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 وال طنياا  الدينياا  للرماا   المياالني  يف مجساام    تملثياا    إقلماا  ماا  الماال     ماال الااض:   يتساال  

 األجيال   وجادا   يف  محفا ةة    هموقايم    ذكارامم  وتظا     النلشئ ،  األجيل   عليهم  لتت:رف  الم:لصرة؛

 كال   كمال  التملثيا     ماه   دي:ضا    أحاد    ي:اد  ولام  األما ،  يف  اساترر    اليا     الت حيد  أ     خلص   !المسلم ؟

  !الي    النلس حل    بخالف حينئه، الشري:  منهل من:ت ولهلك قديمل،

هال كا    وحكم ة،الص    أ  اع إلى بلختصلة    شير   الكال   مها ج اب      ضي    أ    وقض  والحكما  ،من

 ماها  يف  مل  بيل   ثم  ؟ةم ج ن    ت:د  لم  أ    م ج نة     الت  مل  الحكم   مه   وم   التص ير،  ع   النهي  م 

  التكال . وعليه المست:ل  واهلل مغللطلت. م  الكال  

  :العلماء وكالم اللغة يف الصورة معنى :أوال

 والتمثال    ه،تمثلل    شي   ك     وظ     التملثي ،  والجم   الص ةة،  والتمثل  "   ال:رب  لسل   يف  قل 

 علاى ةتاهقد   إذا بللشاي  الشي  لتمث    م   وأصله   اهلل،  خلق  م   بخلق  مشضهل  المصن ع  للشي   اسم

ل بللشي  الشي  تمثي  ويك   قدة ،  .(1)"به تشضيه 

هال  ينادة   ومال  الصا ة  لم:ناى  بحاثهم  يف  يتنالول    فاهنمم  ال:لمل   كال    يف  وأمل  أ ا اع  ثالثا   تحت

  مختلف  

  .ظ    لهل التي المجسم ، الص ة و  األ

 .دبللي   الرسم الثلين 

 .الم:لصر الف ت غرايف التص ير الثللث 

  :صويرالت حكم ثانًيا:

 األةواح، ذوات صا ة اتخالذ  وحرما  ،إجمالال للتصا ير الشاري:  تحريم يف ال:لمل  يختلف  ال

 الريلم ، ي    عهاب ل النلس أشد    المص ةي   أ      يضي    مل  فمنهل  متن ع ،  ومي  كثيرة،  ذلك يف  واألحلنيث

هال المصا ةي ،    ل:ا علاى  يد   مل  ومنهل  فياه الاه  للضيات المالئكا  نخا   عاد   علاى ياد  مال ومن

هال،  ةوح  ال  التاي  كللجمالنات  تصاير  حتاى  الصا ة  بطمس  مراأل  ومنهل  ص ةة،  ممتهنا ،  تصاير  أو  في

 أ  على يد    مل ومنهل للصللحي ، الص ة تص يرمم بسضب األمم م  قضلنل م  ذ     على  يد     مل  ومنهل

 التص ير. ع  النهي يفيد ممل ذلك وغير ،الشرك ذةائ  م  كل  للصللحي  والتملثي  الص ة إقلم 

 

 .يسري  بتصرف  (513 /11)  العرب لسان (1)
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ل  عنهل  اهلل  ةضي  علئش   حديث  م   صحيحيهمل  يف  ومسلم  الضخلة   ةوى ْت   أ   ه  ق      اْشت ر  ل    ْمر  يه 
 ف 

، ير 
لو  ل     ت ص  ر  ي    ف 

ل ى  الن ض  ه    اهلل    صا  ياْ ل  ل م    ع  سا  لب    و  مْ   ب لْلضا  لا  ْ ،  ف  ْدخ  ت    قللات   يا  لاْ ر  ى  أ تا  ب    ف     إ لا 
 
ل  اهلل ما 

 م 

، ت    «النُّْمُرَقُة؟  َهِذهِ   َما»  ق ل     أ ْذ  ْضت  لاْ س    ق 
ت ْجل  ل لا  ها  ْي ل  ل، ع  م  د  سا  ت    ل    و  َااَ   إِن  » قا  ِذهِ  َأصْْْ َورِ  هَْْ  الصُّْْ

ُبونَ  وَرةُ  فِيهِ  َبْيًتا َتْدُخُل  الَ  الَمالَئَِكةَ  َوإِن   َخَلْقُتْم، َما َأْحُيوا َلُهْم: ُيَقاُل  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيَعذ   .(1)«الصُّ

 آكَِل  َلَعنَ » وسلم  عليه اهلل صلى النضي  أ   عنه  اهلل  ةضي  جحيف   أبي  ع   وغير   الضخلة   وةوى

َبا رَ  ،َوالُمْسَتْوِشَمةَ  ،َوالَواِشَمةَ  َوُموكَِلُه، ،الرِّ  .(2)«َوالُمَصوِّ

ْدُخُل   ال»   يرا    وسالم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  ةس    سم:ت   قل   عنه  اهلل  ةضي  مريرة  أبي  وع   تَْْ

 .(3)«َتَصاِوير»  أ وْ  «َتَماثِيُل  فِيهِ  َبْيًتا اْلَماَلئَِكةُ 

 الجملا  يف التصا ير حرما     أ على تد     ا،جد    كثيرة  ال:نلوي   مه   تحت  المندةج   واألحلنيث

 ب:  يف  إال  ل،حديث    وال  لقديم    ال:لمل   بي   فيه  خالف   ال  -اهلل  بفض -  ومها  كهلك.  ومت اترة     قط:ي  

 .التحريم منلط ريقبتح المت:لر  التفلصي 

 فلل:مال   الم:لصر(  الف ت غرايف  والتص ير  بللي د،  )الرسم  التص ير  م   والثللث  الثلين  الن ع  فأمل

ماا  النصاا   تتنلولهماال ماا  وم:لصاار، قااديم خااالف فيهماال  فيهماال ياادخال  ال أ   للتصاا ير المحر 

  التحريم؟  ص   م  و ح   والجداة الث ب يف الرقم إبلح  تستثنى أ   أصال،

 ذلاك  يف  وخاللف  التصا ير،  تحاريم  عما     يف  بللياد  الرسام  نخا    إلى  ال:لمل   جمه ة  فهمب

 مال  باي   -الحي ا   ص ة  تحريم  أ  -  كله  مها  يف  فرق  وال"  اهلل   ةحمه  الن و   قل   المللكي ،  ب: 

 الصاحلب   ما   ال:لمال   جمالمير  قال   وبم:نل   المسأل ،  يف  مهمضنل  تلخيص  مها  له،  ظ   ال  ومل  ظ   له

 إ مل السلف  ب:   وقل   وغيرمم.  حنيف   وأبي  ومللك  الث ة   مهمب  وم   ب:دمم،  وم   والتلب:ي 

 الاه  السار فاهن  بلطا ؛ ماهمب وماها  ظا .  لهل  ليس  التي  بللص ة  بأس  وال  ظ ،  له  كل   عمل  ينهى

،  لص ةته  وليس  مهم  ،  أ ه  أحد  يشك    ال  فيه  الص ةة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النضي  أ كر  بالقي  م   ظ  

 .(4)"ص ةة ك  يف المطلر  األحلنيث

 

 (.2107)  ومسلم  ،(5957) البخاري رواه (1)
 (.6962) البخاري رواه (2)
 (.2112)  مسلم رواه (3)
 (.82  /14) مسلم  صحيح شرح (4)
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 يف  عل ق  وس ا   ال،  أ    امته   س ا   ث ب،  يف  ةقمل  كل   مل  منهل  يج    آخرو    وقل "  أيضل   وقل 

ا  كل   أو  ظ   له  كل   مل  وكرم ا  ال،  أ    حلئط  غيار . أ   ةقمال كال  سا ا  وشاضههل، الحيطال   يف  مص ة 

 وماها  ،«ثْْو   يف  رقمْْا  كْْان  مْْا  إال»  الضالب   أحلنيث  ب:   يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بر له  واحتج ا

 .(1)"محمد ب  الرلسم مهمب

 قا    أل اه  باللضطال ؛  الخالف  لدةج   اهلل  ةحمه  الن و   ت صيف  حجر  اب   الحلفظ  ت:رب  وقد

هام  علياه  مستدال  األئم ،  كضلة  أحد هال   أحاد  محماد  با   والرلسام"  اهلل   ةحماه  فرال   محتما ،  بف  فر

هام  أ اه  فلا ال  النمرقا ،  حاديث  ةوى  اله   وم    مل ه،  أم   أفض   م   وكل   المدين ،  يف  الرخصا   ف

ل   مث  ج   مهمب  أ ه  على  يد     ذلك يف  ال اةنة  األحلنيث  بي   الجم   لك   است:مللهل،  استجل   مل  الح 

ص اله  وأ  مرج ح، خ   .(2)"منص بل كل  مل ال يمته  مل ذلك م  فيه ة 

 حر   أجسل   ذات كل ت إ  ملأ الص ة اتخلذ  يف مل حلص " اهلل  ةحمه  المللكي  ال:ربي  اب   قل 

  أق ا   فأةب:  ةقمل كل ت إ و بلإلجملع،

 .«ثو  يف رقما إال»  الضلب حديث يف ق له ظلمر على مطلرل يج    األو 

 الرقم. حتى مطلرل المن   الثلين

ر  ، الشك  قلئم   الهيئ   بلقي   الص ةة  كل ت  إ    الثللث  األجزا  تفرقت أو الرأس   قط:ت وإ  ح 

  األصح. م  ومها  قل  جل .

ل كل  وإ  ،جل  يمته  ممل كل  إ   الراب   .(3)"يجز لم م:لر 

  األةواح. ذوات ةسم يف ال:لمل  خالف ملخص فهها

 ف:ا   نخا    يف  الخاالف  ومضنى  الم:لصر،  االجتهلن   مسلئ   م   فه   الفوتوغرايف:  التصوير  وأما

هاي  الصا ةة  يف  الف ت غرافيا   الص ةة  نخ    يف  وكهلك  ال،  أ    عنه  المنهي  التص ير  يف  التص ير  المن

 ال. أ   اتخلذمل ع 

 

 نفسه.  املوضع  ،السابق  املرجع (1)
 (.388  /10) الباري فتح (2)
 (.391 /10) الباري  فتح نظر:ي (3)
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ل التص ير؛ تحريم عم    يف بدخ له ير   م   ال:لمل   فم   فيرو  عنه، المنهي الرسم على قيلس 

 بالب  ما   ما   الف تا غرايف  التصا ير  علاى  التصا ير  إطالق  أ   يرى  م   ومنهم  ،للحلج   إال  تحريمه

  للتص ير. المحرم  النص   عم    تتنلوله وال له، مغليرة حريرته ولك  اللفظي، االشراك

هاي    للت:ظايم  ذةي:ا   تكا    التاي  الصا ة  ت:لياق  ع   النهي  فيه  الخالف  ينضغي  ال  وممل  ،عناه  المن

هاال م جاا ن  المااهم    الت:ظاايم م:نااى فااهن  والمشاالي ؛ وال:ظماال  الكااءا  كصاا ة  غياار كل اات ولاا  في

 مجسم .

هال  لتايا  أو  المجسم   الص ة  ومي-  الص ة  أ  اع  م   األو   الن ع  وأمل هال  يطلاق  كمال  ظا   ل  علي

هال،  اإلسال    م قف  لضيل   ؛ال ةق   مه   يف  غرضنل  فهي  -السلف هال  يحا     مال  وبيال   من  يحار ،  ومال  من

 المسأل . مه  ح   ةت ثل التي الشضهلت ب:  ع  واإلجلب  ذلك، يف واالختالف اإلجملع وم ط 

مات تاريم على االتفاق ثالًثا:   :المجس 

 حرما   علاى  كاهلك  فرا اوات    والتصا ير،  الصا ة  حرما   على  الجمل   يف  ال:لمل   اتفق  سضق   كمل

ةي . ول:  الص ة تحريم يف للي  أو   نخ ال   ونخ لهل م ،المجس   الص ة   المص  

 إال   الرلضاي  قال   ،تغيير   ووج ب  ،ظ     له  كل   مل  من   على  وأجم: ا"   اهلل  ةحمه  الن و   قل 

 .(1)"ذلك يف والرخص  الضنلت لصغلة بللضنلت الل:ب يف وةن  مل

 أجساالنا كل اات إذا محرماا    -الصاا ة أ  - فهنماال"  اهلل ةحمااه المااللكي ال:ربااي اباا  وقاال 

 .(3)عليه وأقر  اإلجملع، مها اهلل ةحمه حجر اب   ر  وقد .(2)"بلإلجملع

 ظ   له  ممل  بحي ا   كل   وإ   جل ،  كللشجر  حي ا   بغير  كل   إ   التملثي "  المللكي   خلي   وقل 

 .(4)"بهنجملع حرا   فه  قلئم

 المجسم . الحي ا  ص ة تحريم يف اختالف ال:لمل  بي  فليس كثيرة، ذلك يف والنر  

  ذلك: يف العلماء خالف مواطن رابًعا:

   منهل المسأل ، هبه  المت:لر  الجزئي  ص ةال م  عدن  يف ال:لمل  اختلف

 

 (.82  /14) مسلم  صحيح شرح (1)
 (.522 /7) مالك  موطأ شرح يف  املسالك (2)
 (.388  /10) الباري فتح (3)
 (.264 /2)  للخطاب  اجلليل، مواهب  :وينظر  (.290 /1) احلاجب  ابن خمتصر  شرح  التوضيح (4)
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 :ولعبهن   البنات عرائس -1

  ق لي  على ذلك يف ال:لمل  اختلف

هال  أحلنيث  وأ   جلئزة،  أمل  األول:  القول  لحالجته   التصا ير؛  تحاريم  ل:ما     صا مخص    إبلحت

 ذلك. و ح  الربي  على الضنلت وت: يد والرفيه الل:ب إلى

هال  اهلل  ةضاي  علئشا   عا   صحيحيهمل  يف  ومسلم  الضخلة   ةوا   بمل  ذلك  على  واستدل ا ل  عن ها   أ   

ل  ْت  ب   ك  نْد   ب لْلض ن لت   ت ْل:  س      ع    ة 
 
ل ى اهلل ْيه   اهلل   ص  ل  ل م   ع  س  و 

(1). 

،  الل:ب  ج ا   فيه"  اهلل   ةحمه  عيلض  الرلضي  قل  هاي  الصا ة  ما   وتخصيصهم  هب   هال  المن  عن

 وأبنلئه .  وبي هت   أل فسه   النظر  على  صغرم   يف  النسل   تدةيب  م   ذلك  يف  وأل   الحديث،  لهها

 وماها  شارائهل،  كراما   مللاك  عا   وةو   أسا اقهل.  يغي روا  ولم  وشرا م ،  بي:ه     ال:لمل   أجل   وقد

 بيا   ما   ذلاك  تا ل ي  عا   المارو ات  أ ولاي  وتنزياه  للضلئ ،  هبل  االكتسلب  كرام   على  محم    عند 

، الل:ب كرام  ال وشرا ،  .(2)"ال:لمل  جمه ة هب  الج اة  بل:ب الج ا  وعلى هب  

 ما  والل:اب الضنالت صا ة اتخالذ  جا ا  على الحديث هبها واست د    " حجر  اب  الحلفظ  وقل 

ص    هب ،  الضنلت  ل:ب  أج   ع  و رله عيلض، جز    وبه الص ة، اتخلذ  ع  النهي عم    م  ذلك وخ 

 .(3)"وأوالنم  ب ي هت  أمر   على صغرم  م   لتدةيضه    للضنلت الل :ب بي  أجل وا وأمم الجمه ة،

 صانلع   التملثيا   صانلع و  التصا ير  تحاريم  ما   ال:لمال   أكثر  استثنى"  الفرهي    الم س ع   ويف

 أكثار عا  جا ا   عيالض الرلضاي  و را   والحنلبلا ،  والشالف:ي   المللكي   مبمه  وم   الضنلت،  ل:ب

 أو  وس،الرؤ  مرط ع   تك    أ   للج ا   نلبل الح  واشرط  مسلم...  شرح  يف  الن و   وتلب:ه  ال:لمل ،

 .(4)"ذلك اشراط عد   على ال:لمل  وسلئر بدو ه، الحيلة تضرى ال عض   لقص 

هال،  صمخص    وال  التحريم،  على  الدال   األحلنيث  ب:م     عمال  ذلك؛  تحريم  م   :الثاين  القول  ل

 بج ابي   عنهل اهلل ةضي علئش  حديث ع  وأجلب ا

 التحريم. بأحلنيث منس خ أ ه أولهمل 

 

 .(2440)  ومسلم  ،(6130) البخاري رواه (1)
 .(447 /7)  القرطيب  تفسري  وينظر:  (.447 /7) املعلم إكمال (2)

 (.527  /10) الباري فتح (3)
 .(112 /12) الفقهية  املوسوعة (4)
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 ماا  تل:ااب  أ  للمصاالحض ، الضاال  لاا افج:   الضناالت، ماا  تل:ااب كل اات أماال م:ناال  أ  ثل يهماال 

  بلل:رائس. تل:ب كل ت أمل ال ص يحضلهتل،

 ،بطال   با ا  مال   لياهوإ  ،منسا خ  أ اه  إلاى  ب:ضاهم  وذماب"   اهلل  ةحماه  حجار  ابا   الحالفظ  قل 

 الاداون   ةجاح  ثم  وم   ،الص ة  البنته  الرج   يشر   أ   كر   أ ه  مللك  ع    يد  أبي  ب ا  ع   وحكى

هاي  ثضات  تخريجه  ب:د  الضيهري  قل   منس خ...  أ ه  الرخصا   أ   علاى  فيحما    الصا ة  اتخالذ   عا   الن

 الل:ااب كل اات إ  المنااهة   وقاال  الجاا   . باا ا جااز   وبااه ،التحااريم قضاا  كاال  ذلااك يف ل:لئشاا 

 إ   فرال    الحليماي  جاز    وهباها  ل:ضا ،  بصا ةة  ليس  مل  ىيسم    فرد  وإال  ،التحريم  قض   فه   كللص ةة

 ،الجا اة   أ   الضنالت  ما   الل:اب  الحاديث  م:ناى   وقيا   جال .  وإال  يجز  لم  كلل ث   ص ةة  كل ت

 .(1)"وةن     الداون  ع  التي  ب ا حكل  ،م  بم:نى منل والضل 

ها ة  قا    وما   جلئزة،  أمل  أعلم:  واهلل  والراجح هال  أحلنياث  وأ   ال:لمال ،  جم  صا مخص    إبلحت

ل  الضنالت  وت: ياد  ،والرفياه  الل:اب  إلاى  لحالجته   التصا ير؛  تحريم  ل:م     ،الربيا   علاى  خص صا 

 ذلك. و ح 

  المكتملة: غير الصور -2

 جءيا  امتنالع ذلك على  ويد   التحريم،   ا   الص ةة  م   أ ي   إذا  الرأس  أ   على  ال:لمل   اتفق

 رل  ف ملثي ،ت  فيه  سرو  الضلب،  على  تملثي   وج ن   بسضب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النضي  بيت  نخ    ع 

 فليجعْْل  فليقطْْع،  بالسْْتر  ومْْر  الشجرة،  كهيئة  فيصير  يقطع،  البيت  يف  الذي  التمثال  برأس  فُمرْ »   له

 .(2)«توطآن منبوذتين وسادتين منه

 جال   أوصالله  ينرطا   حتاى  ر      إذا  التص ير  م ض    أ  على  نلي   فيه"   اهلل  ةحمه  الضغ    قل 

 .(3)"است:ملله

ى  ال  مل  منه   ط  ق    وإ "   اهلل  ةحمه  قدام   اب   قل و  أو  ،بطناه  أو  كصادة   ذملباه  ب:اد  الحيا ا     يضرا 

 ج  
 كرطا   فه   ،ذملبه  ب:د  تضرى  ال  الص ةة  أل   ؛النهي  تحت  يدخ   لم  ،بد ه  ع   منفص   ةأس    له   : 

 النهي.  تحت  ناخل   ص ةة  فه   والرج   واليد  كلل:ي   ب:د   الحي ا   يضري  الهامب  كل   وإ   الرأس.

 

 .ابختصار  (527  /10) الباري فتح (1)
 ."حسن حديث" وقال:  ،(2806)  والرتمذي  ،(4158)  داود أبو رواه (2)
 (.134 /12)  السنة شرح (3)
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 وسالئر  ةأس  هلا  ج:ا   أو  ,باد   باال  ةأس  أو  ةأس,  باال  باد   ص ةة  التص ير  ابتدا   يف  كل   إذا  وكهلك

 .(1)"حي ا  بص ةة ليس ذلك أل  ;النهي يف يدخ  لم حي ا , غير ص ةة بد ه

 فراط،  باهلك  ي:اي   ال  أل اه  ط؛فرا    الرأس  فيهل  يضرى  التي  النصفي   الص ة  ج ا   ذلك  م   ويفهم

  ال:لمل . م  كثير مهمب وم 

 مالماح  ما   فيه  ومل  الرأس  مي  الحرير   يف  الص ةة  أل   كهلك؛  محرم   أمل  إلى  ب:ضهم  وذمب

 المحرم . الص ةة بريت لمالمحه طمس نو  الرأس بري فهنذا ال جه،

 وقاد الارأس غيار المرطا ع  كال   إذا  فيمل  -الشلف:ي    أ -  اختلف ا"   الفرهي   الم س ع   يف  جل 

 للرملاي   وحلشايته  المطللاب  أسانى  يف  جال   التحاريم،  الحلل   مه   يف  عندمم  والراجح  الرأس،  بري

 باال  وسلارؤا  وأمال  ةأس،  باال  صا ة  مال  حكام  وكها  الك مكي ين   قل   الص ةة.  ةأس  قط   إ   وكها

 علاى  وبنلممال  ،الحلو   يف  وجهل   وممل  الرملي   قل   أةجح.  والحرم   ،ترنن   فيه  تحر ؟  فه   أبدا 

 ويشاملهمل  الصحيح.  وم   فال،  وإال  ذلك،  جل   ج   ل   إ   له؟   ظير  ال  حي ا   تص ير  يج    م   أ ه

 .(2)"حي ا  تص ير ويحر   ق له 

 ةحماه إباراميم با  محماد الشاي  قال  ،(3)«الرأس الصورة إنما» لحاديث   األقرب؛  م   والمن 

 ب:اد   الرا   إلاى قليا   ازة ذماب  كال    إو  محار ،  أ  اه  يف  عند   إشكل   ال  النصفي  التص ير"  اهلل 

 أل    ؛فياه  عناد   إشاكل   فاال  أ  ال  وأ مال  الرا  ،  ماها  أل جا   الكلما   م   أ خف  يك    وةبمل  التحريم،

 .(4)"المرص ن  م  ال جه

  فيه: روح  ال وما واألحجار األشجار صور -3

 ماا  المثماار الشااجر ج:اا  فهن ااه مجلمااد، عاا  جاال  ماال إال ج ا ماال، علااى ال:لماال  اتفااق ومااه 

 ابا   أثار  ذلاك  جا ا   علاى  ياد   وممل  ،(5)"مجلمد  غير  أحد  يرله  لم"   عيلض  الرلضي  قل   المكرو ،

: يد    ف:  ْ   ،عضلس سا      أ ب ي  ْب     س  ل     اْلح  ل     قا  جا      جا  ى  ة  لس    اباْ     إ لا  ضا  ل     ع  را  ي  ف  جا      إ  ا  ة    ة  ه      أ صا     ما 

ة   أ ْفت ن ي  الص    ل،  ف  يه 
ل     ف  ر  ه    ف  نْه    ف د   ل  م ن ي،  اْن     ل 

ت ى  ف د   ل  م ن ي،  اْن     ق ل     ث م    م  ض      ح  د      و  ى  يا  لا  ،  ع  ه  ْأسا   ة 

 

 (.216 /7) املغين (1)
 .(111 /12) الفقهية  املوسوعة (2)
 .(3864) اجلامع  صحيح يف األلباين  وصححه  ،(14580) الكربى يف  البيهقي أخرجه (3)
 .(165 /1)  إبراهيم  بن حممد  الشيخ فتاوى (4)

 (.91 /14)  مسلم  صحيح على  النووي شرح ينظر: (5)
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ل  أ   ض ئ ك    ق ل    ْ:ت    ب م  م  سا       ما  ْ   سا     ة 
 
ْ:ت    وسالم،  علياه  اهلل  صالى  اهلل م  سا       سا     ة 

 
 علياه  اهلل  صالى  اهلل

ر    ُكلُّ »  ي ر       وسلم َرَها  ُصوَرة    بُِكلِّ   َلهُ   َيْجَعُل   الن اِر،  فِي  ُمَصوِّ ُبهُ   َنْفًسا  َصو  ي  َفُتَعذِّ ن مَ   فِْْ ل     ،«َجهَْْ قا  -  و 

نْت   إ  ْ   -عضلس اب  أ   ال   ب د   ال   ك  لْصن     ف لع  ر   ف  ج  ل الش  م  ه     ْفس   ال و   .(1)ل 

  :يدوم ال مما ذلك وناو الالوى من كالمصنوعة ىبلَ لتَ  عتنِ ُص  التي التماثيل -4

 باللتحريم، الرلضي  األحلنيث ل:م    اقتنلئهل؛ أو صنلعتهل تحريم إلى ال:لم أم  جمه ة  ذمب

 يأكل مال  ةال:جا     ما   أصنلمل  يصن:    المشرك    كل   وقد  للتحريم،  لمنلفي    م:نى  ليس  ىضل  ت    وك مل

  ذلك. ب:د

 ،لإجملع   يدو   كل  إذا األعضل  كلم  كل  إذا  غير   أو  علق   حي ا   تص ير  يحر  "  الدةنير   قل 

 .(2)"بطي  قشر  ح  م  كتص ير  الراجح على يد   لم إ  وكها

 .(3)نائم  وليست ممتهن  ألمل ذلك؛ ج ا  إلى ال:لمل  ب:  وذمب

 ذلك: وناو إنسان هيئة على كفأر الواقع، يف لها وجود ال التي الخيالية التماثيل -5

هال؛ ما  فمنهم فيهل،  ال:لمل   اختلف  فهه  هال فلايس الم:تالن، اهلل خلاق ما  ليسات ألمال أبلح  في

هاي التص ير عم     يف  لدخ لهل  من:هل  م   ومنهم  التص ير.  أجلهل  م   حر     التي  المضلملة  م:نى  المن

 عنه.

  ال ليما   حضا ة  ما   تمنا   التاي  المنكرات  بيل   يف  -الشلف:ي   كتب  م -  الحضيب  تحف   يف  قل 

 .(4)"جنلحل  وأ منرلة له كضرر له؛  ظير ال لمل ول  حي ا  وص ةة"

 قاد  أل ه  تحريمل؛  أشد    يك    ب   يحر ،   أحدممل"   قل   وجهي ،  فيهل  الشلف:ي  الملوةن   وذكر

 .(5)"ت:للى اهلل خلق يف أبدع

 سا ا   ،األةواح  لاهوات  تصا يرا  ك  اه  التصا ير  يف  التحاريم  ماداة"   الدائم   اللجن   وىلفت  ويف

هال   أ    قلام  أ    بريشا   كال   وسا ا   ،ل سيج    كل   أ    وةق  أو  قملش  أو  جداة  يف  لتل ين    أ    ل حت    كل   ،بج

 

 (.2110)  ومسلم  ،(2225)  البخاري أخرجه (1)
 (.198 /2) قليويب حاشية  :وانظر  (.338  ،337 /2) الكبري  الشرح (2)
 (.366 /9)  والتحصيل  البيان ينظر: (3)
 (.457 /3) احلبيب حتفة (4)
 (.565 /9) الكبري احلاوي (5)
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ما    أو  كاء  أو  فصاغر  الخيال   نخله  أ    طضي:ته  على  للشي   كل   وس ا   خط طال  ج:ا   أو  شا      أو  ج 

 التي الخيللي  كللص ة ول  ،األةواح ذوات م  ةص    مل ك    التحريم  فمنلط  ،ال:ظمي  الهيك   تمث 

 .(1)"وجن نمل الصليضي  الحروب وقلنة الفراعن  م  الردامى يمث  لم  تج: 

 التصوير: تاريم من الاكمة خامًسا:

م   ةعد على النص   تد  ك     أمرا  أممهل التص ير، تحريم هبل يت:لق ح 

  األحلنيث. يف صراح  مهك ة ومها اهلل، خلق مضلملة :األول

 ؟!كخلقْْي يخلْْ  ذهْْ  ممْْن أظلْْم ومْْن :يقْْول وجْْل  عْْ   اهلل  نإ»   وسلم  عليه  اهلل  صلى  قل 

ة وليخلقوا ،حبة فليخلقوا  .(2)«ذر 

 الشرك. ذةي:  سد :والثاين

 بطماس  الهيال   ألباي  عناه  اهلل  ةضاي  علاي  أمار  عا   يتحاد    وما   تيميا   اب   اإلسال    شي   قل 

 التمثال و  ،الميات  صا ةة  علاى  الممثلا   الصا ةة   التمثاللي   بمحا   فاأمر "   الرضا ة  وتس ي   الص ة

 .(3)"هبهاو هبها يحص  الشرك فهن  ؛قء  ف ق المشرف الشلخص

 قا     ما   صللحي   ةجل   أسمل )    ح   ق     م:ض نات  أسمل   يف  عنهمل  اهلل  ةضي  عضلس  اب   قل 

 ،أ صالبل يجلسا   كل  ا التي مجللسهم إلى ا صض ا أ  ق مهم إلى الشيطل  أوحى ملك ا  فلمل  ،  ح

 .(4)(عضدت ال:لم وتنس  أولئك ملك إذا حتى ت:ضد فلم ،فف:ل ا ،بأسملئهم وسم مل

 الكناالئس يف الصاا ة تصاا ير يف -النصاالةى أ  - هباام وتالعااب"  اهلل ةحمااه الراايم اباا  قاال 

 وغيرمم  وبطرس  وجرجس  والمسيح  مريم  ص ةة  ع   تخل   كنلئسهم  م   كنيس   تجد  فال  ،وعضلنهتل

 وقل  ،(5)"ت:للى اهلل نو  م  ويدع مل ،للص ة يسجدو  وأكثرمم ،والشهدا   عندمم  الرديسي   م 

 .(6)"والرض ة الص ة جه  م  كل  األمم شرك وغللب" أيضل 

 

 (.696 /1)  الدائمة  اللجنة فتاوى (1)
 (.2111)  ومسلم  ،(5609) البخاري رواه (2)
 (.462 /17) الفتاوى جمموع (3)
 (.4636) البخاري رواه (4)
 (.292 /2) اللهفان إغاثة (5)
 (.458 /3) املعاد  زاد (6)
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هااي أوجااب والااه " اهلل  ةحمااه المااللكي ال:ربااي اباا  بكاار أباا  قاال و  واهلل- شاارعنل يف عنااه الن

 اهلل فرطا  وي:ضادو ، ةو يصا    فكال  ا واألصانل ، األوثال  عضالنة ما  عليه ال:رب  كل ت  مل  -أعلم

 الضلب. وحمى الهةي: 

 صْْور مْْن» السال   عليه النضي ق   -الصحيح م - هلل  وعم   الص ة ذ     حي   قل   فرد  قي    فهن 

  ف:لا    ؛«اهلل  بخل   يشبهون  الذين»  ةواي    ويف  ،«بنافخ  وليس  الروح،  فيها  ينفخ  حتى  اهلل  عذبه  صورة

 م!مت   ع   مل بغير

 هفنضا    اهلل،  نو   ما   عضلنهتال   علا     يلنة  وفيهل  اهلل،  بخلق  التشضيه  عل   وذكر  الص ةة،  ع   مى  قلنل 

 عم    فس أ  على
 !ب:ضلنهتل؟ ظنك فمل م:صي ، هلل 

 ما هتم ب:اد ةوا   صا   ثام ل،أ لس   كل  ا وأمم ،و سر وي: ق يغ   شأ  التفسير كتب يف وةن   وقد

 صا ةة، أحسا  يف خشاب ما  ةو ص    ميت منهم ملت إذا  اإلسكندةي   بثغر  شلمدت    وقد  .دواض  وع  

 علياه وأغلرا ا امارأة، كل ات إ  هالوحليت   ،ةجاال   كال  إ  هت  بز    وكس    بيته،  م   م ض:ه  يف  وأجلس  

 يضكاي،  عناد   وجلاس  علياه،  الضالب  فاتح  مكارو    لاه  ن تجد    أو  ،كرب    منهم  اأحد    أصلب  فهنذا  الضلب،

ْ ةة  يكسر  حتى  وكل ،  بكل     وينلجيه    عناه،  وينصارف  علياه،  الضلب  يغلق  ثم  ه،نم ع    بهنمراق  حز ه  س 

 .(1)"واألوثل ! األصنل   جمل  م  ي:ضدومل الزمل  هبم تملنى وإ 

 :التماثيل نص  زيجوِّ  من بها ياتجُّ  شبهات سادًسا:

 :للتماثيل السالم عليه سليمان خاذاتِّ  األولى: الشبهة

ل     }   ت:للى  ق له  ذلك  على  ن    ه    ي ْ:م  ل  ل  ل     م  يب    م  ْ   ي ش  لة  ح  لث ي     م  ت م  ل     و  ف  ج  اب    و  لْلج    وة    ك  ق د   و 

ي لت  
اس  ل  ا ة  ون   آ    اْعم  او  ا ن  ْكر  ل ي    ش  ق      م  ْ  و 

ض لن 
ك  ة   ع   .[13 ]سضأ  {الش 

  وجوه: من والجوا 

 اإلجملع. لمخللفته بلط ؛ مها  أ أوال:

 هباه   وتحات     التص ير،   ت ج     كل ت  فرق   أ   الهداي   يف  مكي  وحكى"  اهلل   ةحمه  عطي   اب   قل 

 .(2)"ي ج      م  ال:لم  أئم   م  أحفظ ومل خطأ، وذلك اآلي ،

 

 (.4 /9)  القرآن أحكام (1)
 (.409 /4)  الوجيز احملرر (2)
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 لايس  قضلنال  ما   شرع  فهن   إبلحتهل؛  على  تد   ال  ملفهن  األةواح  لهوات  التملثي   كل ت  ل   أ ه  ثانيا:

 .(1)ال:لمل  بي  اتفلق مح  ومها خالفه،ب شرعنل وةن  إذا لنل شرعل

 شااري:تنل يف جاالئز ومااها األةواح، ذوات وغياار للجماالنات تملثياا  يكاا   أ  يحتماا  أ ااه ثالثْْا:

 خالذممالت    قضلنال  ما   ذ     وسالم  علياه  اهلل  صالى  النضاي  فاهن   أقارب؛  وماها  إشاكل .  يكا    فاال  أيضل،

 بنْْوا الصْْالح الرجل فيهم مات إذا كانوا»  سلم  أل   وسلم  عليه  اهلل  صلى  ق له  يف  جل   كمل  الص ة،

 أ   علاى  ذلاك  فاد     .(2)«اهلل  عنْْد  الخلْْ   شرار  أولئك  الصورة؛   تلك  فيه  رواوصو    ،مسجدا  قبره  على

 .(3)األوثل  لن ض  ع   أحدثه  محد   الص ة اتخلذ 

 المفتوحة: البالد يف لألوثان الصاابة كسر عدم :ثانيةال شبهةال

 التملثيا  ا تشالة ةغام فتح مال التي الضالن   نخل ا  حينمل  األصنل    يكسروا  لم  الصحلب    إ  قلل ا 

  فيهل.

  وجوه: من والجوا 

 علاى وقادةوا  التملثيا ،  ماه   ةأوا  الصاحلب   أ     إثضلت  م   بد  ال  مها  بمث   يستد     لكي  أ ه  :أوال

 يثضات  فلام  ا،جاد    واةن   يرومال  لام  أمام  فلحتمال   ذلاك؟!  إثضالت    يمكا   وأ اى  يف:لا ا،  ولام  إ التهل،

  ال:راق. وأ الشل   أو مصر يف ذلك م  لشي  ةؤيتهم

 ،(4)الاراب  يف  مطم ةة  كل ت  -اله    كأبي-  التملثي   مه   أ   المؤةخي   ب:   ذكر  قد   هأ  ثانيا:

هارمي  باي  فيمال حجالةة ما  كضيار صنم"  قل  ثم  اله    أبل  المرريز   وذكر هار ال ،ال  سا ى مناه يظ

هاتم    يك   لم  أ ه  خلص   مطم ةة؛  كل ت  التملثي   مه    علم    تك    أ   بمستض:د  فليس  .(5)"فرط  ةأسه  ي

 لنفليالهتم لضا  مك   :ل مالج وةبمال اإلممال ، غليا  يهمل مال وكال  ا ا،جد    قريب  لزم   أصال  النلس  هبل

  لإلسال . المنلفي  للر ميلت تمل اال  ت:زيز أج  م   ف سهم يف الغرب مهلعظ   حتى ذلك؛ و ح 

 

 (.81 /2)  البيان  أضواء ينظر: (1)
 (.528)  ومسلم  ،(443) البخاري رواه (2)
 (.382 /10) الباري  فتح :انظر (3)
 (.1188 /4) للزركلي  العرب،  جزيرة شبه ينظر: (4)
 (.229 /1)  واالعتبار  املواعظ (5)
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هاال علااى قاادةهتم عااد   احتماال  يضرااى ةأوماال، أماام فرضاانل لاا  ثالثْْا:  لاايس تكساايرمل فااهن  ؛إ الت

 .(1)يردة فلم ب:ضهل مد   حلو  م  المأ أ  خلدو  اب  ذكر وقد بللسه ،

 .بيلمل سضق التي الرط:ي  واإلجملعلت النص   ترلو   ال ال قلئ  مه  فمث 

 :اإلسالم بداية يف كان التصوير تاريم ثالثة:ال شبهةال

 وماه   األصانل ،  ب:ضالنة  الرلا ب  ت:لاق  بساضب  اإلساال    بدايا   يف  كل   التص ير  تحريم  إ   قلل ا 

 برما  مم  النالس  ةبط  ومي  إقلمتهل  يف  مصلح   منلك  وصلةت  النلس،  قل ب  م    الت  قد  المفسدة

 وال طني . الديني 

  وجوه: من والجوا 

  لض:ضهل. أشر ل أخرى عل  منلك ب  ذلك، يف فرط منحصرة   التص ير تحريم  عل   ليست أوال:

لف  ال  اآل   النلس   إ   قل   م   ثانيا:  جلما   إال  الاضال    فسه  على  يأم   وم   !الشرك؟  عليهم  ي خ 

ي} قالئال  ةبه يدع  السال   عليه الخلي  كل   وإذا  بربه؟!  أو  بنفسه  أو  بللشرك اْجن ْضنا  ي   و 
ب نا  د   أ   و     ْ:ضا 

ب    *  األ ْصن ل    ْل     إ   ه      ة  ث يرا    أ ْضل  ن ي  ف م    الن لس    م      ك  ض :  هن   ه    ت  م  ْ   م ن ي  ف  ل  ي  و  ص  هن   ك    ع  ف  ة    ف  يم    غ 
حا   {ة 

 المشلةق  يف الي    النلس واق  يتأم  وم  الحنفل ؟! إمل   ب:د  الضال   يأم   فم  [،36  ،35  ]إبراميم 

 با   ومتضا عيهم،  وم:ظ ميهم  كءائهم  بص ة  وت:ل رهم  م:لبدمم،  يف  بللص ة  افتتلمم  يجد  والمغلةب

 ما   النصالةى  يف:ا   كمال  ويخلطض مال،  هبال  ويتء كا    شاي خهم  صا ة  ي:ل را    المتصا ف   م   كثير

 الشارك  ما   علايهم  يخالف  ال  اآل   النالس  إ   يرال    فكياف  -المزعا متي -  والمسايح  مريم  ص ةة

  بللص ة؟! واالفتتل 

 فشا   ما   ذلاك،  ب:اد  جيال أ  تاأي  فرد  ذلك؛  م   عليهم  خلفي    ال  اآل   كثراأل  أ   فرضنل  ل   ثالثا:

    ح. لر    حد  كمل المحظ ة يف فتر  كثر،أ ال:لم و سيل  أكثر، الجه 

 المجسم   التملثي    صب  يف  أ   ة لقد    فهنذا  المصللح،  سلئر  على  مردم   الدي   مصلح   أ   ا:رابعً 

 المفلساد  ونة   الشاري: ،  ومخللفا   الشارك  ذةي:ا   مايو  بللدي   قتت:ل    أعظم  مفسدة  ففيهل  مصلح ،

  المصللح. جلب على   مرد  

 

 (.383 ص:)  خلدون  ابن مقدمة (1)
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 برما  مم  الشضلب  فربط  أخرى؟!  كثيرة  بطرق  تحصيلهل  يمك   المصلح   مه   كل ت  إذا  فكيف

ل  ليس  الصللح   والتالب:ي   الصاحلب   تملثيا   فاأي   وإال  الميالني ،  يف  المجساملت  إقلما   على  م ق ف 

 وعلمال   حكلمال  المصالحي   ما   وغيارمم  اإلساال    وأبطال   والحديث  الفره  أئم و  األةب:   واألئم 

  الد يل. تمأل فهكرامم ذلك وم  !ونعلة؟

هال،  المرص ن   ضد    كل ت  ةبمل  ب    ،م  مت م    المصلح   مه   أ   الحرير   ب   أكثار    أ   فاللمالحظ  من

 ةبمال   ال:لما    على  اإللحلح  وكثرة  الميلني ،  يف  المنص ب   التملثي   كثرة  م   كضيرة     فرة    تنفر  الش: ب

 المرص ن. بنري  أتى

 الخاتمة:

 لاهوات  الكلملا   المجسام   الصا ة  تحاريم  علاى  ال:لمال   اتفلق  بيل   إلى  ال ةق   مه   يف  خلصنل

هال مصالح  ال وأ اه األةواح،  يظاا  كمال ماها ولاايس مفسادة، ماي باا  الاد يل، أو الادي  يف م:تااءة في

ل  الض:   سا ا   متن ع ،  كثيرة  -الرسم  بلب  يف  حتى-  الفن    مجلالت  فهن   الفن  ؛  أو  للجمل   ةفض 

هال  أبادع  التاي  الزخرفا   صا ة  ما   ذلاك  وغير  وج مهل،  طمس  أو  األةواح،  ذوات  غير  تص ير  يف  في

ل  المسلم    قد    ب   المسلم  ،  الفنل    هام  ةقاي  علاى  شلمدة   الت  مل  فني   تحف   ما   الجماللي  ذوق

 الغرا . وشري:تهم نينهم أحكل   على حفلظهم

 وسلم. وصحضه آله وعلى محمد سيد ل على اهلل وصلى


