كأما اغبفظة فيدخلوف ُب ، يك كاالستغفارفيو كلب أك صورة فهم مالئكة يطوفوف بالرضبة كالترب
ألهنم مأموركف بإحصاء أعماؽبم ككتابتها ،  قاؿ  ؛ ؿ حاؿكل بيت كال يفارقوف بٍت آدـ ُب ؾ

كإمنا ال تدخل اؼبالئكة بيتان فيو كلب كال صورة فبا حيـر اقتناؤه من الكالب : اػبطايب
كالصور،فأما ما ليس حبراـ من كلب الصيد كالزرع كاؼباشية ، كالصورة اليت سبتهن ُب البساط 

ئكة بسببو، كأشار القاضي إٔب كبو ما قالو اػبطايب، كالوسادة كغَتمها فال ديتنع دخوؿ اؼبال
كاألظهر أنو عاـ ُب كل كلب ككل صورة، كأهنم ديتنعوف من اعبميع، إلطالؽ األحاديث، كألف 

ربت السرير كاف لو فيو عذر ظاىر فإنو ٓب يعلم بو، كمع ىذا  اعبرك الذم كاف ُب بيت النيب
فلو كاف العذر ُب كجود الصورة كالكلب ال  امتنع جربيل من دخوؿ البيت كعلل باعبرك،

. دينعهم ٓب ديتنع جربيل، كاهلل أعلم
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من رخص أن يدخل البيت فيو تصاوير 

 
 

 عن أبيو، قاؿ ظبعت ( ّٕص ٔج)رضبو اهلل    قاؿ أبو بكر بن أيب شيبة ، حدثنا معتمره
؟أكٓب يكن أصحاب ؿبمد يدخلوف اػبانات فيها التصا:اغبسن يقوؿ . كيري
.  كقد أدرؾ بعض الصحابة ،اغبسن إٔب صحيحه ىذا األثر 

 
عن ضباد عن حدثنا ككيع، عن شعبة، (:ٕصٔج)رضبو اهلل   شيبو ف أيب كقاؿ أبو بكر ب

ُب حلية السيف،كال بأس هبا ُب ظباء البيت إمنا يكره منها ما  ؿ،ثاس بالتمبأال :قاؿإبراىيم 
اىػ .-يعٌت الصورة-ينصب نصبان 

  . ابن أيب سليماف حسن اغبديث:ناد حسن، فحماد ىوىذا إس
 
 كاف ُب : حدثنا جرير عن مغَتة، قاؿ(:ّٕصٔج)رضبو اهلل   كقاؿ أبو بكر بن أيب شيبو

اىػ .بيت إبراىيم تابوته فيو سباثيل
ابن مقسم كإبراىيم ىو ابن يزيد النخعي، ككلهم : ابن عبد اغبميد، كمغَتة ىو: جرير ىو

.  يرة بن ًمٍقسىمو يدلس عن إبراىيم النخعيثقات، إال أف مغ
 
 ككيع ،  حدثنا(:ّٕصٔج)رضبو اهلل كقاؿ أبو بكر بن أيب شيبو 
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دخلت مع مسركؽ صيفَّشةن فيها سباثيل، فنظر إٔب سبثاؿ : عن األعمش، عن أيب الضحى، قاؿ
اىػ . سبثاؿ مرًن: ما ىذا قالوا: فقاؿ، منها
 

، كلعلهم ٓب يبلغهم التحرًن،  ُب مقابل النصوص اؼبتكاثرة أقواؿ ىؤالء العلماء ليست حبجة   
  .كاهلل أعلم
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األمر بقطع الصورة حتى تكون  هيئة الشجرة 

                                                                                                                                                               
 
 يد، أخربنا عبد اهلل بن سو حدثنا(:َٗص ٖج) رضبو اهلل  قاؿ اإلماـ الًتمذم

قاؿ رسوؿ :قاؿ،أخربنا أبو ىريرة،أخربنا يونس بن أيب إسحاؽ، أخربنا ؾباىداؼببارؾ،
عليك فلم يمنعني أن أ ون دخلت  ، البارحة إني  نت أتيتك:  أتاني جبريل فقال:"اهلل

و ان في البيتِ قَراُم  ،  ان في باب البيت تمثال الرجال إال أنوُ  ، البيت الذي  نت فيو
فليصير  برأس التمثال الذي بالباب فُيقطع، رْ مُ و ان في البيت  لب،فَ  ، ستر فيو تماثيل
ومر بالكلب  ومر بالستر فليقطع ويجعل منو وسادتين منتبذتين توطآن، ،  هيئة الشجرة

لوي فأمر  ربت نضدو  للحسُت، ككاف ذلك الكلب جركا للحسن أكففعل رسوؿ اهلل"جرَ خْ فليُ 
. جرً خٍ أي بو ؼ

. ىذا حديث حسنه صحيحه 
. حسنه  ىذا حديث.الرضبن داؿ أبو عبؽ

 (ُِّص  ُُج)داغبديث أخرجو أبو داك
 

 هلل ،حدثنا يونس بن عمرك بن عبد افو طى ؽى  أبوحدثنا (:َِّٖ) رضبو اهلل  ضبدكقاؿ اإلماـ أ
  ، عن ؾباىد ،عن أيبإسحاؽيعٍت ابن أيب 
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إني  نت أتيتك الليلة، فلم :أتاني جبريل عليو السالم، فقال:"قاؿ رسوؿ اهلل: ىريرة قاؿ
خل عليك البيت الذي أنت فيو إال أنو  ان في البيت تمثال رجل، و ان في ديمنعني أن أ

ع، فيصير  هيئة الشجرة، وُمر بالستر البيت قرام ستر فيو تماثيل، َفُمْر برأس التمثال يُق 
كقاؿ اإلماـ   ففعل رسوؿ اهلل" توطآن، وُمر بالكلب فلُيْخَرج نايُقطع فُيجعل وسادت

. كإذا الكلب جركه كاف للحسن كاغبسُت عليهما السالـ، ربت نضدو ؽبما رضبو اهلل  ضبدأ
. حسنه ىذا حديث 

 
عن أيب إسحاؽ،  حدثنا عبد(: َٖٓٔ)رضبو اهلل  ضبدكقاؿ اإلماـ أ ، الرزاؽ، أخربنا معمره

فعرؼ صوتو  عن أيب ىريرة ،أف جربيل عليو السالـ جاء فسلم على النيب عن ؾباىدو،
فاجعلوىا  (ُ)إف ُب البيت سًتان ُب اغبائط فيو سباثيل ،فاقطعوا رؤكسهم :فقاؿ " ادخل:"،فقاؿ

. فأكطئوه، فإنا ال ندخل بيتان فيو سباثيل بساطان أك كسائد
. رجالو رجاؿ الصحيح ، صحيحىذا حديث 

 
ّج)ُب أساس شيوخو" اؼبعجم" بن إبراىيم اإلظباعيلي ُب رضبو اهلل كقاؿ اإلماـ أبو بكر  
 بن عبد العزيز حدثنا عبد اهلل بن ؿبمد (: ِٔٔص

                                                
أف  األخرل، كفيو دليل على أف الصور اؼبمتهنة ال بد  حاديثحىت تصَت كالشجرة كما ُب األ:أم  ُ

 تكوف قد قطعت رؤكسها حىت تكوف  كالشجرة ، فخرجت عن منظر الصورة، ، كدليل آخر أف النيب 
 .كسادتُت، فيهما تصاكير حىت  ىتكتا: أىب أف يدخل حجرة عائشة ؼبا رأل فيها منرقتُت،أم
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حدثنا منصور بن أيب مزاحم، حدثنا عدم بن : ابن بنت أضبد بن منيع،  قاؿأبو القاسم 
الصورة الرأس فإذا ": قاؿ رسوؿ اهلل: ب، عن عكرمة،عن ابن عباس، قاؿالفضل، عن أيو

اىػ ."قطع الرأس فال صورة
 

مًتكؾ :كاغبديث ُب سنده عدم بن الفضل أبو حاًب، بصرم، قاؿ ابن معُت كأبو حاًب
". اؼبيزاف"، كما ُب حديثو، كقاؿ غَت كاحد ضعيف بال يكت: اغبديث، كقاؿ حيي
كنز "، كٓب أجد لو طريق أخرل، كٓب يعزه صاحبجدان  ضعيفه فعلى ىذا فاغبديث 

". معجمو" إال إٔب اإلظباعيلي ُب( َْْص  ُٓج")العماؿ
 
( ِٕٖصْج")شرح معاين اآلثار"ُب رضبو اهلل كقاؿ الطحاكم

حدثنا ؿبمد بن النعماف ، قاؿ ثنا أبو ثابت اؼبدين، قاؿ ثنا ضباد بن زيد،عن رجل، عن 
اىػ . الصورة الرأس، فكل شيءو ليس لو رأس فليس بصورة: عكرمة، عن أيب ىريرة، قاؿ

. ىذا اغبديث كما ترل من طريق مبهم، ٍب ىو موقوؼ على أيب ىريرة
 
أنا إظباعيل مُّي ارً بى كذى أخربنا أبو علي الرُّي (: َِٕص ٕج" )السنن" ُب رضبو اهلل البيهقي كقاؿ ،

 بن ؿبمد الصفار، نا ؿبمد بن علي، نا سهل بن 
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الصورة الرأس فإذا قطع : قاؿ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس(ُ)كىب، بكار، نا
اىػ .الرأس فليس بصورة

. إٔب ابن عباس، موقوفان عليو صحيحه  ىذا إسناد
اغبسن بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي الركذبارم ابن أيب اغبسن بن أيب : أبو علي الركذبارم ىو 

. اإلماـ اؼبسند:كقاؿ( َِِ،ُِٗص  ُٕج" )السَت" عبد اهلل الركذبارم، ترصبة الذىيب ُب
 

كُب اؼبرجعُت ذكر أنو توُب ُب ربيع األكؿ سنة (.الركذبارم)مادة"األنساب"كلو ترصبة أيضان ُب
. ثالث كأربعمائة

، كركل عنو، توُب ُب احملـر سنة  قطٍت كإظباعيل بن ؿبمد الصفار أبو علي النحوم كىثػَّشقىو الدار
(. َّْ،َِّص  ٔج" )تاريخ بغداد"، انظر إحدل كأربعُت كثالشبائة

 
: كشيخو ؿبمد بن علي بن عبد اهلل بن مهراف أبو جعفر الوراؽ بعرؼ حبمداف، قاؿ اػبطيب

، راجع تاريخ " كاف فاضالن حافظان عارفان ثقة، توُب سنة اثنتُت كسبعُت كمائتُت ُب احملـر
". التهذيب"، كالباقوف ثقات معركفوف كتراصبهم ُب (ِٔ،ُٔص  ّج")بغداد

كأف اؼبرفوع شديد الضعف؛ فيو . فعلى ىذا فالصحيح أف اغبديث موقوؼ على ابن عباس
. عدم بن الفضل كىو مًتكؾ، فال يصلح ُب الشواىد كاؼبتابعات

 
 
 
 
 

                                                
 ".هتذيب الكماؿ"كىيب، كىو ابن خالد، كما ُب ترصبتو، كترصبة شيخو كتلميذه من : صوابو ُ
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التصوير  بيرة من الكبائر 

 
 

   نا حدث ،مُّي حً ـى حدثنا عبد اهلل بن معاكية اِبي (:ِٓٗصٕج)رضبو اهللكقاؿ اإلماـ الًتمذم
 ":اهلل قاؿ رسوؿ: ، قاؿ ، عن أيب ىريرة عن أيب صاّب ،عبد العزيز بن مسلم،عن األعمش

: يخرج عنق من النار يوم القيامة، لو عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول
. "بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهلل إلهاً آخر، وبالمصورين: غني و لت بثالثة

. يح غريبىذا حديث حسن صح
. ، كرجالو ثقاتصحيحه ىذا حديث : قاؿ أبو عبد الرضبن
. ثنا عبد الصمد، ثنا عبد العزيز بن مسلم، بو: فقاؿ( ُْٖص ُٔج)كركاه اإلماـ أضبد
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الصور تذ ر الدنيا 

 

 

  حدثٍت زىَت ين حرب،  حدثنا : نوكم (ٖٔص ُْج) رضبو اهللكقاؿ اإلماـ مسلم
ؿ بن إبراىيم، عن داكد، عن عىٍزرىةى، عن ضبيد ابن عبد الرضبن، عن سعد بن ىشاـ ،عن إظباعي

كاف لنا سًته فيو سبثاؿ طائر، ككاف الداخل إذا دخل استقبلو، فقاؿ ٕب رسوؿ : عائشة، قالت
ككانت لنا قطيفة، كنا : قالت "َحوِّولي ىذا فإني  لما دخلت فرأيتو ذ رت الدنيا ": اهلل

. ىاىا حرير، فكنا نلبسي نقوؿ عىلىمي 
 

كزاد : ، كعبد األعلى هبذا اإلسناد، قاؿ ابن اؼبثٌتمٍّ دً ؿبمد بن اؼبثٌت، حدثنا ابن أيب عى  ثنيوً حدَّش 
. بقطعو فلم يأمرنا رسوؿ اهلل:-يريد عبد األعلى -فيو 
 

صورة، ىذا ؿبموؿ على أنو كاف قبل ربرًن ازباذ ما فيو : على ىذا اغبديث رضبو اهلل قاؿ النوكم
اىػ .يدخل كيراه كال ينكره قبل ىذه اؼبرة األخَتة فلهذا كاف رسوؿ اهلل
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جواز اتخاذ اللعب من العهن والخرق لألطفال 

 
 
  نا مسدد حدثنا ًبٍشري بن حدث:  "الفتح" مع (ََِص  ْج)  رضبو اهللقاؿ البخارم

غداةى عاشوراء   أرسل النيب : ، قالت عن الربيع بنت معوذكواف، عن خالد بن ذاؼبفضل، 
: قالت "فليتم بقية يومو، ومن أصبح صائماً فليصم من أصبح مفطراً  ":إٔب قرل األنصار

فكنا نصومو بعد كنيصىوِّـ صبياننا،كقبعل ؽبم اللعبة من العهن،فإذا بكى أحدىم على الطعاـ 
. حىت يكوف عند اإلفطار، أعطيناه ذاؾ

. مد فؤاد عبد الباقينسخة مح( ٖٕٗص  ِج)كأخرجو مسلم
 
 حدثنا حيي ابن حيي، أخربنا عبد (:َِْْ)برقم( َُٖٗص  ْج)كقاؿ اإلماـ مسلم

ف عركة، عن أبيو، عن عائشة، أهنا كانت تلعبي بالبنات عند بالعزيز بن ؿبمد، عن ىشاـ 
فكاف : قالت من رسوؿ اهلل ككانت تأتيٍت صواحيب، فكنَّش ينقىًمٍعنى : قالت رسوؿ اهلل
. ييسىرِّبػيهينَّش إٕبىَّش  اهلل رسوؿ
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رؤيا النبي صورة عائشة 

 
 

  حدثنا ميعىلًّى،حدثنا كىيب، عن ": الفتح"مع(ِِّص ٕج) رضبو اهللقاؿ اإلماـ البخارم
 ُأريُتك في المنام":قاؿ ؽبا أف النيبرضي اهلل عنها ، ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة 

ىذه امرأتك، فأ شف عنها، فإذا ىي : من حرير، ويقال 1 في َسَرَقةٍ مرتين، أرى أنك 
. "إن َيُك ىذا من اهلل يمضو:أنِت، فأقول

 
 مع( َُِص  ٗج)  رضبو اهلل قاؿ اإلماـ البخارم: غبديث عائشة الطريق الثانية" 
: قالتحدثنا عبيد بن إظباعيل،حدثنا أبو أسامة،عن ىشاـ، عن أبيو، عن عائشة،": الفتح

: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في َسَرَقِة حرير، فيقول":  قاؿ رسوؿ اهلل
. "إن يكن ىذا من عند اهلل يُمضوِ : ىذه امرأتك، فأ ِشُفَها فإذا ىي أنِت،فأقول

 
  رضبو اهلل كقاؿ اإلماـ البخارم: غبديث عائشةالطريق الثالثة 
ثنا ضباد بن زيد، عن ىشاـ، عن أبيو، عن حدثنا ميسىدَّشد، حد":الفتح"مع  (َُٖص  ٗج)

أريتك في المنام، يجيء بك الملك ":قاؿ ٕب رسوؿ اهلل: ،قالت رضي اهلل عنهاعائشة 
 ىذه :فقال لي في سرقة من حرير،

                                                
. أم قطعة من حرير ُ
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إن َيُك ىذا من عند اهلل : ، فقلت أنِت ىيفكشفت عن وجهك الثوب، فإذا امرأتك،
. "يُْمِضوِ 

 
 مع( ّٗٗص  ُِج) رضبو اهلل قاؿ اإلماـ البخارم: ئشةغبديث عا الطريق الرابعة "
،  رضي اهلل عنها أخربنا ىشاـ، عن أبيو، عن عائشة حدثنا ؿبمد، أخربنا أبو معاكية،": الفتح
رأيت الملك يحملك في سرقة : ُأريُتك قبل أن أتزوجك مرتين": قاؿ رسوؿ اهلل: قالت

إن يكن ىذا من عند اهلل : من حرير فقلت لو ا شف فكشف فإذا ىي أنِت،فقلت
ا شف، فكشف، فإذا ىي أنت، : يمضو، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت

. "إن َيُك ىذا من عند اهلل يمضو:فقلتُ 
 
 صبيعان عن ضباد .حدثنا خلف بن ىشاـ، كأبو الربيع(:ُٖٖٗص  ْج)قاؿ اإلماـ مسلم

: اـ، عن أبيو، عن عائشة، أهنا قالت، حدثنا ضباد، حدثنا ىش(كاللفظ أليب الربيع)بن زيد،
جاءني بك الملك في سرقة من أريتك في المنام ثالث ليال، ": قاؿ رسوؿ اهلل
إن يُك ىذا من : فأ شف عن وجهك، فإذا أنت ىي، فأقولىذه امرأتك،: حرير،فيقول

. "عند اهلل يمضو
، حدثنا أبو( ح)حدثنا ابن منيىٍَتو، حدثنا إدريس أسامة، صبيعان ىن ىشاـ هبذا  كحدثنا أبو كيرىيبو

. اإلسناد كبوه
 

كما ذيكرت إال ُب حديث عبد اهلل بن عمر عند اآلجيرِّمِّ ائشة ليس فيو ذكر الصورة،حديث ع
كُب سنده الوليد بن الفضل بتحقيق األخ كليد بن ؿبمد ، ( ُْٕص  ّج)"الشريعة "ُب

 العمرم، قاؿ ابن 
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كم عن عبد اهلل بن إدريس، كأىل العراؽ اؼبناكَت شيخ ير(: ِٖص  ّج)"اجملركحُت"حباف ُب 
  اىػ.ال يشك من تبحر ُب ىذه الصناعة أهنا موضوعة، ال جيوز االحتجاج بو حباؿ إذا انفرد اليت
. العنزم:"اجملركحُت" كُب
 

 ."هتذيب الكماؿ" أما شيخو فلم أجد ترصبتو، كٓب أجد لو ذكران إال ُب ترصبتو شيخو موسى من
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أو التدريس في مادة التصوير  رتحريم االحتراف بالتصوي
 
 

الصور،فنهاه ابن  قيا ابن عباس إف حرفيت من ىذ: تقدـ أف  رجال قاؿ البن عباس
. اغبديث...عباس

،كاف  ربًتؼ فاعلم أيها احملًتؼ بالتصوير،أك اؼبدرس ُب مادة التصوير أنو ال جيوز أف دبحـر
ما أريد  كما خلقت اعبن ك اإلنس إال ليعبدكف :اهلل ،قاؿ اهلل سبحانو كتعأب الرزؽ على

إف اهلل ىو الرزاؽ ذك القوة اؼبتُت منهم من رزؽ كما أيريد أف يطعموف
ُ 

كمن يتوكل على اهلل فهو حسبوي  :كقاؿ سبحانو كتعأب 
ِ ،

. كافيو:أم 
حيتسب من حيث ال قي ؽكيرزـبرجاكمن يتق اهلل جيعل لوي  كقاؿ سبحانو كتعأب

ّ 
 على اهلل رزقها كما من دابة ُب األرض إال  :كقاؿ سبحانو كتعأب

                                                
. ٖٓ-ٔٓ: سورة الذاريات، اآليات ُ
. ّ:سورة الطالؽ، اآلية ِ
. ّ،ِاآلية سورة الطالؽ، ّ
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ب مبُتاُب كت كيعلم مستقرىا كمستودعها كله 
ُ 

كبن نرزقك كالعاقبة رزقان  نسألككأمر أىلك بالصالة كاصطرب عليها ال   :كقاؿ تعأب
للتقول

ِ 
ال ربمل رزقها اهلل يرزقها كإياكمككأين من دآبة  :كقاؿ سبحانو كتعأب

ّ 
 
 حدثنا الرضبنعبد  حدثنا أبو :ضبد شاكرأقيق بتح(َِٓ)رضبو اهللضبد ماـ أكقاؿ اإل ،
 اينَّش شى مٍ إنوي ظبع أبا سبيم اِبى :بن ىيبَتة، يقوؿ نوي ظبع عبد اهللأخربين بكر بن عمرك،أ،حيوةي 
 حق لو أنكم تتو لون على الهي":يقوؿأنوي ظبع نيب اهلل:،أنوي ظبع عمر بن اػبطاب يقوؿيقوؿ
. "تغدو خماصا وتروح بطانا لرزقكم  ما يرزق الطير، تو لو،

العلم يدؿ  أىلاؼبصرم كالـ  ماؼبعافرألف بكر بن عمرك ىذا اغبديث هبذا السند فيو ضعف ، 
 يخ،ش: يركم عنو،كقاؿ أبو حاًب:ضبدلو البخارم كمسلم، قاؿ اإلماـ أ ف ركل إكعفو،على ض

ككاف لو    جعفر،توَب ُب خالفة أيب  : قاؿ ابن يونسك
 سألت الدار قطٍت ، كقاؿ اغباكم، ال نعلم عدالتو :كقاؿ ابن القطاف عبادة كفضل،

   ػاه.ينظر ُب أمره:عنو،فقاؿ
. "هتذيب التهذيب"ـبتصرا من 

  ليب،ّبطبعة ا (ِٓصُج)رضبو اهلل ضبدكلكن قد أخرجو اإلماـ أ

                                                
. ٔ:سورة ىود، اآلية ُ
. ُِّ: سورة طو، اآلية ِ
. َٔ:سورة العنكبوت، اآلية ّ
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. نا ابن ؽبيعة، عبد اهلل بن ىبَتة، بوثنا حجاج، أنبأ:فقاؿ
. لغَته حسنه  فاغبديث

كاهلل . فإين ال أرل تصحيح حديثو -كىو أحد العبادلة-كابن ؽبيعة كإف ركل عنو ابن كىب
. أعلم
 
 حدثنا سليماف بن اؼبغَتة،  حدثنا إظباعيل : (ٖٕص ٓج) رضبو اهلل كقاؿ اإلماـ أضبد ،

،  كانا يكثراف السفر كبو ىذا البيت:قاال، كأيب الدمهاء  ، عن ضبيد بن ىالؿ، عن أيب قتادة
فجعل ييعلمٍت فبا  أخذ بيدم رسوؿ اهلل:أتينا على رجل من أىل البادية، فقاؿ البدكم:  قاال

. "إنك لن تدع شيئاً اتقاء اهلل عز وجل إال أعطاك اهلل خيراً منو ":علمو اهلل، كقاؿ
.  صحيحىذا اغبديث 

. س، كأبو قتادة ىو العدكلمٍ قى بن بي  ةي ؼى رٍ كأبو الدمهاء ىو ؽً 
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أثر الكسب الحرام على الدعاء 

 
 

 كحدثٍت أبو كريب : بتحقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي( َّٕص ِج) كقاؿ اإلماـ مسلم
عن أيب يل بن مرزكؽ،حدثٍت عدم بن ثابت،، حدثنا فض ، حدثنا أبو أسامة ؿبمد بن العال

 ، أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً، ": قاؿ رسوؿ اهلل: عن أيب ىريرة، قاؿحاـز
يأيها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا  ":، فقاؿوإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسلين

صاغبان إين دبا تعملوف عليم
يا أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم :كقاؿ ُ

ثم  ِ
يا رب، يا رب، ومطعمو : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديو إلى السماءذ ر 

اىػ ".حرام،ومشربو حرام،وغذي بالحرام،فأنى يستجاب لذلك
. كعدـ مباالة كثَت من الناس باؼبكاسب الطيبة يعد علمان من أعالـ النبوة

 
 باب من ٓب يػيبىاًؿ ًمٍن (: ِٔٗص ْج)رضبو اهلل  قاؿ البخارم 

                                                
. ُٓ، اآلية فسورة اؼبؤمنو  ُ
. ُِٕ:سورة البقرة، اآلية ِ
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،  ىريرةذئب، حدثنا سعيد اؼبقربم، عن أيب حدثنا آدـ، حدثنا ابن أيب :كىسىبى اؼباؿحيث 
يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء ما أخذ منو، أمن الحالل أم من  ":قاؿ  عن النيب
. "الحرام
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المتصور عاٍص 

 
 

ؼبثل ىذا أف يعًتؼ باؼبعصية  صور، كخَته الوعيد على آب: بعض اؼبتحذلقُت من ذكم األىواء يقوؿ      
: فيقاؿ لو.  من أف يتحيل على إبطاؿ شرع اهلل

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانو، فإن لم يستطع " : يقوؿ  أليس الرسوؿ
. "فبقلبو، وذلك أضعف اإليمان

ل اإلٍب كالعدكافكتعاكنوا على الرب كالتقول كال تعاكنا عل :أكليس اهلل يقوؿ
ُ .

  فعقركىا:أكليس اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ ُب ناقة نيب اهلل صاّب

مع أف العاقر كاحد؟ 
كأنت يا ىذا، ألست تعلم أف التصوير كبَتة، كأنت تتصور كتعُت اؼبصور باؼباؿ؟ 

طع أكليس الواجب عليك أف تكسر آلة التصوير، فإف ٓب تستطع كسرىا تنكر بلسانك، فإف ٓب تست
.                  ، كاهلل اؼبستعافاإلنكار بلسانك تنكر بقلبك

 
 
 
 
 

                                                
 .ِ:سورة اؼبائدة، اآلية ُ



 

 62 

 

 
 

أقوال السلف في الصور 
 

 

 حدثنا ابن عيلىيَّشةى، عن نافع، عن أسلم، قاؿ(:ِٕ،ُٕص  ٔج)رضبو اهلل كقاؿ أبو بكر بن أيب شيبة :
ىاًقُت، فقاؿ ان، فأحبُّي أف ذبيءى فَتل أىل إين قد صنعت لك طعاـ:ؼبا قىًدـ عمر الشاـ أتاه رجل من الدَّش

ىذه : أك قاؿ-إنا ال ندخل ىذه الكنائس:فقاؿ: قاؿ -أك كما قاؿ-عملي كراميت عليك، كمنزليت عندؾ
اىػ .اليت فيها الصور -الًبيىعي 

 .صحيحه  ىذا األثر
 كذبارم، أنبأ أبو ؿبمد بن شىوذىبو رأخربنا أبو علي اؿ(:ِٖٔص  ٕج)رضبو اهلل كقاؿ البيهقي
، عن خالد بن سعد، طي، ثنا أضبد بن سناف، ثنا كىب بن جرير، ثنا شعبة، عن عدم بن ثابتالواس

نعم، فأىب أف يدخل، حىت : أُب البيت صورة؟ قاؿ: أف رجالن صنع لو طعامان فدعاه، فقاؿ:عن أيب مسعودو 
. كسر الصورة، ٍب دخل

 .صحيحه  ىذا أثر
  ُٓج) "السَت "بن شوذب ترصبو الذىيب ُب أبو علي الركذبارم إماـ كقد ترجم لو، كأبو ؿبمد 

 اؼبقرئ، احملدث، أبو ؿبمد : ، فقاؿ(ْٔٔص
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. عبد اهلل بن عمر بن أضبد بن علي بن شوذب الواسطي
. كبقية السند ثقات معركفوف

سنده صحيح، فاغبمد هلل  (:ِْٗص  ٗج)"الفتح "كقاؿ اغبافظ ُب
 
 حدثنا ككيع، عن شعبة، عن عدم (: ُٕص  ٔج")اؼبصنف"ُب  رضبو اهلل قاؿ أبو بكر بن أيب شيبة

دعاين أبو مسعود إٔب طعاـ، فرأل ُب البيت صورة، فلم يدخل حىت : بن ثابت، عن خالد بن سعد، قاؿ
اىػ .كيًسرت 
. ابن ثابت، ثقة، رمي بالتشيع:عدم ىو 

. كخالد بن سعد مؤب أيب مسعود ثقة
 .صحيحه  فعلى ىذا، فاألثر
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الصور االضطرارية 

 
 

شخصية  ،أك بطاقةةغَته من األسفار الالـز سواء أكاف غبج أك عبواز سفر، ان إذا كاف الشخص مضطرَّش    
. أك رخصة سياقة أك تصريح عمل أك نقود فاإلٍب على اغبكومات اليت اضطرتك إٔب ىذا

 
من كأما الصور اليت تطلب .أف تتعطل بًتؾ التصوير مصاغبك اليت ىي كاجبة عليك :كحد الضركرة ىنا

طالب العلم أك من العسكرم فليست بضركرية؛ ألنو ديكن أب يًتؾ الطالب طلب العلم ُب 
. اؼبدارس،كيطلب العلم عند العلماء ُب اؼبساجد، كالعسكرم فبكن أف حيًتؼ كيًتؾ العسكرية

 
اليت ىي أف نرل صور العلماء ُب اعبرائد كاجملالت، كأٍنكىري من ىذا صور البطاقات االنتخابية  كمن اؼبنكر

أف يقـو كمنكر عظيم  .النساء ُب االنتخاباتكسيلة إٔب الدديقراطية الطاغوتية، كأنكر من ىذا صور 
يصىوِّرىةي موجهةه إليو، ككذا تصوير اغبجاج دبٌت كعرفة، ككضع آلة 

احملاضر ُب اؼبساجد حياضر الناص كاؼب
 .شاعر العظيمةالتصوير على مسجد عيرىنة كاؼبسجد اغبراـ، كغَتمها من تلكم آب

 
كالتقاط صور الداخل . ،كالناس يسموهنا صورة فهي ؿبرمةفهو يعترب صورة كالبث اؼبباشر داخل ُب التحرًن

. اؼبتسلق على اعبدار، كذلك أيضان ، من الباب، أ
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ومن أدلة أصحاب األىواء 

 
 

يشاء من ؿباريب كسباثيل كجفافو  ما يعملوف لو :كمن أدلة أصحاب األىواء العصريُت قولو تعأب
كاعبواب كقدكرو راسيات

ُ 
 

: فإليك ما قالو بعض اؼبفسرين ،التماثيل ىي الصور، كىي منسوخة
 فكيف شاء : فإف قيل(:   ََُٔص ْج")أحكاـ القرآف"ُب رضبو اهلل قاؿ أبو بكر بن العريب

كاهلل  –م أكجب النهي عنو ُب شرعنا ٓب يرد أمران مأذكنان فيو، كالذ: قلناعمل الصور اؼبنهي عنها؟
ما كانت العرب عليو من عبادة األكثاف كاألصناـ، فكانوا يصوركف ، فقطع اهلل الذريعة  -أعلم

 . كضبى الباب

  
 حتى من صور صورة عذبو اهلل": من الصحيح قوؿ النيب: فإف قيل فقد قاؿ حُت ذـ الصور كعملها

. فعلل بغَت ما زعمتم "الذين ُيَشبِّوهون بخلق اهلل ":يةكُب ركا "بنافخينفخ فيها الروح، وليس 
قلنا هنى عن الصورة، كذكر علة التشبو خبلق اهلل، كفيها زيادة علة عبادهتا من دكف اهلل فنبو على أف نفس 

 !عملها معصية، فما ظنك بعبادهتا؟

                                                
. ّ:سورة سبأ، اآلية ُ
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كقد . كِّركا بعد موهتم كعيًبدكاكقد كرد ُب كتب التفسَت شأف يغوث كيعوؽ كنسران، كأهنم كانوا أناسان، ٍب صي 
شاىدت بثغر اإلسكندرية إذا مات منهم ميت صوركه من خشب ُب أحسن صورة، كأجلسوه ُب موضعو 

فإذا أصاب أحدان منهم . من بيتو ككسوه بًزَّشتىة إف كاف رجالن كحليتها إف كانت امرأة، كأغلقوا عليو الباب
نده يبكي كيناجيو بكاف ككاف، حىت يكسر سىٍورىة حزنو كرب أك ذبدد لو مكركه فتح الباب عليو كجلس ع

بإىراؽ دموعو،ٍب يغلق الباب عليو كينصرؼ عنو، كإف سبادل هبم الزماف يعبدكىا من صبلة األصناـ 
: ينقل عن ذلك حكم، كإف قلنا إف شريعة من قبلنا ال تلزمنا، فليس: فعلى ىذا التأكيل إف قلنا. كاألكثاف

عن الصور نسخان كىي اؼبسألة اػبامسة، على ما بيناه ُب  لنا فيكوف هني النيبإف شرع من قبلنا شرع 
. قسم الناسخ كاؼبنسوخ قبل ىذا

 
. إف الذم كاف يصنع لو الصور اؼبباحة من غَت اغبيواف كصورتو، فشرعنا كشرعو كاحد: كإف قلنا

 
اختلف األحاديث ُب ذلك  إف الذم حـر عليو ما كاف شخصان ال ما كاف رقمان ُب ثوب، فقد:كإف قلنا

: اختالفان متباينان بيناه ُب شرح اغبديث، ليبابيو أف أمهات األحاديث طبس أمهات
 

أف أصحاب الصور يعذبوف، أك ىم أشد الناس عذابان، ما ريكم عن ابن مسعود كابن عباس،:األـ األكٔب
. كىذا عاـ ُب كل صورة

 
، زاد زيد "ال تدخل المالئكة بيتاً فيو  لب وال صورة": ريكم عن أيب طلحة، عن النيب: األـ الثانية

 إال ما ":بن خالد اعبهٍت
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ال، :ىل ظبعًت ىذا؟ فقالت:فقلتي لعائشة، كُب ركاية عن أيب طلحة كبوه،" ان رقماً في ثوب
ُب غىزىاةو فأخذت منىىطان فنشرتو على الباب، فلما قدـ كرأل النَّشمىط عرفت  خرج النيب: كسأحدثكم

: ، قالت"إن اهلل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين":ة ُب كجهو، فجذبو حىت ىتكو، كقاؿالكراه
. فقطعت منو كسادتُت كحشوهتما ليفان، فلم يىًعٍب ذلك عليَّش 

 
الداخل إذا دخل استقبلو، فقاؿ رسوؿ كاف لنا سًت فيو سبثاؿي طائر كاف : شةقالت عائ :األـ الثالثة

. "لما رأيتو ذ رت الدنياَحوِّولي ىذا فإني ك":اهلل
 

ا متسًتةه بقراـ فيو صورة، فتلوف كجهوي ـكأ دخل علي رسوؿ اهلل: ريكم عن عائشة، قالت:األـ الرابعة
، "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين ُيَشبِّوهون خلق اهلل ":،ٍب تناكؿ السًت فهتكو، ٍب قاؿ

. فقطعتو فجعلتو منو كسادتُت: قالت عائشة
 
يصلي إليو، ٍب  قالت عائشة كاف لنا ثوبه فبدكد على سهوةو فيو تصاكير ، فكاف النيب:ـ اػبامسةاأل
ُب حديث النمرقة : كُب ركاية. يرتفق هبما ،فجعلت منو كسادتُت ، فكاف النيب"أخريو عني": قاؿ
لقيامة وإن إن أصحاب ىذه الصور يُعذبون يوم ا":اشًتيتها لك لتقعد عليها كتتوسدىا، فقاؿ: قالت

. "المالئكة ال يدخلون بيتاً فيو صورة
، ٍب جاء kفتبُت هبذه األحاديث أ:قاؿ القاضي ، "إال ما  ان رقماً في ثوب":الصور فبنوعة على العمـو

 فخص من صبلة الصور، ٍب يقوؿ، 
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  يهتك  ٍب،فثبتت الكراىة فيو،"ي فإني  لما رأيتو ذ رت الدنياأخريو عن":لعائشة ُب الثوب اؼبصور
ا ؽبا كسادتُت حىت تغَتت الصورة، كخرجت عن ٍب يقطعوالثوب اؼبصور على عائشة منع منو، النيب

ُب كلو كانت متصلة اؽبيئة ٓب جيز، لقوؽبا اؽبيئة، بأف جواز ذلك إذا ٓب تكن الصورة فيو متصلةىيئتها؛
كتبُت حبديث الصالة إٔب .لتقعد عليها كتتوسدىا فمنع منو كتوعد عليواشًتيتها لك :النمرقة اؼبصورة

. الصورة أف ذلك كاف جائزان ُب الرقم كُب الثوب، ٍب نسخو اؼبنع، فهكذا استقر فيو األمر، كاهلل أعلم
 

(: ِِٕص ُْج")تفسَته"ُب رضبو اهلل كقاؿ القرطيب ●
أك غَت حيواف  كل ما صور على مثل صورة حيواف:،صبع سبثاؿ،كىوُ كسباثيل :قولو تعأب:الثانية

كانت من زجاج ككباس كرخاـ سباثيل أشياء ليست حبيواف،كذكر أهنا صور األنبياء كالعلماء،كأنت : كقيل،
ات فيهم الرجل مإن أولئك  ان إذا ": عبادة كاجتهادان،قاؿ اتصور ُب اؼبساجد لَتاىا الناس فيزدادك

،  فيجتهدكا ُب العبادة ليتذكركا عبادهتم: أم "الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيو تلك الصور
، كسيأٌب ؽبذا مزيد ُب ذلك الزماف، كنسخ ذلك يشرع ؿبمد كىذا يدؿ على أف التصوير كاف مباحا

. عليو السالـ( نوح)بياف ُب سورة 
طلمسات كاف يعملها كحيـر على كل مصور أف يتجاكزىا فال يتجاكزىا،فيعمل سبثاالن : التماثل : كقيل 

  سباسيحللذباب أك للبعوض أك لل

                                                
 .ُّسورة سبأ،اآلية ُ
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: ككاحد التماثيل. ُب مكاف، كيأمرىم أال يتجاكزكه، فال يتجاكزه كاحد أبدان ما داـ ذلك التمثاؿ قائمان 
: قاؿ -بكسر التاء-سبثاؿ

كيا ريبَّش يـو قد ؽبوت كليلة      بآنسة كأهنا خط سبثاًؿ 
قاتلوا ُب سبيل اهلل كال إف ىذه التماثيل رجاؿ ازبذىم من كباس كسأؿ ربو أف ينفخ فيها الركح ٕب: كقيل

كركم أهنم عملوا لو أسدين ُب أسفل . إف اسفنديار كاف منهم، كاهلل أعلم: حييك فيهم السالح، كيقاؿ
.  كرسيو كنسرين فوقو، فإذا أراد أف يصعد بسط األسداف لو ذراعيهما كإذا قعد أطلق النسراف أجنحتهما

 
كِّز التصوير، كربتج هبذه اآلية، كؼبا أخرب اهلل عز كجل عن أف فرقة تيجى :لو" اؽبداية"حكى مكي ُب : الثالثة
عنها، كالتوعد ؼبن عملها أك ازبذىا، فنسخ اهلل عز كجل  قد صح النهي عن النيب: كقاؿ قـو. اؼبسيح

عليو السالـ كالصور تعبد، فكاف األصلح  بعثوهبذا ما كاف مباحان قبلو، ككانت اغبكمة ُب ذلك؛ ألنو 
. إزالتها

 
ف كموات، كاؼبوات على قسمُت صباد كناـ، كقد كانت اعبن تصنع احيو: التمثاؿ على قسمُت: بعةالرا

أف التماثيل من الطَت كانت على كرسي :كُب اإلسرائيليات.كسباثيللسليماف صبيعو، لعمـو قولو 
 فإنو إثبات ُب نكرة، كسباثيل :ال عمـو لقولو: فإف قيل. سليماف
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، كىو قولوكاإلثبات ُب النكرة ال  : عمـو لو، إمنا العمـو ُب النفي ُب النكرة ما يقتضي ضبلو على العمـو
ما يشاء كاف : كيف استجاز الصور اؼبنهي عنها؟ قلنا: فإف قيل. فاقًتاف اؼبشيئة بو يقتضي العمـو لو

. ذلك جائزان ُب شرعو كنسخ ذلك بشرعنا كما بيننا ، كاهلل أعلم
. ازباذ الصور إذ ذاؾ ؿبرمان ٓب يكن : كعن أيب العالية

 
،فخص "إال ما  ان رقما في ثوب ":الصور فبنوعة، ٍب جاء فمقتضى األحاديث يدؿ على أ :اػبامسة

أخِّريو عٍت، فإين كلما رأيتو :"من صبلة الصور، ٍب ثبتت الكراىية فيو بقولو عليو السالـ لعائشة ُب الثوب
ائشة منع منو ، ٍب يقطعها لو كسادتُت تغَتت الصورة ٍب هبتكو الثوب اؼبصور على ع ، "ذكرت الدنيا

فإف جواز ذلك إذا ٓب تكن الصورة فيو متصلة اؽبيئة، كلو كانت متصلة اؽبيئة ٓب  كخرجت عن ىيئتها،
كتبُت حبديث ، فمنع منو كتوعد عليو،اشًتيتها لك لتقعد عليها كتوسدىا : جيز، لقوؽبا ُب النمرقة اؼبصورة

فهكذا استقر األمر فيو، كاهلل .أف ذلك جائز ُب الرقم ُب الثوب، ٍب نسخو اؼبنع منو الصالة إٔب الصورة 
. قالو ابن العريب. أعلم
 

كاف لنا سًت فيو سبثاؿ طائر، ككاف الداخل إذا دخل استقبلو، : ركل مسلم عن عائشة قالت:السادسة
ككانت لنا قطيفة كنا : لتقا "حولي ىذا فإني  لما دخلت فرأيتو، ذ رت الدنيا":فقاؿ رسوؿ اهلل

، فكنا نلبسها كعنها قالت: نقوؿ  دخل علي رسوؿ : عىلىميهىا حريره
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إن من أشد الناس ":ٍب قاؿ ٍب تناكؿ السًت فهتكو، ،فتلوف كجهو  كأنا مستًتة بقراـ فيو صورة ، اهلل
                                  ."عذاباً يوم القيامة الذين ُيشَّطبهون بخلق اهلل

 ،"أخريو عني" :يصلي إليو،فقاؿ أنو كاف ؽبا ثوب فيو تصاكير فبدكد إٔب سهوة، فكاف النيب: كعنها
كديكن أف يكوف أف يكوف هتتيكو عليو السالـ : قاؿ بعض العلماء.  فأخرتو فجعلتو كسادتُت :قالت

. فتأملو. الثوب كأمره بتأخَته كرعان، ألف ؿبل النبوة كالرسالة الكماؿ
فرأل صورة ذات ركح أك صوران ذات أركاح ٓب  إف دعي رجل إٔب عرس،:قاؿ اؼبزين عن الشافعي :ةالسابع

 كٓب خيتلفوا أف التصاكير. ، كإف كانت صور الشجر يدخل إف كانت منصوبة، كإف كانت توطأ فال بأس
استثٌت ُب الستور اؼبعلقة مكركىة غَت ؿبرمة، ككذلك عندىم ما كاف خرطان أك نقشان ُب البناء، ك

. بن حنيفاغبديث سهل " ما كاف رقمان ُب ثوب"بعضهم
إن أصحاب ىذه الصور يعذبون يوم القيامة، ":اؼبصورين كٓب يستثن، كقولو لعن رسوؿ اهلل: قلت

. ، كٓب يستثن"أحيوا ما خلقتم: ويقال لهم
لو عينان يخرج عنق من النار يوم القيامة، " :قاؿ رسوؿ اهلل:كُب الًتمذم عن أيب ىريرة قاؿ

بكل جبار عنيد، وبكل من دعا : إني و لت بثالثة: يقول، تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق
. "مع اهلل إلها آخر، وبالمصورين
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: كُب البخارم كمسلم عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ. ىذا حديث حسن غريب صحيح: قاؿ أبو عيسى
. "مصورونأشد الناس عذاباً يوم القيامة ال": قاؿ رسوؿ اهلل

ما كاف لكم أف  :كىذا اغبديث يدؿ على اؼبنع من تصوير شيء، أم شيء كاف ، كقد قاؿ عز كجل
ُتنبتوا شجرىا
 .على ما تقدـ بيانو، فاعلمو .

 
تزكجها كىي بنت سبع   كقد استثٌت من ىذا الباب لعب البنات، ؼبا ثبت عن عائشة أف النيب:الثامنة

. كلعبها معها، كمات عنها كىي بت شباف عشر سنة سنُت، كزفت إليو كىي بنت تسع،
 

 ككاف ٕب صواحب يلعنب معي، فكاف رسوؿ اهلل  كنت ألعب بالبنات عند النيب: كعنها أيضان قالت
 خرجهما مسلم. إذا دخل ينقمعن منو،فػىييسىرِّبػيهينَّش إٕبَّش فيلعنب معي .
 

ربن على تربية أكالدىن، ٍب إنو ال بقاء قاؿ العلماء كذلك للضركرة إٔب ذلك كحاجة البنات،حىت يتد
. لذلك، ككذلك ما يصنع من اغبالكة أك من العجُت ال بقاء لو، فرخص ُب ذلك، كاهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
. َٔسورة النمل، اآلية  ُ
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تعقيب على القصة التي ذ رت قبل 
 

 
 كقالوا ال تذرف ءاؽبتكم كال تذرف كدان كال (:نوح)ذكر ابن كثَت عند تفسَت قوؿ اهلل تعأب ُب سورة 

ُسواعان كال يغوث كيعوؽ كنسران 
  أهنا أظباء أصنامهم اليت كانوا يعبدكهنا من دكف اهلل .

  حدثنا إبراىيم بن موسى، أخربنا ىشاـ،عن ابن جريج، (:ٕٔٔص  ٖج) رضبو اهلل قاؿ البخارم
ُب العرب بعد، أما كده فكانت  حقـو نو،صارت األكثاف اليت كانت ُب عن ابن عباس: كقاؿ عطاءه 

كأما يغوث فكانت ؼبراد، ٍب لبٍت غيطيف باعبوؼ عند دؿ ، كأما سواعه فكانت ؽبيذىيل ،لكلب بدكمة اعبن
سبإ، كأما يعوؽ فكانت ؽبمداف، كأما نسره فكانت غبمَت آلؿ ذم الكالع، كىي أظباء رجاؿ صاغبُت 

ؾبالسهم اليت كانوا  أف انصبوا إٔب: من قـو نوح عليو السالـ ، فلما ىلكوا أكحى الشيطاف إٔب قومهم 
. جيلسوف فيها أنصابان، كظبوىا بأظبائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حىت إذا ىلك أكلئك كتنسخ العلم عيًبدت

" تفسَت ابن جريج"ىذا اغبديث ثبت ُب:ىذا اغبديث منتقد،انتقده أبو مسعود الدمشقي، كقاؿ: أقوؿ
  ، عن ابنعن عطاء اػبراساين

                                                
 .ِّسورة نوح اآلية  ُ
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إمنا أخذ الكتاب من ، كابن جريج ٓب يسمع من عطاءعباس،ير من ابن عطاء ٓب يسمع التفس ك عباس،
. ابنو عثماف كنظر فيو
 فقد ريكًينا عن صاّب بن أضبد بن حنبل رضبو اهلل  كىذا تنبيو بديع من أيب مسعود: قاؿ أبو علي الغساين

ابن أيب : سألت عطاء يعٍت: قاؿ ٕب ابن جريج: ، عن علي اؼبديٍت، قاؿ ظبعت ىشاـ ابن يوسف يقوؿ
فكاف بعد إذا قاؿ عطاء عن :اعفٍت من ىذا، قاؿ ىشاـ:رباح عن التفسَت من البقرة كآؿ عمراف ،ٍب قاؿ

علي بن قاؿ .فكتبنا ما كتبنا، ٍب مللنا، يعٍت أنو عطاء اػبراساين: ابن عباس، قاؿ اػبراساين، قاؿ ىشاـ
فظن الذين ضبلوىا باس ، اء عن ابن ععط: ألف ؿبمد بن ثور كاف جيعلهاكتبت ىذه القصة ؛ : اؼبديٍت

. رباح عنو أنو عطاء بن أيب
 

ضعيف،فقلت :كسألت حيي القطاف عن حديث ابن جريج، عن عطاء اػبراساين، فقاؿ: قاؿ علي
. ال شيء، كلو ضعيف،إمنا ىو من كتاب دفعو إليو:أخربنا، قاؿ :إنو يقوؿ:ليحي

 
أخربنا، لكن البخارم ما :ز ابن جريج أف يقوؿففيو نوع اتصاؿ، كلذلك استجا:قاؿ اغبافظ بن حجر

. أخرجو إال على أنو من ركاية عطاء ابن أيب رباح
 

ىذا ليس يقاطع ُب : كأما اػبراساين فليس من شرطو؛ ألنو ٓب يسمع من ابن عباس، كلكن لقائل أف يقوؿ
عطاء بن أيب رباح أيضان، ال دينع أف يكونا عند " تفسَته"أف عطاء اؼبذكور ىو اػبراساين، فإف ثبوهتما ُب 

 فيحتمل أف يكوف ىذاف اغبديثاف عن عطاء بن أيب رباح 
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. كعطاء اػبراساين صبيعان، كاهلل أعلم
فهذا جواب إقناعي، كىذا عندم من اؼبواضع العقيمة عن اعبواب السديد، كال بد للجواد من كبوة، كاهلل 

اىػ .اؼبستعاف
 

اعبمع بُت "م قد سبقو إليو اإلظباعيلي،ذكر ذلك اغبميدم ُبكما  ذكر أبو مسعود الدمشق: قاؿ اغبافظ
كحكاه عن علي اؼبديٍت، يشَت إٔب القصة اليت ساقها اعبياين، كاهلل : عن الربقاين عنو ،قاؿ"الصحيحُت

(. ّٕٓ)، ص"مقدمة الفتح"اىػ من .اؼبوفق
 
 غبسن بن د ابن منصور،حدثنا احدثنا أحم: رضبو اهلل  كقاؿ ابن أيب حاًب: رضبو اهلل  ٍب قاؿ ابن كثَت

قائم يصلي يزيد ين اؼبلهب،  ذكركا عند أيب جعفر كىو: حدثنا يعقوب، عن أيب اؼبطهر، قاؿموسى،
: ذكرًب يزيد بن اؼبلهب،أما إنو قتل  ُب أكٔب أرض عبد فيها غَت اهلل، قاؿ:فلما انفتل من صالتو، قاؿ:قاؿ

ا مات اعتكفوا حوؿ قربه ُب ألرض بابل، كجزعوا عليو، فلمٍب ذكركا رجالن مسلمان ككاف ؿببب ُب قومو،
إين أرل جزعكم على ىذا الرجل فهل : فلما مات رأل إبليس جزعهم عليو تشبو ُب صورة إنساف،ٍب قاؿ

ككضعوه ُب :نعم، فصوَّشر ؽبم مثلو ،قاؿ: لكم أف أصور لكم مثلو فيكوف ُب ناديكم فتذكركنو؟ قالوا
ىل لكم أف أجعل ُب منزؿ كل رجل منكم :رأل ما هبم من ذكره، قاؿ ناديهم كجعلوا يذكركنو، فلما

لكل أىل بيت سبثاالن مثلو، فأقبلوا فجعلوا  ؿفمثَّش :نعم قاؿ: سبثاالن مثلو، فيكوف لو ُب بيتو فتذكركنو؟ قالوا
 كتناسلوا كدرس أمر ذكرىم : كأدرؾ أبناؤىم فجعلوا يركف ما يصنعوف بو، قاؿ: يذكركنو بو، قاؿ
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حىت ازبذكه إؽبان يعبدكنو من دكف اهلل أكالد أكالدىم، فكاف أكؿ ما عبد من دكف اهلل الصنم الذم  إياه
  اىػ .ظبوه كدان 

 
أما .ابن عبد اهلل بن سعد القيمِّيُّي،صدكؽ يهم: ىذا اإلسناد رجالو كلهم معركفوف ثقات، إال يعقوب كىو
. أبو اؼبطهر فما عرفنا من ىو، كالقصة من اإلسرائيليات

 
كما ذكر من أف التماثيل اليت كانت تصنع لسليماف أهنا من النحاس كالزجاج كالرخاـ، ىذا كلو ليس 

. بصحيح
 

.  كاهلل اعلم من ماذا كانت تصنع ، كىذا أيضا من اإلسرائيليات
 

، فإذا أراد أف يصعد بسط األسداف لو  كما جاء أهنم عملوا لو أسدين ُب أسفل كرسيو كنسرين فوقو
ىذا   ،كما ثبت عن النيباإلسرائيليات ا ، كإذا قعد أطلق النسراف أجنحتهما ىذا أيضان منذراعيهم

 .التفصيل الذم ذكر ، كاهلل اؼبستعاف
 

أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجداً، ":كيغٍت عن ىذا حديث
. "لق عند اهللوصوروا فيو تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الخ
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تحريم الحيل 

 
 

خيادعوف اهلل كالذين  :بعض الناس إذا ىول  أمران ركب الصعب كالذلوؿ ُب التماس اغبيل ليربر موقفو
ءامنوا كما خيدعوف إال أنفسهم كما يشعركف

ُ خيادعوف اهلل كىو خادعهم كإذا قاموا إٔب  ،إف اؼبنافقُت
كال يذكركف اهلل إال قليالن الصالة قاموا كسأب يراءكف الناس 

ِ  .
 
  اإلدياف  ُبلكل امرئو ما نول  فباب ُب ترؾ اغبيل، كأ (:ِّٕص  ُِج) رضبو اهلل قاؿ البخارم

حدثنا أبو النعماف، حدثنا ضباد ابن زيد، عن حيي بن سعيد، عن ؿبمد بن إبراىيم، عن علقمة : كغَتىا
يا أيها الناس إنما ":يقوؿ ظبعت النيب:خيطب قاؿ ظبعت عمر بن اػبطاب: بن كقاص ، قاؿ

،  فمن  انت ىجرتو إلى اهلل ورسولو، فهجرتو إلى اهلل ورسولو،األعمال بالنية، وإنما المرٍئ ما نوى
. "ومن ىاجر إلى دنيا ُيصيبها، أو امرأًة يتزوجها، فهجرتو إلى ما ىاجر إليو

 
 حدثنا قتيبة ين سعيد، : من التناجش باب ما يكره : (ِّٕص  ُِج)   رضبو اهلل قاؿ البخارم ك

 عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، 

                                                
. ٗ:بقرة، اآليةسورة اؿ ُ
. ُِْ:سورة النساء، اآلية ِ
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. هنى عن النجش  أف رسوؿ اهلل
 

. النجش ىو أف يزيد ُب السلعة من ال يرغب ُب شرائها ليوقع غَته:قاؿ أبو عبد الرضبن
 
  نار، عن حدثنا إظباعيل، حدثنا مالك، عن عبد اهلل بن دم(:ّّٔص ُِج)رضبو اهلل كقاؿ البخارم

. "ال خالبة: إذا بايعت فقل":أنو خيدع ُب البيوع فقاؿ  عبد اهلل بن عمر،أ، رجالن ذكر للنيب
 
    حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفياف، عن عبد اهلل بن دينار، (: ّّٖص ُِج)رضبو اهللكقاؿ البخارم

. "لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بو":قاؿ عن النيب،عن عبد اهلل بن عمر
 
  حدثنا ؿبمد بن كثَت، عن سفياف، عن ىشاـ، عن عركة، (: ّّٗص ُِج)رضبو اهللقاؿ البخارم

وإنكم تختصمون إليَّط، ولعل  إنما أنا بشر،":عن زينب بنت أـ سلمة،عن أـ سلمة، عن النيب قاؿ
، فمن قضيت لو من حق  بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض، فأقضي لو على نحو ما أسمع

. "ئاً فال يأخذ، فإنما أقطع لو قطعة من النارأخيو شي
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