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نســتعينه ونســتغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أنفســنا وســيئات أعاملنــا مــن هيــده اهللا  إن احلمــد هللا نحمــده و
وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه, وأشـهد أن حممـدا  ,فال مضل له ومـن يضـلل فـال هـادي لـه

 :بعدأما     ورسوله صىل اهللا وسلم عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني, هعبد
ــد  ــنغالية فق ــاحة الس ــهدت الس ــؤخراً  ش ــدالً  م ــاد ج ــية  اً ح ــول قض ل ح م التماثي ريعة   حك ي الش ف

 وكــان الســبب املبــارش هلــذا يف هــذه املســألة اختالفــا كثــريا, الثقافــةواختلــف املنســوبون إىل  ,اإلسالمية
أن  ولـوحظ, أمريكـي الـبالد وأنفـق فيـه أكثـر مـن مخسـة وعرشـين مليـون دوالر رئـيساجلدل متثال نصـبه 

مـن  القصـديكـن أبـاح مثـل هـذا التمثـال إذا مل  مـوالٍ  طـرف: نقـيض  يف هذه القضية عـىل طـريفاملختلفني 
 .التقديسو العبادةها تصناعمن ير أنه صنم حتى لو مل يقصد  طرف و. وتقديسه ورائه عبادته

ـليُ  كـنيمل  ومقيِّد هـذه السـطور اخلطـري حـول هـذه املسـألة لـوال وجـود هـذا اخلـالف واحـداً  طر سـطراً سِّ
عــىل  ممــا أد إىل بلبلــة أفكــار املســلمني يف هــذا البلــداإلســالمية  الرشــيعةقــوم ينســبون مقــاالهتم إىل بــني 

لينضـم العمـل فيـه وانتهـى مناقشـة متثـال قـد تـم نصـبه مـن اجلـدل العقـيم ; ذلك ألين أر أن نطاق واسع
 .ة يف شوارع داكار وساحاهتاإىل عرشات التامثيل املنصوب

وبيــان حكمهــا عــىل  الواقعــةجــاءت هــذه املقالــة التأصــيلية التفصــيلية لتهــدف إىل دراســة هــذه ومــن هنــا 
راغـبٍ يف احلـق, باحـثٍ عنـه, بعيـدٍ  ضوء الرشيعة اإلسـالمية, واهللاَ أسـأل أن يكـون فـيام ذكـرت بغيـة كـل

ــا { .ريطعــن إمــالءات الغلــو واإلفــراط, ومــؤثرات اجلفــاء والتفــ مَ تُ وَ ــتَطَعْ ــا اسْ ــالَحَ مَ صْ يــدُ إِالَّ اإلِ إِنْ أُرِ
نِيبُ  يْهِ أُ إِلَ لْتُ وَ كَّ وَ يْهِ تَ لَ فِيقِي إِالَّ بِاهللاِّ عَ وْ  88هود }تَ
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 :ريف ـــــالتع
 ومعنــاه )1(تلقــاء, وتبيــان, وتريــاق :اســم مصــدر مــن مثَّــل , بكرســ التــاء مثــل مجــع متثــال, وهــو :  التامثيــل

 )2(.دها بعضهم بذات الظلالصورة, وقيَّ 
 )3(. متثال بآنسة كأهنا خطُّ * * *  قد هلوت وليلةٍ  يومٍ  ويا ربَّ   :قال الشاعر

 الصـور املسـطحة التـي ال سـتعمل يفبـل إهنـا تُ  ,ذوات الظـلبـوبمقتىض اللغة فإن لفـظ التمثـال ال خيـتص 
ــا ــل هل ــاموس )4(.ظ ــاء يف الق ــل,: وج ــالفتح التمثي ــال ب ــيط التمث ــورة, ويف الوس ــ الص ــق : وبالكرس ويطل

 )5(. التمثال عىل الصورة يف الثوب
كـان لنـا سـرت (( :  فعـن عائشـة ريض اهللا عنهـا قالـت : سـنة الصـحيحة مـا يشـهد هلـذا املعنـىبل ورد يف ال

حـويل : فيه متثال طـائر, وكـان الـداخل إذا دخـل اسـتقبله, فقـال يل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
 )6()) .. اهذ

يل بقــرام فيــه  )7(دخــل عــيل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم وقــد ســرتت ســهوة(( :  وعنهــا قالــت
يــا عائشــة أشــد النــاس عــذابا عنــد اهللا يــوم القيامــة الــذين :متاثيــل فلــام رآه هتكــه, وتلــون وجهــه وقــال 

ــق اهللا  ــىل  )8()) يضــاهون خل ــال ع ــظ التمث ــالق لف ــىل أن إط ــدل ع ــه ي ــذا كل ــري وه ــمة وغ الصــور املجس
 .املجسمة استعامل لغوي فصيح صحيح

 

                           
 )لسان العرب مادة مثل: انظر(  ) 1(
 ) واملعجم الوسيط مادة مثل 146معجم لغة الفقهاء : (انظر) 2(
 ) 1599−4/1598ديوان امرؤ القيس, وانظر لسان العرب مادة مثل, وأحكام القرآن أليب بكر ابن العريب ) (3(
 "املحيط, واملعجم الوسيط مادة مثّلانظر لسان العرب , والقاموس ) (4(
 )انظرمها مادة مثل(  ) 5(
 )88أخرجه مسلم يف اللباس برقم (  ) 6(
 )مادة سها(جناح صغري منحدر أمام البيت, ويكون شبيها بالرف, انظر النهاية يف غريب احلديث : السهوة  ) 7(
 92ومسلم يف اللباس برقم  5954أخرجه البخاري يف اللباس برقم ) (8(
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 : التامثيل يف الرشيعة اإلسالمية حكم
التــي هلــا جــرم مســتقل وبــارز, ويــدرك بــاللمس ويكــون هلــا لــذوات األرواح املــراد هنــا الصــور املجســمة 

 )1(. إذا قابلت أحد مصادر الضوءظل 
 :يف اآليتيلزمنا تفصيل املسألة حتى يتجىل لنا احلكم الرشعي يف صناعة التامثيل 

صناعة التامثيـل بقصـد عبادهتـا مـن دون اهللا مثـل صـناعة األصـنام واختاذهـا آهلـة تعبـد مـن إذا كانت : أوال
ــة األوىل, ــل اجلاهلي ــال أه ــفدون اهللا كح ــال خ ــة, ب ــن املل ــرج م ــر خم ــذا كف ــالماله ــل اإلس ــني أه  )2(. ف ب

ــه مــن ا ــة علي ــرة بحيــث تفــوتواألدل ــواردة يف  لقــرآن مــن الكث احلرصــ; ألن كــل النصــوص الرشــعية ال
ــالَ {: عــىل ســبيل املثــال قولــه تعــاىلومــن ذلــك  الكفــار واملرشــكني تتنــاول هــذه القضــية بالتنصــيص, إِذْ قَ

 َ ونَ ألِ ـاكِفُ ا عَ ـَ ي أَنـتُمْ هلَ تـِ ثِيـلُ الَّ هِ التَّامَ ـذِ ـا هَ ـهِ مَ مِ وْ قَ ـدْ كُ {: قولـه تعـاىل ىلإ 52األنبيـاء}بِيهِ وَ قَ ـالَ لَ نـتُمْ أَنـتُمْ قَ
ــنيٍ  بِ لٍ مُّ ــالَ مْ يفِ ضَ كُ ــاؤُ آبَ ــاء}وَ ــه تعــاىل 54األنبي مٍ {: وقول ــوْ ــىلَ قَ اْ عَ وْ تَ ــأَ ــرَ فَ بَحْ ــلَ الْ ائِي َ ــا بِبَنِــي إِرسْ نَ زْ اوَ جَ وَ

ــ ــالَ إِنَّكُ ــةٌ قَ َ ــمْ آهلِ ُ ــامَ هلَ ـــهاً كَ ــا إِلَ نَ ــل لَّ عَ ــى اجْ وسَ ــا مُ واْ يَ ــالُ ــمْ قَ ُ ــنَامٍ هلَّ ــىلَ أَصْ ــونَ عَ فُ كُ عْ ــونَ يَ لُ هَ ْ مٌ جتَ ــوْ  }مْ قَ
 138األعراف

مَ ا {: وقولـه تعـاىل ــرَّ ـدْ حَ قَ اهللاِّ فَ ـكْ بـِ ِ ـن يُرشْ ـهُ مَ ـمْ إِنَّ بَّكُ رَ يبِّ وَ واْ اهللاَّ رَ بُــدُ ائِيـلَ اعْ َ ي إِرسْ نـِ ـا بَ ـيحُ يَ ـالَ املَْسِ قَ هللاُّ وَ
ارٍ  نْ أَنصَ املِِنيَ مِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ َنَّةَ وَ يهِ اجلْ لَ  72املائدة}عَ

ـرَ {: وقوله تعاىل ـاً آخَ ـعَ اهللاَِّ إِهلَ عُ مَ ـدْ ـن يَ مَ ـهُ  الوَ ـهِ إِنَّ بِّ نـدَ رَ هُ عِ ـابُ سَ امَ حِ ـإِنَّ هِ فَ ـهُ بـِ ـانَ لَ هَ رْ ونَ  البُ ـافِرُ كَ لِـحُ الْ فْ يُ
 117املؤمنون}

 .إىل غري ذلك من اآليات القاضية بكفر من يتوجه إىل غري اهللا بالعبادة والتقديس
ألشـخاص  ة التامثيـل ملقاصـد أخـر غـري التعبـد والتعظـيم والتقـديس, كمـن يصـنعها رمـوزاً صـناع:ثانيا

أو يصــنعها ليــزين هبــا مكانــا عامــا يقصــده الســياح ومــن يف  ,اونحوهــ ذكرأحيــاء أو أمــوات ألجــل الــ
 .منزال أو قاعة أو غرفة, ونحو ذلكأو حكمهم, أو يزين هبا ساحة 

ــدليل الرشــعي  ــه قــد ثبــت ال ــذوات األرواحاعلــم أن ــل املجســمة, ل  , القــاطع عــىل حتــريم صــناعة التامثي
ومل ينقــل يف ذلــك خــالف إال  )3(.قاطبــةعلــامء املالكيــة كثــري مــن العلــامء اإلمجــاع عــىل ذلــك, ومــنهم ونقــل 

                           
ــعية ) (1( ــاء ص 3/509اآلداب الرش ــة الفقه ــم لغ ــة 146ومعج ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــام  93−12/92, واملوس , وأحك

 ) 154التصوير يف الفقه اإلسالمي ص
 )8/272, ومرقاة املفاتيح 10/397, وفتح الباري 14/91انظر رشح صحيح مسلم (  ) 2(
ــر) ( 3( ــل : انظ ــنح اجللي ــىل خمترصــ 2/167رشح م ــريش ع ــل , واخل ــدردير 3/303خلي ــغري لل , 2/501, والرشــح الص

 ) 7/235ورشح الرتمذي البن العريب 



 ـه1431صفر                 إحكام التفاصيل في أحكام التماثيل       

~ 4 ~ 

 .من الشافعية )1(.سعيد اإلصطخري أيبعن 
 :نذكر منهااحلكم عليه أدلة كثرية صحيحة رصحية  وهذا

نِ عن  −1 الَ ابْ امَ قَ نْهُ َ اهللاَُّ عَ يضِ رَ رَ مَ يْهِ : عُ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ مَ وآله قَ لَّ سَ مَ  :وَ وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ إِنَّ أَصْ
تُمْ  قْ لَ ا خَ يُوا مَ ُمْ أَحْ الُ هلَ قَ يُ ةِ وَ يَامَ قِ  )2( .الْ

 −, ابن عباس إين رجل أصور هذه الصـور, فـأفتني فيهـا يا: جاء رجل إىل ابن عباس ريض اهللا عنهام فقال  −2
أنبئك بـام : فقال ادن مني, فدنا منه حتى وضع يده عىل رأسه,: فقال له إنام معيشتي من صنعة يدي  −ويف رواية

كـل  (( : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم, سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم يقـولمن  سمعتُ 
فإن كنت البد فـاعال : ثم قال ابن عباس )) مصور يف النار, جيعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه يف جهنم 

 )3(. فاصنع الشجر, وما ال نفس له
إين كنـت : أتاين جربيل فقـال (( :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال −3

رجال, ال أنه كان يف باب البيت متثال يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إأتيتك البارحة, فلم 
ـ رْ متاثيل, وكان يف البيت كلب, فمُ  وكان قرام سرت فيه بالسـرت فيقطـع, فجعـل منـه  رْ برأس التمثال فليقطع, ومُ
   )4(. )) وسادتني منبوذتني

أال أبعثك عىل ما بعثني عليه الرسـول صـىل اهللا :  ((  عنهقال يل عيل ريض اهللا: وعن أيب اهلياج األسدي قال −4
 )5()) عليه وآله وسلم أال تضع متثاال إال طمسته, وال قربا مرشفا إال سويته 

زمــن الفــتح  –صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم أمــر عمــر بــن اخلطــاب عــن جــابر ريض اهللا عنــه أن النبــي  −5
أن يأيت الكعبـة فيمحـو كـل صـورة فيهـا, فلـم يـدخلها النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم  − وهو بالبطحاء

 )6(. حتى حميت كل صورة فيها
ومـن :  (( صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فـيام يرويـه عـن ربـه قـالعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عـن النبـي  −6

                           
 )162(انظر أحكام التصوير يف الفقه اإلسالمي ص ) 1(
 )97ومسلم يف اللباس والزينة برقم  5971متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر أخرجه البخاري يف اللباس برقم () 2(
باب حتريم تصوير –, ومسلم يف اللباس 2225برقم −باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح –أخرجه البخاري البيوع () 3(

 )99صورة احليوان برقم 
  )82−81أخرجه مسلم يف اللباس برقم ( ) 4(
 93أخرجه مسلم يف اجلنائز, برقم  )5(
إسناده صحيح عىل رشط مسلم : لباين , قال األ4156بابٌ يف الصور, برقم  − , وأبو داود يف اللباس 3/335أخرجه أمحد )6(

 112غاية املرام (
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 )1()) لقوا حبة, أو ليخلقوا شعرية خأظلم ممن ذهب خيلق خلقا كخلقي, فليخلقوا ذرة, أو لي
 : وجه الداللة من هذه النصوص

لقــد ورد يف حــديث ابــن عمــر وحــديث ابــن عبــاس وعيــد شــديد بعــذاب جهــنم جــراء مزاولــة  .1
التصــوير, وال خيفــى أن الوعيــد بالنــار متــى ترتــب عــىل ذنــب كــان دلــيال عــىل كونــه مــن كبــائر 

 .الذنوب
رصيــح بــأن امتنــاع دخــول جربيــل إىل البيــت الــذي كــان فيــه النبــي  ويف حــديث أيب هريــرة نــصٌّ  .2

صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم كـان بسـبب تلـك التامثيـل التـي كانـت مصـورة عـىل السـتار, ومل تكـن 
قـاطع عـىل أن التمثـال يطلـق عـىل الصـور املسـطحة التـي ال ظـل هلـا كـام آخـر جمسمة, وهو دليل 

ــدل  ــاع ي ــذا االمتن ــف, وه ــدم يف التعري ــذه تق ــة, وه ــث املحرم ــن اخلبائ ــذه الصــور م ــىل أن ه ع
ــا  ــتْ الواقعــة تأكيــد مل الَ ــا قَ نْهَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ــةَ رَ ائِشَ ــه عَ ــه :  (( روت ــهِ وآل يْ لَ ــىلَّ اهللاَُّ عَ ــيِّ صَ تُ لِلنَّبِ ــوْ شَ حَ

 ِ بَـابَنيْ َ الْ ـامَ بَـنيْ قَ ـاءَ فَ ـةٌ فَجَ قَ رُ َا نُمْ أَهنَّ َاثِيلُ كَ ا متَ ةً فِيهَ ادَ سَ مَ وِ لَّ سَ لْـتُ  وَ قُ ـهُ فَ هُ جْ ُ وَ ـريَّ تَغَ ـلَ يَ عَ جَ ا : وَ نـَ ـا لَ مَ
ـالَ  ولَ اهللاَِّ? قَ سُ ا رَ ـتْ : يَ الَ ? قَ ةِ ـادَ سَ وِ هِ الْ ـذِ ـالُ هَ ـا بَ ـالَ : مَ ـا, قَ يْهَ لَ عَ عَ ـطَجِ ـكَ لِتَضْ ـا لَ تُهَ لْ عَ ةٌ جَ ـادَ سَ : وِ

ــةَ  ئِكَ ــتِ أَنَّ املَْالَ لِمْ ــا عَ أَنَّ  الأَمَ ةٌ ,وَ ــورَ ــا فِيــهِ صُ يْتً لُ بَ خُ ــدْ ــةِ  تَ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ بُ يَ ــذَّ عَ ةَ يُ ــورَ ــنَعَ الصُّ ــنْ صَ مَ
تُمْ  قْ لَ ا خَ يُوا مَ ولُ أَحْ قُ  )2(. )) يَ

ويف حــديث عــيل وحــديث جــابر أيضــا دليــل عــىل خبــث هــذه الصــور, ووجــوب إزالتهــا مــن  .3
 صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم, ووجــوب ابتعــاد الصــاحلني عنهــا, ومــا كــان النبــي ةاألمــاكن املطهــر

 .بمحوها من كل مكان, وإزالتها من البيت العتيق لو مل تكن من املحرمات ليأمر
يستثنى من ذلك لعب األطفال حيث وردت الرخصة بذلك, والدليل عليه حديث عائشة ريض اهللا عنهـا : تنبيه
بُـوكَ أَ : (( قالت ةِ تَ وَ ـزْ ـنْ غَ مَ مِ لَّ سَ يْهِ وآله وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ مَ رَ دِ ٌ قَ ـرتْ َا سِ هتِ وَ ـهْ يفِ سَ َ وَ يْـربَ بَّـتْ  وْ خَ هَ يـحٌ   فَ رِ

الَ  قَ بٍ فَ عَ ةَ لُ ائِشَ نَاتٍ لِعَ نْ بَ ِ عَ رتْ يَةَ السِّ تْ نَاحِ فَ شَ الَتْ : فَكَ ? قَ ةُ ائِشَ ا عَ ا يَ ذَ ا هَ ـانِ : مَ نَاحَ هُ جَ ا لَ سً رَ نَّ فَ يْنَهُ أَ بَ رَ نَايتِ وَ بَ
الَ  قَ , فَ اعٍ قَ نْ رِ ي أَرَ : مِ ا الَّذِ ذَ ا هَ الَتْ مَ ? قَ نَّ طَهُ سْ الَ :  وَ سٌ قَ ـتْ : فَرَ الَ يْـه?ِ قَ لَ ي عَ ـذِ ا الَّ ذَ ا هَ مَ ـانِ : وَ نَاحَ ـالَ . جَ : قَ

انِ  نَاحَ هُ جَ سٌ لَ الَتْ ! فَرَ هُ : قَ ذَ اجِ أَيْتُ نَوَ تَّى رَ كَ حَ حِ الَتْ فَضَ ةٌ قَ نِحَ َا أَجْ يْالً هلَ نَ خَ يْامَ لَ تَ أَنَّ لِسُ عْ مِ ا سَ  )3(. )) أَمَ

                           
باب حتريم تصوير صورة احليوان  –, ومسلم يف اللباس )5953(باب نقض الصور, برقم  –أخرجه البخاري يف اللباس   ) 1(

 )101(برقم 
 .رواه البخاري , ورو مسلم نحوه من حديث أيب طلحة ريض اهللا عنه  ) 2(
وآداب ) 129(وصححه األلباين يف غاية املرام رقم ) 4932(األدب, باب يف اللعب بالبنات برقم رواه أبو داود يف   ) 3(

 )170(الزفاف ص 
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 :هلذا احلكمأوجه التعليل 
فــاجلواب   قصــود عبادهتـا? امل ملـاذا حرمـت الرشــيعة اإلسـالمية هــذه الصـور إذا مل يكـن :  قائــل يقـولقـد 

مت رِّ  :ألمور, منها أهنا حُ
ــنعون  −1 ــانوا يص ــن ك ــل م ــبه بفع ــه تش ــا في ــة واختاذه ــور ذوات األرواح املحرم ــناعة الص أن ص

 .يساالصور والتامثيل ويعبدوهنا من دون اهللا, تعظيام وتقد
وجـد فيـه, وقـد تكون صـور ذوات األرواح مانعـة مـن دخـول مالئكـة الرمحـة إىل املكـان الـذي  −2

  )1(.علل التحريم هبذه العلة مجاهري العلامء بمن فيهم أئمة املذاهب األربعة
 −كــام ثبــت يف حــديث عائشــة عنــد الشــيخني وغريمهــا −أن صــناعة التامثيــل مضــاهاة خللــق اهللا, −3

 .ومن نازع اهللا يف ألوهيته وربوبيته فقد هلك
اهللا, واإلخــالل ائــع الرشــك ووســائله إىل عبــادة غــري ال شــك أن الصــور والتامثيــل مــن أعظــم ذر −4

التامثيـل والصـور, بدايـة بقصـة قـوم بعقيدة التوحيد, ولذا كـان ضـالل كثـري مـن األمـم بسـبب 
وا {نــزل فــيهم  ننــوح عليــه الســالم الــذي ــالُ قَ مْ وَ  الوَ َــتَكُ نَّ آهلِ رُ ــذَ اً وَ  التَ دّ نَّ وَ رُ ــذَ اعاً وَ  التَ ــوَ  السُ

ــاً  نَرسْ ــوقَ وَ عُ يَ ــوثَ وَ غُ ومــرورا بقصــة الســامري مــع قــوم موســى عليــه الســالم الــذين نــزل  }يَ
َ {: فيهم نَيسِ ى فَ وسَ هُ مُ إِلَ مْ وَ ُكُ ا إِهلَ ذَ وا هَ الُ قَ ارٌ فَ وَ هُ خُ داً لَ سَ الً جَ جْ ُمْ عِ جَ هلَ رَ أَخْ  88هط }فَ

وانتهاء بكفـار قـريش الـذين وصـل هبـم اجلهـل والضـالل بسـبب التامثيـل حتـى أدخلوهـا داخـل الكعبـة 
 .املرشفة, وعبدوها من دون اهللا

فــإذا كانــت التامثيــل ذريعــة إىل الرشــك فــال يعقــل أن يــدعو ديــن اإلســالم احلنيــف إىل الرشــك, أو إىل أي 
الرشـك إىل ذريعـة الفـإن  ,املقـررة قاعـدة سـد الـذرائعمـن القواعـد الرشـعية وإذا كـان وسيلة من وسـائله, 

 .من أعظم الوسائل الواجب سدها
ــة اإلســالم, واإلنســان  −5 ــه يف رشيع ــذير املنهــي عن ــن التب ــد م ــل يع ــوال يف صــناعة التامثي أن رصف األم

 .مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه, وفيم أنفقه
 

 :شبهات املبيحني للتامثيل
ــة  ــل والصــور املجســدة واســتخدامها حــرام يف الرشــيعة اإلســالمية كــام تبــني مــن األدل إن صــناعة التامثي

                           
, واآلداب 1/590, واملغني 10/395,406, وفتح الباري 1/301, والتمهيد 337−1/336بدائع الصنائع : انظر  ) 1(

  3/504الرشعية
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الرشــعية التــي ســقت بعضــها, وهــذا احلكــم يكــاد يكــون إمجاعــا بــني العلــامء املعتــربين, غــري أن مبيحــي 
ــواالتامثيــل والصــور قــد  ئُ زة واملذاعــة التــي املنــاظرات املتلفــذكــر بعضــها املشــاركون يف  شــبهاتٍ  عــىل توكَّ

شـبهات يف حاجـة إىل أجوبـة علميـة تدحضـها وجتليهـا ال وبعـض هـذهجرت بيـنهم وبـني الطـرف اآلخـر, 
 .غبشها

وبتأمـل تلـك الشــبهات ظهـر يل أن أقواهــا مـن حيــث تقمـص صـورة الــدليل هـي املتعلقــة بقصـة نبــي اهللا 
ـا {: اآليـة الكريمـةسليامن عليه السـالم, حيـث كانـت اجلـن يعملـون لـه متاثيـل كـام جـاء يف  ـهُ مَ لُـونَ لَ مَ عْ يَ

يَاتٍ  اسِ ورٍ رَّ دُ قُ ابِ وَ َوَ اجلْ انٍ كَ فَ جِ َاثِيلَ وَ متَ يبَ وَ َارِ ن حمَّ اءُ مِ شَ  13سبأ }يَ
ــدهم وجــه االســتدالل ــا اهللا يف هــذه : عن ــل يف رشيعــة ســليامن كانــت جــائزة, كــام أخربن أن صــناعة التامثي

ــة, ورشعُ  ــا رشعٌ  اآلي ــا مــن قبلن ــه املصــطفى ,لن ــاىل لنبي ــه تع ــاء الســابقني لقول ــر األنبي ــد ذك ـــئِكَ {: بع لَ أُوْ
هْ  تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  اهللاُّ فَ دَ ينَ هَ ذِ  90األنعام}الَّ

ــق / أوال: واجلــواب ــال يطل ــظ التمث ــد علمــت أن لف ــة لغــري ذات األرواح, وق ــواردة يف اآلي ــل ال أن التامثي
هــي لغــري ذات األرواح وملــا كانــت الصــور املســطحة عــىل الصــور املجســمة واملســطحة عــىل حــد ســواء, 

, وبالتـايل فـال تـرجح هـذا اجلانـب عـىل اجلانـب اآلخـرإليـه األليق بنبي جاء حيمل رايـة التوحيـد والـدعوة 
 )1(.لصناعة التامثيل املجسدة, وذهب إىل ذلك مجع من أهل العلمحجة فيها 

ات األرواح املجسـمة, فـإن ذلـك كـان مباحـاً وذلـعىل فـرض أن التامثيـل الـواردة يف اآليـة الكريمـة / ثانيا
يف رشيعة سليامن عليـه السـالم خاصـة, وقـد ورد يف رشعنـا مـا خيـالف رشيعـة سـليامن عليـه السـالم, مـن 

 ا رشع لنـا مـاحتريم صـناعة التامثيـل لـذوات األرواح املجسـمة بشـتى أنواعهـا, ومعلـوم أن رشع مـن قبلنـ
ــا خيالفه ــا م ــرد يف رشعن ــد ورد ,مل ي ــهوق ــا خيالف ــة الصــحيحة الرصــحية القاضــية  م ــر معــك يف األدل ــام م ك

 .بتحريم التامثيل
ــوالــذي يُ  يلزمــه أن يقــول برشــع  نســخها يف رشيعتنــابعــد  القضــيةســليامن يف هــذه  برشــععــىل القــول  رصُّ

ـمْ {: قولـه تعـاىلكـام يف للتوبـة قتل الـنفس لزوم موسى عليه السالم يف  مِ إِنَّكُ ـوْ ـا قَ ـهِ يَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ ـالَ مُ إِذْ قَ وَ
ــمْ  كُ ٌ لَّ ــريْ ــمْ خَ لِكُ مْ ذَ ــكُ سَ تُلُواْ أَنفُ ــاقْ مْ فَ ئِكُ ــارِ ــواْ إِىلَ بَ تُوبُ ــلَ فَ عِجْ مُ الْ ــاذِكُ َ مْ بِاختِّ ــكُ سَ ــتُمْ أَنفُ مْ ظَلَمْ ئِكُ ــارِ نــدَ بَ  } عِ

 54البقرة
ــولُ  فيصـوم سـتة أشـهر,بدل صــيام شـهر رمضـان,لسالم,كـام يلزمـه أن يأخـذ بصـيام داود عليــه ا سُ ـالَ رَ قَ

يْهِ وآله لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ مَ  اهللاَِّ صَ لَّ سَ ا :  (( وَ مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ انَ يَصُ دَ كَ اوُ يَامُ دَ يَامِ إِىلَ اهللاَِّ صِ بُّ الصِّ  )2()) أَحَ

                           
 14/272, واجلامع ألحكام القرآن 3/336وإعراب القرآن للنحاس  ,119−11/118روح املعاين لآللويس : انظر  ) 1(
 .متفق عليه من حيث عبد اهللا بن عمرو  ) 2(
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ض نفســه للحــرج الــذي جــاءت رشيعــة عرِّ فســيُ  نــااملقصــود أن مــن ريض بــإطالق األخــذ برشــع مــن قبل
ــهُ {: اإلســالم احلنيفيــة الســمحة برفعــه, كــام قــال تعــاىل ونَ ِدُ ي جيَ ــذِ ــيَّ الَّ ــولَ النَّبِــيَّ األُمِّ سُ ــونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ــذِ الَّ

ــنِ املُْ  مْ عَ ــاهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِــاملَْعْ هُ رُ ــأْمُ يــلِ يَ نْجِ اإلِ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّــوْ هُ نــدَ تُوبــاً عِ كْ مُ مَ ــرِّ َ حيُ يِّبَــاتِ وَ ُــمُ الطَّ ِــلُّ هلَ حيُ ــرِ وَ نكَ
مْ  يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ الَلَ الَّ األَغْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ عُ عَ يَضَ َبَآئِثَ وَ مُ اخلْ يْهِ لَ   157األعراف }عَ

وهـي أن الـذين ذهبـوا إىل عـدم التفريـق بـني الصـنم والتمثـال, وأن كـل متثـال  منهـا,وهنا وقفة البد : تنبيه
 :قوهلم فساديلزمهم لوازم تدل عىل  والبد, صنم

إذ ال خـالف بـني أهـل العلـم يف  مـن يصـنع هـذه األصـنام ومـن يأتيهـا; أنـه يلـزمهم تكفـري :الالزم األول
قـوهلم بـأن التامثيـل أصـنام مـع عـدم القـول بتكفـري أهلهـا مـن التنـاقض السـافر كفر من يصنع األصنام, ف

 .واالكتفاء بتحريمها 
يان عليـه السـالم إذا قلنـا بـأن املـراد بالتامثيـل مالقـول بإباحـة األصـنام يف رشيعـة سـل يلزمهم :ثاينالالزم ال

ــيح الرشــك يف  ــة أن يب ــن مســتحيالت الســنن الرباني ــم أن م ــبإ الصــور املجســمة, وجيــب أن نعل ــة س يف آي
صـنعه وإتيانـه ون رشيعة نبي مـن األنبيـاء, مـن هنـا ال بـد مـن التفريـق بـني التمثـال املصـنوع لعبادتـه فيكـ

ونظـري هـذه القضـية مسـألة السـجود لغـري رشكا, وبني املصـنوع لغـري ذلـك فيبـاح يف رشيعـة دون أخـر ,
اهللا, فالبد فيها من التفريـق بـني سـجود العبـادة الـذي يكـون رصفـه لغـري اهللا رشكـا, وبـني سـجود التحيـة 

 .  مالذي كان مباحا يف رشيعة يعقوب وقومه, ثم حرم يف رشيعة اإلسال
ــة ــه  :الشــبهة الثاني ــام كــان عــىل عهــد الرســول علي ــل إن زعــم بعضــهم أن هــذا التحــريم يف صــناعة التامثي

ــان  ــدة, وأصــبح اإلنس ــام رســخت العقي ــنام, فل ــادة األص ــدهم بعب ــرب عه ــك لق ــالم وذل الصــالة والس
أصـحبت جـائزة; يـة العبـادة لِّ , وإذا انتفـت عِ يف عرصـنا ناضجا فكريا ال يعقـل أن يعبـد مثـل هـذه التامثيـل

 .وعدماً  ألن احلكم يدور مع علته وجوداً 
ــدٌ  /أوال: واجلــواب ــد,  أن هــذا تقيي ــل مــن غــري مقي ــواردة بتحــريم صــناعة الصــور والتامثي للنصــوص ال

بعلـل خمتلفـة, فقـد ; فـإن حتـريم التصـوير معلـل حلكم بـدعو ختلـف بعـض عللـه دون دليـلوبغري دليل, 
فلــو  ,وغريهــا مــن العلــلوبعلــة التبــذير, ة مضــاهاة خلــق اهللا,لســد ذريعــة عبادهتــا, وبعلــ الصــور حرمــت

فرضنا انتفاء علة معينة مل يلزم انتفاء علة أخر. 
والنبــي صــىل اهللا  وال مكــان دون مكــان, وقــت,وقــت دون  حتــريم الصــور والتامثيــل لــيس قــارصا عــىل و

ــه وســلم بعــث إىل  ــه وآل ــوم القيامــة, ولــيس إىل أهــل اإلنــس وعلي وال إىل أهــل عرصــه  مكــة,اجلــن إىل ي
 .وحدهم
مل يعــد يقــدس املظــاهر املاديــة أن إنســان هــذا العرصــ ال نســلم بــأن اإلنســانية قــد نضــجت فكريــا و/ ثانيــا
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الشـجر والبقـر  فيقدسـون ,ويعبدها; بـل ال زال املرشـكون يف هـذا العرصـ عـيل شـاكلة املرشـكني السـابقني
أمـام قـرب  جـاثامذا بـال مـن سـاعات عمـره  واحلجر واملدر, فكم من شخص من أهـل عرصـنا يقيضـ جـزءً 

ــور املقدســة ــن دون اهللا مــن القب ــور م ــدعو املقب ــام ي ــد , أو خاضــعاً أم ــرب أو مشــهد حدائ منصــوبة عــىل ق
عـىل جـدران بيتـه, أو عـىل صـدره تربكـا وتقديسـا,  تربكا, وكـم مـن رجـل علـق صـورة شـيخ افيتمسح هب

فهــل نقــول بعــد هــذه الظــواهر فحــدث وال حــرج,  وغريهــا أمــا الــتامئم املــأخوذة مــن القــرون واجلــذور
 .املخزية أن يقال إن اإلنسان قد حترضَّ وأنه ال يعقل أن يقدس املخلوق يف هذا العرص

إن صــناعة التامثيــل داخلــة يف دائــرة الفنــون اجلميلــة, واإلســالم حيــث عــىل اجلــامل  :قــالوا :الشــبهة الثالثــة
ِبُّ :  (( ويدعو إليه والنبي عليه الصالة والسالم يقول ِيلٌ حيُ لَ إِنَّ اهللاََّ مجَ َامَ  )1( )) اجلْ

مرتكبـي ليس كل ما يـزعم النـاس أنـه مجيـل يصـح أن يوصـف بأنـه مجيـل رشعـا, أال تـر أن  أنه: اجلواب
عليها,فقـد  كـل الربـا لـو اسـتقبحوا هـذه األعـامل مـا أقـدمواأو والرسـقةاخلمـر  ورشب االزنـاملعايص مـن 

ــا  ــا م ــل رشع , فاجلمي ــاً ــتقبحة رشع ــة مس ــي حمرم ــا, وه ــهم ارتكاهب ــم أنفسُ لت هل ــوَّ ــنوها وس استحس
 .ه الرشيعة اإلسالميةاستحسنت

والــتمكن مــن  اإلســالم حيــب اجلــامل ويــدعو إىل تنميــة املهــارات النافعــة وإىل إتقــان العمــل, صــحيح أن
 .تلك املهارات وهذه األعامل املتقنة حمرمة أو وسائل إىل حمرماترشيطة أال تكون احلرف واملهن 

فنـــون  املواهـــب يف دائرهتـــا,هـــارات وصـــقل ومـــن الفنـــون اجلميلـــة النافعـــة التـــي يمكـــن تنميـــة امل
, ونحوهـا ممـا يعـد جمـاال واسـعا الشـياكةوفنـون املعـامر اإلسـالمي, وفنـون احلياكـة و والرسم املباح,اخلط,

 .للتسابق إىل اإلبداع وإظهار املواهب والقدرات
 

   

                           
 .رواه مسلم وغريه من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه  ) 1(
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 :خالصة البحث
 .أن لفظ التمثال يشمل ما كان صورة مسطحة, وما كان صورة جمسمة −1
 .التامثيل من أجل عبادهتا كفر بإمجاع أهل اإلسالمأن صناعة  −2
ألغـــراض أخـــر غـــري العبـــادة حمرمـــة يف مـــن ذوات األرواح املجســـمة أن صـــناعة التامثيـــل  −3

 .اإلسالمية بإمجع من يعتد بإمجاعهم الرشيعة
ومـا  −كـام تقـدم مـن حـديث عائشـة ريض اهللا عنهـا−األطفـال  لعـبيستثنى من ذلك ما كان مـن  −4

 .كام تقدم من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه–كان مقطَّع الرأس 
فـي هـذا احلكـم بفـرض انتفـاء علـة واحـدة دون بقيـة تنيأن حتريم التامثيل معلل بعلـل كثـرية, فـال  −5

 .العلل
إىل املؤديـة ذرائـع الرشـك ووسـائله  من أعظم العلل هلـذا احلكـم كـون الصـور والتامثيـل مـن أكـرب − 6

 .عبادة غري اهللا, واإلخالل بعقيدة التوحيد
أن األقو يف متاثيـل سـليامن عليـه السـالم محلهـا عـىل الصـور املسـطحة مـن غـري ذوات األرواح,  − 7

 −وهـو محـل ضـعيف ملـن عـرف مقـام األنبيـاء −وعىل فـرض أهنـا صـور جمسـمة لـذوات األرواح
 .ملنسوخ باألدلة الرشعية القاضية بتحريمهافتكون من رشع من قبلنا ا

, وأن عاوجــوب التفريــق تأصــيال بــني املتفرقــات ترشــيمــن القواعــد التــي جتــب مراعاهتــا قاعــدة  −8
 .خمالفة هذه القاعدة تؤدي إما إىل اإلفراط, وإما إىل التفريط

ــ − 9 ــد حترضَّ ــأن البرشــية ق ــزعم ب ــل ال ــن الباط ــد إن م ــان يعب ــد اإلنس ــم يع ــا فل ت ونضــجت فكري
 .مصنوعاته; ألن هذا الزعم يكذبه الواقع املشاهد

 وأمـا مـاإسـالمية,  اأن هناك فنونا مجيلـة رشعـا وعقـال وذوقـا وهـي التـي يصـح أن توصـف بأهنـ −10
 .س أهل اإليامن والتقووال يكون إال خبيثا تعافه نففحرم يف الرشيعة اإلسالمية 

اللهم أحينا مسـلمني . واحفظنا باإلسالم راقديناللهم احفظنا باإلسالم قائمني واحفظنا باإلسالم قاعدين 
اللهم رد املسلمني إىل كتابك وسنة نبيك صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم . وأمتنا مسلني غري خزايا وال مفتونني

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً وأحسن عاقبتنا يف األمور كلها يا رب العاملني, وصـىل اهللا وسـلم عـىل عبـده 
آله وصحبه أمجعني وسـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أن ال إلـه إال أنـت أسـتغفرك  ورسوله حممد وعىل

    .وأتوب إليك
لُبان يف  −داكار                           هـ1/2/1431كُ


