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 3 التصوير الفوتوغرايف يف ضوء الكتاب والسُّنَّة

 
ْ
دمةان

َ
ق
ُ
 :م

كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئات  ،فرهاحلمد  حنمده كنستعينو كنستغ إفٌ    
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده  ،من يهده ا فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو ،أعمالنا

 .كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو ،ال شريك لو

 سورة] چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چٹ ٹ                 
 .[َُِآؿ عمراف: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   ٹ ٹ                
النساء: سورة ]چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

ُ]. 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چٹ ٹ                        

 .[ ُٕ-َٕاألحزاب: سورة ] چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼     ﮲    ﮳﮴

، زلدثاهتا األمور كشرٌ ،  زلٌمد ىدم اذلدم كخًن، ا كالـ الكالـ خًن فإفٌ  بعد: أٌما   
 .((ُ))النٌار يف ضاللة ككلٌ  ضاللة بدعة ككلٌ  بدعة زلدثة ككلٌ 

 ا بعد: أمّ    
العامل اليت تواجو ك  ،وازؿ احلادثةمن النٌ  صوير الفوتوغرايف، الذم يعد  التٌ  يف فهذا ُنثه    

، اإلسالميٌ  عمن احتاج ذلذه  لرفع احلرج؛ ستنباط احلكم الررعيال إىل اجتهادو تاج كزن اليـو
حيث  ،كاقعهماس ك يف حياة النٌ ُّا البلول  تعمٌ شلا  صوير الفوتوغرايففمسألة التٌ النازلة؛ 

 إدارية، كطبية ، كتعليمية كغًنىا من رلاالت احلياة . عديدة: رلاالت صوير يفالتٌ دخل 

                                                           

(، كالٌّتمذم، َْٕ، رقم: ُّٗ/ِىذه خطبة احلاجة، أخرجها أبوداكد، كتاب الٌنكاح، باب يف خطبة احلاجة ) (ُ)
(، كالٌنسائي، باب ما يستحٌب من الكالـ عند الٌنكاح َُُٓ، رقم: َِْ/ِباب ما جاء يف خطبة الٌنكاح )

(، كصٌححو األلباين يف ُِٖٗ، رقم: َٔٗ/ُكابن ماجو، باب خطبة الٌنكاح )(، ِّٕٕ، رقم: ٖٗ/ٔ)
 (.ٗيعلمها أصحابو )ص  (، كرسالة خطبة احلاجة اليت كاف رسوؿ ا ُْٖ/ُالٌتعليقات احلساف )
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 4 التصوير الفوتوغرايف يف ضوء الكتاب والسُّنَّة

فأحظى باخلًن الوارد يف  واب بتوفيق ا ق إىل الصٌ كف  ي أي ، لعلٌ ُنث فيوأف أفأردت    
  .(ُ)« من يُِرد اهلل بو خيراً يَفقِّْهُو في الدَّين» :فقد قاؿ رسوؿ ا  احلديث،

ٍـّ صوير التٌ مسألة يف تبت كي   قد كدلا كانت بعض الكتب    تعرض دلسألة كمل ت ،بركلٍّ عا
فرده كأف أي  ،ىذا التفصيل كالبياف يف ادلسألة ببحثي أردتي ف ،بالت فصيل التصوير الفوتوغرايف

 :يتوكس   ،مستقلو  ببحثو 
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ْ
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ُ
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ْ
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ُّ
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َ
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عمر  بن : زلمدشيخي الفاضل الدكتورمث بإرشادات  ،مستعينة با  فيو كتبتي ف   
 .دادوفيق كالسٌ أساؿ ا تعاىل التٌ ، ك -حفظو ا كسدده-بازموؿ 

 : لبحثأىمية اأوالً:    
 الية:البحث يهدؼ إىل ٓنقيق األمور التٌ  موضوع إف     

 كصالحيتو لكل زماف كمكاف  . ،فاعلية الفقو اإلسالميٍّ   البحثي يبٌنٍّ  .ُ
 ف للوصوؿ إىل معرفة احلكم الررعي.د الفقهية اليت يقـو ُّا اَّتهدك معرفة اجلهو  .ِ
 .وازيل يف الرريعة اإلسالميةتواضعة ّنوضوع االجتهاد النٌ ادلراركة ادل .ّ
 اَّتمع ادلسلم . علىت وازؿ اليت طرأمن النٌ   يعاجل  البحث نازلةن  .ْ
 .رعية الصحيحة ازلة، كفق القواعد الرٌ ذلذه النٌ  ادلناسب إعطاء احلكم الررعيٍّ  .ٓ
 ة.حناجالوؿ احللإبراز قدرة الفقو اإلسالمي لتقدمي   .ٔ
 تطورات احلياة.ليف معاجلتو  الفقو اإلسالميإبراز تطور  .ٕ

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:    
 .احلصوؿ على األجر كالٌثواب من ا  .ُ
 نة ادلنهجية للدكتوراه.بحوث ادلطلوبة يف السٌ ادلراركة ُّذا البحث ضمن ال .ِ
 ة للعلماء .تكوين ادللكة الفقهية من خالؿ شلارسة األساليب الفقهيٌ  .ّ
 ادلساذنة ُّذا البحث يف سلسلة البحوث الفقهية . .ْ
 ازلة كدراستها ببحث مستقل .تأصيل النٌ  .ٓ

                                                           

 (.َُّٕ) رقم  ،ب النػ ٍهًى عىًن اٍلمىٍسأىلىةً با أخرجو مسلم ،كتاب الزكاة، (ُ)
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5التصوير الفوتوغرايف يف ضوء الكتاب والسُّنَّة

 :منهجي في البحثثالثاً:    
الية:كفق اخلطوات التٌ  ،االستنباطي بع يف البحث ادلنهج االستقرائيسأت     

 ،برسم ادلصحف اإللكّتكين َّم ع ادللك فهد بادلدينة النبويةالقرآنية  اآليات أثبت  .ُ
 يف نفس السطر يف ادلنت. كل آية إىل سورهتا كنسبتي 

مع كاكتفيت ّنصدر كاحد منها،  ،بوية من مصادرىا األصليةحاديث النٌ األ جتي خر  .ِ
 رقم احلديث.ك الباب الكتاب ك  ذكر

 ان من مصادرىا، بذكر اسم ادلصدر سلتصران،النصوص اليت نقلتها توثيقان علميٌ  قتي كث  .ّ
 كوف ادلعلومات األخرل يف الفهرس.تكذكر رقم اجلزء كالصفحة، ك 

لضيق  مذل أترجممل ك  ،بسهولة عند كل عامل تاريخ كفاتو للتوصل إىل معرفتو كتبتي .ْ
 .الوقت

 فجمعتي ادلستطاع،  ربقدة ن  الكتاب كالس   أدلةنازلة من صل باليت   ما كلٌ   تي ٗنع.ٓ
 كشرحتي  ،ذكرتي تفسًنىا رلمالن من كتب التفاسًنك  ،اآليات اليت تتعلق بالنازلة

 كاحلديثةادلرهورة عنها يف كتب الفقو القدشنة  تي ُنثمث  ،األحاديث شرحان سلتصران 
 كذكرت أقواؿ العلماء فيها . ،ادلعاصرة

بقدر  صالواردة يف النٌ كالكلمات الغريبة بادلصطلحات العلمية امش يف اذل تي فعر  .ٔ
 . ادلستطاع

للوصوؿ للمعلومة بيسرو ، كادلوضوعات كادلراجعفهارس علمية للمصادر  عملتي .ٕ
 كسهولة.

الدراسات السابقة: رابعاً:   
 ق ُُْٓ ،الكويت ،عبد الر٘نن عبد اخلالق ،ريعة اإلسالميةصوير يف الرٌ التٌ  أحكاـ.ُ
 ،رسالة ماجستًن كاصل، زلمد بن أ٘ند بن عليٌ  ،الفقو اإلسالمي صوير يفحكاـ التٌ أ.ِ

ق.ُُْٕ
 ، عبد الر٘نن اجلزيرم . اإلسالـنظر  صوير يفالتٌ  .ّ
 ، أ٘ند زلمد عيسي.صويرادلسلموف كالتٌ .ْ
زلمد ِنيت ادلطيعي . ،وغرايفالفوت صويرالتٌ اجلواب الرايف يف حكم .ٓ
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 .-ر٘نو ا-،  عبد العزيز بن عبد ا بن باز رصويالتٌ اجلواب ادلفيد يف حكم .ٔ
 صوير كاستخداـ الصور، حسٌن بن عبد ا بن عبد العزيز  العبيدم .حكم التٌ .ٕ
 . -ر٘نو ا- التصوير، زلمد علي الصابوين حكم اإلسالـ يف.ٖ
 ،دار اخلًن .زلمد احلبش الريخ  الفقو اإلسالمي ، صوير يفأحكاـ التٌ .ٗ

ية يف قضايا معاصرة ، الريخ جاد احلق علي جاد احلق، دار ُنوث كفتاكل إسالم .َُ
احلديث.

 خطة البحث:    
.كفهارس ،كثالثة مباحث، كخإنة ،تتكوف اخلطة من مقدمة، كٕنهيد   
 ،كمنهجي يف البحث ،ادلوضوع كأسباب اختيار أذنية البحث،: فتحتول على ادلقًدمةفأما    

 .، كخطة البحثالدراسات السابقةك 
ٓنتها حث، ك امب، كأربعة ة ٓنرمي الٌتصويرعل   كفيو بيافي  ،: التمهيديتكوف منأما البحث فك    

 حو التايل: مطالب، على النٌ 
:كفيو مطلباف ,التَّْصوِير تعريف لمبحث األول:ا   
كاصطالحان . ليغىةن الت ٍصوًير تعريف  ادلطلب األكؿ:   
.لت ٍصوًيرااأللفاظ اليت ذلا صلة ب الثاين:ادلطلب    
 .التَّْصوِيرب مما يتعلق الِكَتاِب َوالسَِّنةِ ما ورد في : المبحث الثاني   
  .الت ٍصوًيربشلا يتعلق  كتابً ما كرد يف ال ادلطلب األكؿ:   
 .الت ٍصوًيرب شلا يتعلق السٍّنىةً  ما كرد يف الثاين:ادلطلب    
:مطلبافكفيو  ,و, وحكم كل نوع منأنواع التصوير :لثالمبحث الثا   
ركح، كحكميو. ما ليس لو تصوير :كؿاألادلطلب    
 ركاح، كحكمو.تصوير ذكات األ الثاين:ادلطلب    
, والرأي الراجح.وأقوال العلماء فيو التصوير الفوتوغرافي : رابعالمبحث ال   
 التصوير الفوتوغرايف. ادلطلب األكؿ:   
 .أقواؿ العلماء فيو الثاين:ادلطلب    
 الرأم الراجح. :ثالثادلطلب ال   
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  كاشتملت على أىم النتائج كالتوصياتالخاتمة:    
 كترتمل على فهارس كاشفة عن مضامٌن البحث كىي على النحو التايل:  الفهارس:   

 فهرس ادلصادر كادلراجع. -ُ
 فهرس ادلوضوعات. -ِ

 نواؿ زلمد مكي سقطي 
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 انتمهيد:
 
َّ
صىير:ة حتريم اوفيه تيان عه

ّ
 نت

عن عياض بن ٘نار ، فقد أخرج مسلم يف صحيحو على التوحيد آدـ منذ الناس كاف    
) :أف رسوؿ ا ق( َٓت  عن ربو  يف احلديث القدسي ادلركمقاؿ ذات يـو يف خطبتو
 :﴿...ُهُم الشََّياِطيُن فَا ُهْم َعْن َوِإنِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَ َفاَء ُكلَُّهْم, َوِإن َُّهْم أَتَ ت ْ ْجَتالَت ْ

ِديِنِهْم, َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم, َوَأَمَرتْ ُهْم َأْن ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم أُْنِزْل بِِو 
، صاحلٌن فقد كاف ىناؾ قوـه  ،كنوح  آدـ ٌنب مث ظهر الررؾ يف فّتة ,(ُ)﴾...ُسْلطَانًا

لو صٌورناىم كاف  "أصحاُّم الذين كانوا يقتدكف ُّم:يقتدكف ُّم، فلما ماتوا قاؿ  ذلم أتباعه ك 
إليهم إبليس،  ، فصٌوركىم، فلما ماتوا، كجاء آخركف دب  "أشوؽ لنا إىل العبادة إذا ذكرناىم

 .(ِ)"إدنا كانوا يعبدكهنم، كُّم ييسقوف ادلطر فعبدكىم "فقاؿ:

 ]سورة چ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲چ ٹ ٹ     

ىم ناظر ، فالنجـوك  يعبدكف الكواكبوا انك  إىل قوـو   إبراىيم  أرسل ا ،[ِّ اآلية نوح:
لوا حو   فالركماف مث عادت الوثنية كعبادة األصناـ بعد ذلك،، (ّ) كحده العبادة  دعاىمك 

اآلف يف  إىل كٕناثيلهم موجودةه  ،كعبدكىا وكألمٍّ   عيسىفنصبوا التماثيل ل ،كثنيةإىل الٌنصرانية 
ليـو عبادهتا ىي الصور كالصلباف كتعليق ذلك علي اجلدراف، كالصدكر، اصرانية الن  ك  ،اليوناف كالراـ كالعراؽ

  .كنصبها فوؽ األبنية كيف ادليادين
صنم طائفة  فكاف لكلٍّ مث انتررت  ،(ْ)يف جزيرة العرب ؿ من نصب األصناـعمرك بن حلي ىو أك  ككاف    

س دة  اكلت العهود كاألزماف،من الناس، كدلا تط بدت بعد ذلك مث عي  ،ليكوف أثبت ذلاجعلوا تلك الصور رلي

النجم: ]سورة  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ٹ ٹ چ ؛ من دكف ا 

 .[َِ-ُٗاآلية 

                                                           

 ، رقم يعرؼ ُّا أىل اجلنة كأىل النارة كصفة نعيمها كأىلها، باب الصفات اليتأخرجو مسلم ،كتاب اجلن (ُ)
 ،البن سعدم تيسًن الكرمي الر٘نن يف تفسًن كالـ ادلنافو ،(ّٗٔ/ِّ) ،للطربم جامع البياف يف تأكيل القرآف (ِ)
(ُ/ٖٖٗ ) 
  (ُْٕ/ُ)، البن كثًن ينظر :قصص األنبياء (ّ)
 (ِْٔ /ُ)، ين اجلاىليتاريخ الفكر الدي (ْ)
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 كىذا احلديث الذم أخرجو البخارم يف، (ُ) لمرركٌن إذ عبدكا ما ال يعقللا  ةي اجٌ كيف اآلية الكرشنة زل   
اعىًن اٍبًن عىب   لنا كيف كانت بداية الررؾ با، فصحيحو يبٌنٍّ  صىارىًت األىٍكثىافي  ))قاؿ: اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى

ًؿ، كىأىم ا سيوىاعه كىانىٍت ذًليذى  ،ال يًت كىانىٍت يف قػىٍوـً نيوحو يف العىرىًب بػىٍعدي  ٍكمىًة اجلىٍندى ، كىأىم ا أىم ا كىدٌّ كىانىٍت ًلكىٍلبو ًبدى ٍيلو
افى  طىٍيفو بًاجلٍىٍوًؼ، ًعٍندى سىبىإو، كىأىم ا يػىعيوؽي فىكىانىٍت ذًلىٍمدى كىأىم ا نىٍسره فىكىانىٍت  ،يػىغيوثي فىكىانىٍت ًلميرىادو، مثي  لًبىيًن ي

، فػىلىم ا ىىلىكي  وا أىٍكحىى الر ٍيطىافي ًإىلى قػىٍوًمًهٍم، أىًف حلًًٍميػىرى آًلًؿ ًذم الكىالىًع، أىٍسىاءي رًجىاؿو صىاحلًًٌنى ًمٍن قػىٍوـً نيوحو
، حىَّت  ًإذىا ىىلىكى أيكلىًئكى اٍنًصبيوا ًإىلى رلىىاًلًسًهمي ال يًت كىانيوا رنىًٍلسيوفى أىٍنصىابنا كىسى وىىا بًأىٍسىاًئًهٍم، فػىفىعىليوا، فػىلىٍم تػيٍعبىدٍ 

 (ِ). ))كىتػىنىس خى الًعٍلمي عيًبدىتٍ 
ٍعبىًة ثىالثي ًمائىةو   دىخىلى الن ًب   ))، قىاؿ:عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن مىٍسعيودو م أخرج البخار ك     مىك ةى، كىحىٍوؿى الكى

كىًست وفى نيصيبنا
(ّ): ا بًعيودو يف يىًدًه، كىجىعىلى يػىقيوؿي   (ْ).(( « ڱ  ڱ  ڱ  ڱ» ، فىجىعىلى يىٍطعينػيهى

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ ٹ ٹ   ،ذنب أعظم من الررؾمن  كليس ،الدين اإلسالمي دين التوحيدف   

 النساء:] سورة  چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷    ےہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
 [.ْٖ اآلية

خذ ت  أف يػي من ك  ،الررؾر الناس من زنذٍّ حياتو حَّت يف مرضو كىو  طيلة كمل يفتأ رسوؿ الل و 
 (ٓ). قربه مسجدنا

                                                           

تى " (ُ) السويق للحاج، فلما مات عكفوا  : بالتخفيف مأخوذ من اسم اإللو، كبترديد التاء اسم لرجل صاحل يلت  "الال 
: مأخوذ من اسم العزيز، كىي شجرة يف كادم خنلة بٌن "اٍلعيز ل" أستارا، يعبده ثقيف كمن حوذلم، كعلى قربه كبنوا عليو 

: مأخوذ من اسم ادلناف، كىي بناء عند "مىناةى " ك كسدنة، يعبدىا قريش كبنو كنانة، يها بناء كلو أستارمكة كالطائف، عل
، ينظر: اجلديد يف شرح كتاب التوحيد قديد بٌن مكة كادلدينة، ككانت خزاعة كاألكس كاخلزرج يعبدكهنا كيهلوف منها للحج.

  .(َُٖ/ِٕ)، للزحيلي هجالتفسًن ادلنًن يف العقيدة كالرريعة كادلنك  ،(ٗٗ/ُ)
(ِ) ،}  .(َِْٗ)رقم  أخرجو البخارم، ًكتىابي تػىٍفًسًًن القيٍرآًف، بىابي }كىدًّا كىالى سيواعنا، كىالى يػىغيوثى كىيػىعيوؽى
بفتح داؿ دكمة، كيف نسخة: بضمها، كاجلندؿ: مدينة من الراـ شلا  ":دكمة اجلندؿك" ىو ابن كبرة بن قضاعة، ":كلب"

 ىو أبو قبيلة من اليمن، ":مرادك" ،بضم اذلاء كفتح ادلعجمة أم: ابن مدركة بن إلياس بن مضر ":ىذيل"ك يلي العراؽ،
 ،َنيم مفتوحة ادلطهر من األرض، أك كاد باليمن ":اجلرؼك" ادلهملة بطن من مراد، بضم ادلعجمة كفتح ":غيطىٍيفك"
 بفتح ":ذم الكالعك" .ادلهملة كسكوف ادليم بكسربسكوف ادليم: قبيلة حلمًن  "ذندافك"ىي مدينة بلقيس،  ":سبأك"

 .(ُِٔ/ٖ) ،لزكريا األنصارم منحة البارم بررح صحيح البخارم الكاؼ: اسم ملك من ملوؾ اليمن. ينظر:
منحة  كانوا ينصبونو يف اجلاىلية كيتخذكنو صنمنا يعبدكنو، كاجلمع: أنصاب.  بضمٍّ الص اد كسكوهنا: حجره  ":صبناني " (ّ)

 .(ِٖٓ/ٓ) لزكريا األنصارم، بررح صحيح البخارمالبارم 
،أخرجو البخارم ، ًكتىاب ادل (ْ) نىافي ال يًت ًفيهىا اخلىٍمري : ىىٍل تيٍكسىري الدٍّ ، بىابه  .(ِْٖٕ) رقم  ظىاملًً
 ( ُِّ/ّ)، دلوسى شاىٌن الشٌن فتح ادلنعم شرح صحيح مسلم (ٓ)
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ىِير تعريف: األول املثحث   
ْ
ص
َّ
 وفيه, انت

 :مطهثان

ىِير تعريف: األول املطهة   
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ىِيران تعريف ملثحث األول:ا
ْ
ص
َّ
 :ت

ىِير تعريف  املطهة األول:
ْ
ص
َّ
 انت

 
ة
َ
غ
ُ
 واصطالحا  . ن

ڄ  ڄ  چ ٹ ٹ   صور، كْنمع على ة: بضم الصاد كفتح الراء،ورى الصي  لغة:أواًل: التصوير    

 . [ٖ ]سورة اإلنفطار: اآليةچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
ى     ىۉ  ې  ې  ې   ېٹ ٹ چ ، من أساء ا احلسىنىو  "اٍلميصىوٍّري " ك   

، [ِْ]سورة احلرر: اآلية  چۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ     ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ەئائ   ائ
بها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، كىيئة منفردة كرت   ر ٗنيع ادلوجوداتهو الذم صو  ف

  (ُ)يتميز ُّا على اختالفها ككثرهتا.
رىةي: ما ينتقش بو األعياف، كيتمٌيز الص و :" ىػ(َِٓ: ت) -ر٘نو ا- األصفهاين قاؿ الراغب   

يدركو اخلاٌصة كالعاٌمة، بل يدركو اإلنساف ككثًن من  ُّا غًنىا، كذلك ضرباف: أحدذنا زلسوسه 
يدركو اخلاٌصة دكف العاٌمة،   احليواف، كىصيورىًة اإلنساًف كالفرس، كاحلمار بادلعاينة، كالثاين: معقوؿه 

ٹ ن العقل، كالٌركيٌة، كادلعاين اليت خٌص ُّا شيء بريء، كالص ورىًة اليت اختٌص اإلنساف ُّا م

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   چ ٹ 

 (ِ)". [ُُاألعراؼ: اآلية  ]سورة چائ  ائ  ەئ  ەئ   
 (ّ)كاليت ال ظل ذلا.  ،كالصور ترمل اليت ذلا ظل كصنع الصور، ،شكاؿ: رسم األالت ٍصوًيرف   
 :  الحطالصْصوِير في االتَّ  :ثانياً    
 شةنقش صيورىة اأٍلىٍشيىاء أىك اأٍلىٍشخىاص على لوح أىك حىاًئط أىك حنىٍوذنىا بالقلم أىك بالفر  :الت ٍصوًير   

 (ْ) .أىك بًآلىة الت ٍصوًير

                                                           

 .(ّٔٔ/ُِ)، للزبيدم تاج العركس من جواىر القاموسك  ؛ (ّٗٔ/ٖ) ،البن سيده اكم كايط األعظم (ُ)
بصائر ذكم التمييز يف ك  ؛(ّٕٖ/ْ)البن منظور،  لساف العربك  ؛(ْٕٗ/ُ)لألصبهاين،  ادلفردات يف غريب القرآف (ِ)

  .(ُْٓ/ّ)، للفًنكز آبادم لطائف الكتاب العزيز
 (ُّّ/ُ)، مد قلعجي كحامد قنيب معجم لغة الفقهاء (ّ)
، عمر احلميد عبد سلتار أ٘ند د معجم اللغة العربية ادلعاصرةك  ؛(ِٖٓ/ُ) ،بالقاىرة العربية اللغة رلمع دلعجم الوسيطا (ْ)
 .(ُِٖ/ُ)، د سعدم أبو حبيب القاموس الفقهي لغة كاصطالحان ك  ؛(ُّّّ/ِ)
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ىِيراألنفاظ انتي هلا صهة ت انثاني:املطهة 
ْ
ص
َّ
 .انت

 . أوالً: التِّْمثَال   
: مثلتي يي  ،(ُ)الص ورىة كىاجٍلمع ٕنىىاثًًيلي  :غةِ في الل   التِّْمثَال    كالتمثاؿ:  ًمثاالن. إذا صورت: قاؿي

سىواه كشٌبهو بو، كجعلىو ًمثلو كعلى  كًظل كيل  شيء: ٕنثاليوي. كمث ل الريءى بالريًء: ،االسمي منو
 (ِ) ًمثالو.

 :  الحطالصفي ا التِّْمثَال   
 بًًو معىنن  لي أىك شنث   ،ًبًو خلق من الطبيعة ىاكى زن ،س كىحنىٍوهأىك صنع من حنيىا ،ت من حجرو حني  ما   

 ،(ّ)صور حيوانات " أم:يف ثػىٍوبو ٕناثيل ":يػيقىاؿ؛ الص ورىة يف الثػ ٍوب كىحنىٍوهكى  ،لىوي  يكوف رمزان 
 (ْ)ذلك .  رين تعاريف حنوكللمفسٍّ 

، رضي ا عنها-عىاًئرىةى  عىنٍ مسلم يف صحيحو  وأخرجمثاؿ يف احلديث الذم ككرد ذكر التٌ    
: كىافى لىنىا ًستػٍره ًفيًو ٕنٍثىاؿي طىائًرو، كىكىافى الد اًخلي ًإذىا دىخىلى اٍستػىٍقبػىلىوي، فػىقىاؿى يل رىسيوؿي اً   ))قىالىٍت:

نْ َيا»  (ٓ). (( «َحوِِّلي َىَذا, فَِإنِّي ُكلََّما َدَخْلُت فَ َرأَيْ ُتُو ذََكْرُت الد 
ٍعتي رىسيوؿى اً  عىٍن أىِب طىٍلحىةى اأٍلىٍنصىارًمٍّ ادلركم كيف احلديث     : سًى : ، قىاؿى اَل »يػىقيوؿي

  (ٔ).«َتْدُخُل اْلَماَلِئَكُة بَ ْيًتا ِفيِو َكْلٌب, َواَل َتَماثِيلُ 
 .: الرَّْسمثانياً    
ء. كالثوب يً الر   ري ثػى سمي: أى الر   :"ىػ(ّٓٗت:) -ر٘نو ا- قاؿ ابن فارس :غةِ في الل   الرَّْسم   

ىو ما لصق باألرض  :كقيل ،من اآلثار ىو ما ليس لو شخصه  :كقيل ،(ٕ) طادلرسمي: ادلخط  
                                                           

 .(ِّْ/ُ)، البن دريرد ٗنهرة اللغة (ُ)
 .(ِٓٗ/ْ)، البن األثًن النهاية يف غريب احلديث كاألثر (ِ)
 .(ْٖٓ/ِ)، بالقاىرة العربية اللغة رلمع ادلعجم الوسيط (ّ)
التػ ٍفًسًني . " للريء ادلصنوع ميرىب ها ِنلق من خلق ا التمثاؿ: اسمه  ":ىػ(ْٖٔ)ت: -ر٘نو ا- قاؿ الواحدم (ْ)

 .(َُّ/ُٓ) ،البىًسٍيط
اجلامع  ،ما صور على مثل صورة من حيواف أك غًن حيواف" كىو كل" بقولو: ىػ(ُٕٔ)ت:  -ر٘نو ا- فو القرطبكعر     

 .(ِِٕ/ُْ)، ألحكاـ القرآف
ًئكىةي بػىٍيتنا ًفيًو كىٍلبه كىالى صيورىةه  (ٓ)  .(َُِٕ)رقم  ،أخرجو مسلم، كتاب اللٍّبىاًس كىالزٍّينىًة ، بىابي الى تىٍدخيلي اٍلمىالى
ًئكىةي بػىٍيتنا ًفيًو كىٍلبه كىالى صيورىةه أخرجو مسلم، كتاب اللٍّبىاًس كىالزٍّينىًة ، بىا (ٔ)  .(َُِٔ) رقم ،بي الى تىٍدخيلي اٍلمىالى
 .(ّٕٔ/ُ)، رلمل اللغة البن فارس (ٕ)
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 ,(ُ) باألرض الصقان  ا كأبقى فيها أثران اىى فى عى  :ارالدٌ  الغيثي  كرسمى  ،وـه سي م كري أرسي  كاجلمعي  ،منها
 (ِ). اـ: من ينقش األلواحس  كالرٌ 
  : الصطالحفي االرَّْسُم    
أىك  أىك صوران  من يرسم بالقلم أشكاالن  :ساـالرٌ ك  ،وهأىك شخص بالقلم كحن ٕنثيل شىٍيءىو    

 (ّ).خيطيوطنا
باليد.  صوير ادلسطح، إذا كاف معموالن التٌ  ورة ادلسطحة، أكّنعىن: الصٌ سم الرٌ تستعمل كلمة ك    

 (ْ) .، أك شجرةن نسانان ، أك إقاؿ: رست داران بل يي  .ورة الفوتوغرافية رسان كال تسمى الصٌ 
 .  الرَّْقمُ  ثالثاً:   
سورة ] چڀ      ٺ   ٺٹ ٹ چ  ،أرقاـ عوٗنك اء كسكوف القاؼ، بفتح الرٌ  :غةِ في الل   الرَّْقمُ    

 (ٓ). مكتوبه كتاب  :أم ،[ٗ اآلية :ادلطففٌن
 اخٍلط  : ٍقمي الر  ك  .فهو رقمه  يى شً قمى ككي ري  كل ثوبو :" ىػ(ّٓٗ: ت) -ر٘نو ا- قاؿ ابن فارس   

  (ٔ)."الغليظ كالعالمة كاخلتم كىمىا يٍكتب على الثػٍّيىاب كىغىًنىىا
 : الصطالحالرَّْقُم في ا   
سواء أكانت  سطح بإضافة أشكاؿ ْنميلية إليو،غًن ادل ح أكىو ْنميل الريء ادلسط     

 (ٕ). أك غًن ذلك أك صوران  ىندسيةن  أشكاالن 
 سم بالقلم على الورؽكالر   ،كالتطريز على الثوب ،لو ال ظل   رسمو  كل  " :بأنٌو الفقهاءفو كعر     

: ًإف  ، صىاًحًب رىسيوًؿ الل ًو  عىٍن أىِب طىٍلحىةى البخارم يف صحيحو أخرجو  ما كمنو ،(ٖ) ، قىاؿى
: رىسيوؿى الل ًو  : مثي  اٍشتىكىى زىٍيده، فػىعيٍدنىاهي، فىًإذىا قىاؿى بي « ِإنَّ الَمالَِئَكَة اَل َتْدُخُل بَ ْيًتا ِفيِو الص ورَةُ »قىاؿى ٍسره

                                                           

 .(ُِْ/ُِ) ،البن منظور لساف العرب؛ ك (ّْٗ/ٖ)، البن سيده اكم كايط األعظم (ُ)
 .(ِٗٓ/ِّ)، للزبيدم تاج العركس من جواىر القاموس (ِ)
 .(ّْٓ/ُ)، رلمع اللغة العربية الوسيطادلعجم  (ّ)
 .(ٓٗ/ُِ)، ادلوسوعة الفقهية الكويتية (ْ)
 .(ِِٓ/ُ) ،معجم لغة الفقهاء (ٓ)
 .(ّٔٔ/ُ)، ادلعجم الوسيط؛ ك (ِّٗ/ ُ)، رلمل اللغة البن فارس (ٔ)
 .(ٓٗ/ُِ)، ادلوسوعة الفقهية الكويتية (ٕ)
 .(ِِٓ/ُ)، معجم لغة الفقهاء (ٖ)
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: أىملٍى سنيٍربٍنىا زىٍيده عىًن الص وىًر يػىٍوـى  عىلىى بىاًبًو ًستػٍره ًفيًو صيورىةه، فػىقيٍلتي لًعيبػىٍيًد الل ًو، رىبًيًب مىٍيميونىةى زىٍكًج الن ًبٍّ 
: األىك ًؿ؟ فػىقىاؿى عيبػىٍيدي الل ًو: أىملٍى تىٍسمىعٍ   (ُ).«ِإالَّ َرْقًما ِفي ثَ ْوبٍ »وي ًحٌنى قىاؿى

 .: النَّْحتُ رابعاً    
ينًحتيها كيٍنحىتيها  :اخلربالٌنجار  حنت :يػيقىاؿك  ،رر كالقررالنٌ ىو : غةِ في الل   النَّْحتُ    

 چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  .يػىٍنًحتيو: قطعو :فانٍػتىحىتىٍت. كحنت اجلبل

ٍيئا :يػيقىاؿ حنتو ،[ِٖ اآلية :]سورة احلجر  (ِ). أىخذ ًمٍنوي بادلنحات شى
 :  الصطالحالنَّْحُت في ا   
ة كاإلزميل أك السكٌن، حَّت يكوف ما األخذ من كتلة صلبة كاحلجر أك اخلرب بأداة حادٌ    

 (ّ).كل ادلطلوب، فإف كاف ما بقي شنثل شيئا آخر فهو ٕنثاؿ أك صورةيبقى منها على الرٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ٖٓٗٓ)رقم  ًكتىابي اللٍّبىاًس ،بىابي مىٍن كىرًهى القيعيودى عىلىى الص ورىًة، ،أخرجو البخارم (ُ)
َّمع اللغة  ادلعجم الوسيط؛ ك (ِْٕ/ّ)، البن سيده اكم كايط األعظم؛ ك ( َٖٔ/ُ) ،رلمل اللغة البن فارس (ِ)

 .(َٔٗ/ِ)، العربية
 .(ٓٗ/ُِ)، ادلوسوعة الفقهية الكويتية (ّ)
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َ
ن
ِّ
 مما انس

ىِير يتعهق
ْ
ص
َّ
 .تانت
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ةِ ما ورد يف ثحث انثاني : امل
َ
ن
ِّ
انس

َ
ابِ و

َ
ىِيرت مما يتعهق انكِت

ْ
ص
َّ
 :انت

ىِيرتمما يتعهق  كتابِ ما ورد يف ان املطهة األول:
ْ
ص
َّ
  :انت

 ا اشتق منو:وم "صّور"اآليات التي وردت  بلفظ أوالً:    
على كىي على ترتيب ادلصحف  ",صّور"بلفظ  ت يف القرآف الكرميىناؾ آيات كثًنة كرد   

 الٌنحو التايل :
ک     ک    گ        گ   گ        گ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کٹ ٹ چ  .ُ

 (ُ).كأنثى أم: سنلقكم كما يراء يف األرحاـ من ذكرو  ،[ٔ اآلية آؿ عمراف:]سورة چڳ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ٹ ٹ چ  .ِ

يف  ق(ٖٔ)  قاؿ ابن عباس. [ُُ اآلية :األعراؼ]سورة  چى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ   
ورناكم يف خلقناكم يف صلب آدـ، مث صٌ  ":﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿:قولو تعاىل
 (ِ) ".هاتأرحاـ األمٌ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڳ  ڳ    ڱ  ٹ ٹ چ .ّ

ھ  ھ  ھ   ے    ھہ  ہ  ہ  ہۀ ڻ  ڻ  ۀ 

  (ّ) .أم: أحكم خلقكم ﴾ڻ  ڻ  ﴿؛[ْٔ اآلية غافر:]سورة  چے  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ەئى   ائ   ائ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ ٹ ٹ  .ْ

 [.ِْ اآلية احلرر:]سورة  چۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ     ۆئۆئ
قاؿ: فة اليت يريدىا، يي أم: الذم ينفذ ما يريد إرناده على الصٌ  چۉ  ې  ې  ې   چ   

ثة األساء اليت يف ، كىذه الثالمث تصويران  مث برءان  يكوف خلقان  و، فأكالن أك مثالي  األمرً  ىذه صورةي 
 (ْ).سورة احلرر يف خإنتها 

                                                           

 .(ٔ/ِ) ،قرآف العظيم البن كثًنتفسًن ال (ُ)
 .(ُٕٔ/ِ) ،تفسًن القرآف للسمعاين (ِ)
 (ُِِ/ ّ)، ُنر العلـو للسمرقندم (ّ)
 (ُِّ/ُ)للحكمي،  معارج القبوؿ بررح سلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ (ْ)
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أم: الذم إذا ": (ىػْٕٕ )ت: -ر٘نو ا- قاؿ ابن كثًن من أساء ا احلسىن، :چ ې  چ   
  (ُ). "ورة اليت سنتاركالصٌ  ،فة اليت يريدأراد شيئا قاؿ لو: كن فيكوف على الصٌ 

چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃڃ ڄ  ڄ  چ ٹ ٹ  .ٓ

 [.ّ اآلية تغابن:ال]سورة چ

 (ِ)يعين: خلقكم على أٗنل صورة. ﴾ڃ  ڃ﴿يعين: خلقكم،  ﴾ڃ﴿   
  [.ٖاآلية  االنفطار:]سورة  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ چ   .ٔ

 (ّ)". أىم: من شبو أىب كىأـ كىعم كخاؿ" :ىػ(ْٖٗ)ت: -ر٘نو ا- قاؿ السمعاين
ٍـّ  معتدؿو  مستقيمو  سنلقو على شكل حسنو  أم:: "-ر٘نو ا-كقاؿ ابن كثًن  ، حسن تا

 (ْ)". ادلنظر كاذليئة
 وخالصة القول :   

ر كىي تقرٌ  ،"صٌور" ّنعىن اخللق كاإلرنادابقة كرد فيها لفظ كر من اآليات السٌ ٗنيع ما ذي  إفٌ     
 رىم، فال زنل  خالقهم كمصوٍّ فهو ، ا تصوير اخللق ىو من ًقبل  : أف  كىيمهمةن  عقيدةن 
؛ دلا ريعة لتصوير ذكات األركاحة ٓنرمي الرٌ ، كمن ىنا علمنا علٌ و تعاىلل على ربٍّ د  أف يتع ألحدو 

فقد  ،ما ال يكوف لسائر أىل الكبائر استحقوا من العذاب، ففيو من ادلضاىاة خللق ا 
بَُو اهلل َمْن َصوََّر ُصورًَة » :قاؿ رسوؿي ا  قاؿ:أنو   ابن عباسعن  أخرج البخارم َعذَّ

ُفَخ ِفيَها الر ْوح َوَما ُىَو بَِناِفخٍ بِ   (ٔ). (ٓ).«َها يَ ْوَم الِقَياَمِة َحتَّى يَ ن ْ
 .التَّْصوِيراآليات التي تحمل معنى ثانياً:    
 :"التماثيل"اآليات التي ورد فيها لفظ أوالً:    

                                                           

 .(َٖ/ٖ)، البن كثًن تفسًن القرآف العظيم (ُ)
 .(ْٓٓ/ّ) للسمرقندم، ُنر العلـو (ِ)
 .(ُْٕ/ٔ)، رآف للسمعاينتفسًن الق (ّ)
 .(ّْْ/ٖ) ،البن كثًن تفسًن القرآف العظيم (ْ)
 .(ُٖٔٓ) ، رقميـو القيامة أف ينفخ فيها الركح كلفباب من صور صورة   كتاب اللباس، ،أخرجو البخارم (ٓ)
يعة أحكاـ التصوير يف الرر ك  ؛(ُٖٔ/ِ)،لعبد ا الغنيماف شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم ينظر: (ٔ)

 .و (ٕص ) ،لعبد الر٘نن عبد اخلالق
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 چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ٹ ٹ چ  .ُ

 [.ُٕ اآلية مرمي:]سورة 
: ﴾ڎ  ڎ   ڈ ﴿ ،بور كترٌ صو  فتٌ : ﴾ڌ﴿؛ ل يعين جربي: ﴾ڍ   ڍ      ڌ  ﴿   

  (ُ)معتدالن تامًّا.
 األنبياء:]سورة چھ  ھ  ھ    ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲ ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چ  .ِ

   [.ِٓ اآلية
، بال ركحو  أهنا صوره ك  ،و ضالذلم فيما يعبدكف من األصناـألبيو كقوم  إبراىيم بٌن  

 (ِ). ال تنفع، فكيف تعبد؟مصنوعة ال تضر ك 
  ەئ ائ    ەئ    ې   ې  ې  ى    ى  ائ      ۉ  ۉ   ېٹ ٹ چ  .ّ

 [.ُّ اآلية سبأ:]سورة  چېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ۆئۇئ   وئ    وئ  ۇئ
 على أف   كيف ىذا دليله  ،كاف يتخذ التماثيل ف ا سليما اآلية الكرشنة أف نبٌ نت بيٌ    
شريعة من  كمن ادلعلـو أف   ،ريعة اإلسالميةبالرٌ  سخ احلكمي ني مث  ،يف شريعتهم كاف جائزان  اذىاأنٌ 

مان فيكوف أناذ التماثيل زلرٌ  ،جد ىذا الناسخ، كقد كي قبلنا إدنا تكوف شريعة لنا إذا مل يرد ناسخه 
 . يف شريعتنا قطعان 

ف كزلاربة ما كانت العرب تفعلو من عبادة األكثا ،رؾة الرٌ عير ذ سخ سد  النٌ من  ةعل  الك    
 (ّ) .كاألصناـ

 "األنصاب":اآليات التي ورد فيها لفظ ثانيا: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  .ُ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

چ  چ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ

                                                           

 .(ُِْ/ُْ)، للواحدم التػ ٍفًسًني البىًسٍيط (ُ)
 .(ََِ/ٕ)، للقاسي زلاسن التأكيل ينظر: (ِ)
التفسًن ، ك (َْٔ/ِ)، للصابوين ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـك  ؛(ِٕٔ/ُ) ،تفسًن آيات األحكاـ للسايس (ّ)

 .(ُٕٓ/ِِ)، للزحيلي رريعة كادلنهجادلنًن يف العقيدة كال
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ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 [.ّاآلية  :]سورة ادلائدة چک  ک  ک  گ  گ     کڑ  ڑ
،  (ُ) يػيٍعبد من دكف ا من حجر، أك شجر، أك كثنو، أك قربو ل: كل ما نيًصب صابي األنٌ    

، ككانت  بدـ الذبائحا يلٌطخوهنمث  ،هاليقرابٌن عاليذُنوف ك  كانوا ينصبوهنا حوؿ الكعبة،
وشة، ِنالؼ األكثاف فإهٌنا حجارة كىي حجارة غًن منق ,(ِ)صبني  حيٍّ  فلكلٍّ  ،كثًنةن 

 (ّ). منقوشة
ىي قداح كانوا يىستقسموف ُّا يف األيمور؛ أم يطلبوف  )):س كأما األزالـ: فقاؿ ابن عبا   

 (ْ).(( ُّا ًعٍلمى ما قيًسم ذلم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ   .ِ

 :[َٗ اآلية ادلائدة: ]سورة چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
الفالح ال  إفٌ ك  ،ا رجسه ا من عمل الريطاف، كأهنٌ كسنرب أهنٌ  تعاىل ىذه األشياء القبيحة، يذـ     

كىو: ٗنيع  كادليسر ؛اه بسكره: كل ما خامر العقل أم: غط  واخلمر كى :كىي ،هايتم إال بّتك
نداد كاألنصاب اليت ىي: األصناـ كاأل ؛من اجلانبٌن، كادلراىنة كحنوىا ادلغالبات اليت فيها عوضه 

كحنوىا، شلا يينصب كييعبد من دكف ا، كاألزالـ اليت يستقسموف ُّا، فهذه األربعة هنى ا عنها 
  (ٓ)اعية إىل تركها كاجتناُّا.كزجر، كأخرب عن مفاسدىا الدٌ 

 :[ّْ اآلية ادلعارج:]سورة  چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ  .ّ
يقوؿ: كأهنم  ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ﴿كقولو: ؛: كاحدىا جدثكىي القبور : ﴾ڤ  ڤ    ڤ      ڦ ﴿   

 . قد نيصب ذلم يستبقوف إىل عىلىمو 
 

                                                           

 .(ُّٖٔ/ُُ)، األساس يف التفسًنك  ؛(ّٕٓ/ُ)البن القيم،  إغاثة اللهفاف يف مصايد الريطاف (ُ)
التحرير ، ك (َُٖ/ْ)، عمدة احلفاظ يف تفسًن أشرؼ األلفاظك  ؛(ُِٕ/ْ) ،ينظر: أحكاـ القرآف للجصاص (ِ)

 .(ْٗ/ٔ)للطاىر ابن عاشور،  كالتنوير
 .(ّْٔ/ُ)، تفسًن آيات األحكاـ للسايس :رينظ (ّ)
 .(ّٕٓ/ُ)البن القيم،  إغاثة اللهفاف يف مصايد الريطاف (ْ)
 .(ِّْ/ُ)البن سعدم،  تيسًن الكرمي الر٘نن يف تفسًن كالـ ادلناف :ينظر (ٓ)
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 "األصنام":اآليات التي ورد فيها لفظ ثالثاً: 
ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٹ ٹ چ  .ُ

 :[ْٕ اآلية األنعاـ:]سورة  چٺ  ٺ 
وحيد، كهنيو عليو يف حاؿ دعوتو إىل التٌ  مثنيان  م ىيإبراذكر ا تعاىل يف اآلية قصة    

كليس ذلا من  ،ال تنفع كال تضر  اليت  ،صناـ، كهنيو لو عن عبادة األويبأل وكعظك  رؾ،عن الرٌ 
 (ُ).األمر شيء

ڀ    ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀٹ ٹ چ   .ِ

 [:ُّٖ اآلية األعراؼ:ة ]سور  چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ
حٌن جاكزكا البحر، كقد رأكا من آيات  ى ا قالو جهلة بين إسرائيل دلوسسنرب تعاىل عمٌ     

 ﴾ڀ    ڀپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ﴿ ،ركاأم: فمٌ   ﴾ٻ ﴿ ؛ا كعظيم سلطانو ما رأكا
قالوا: ف ،على صور البقر كانوا يعبدكف أصنامان ك  ،قاؿ بعض ادلفسرين: كانوا من الكنعانيٌن

 (ِ).أم: ْنهلوف عظمة ا كجاللو﴾ ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ﴿
ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ   .ّ

  [:ّٓ اآلية إبراىيم:]سورة  چڦ  ڦ  
 ﴿أىٗنعيوا أىف اٍلبػىلىد ىيوى مىك ة، كىقىولو: ﴾ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿قػىٍولو:    

 ا أىمن.أىم: ذى  ﴾ڤ  
 ،من عبىادىة اأٍلىٍصنىاـ دين كىبين  مىٍعنىاهي: بعٍّ  ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴿كىقىولو:   

ما ىو  ر من أسباب حرمتو قدران رع كيسٌ ، فحرمو ا يف الرٌ كقدران  فاستجاب ا دعاءه شرعان 
، حَّت إنو مل يي   (ّ) قصمو ا كما فعل بأصحاب الفيل كغًنىم.بسوء إال   ه ظامله دٍ رً معلـو

  [:ٕٓ اآلية األنبياء:]سورة  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  ٹ ٹ چ   .ْ

                                                           

 .(ِِٔ/ُ)سعدم، البن  تيسًن الكرمي الر٘نن يف تفسًن كالـ ادلناف؛ ك (ُٕٓ/ُ)، التفسًن الوسيط للزحيلي ينظر: (ُ)
 .(ْٕٔ/ّ)، البن كثًن تفسًن القرآف العظيم :ينظر (ِ)
 .(ِْٔ/ُ)البن سعدم،  تيسًن الكرمي الر٘نن يف تفسًن كالـ ادلنافك  ،(ُُٗ/ّ) ،تفسًن القرآف للسمعاين ينظر: (ّ)
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على  أصنامهم، أم: ليحرصنٌ  أسعو بعض قومو ليكيدفٌ  قسمان   ىيم إبراأقسم اخلليل    
 (ُ) سنرجوف إليو. ككاف ذلم عيده  ؛وا  مدبرين أم: إىل عيدىمول  أذاىم كتكسًنىم بعد أف يي 

 [:ُٕ اآلية الرعراء:] سورة  چڻ  ڻ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ   .ٓ
ما الذم تعبدكنو؟ ما  » على قومو عبادة األصناـ، كقاؿ ألبيو كقومو: م أنكر إبراىي   

 يستحق العبادة يف ليلفت نظرىم إىل أف ما يعبدكنو ال «ماثيل اليت أنتم ذلا عاكفوف؟ىذه التٌ 
ا يف نفوسهم من االبتهاج كاالفتخار فأجابوه مقرين بعبادة األصناـ، كمظهرين دل؛ شرع كال عقل

 (ِ).﴾ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   ﴿ُّا:
 "النحت"اآليات التي ورد فيها لفظ  رابعاً: 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ   ٻ   ٹ ٹ چ  .ُ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ       ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺڀ 

 [:ْٕ اآلية األعراؼ:] سورة  چڤ  ڤ  
فأرسل ا  ،تدين بعبادة األصناـكانت ك  ، احلجاز كالٌراـر بٌنجٍ باحلً  تٖنود سكنقبيلة    

احلجر كاخلرب  برمي  :حتالنٌ  :﴾ٺ   ٺ  ٺ﴿:كقولو؛ كرسوالن  نبيٌان   إليهم صاحلان 
  (ّ).سلصوصو  على تقديرو  بآلةو 

 [:ِٖ اآلية احلجر:]سورة  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ٹ ٹ چ   .ِ
: النػ ٍقري بادلعاك  ﴾گ  گ   ڳ  ﴿     (ْ) ًؿ كحنوًىا يف احلجارًة.كالنحتي

 [:ُْٗ اآلية الرعراء:] سورة  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ  .ّ
  (ٓ).((حاذقٌن بنحتها)) : قاؿ عطاء، عن ابن عباس   

   [:ٓٗ اآلية الصافات:] سورة  چے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳ ٹ ٹ چ   .ْ

                                                           

 .(ّْٖ/ٓ) ،البن كثًن تفسًن القرآف العظيم (ُ)
 .(ُٔٔ/ُٗ) ، للطاىر ابن عاشور التحرير كالتنوير :ينظر (ِ)
 .(ٖٓٔ/ُ)، التفسًن الوسيط للزحيليك  ؛(َِِ/ٖ)، للطاىر ابن عاشور لتحرير كالتنويرا :ينظر (ّ)
 .(ٔٔٓ/ّ)، للعيليمي فتح الر٘نن يف تفسًن القرآف (ْ)
 .(َُٓ/ُٕ)، للواحدم طيسالتفسًن الب (ٓ)
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كانت   أصنامهم على أف   فهذا يدؿ   ،﴾ۓ  ۓ  ﮲  ﴿:موِننا م إبراىي ذلم قاؿ   
 (ُ).معمولة ذلم، أنذكىا من النحاس كاحلديد كاخلرب

 "األوثان"اآليات التي ورد فيها لفظ خامساً:    
ۅ   ۉ    ۅڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ   .ُ

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ىېۉ  ې  ې  ې  

 [:َّ اآلية احلج:] سورة  چۇئ   وئ

ككصف األكثاف  بث كالقذارة،جس: حقيقتو اخلكالرٌ  ﴾ى   ائ  ائ  ەئ ﴿   
 ،فوس ّننزلة تعلق اخلبث باألجسادىيتها يف النٌ لكوف اعتقاد إال ؛معنومٌّ  جس أهنا رجسه بالرٌ 

 (ِ) .بليغه  جس عليها تربيوه فإطالؽ الرٍّ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڦ ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ ٹ چ   .ِ

 ڍ   ڍ   ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ

 [:ُٕالعنكبوت: ] چڌ  
إماـ احلنفاء: أنو دعا قومو إىل عبادة ا  م ىل عن عبده كرسولو كخليلو إبراىيسنرب تعا   

أخربىم مث  كحده ال شريك لو، كاإلخالص لو يف التقول، كطلب الرزؽ منو كحده ال شريك لو،
تلقتم أنتم ذلا أساء، سيتموىا آذلة، ا اخكإدنٌ  كال تنفع، ال تضر   األصناـ اليت يعبدكهنا كاألكثاف أف  
 (ّ) ا ىي سللوقة مثلكم.كإدنٌ 

ڄ  ڄ    ڄٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ   .ّ

ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

 [.ِٓ اآلية العنكبوت:]سورة  چڇ  ڍ  ڍ  

                                                           

 .(ِٗٓ/ٓ)، للعليمي فسًن القرآففتح الر٘نن يف تك  ؛(ٕٕ/ُٗ)، للواحدم التػ ٍفًسًني البىًسٍيط ينظر: (ُ)
 .(ِّٓ/ُٕ)للطاىر ابن عاشور،  لتحرير كالتنويراينظر:  (ِ)
 .(ِٗٔ/ٔ)، البن كثًن تفسًن القرآف العظيم :ينظر (ّ)
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ا إدنٌ »م األكثاف: هم، يف عبادهتًً صنيع وءً على سي  ان ذلم كموِنٌ  عان لقومو مقرٍّ  يم يقوؿ إبراى   
منكم، بعضكم لبعض يف احلياة  كألفةن  أنذمت ىذه لتجتمعوا على عبادهتا يف الدنيا، صداقةن 

 (ُ). «الدنيا
يف  كذكر عابديها ماثيل كاألصناـ،القرآف الكرمي ذكر األنصاب كالتٌ  إفٌ  وخالصة القول:   

كمن أجل  ،كأهنا ال تنفع كال تضر ، حقارهتاكبٌن   ،كضعف العقل ،قصالذـ كاجلهل كالنٌ معرض 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ ؛ (ِ)وحيدبالتٌ  -عليهم الصالة كالسالـ-سل الرٌ  ذلك أرسل ا 

ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 [.ٗٓ اآلية األعراؼ:]سورة  چ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُِٕ/ٔ) كثًن، البن العظيم القرآف تفسًن: ينظر(ُ)
 .(ْص ) ،اخلالق عبد الر٘نن بدلع أحكاـ التصوير يف الرريعة اإلسالمية :ينظر (ِ)
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 انثاني: ما ورد يف املطهة 
ُّ
 انس
َّ
ىِير. ةِ ن

ْ
ص
َّ
 مما يتعهق تانت

كشنكن  ،لذا اقتصرت على بعض الصحيح منها ،ث اليت كردت يف ىذا ادلطلب كثًنةاألحادي   
 تقسيمها ُنسب موضوعاهتا إىل:

 :ول إليو الصور من الشركتؤ  وردت بشأن ماالتي حاديث األأوالً:    
ذىكىرى بػىٍعضي ًنسائًو كىنيسىةن  الن ًب   قاىلت: لىم ا اٍشتىكىى -رضي ا عنها-عىٍن عائًرةى  -ُ   

بىيبىةى  ا: ماريةى، ككانىٍت أيـ  سىلىمىةى كىأيـ  حى أىتىتا أىٍرضى احلىبىرىًة، فىذىكىرىتا  (ُ)رأينىها بًأىٍرًض احلىبىرىًة، يػيقىاؿي ذلى
 : ُم الرَُّجُل الصَّالُح, َسوَّوا أولئَك إذا ماَت ِفيهِ »ًمٍن حيٍسًنها كىتىصاكيىر فيها، فػىرىفىعى رىأسىوي فػىقىاؿى

 (ِ).«على قَ ْبرِِه َمْسِجًدا, ثُمَّ َصوَُّروا فيِو تِْلَك الص َوَر, أولَِئَك ِشراُر الَخْلِق ِعْنَد اهلل
 :الشَّْرحُ    

كنيسة الإىل احلبرة فيمن ىاجر، كرأتا يف  -رضي ا عنهما- سلمة حبيبة كأـٌ  أـٌ  ىاجرت
احلديث يف ك  يرجى خًنىم كنفعهم، ،اس على أهنا معبوداتىا النٌ يسجد عند ،ٕناثيل مصورة

  (ّ).بعد موتو ما حدث مع غًنه مأف زندث معهتو من مٌ أل ذ لرسوؿمن اتنبيو 
ُرُك في بَ ْيِتِو َشْيئاً ِفيِو َتَصاليبُ  َأنَّ النبيَّ : -رضي اي عنها-عىن عائرةى  -ِ     َلْم َيكْن يَ ت ْ

 (ْ).إال نَ َقَضوُ 
  :الشَّْرحُ    
 يرمل ادللبوس كالستور كالبسط كاآلالت كغًن ذلك. ":مل يكن يّتؾ يف بيتو شيئان ": اقوذل   
ثوب أك غًنه، كالصليب فيو  صورة صليب من نقشً  ؛أم: "تصاكير" "فيو تصاليب": اقوذلك    

 تعبده النصارل.، صورة عيسى 
ترؾ  :كادلعىن .اأهتىيا، غًن  صورهت :: أمبفتح النوف كالقاؼ كالضاد ادلعجمة "نقضو": اقوذلك    

ه ما فيو  ف كاف فيو فليغًن صورتو .فإ ،ٕناثيل كتصاكير يف ادللبس كغًن 
 فادلعىن ادلراد من احلديث :   

                                                           

 .(ُٔٓ/ٕ)، منحة البارم بررح صحيح البخارم :ينظرىي رملة بنت أِب سفياف. : أـ حبيبةك  ؛ىي ىند: أـ سلمة  (ُ)
 .(ُِٕٔ)رقم  أخرجو البخارم ، كتاب: اجلنائز، باب: بناء ادلسجد على القرب، (ِ)
 .(ُِّ/ّ)، دلوسى شاىٌن فتح ادلنعم شرح صحيح مسلم :ينظر (ّ)
 .(ِٓٗٓ)رقم بىابي نػىٍقًض الص وىًر،  ًكتىابي اللٍّبىاًس، أخرجو البخارم، (ْ)
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من التصاكير ارمة، يف  يكوف فيو شيءه  ، أال  د بيتو يف ملبسو كمسكنوكاف يتفق    النب  أف     
 (ُ)ملبسو كمسكنو.

  لمصورين:فيها الوعيد ل وردالتي حاديث األياً: ثان   
ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذابًا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة »: رىسيوؿي اً قاؿ   عبد ا بن مسعودعن  -ُ   

  (ِ).«اْلُمَصوُِّرونَ 
  :الشَّْرحُ    
؛ تعبد من دكف االصور كانت  ر ألف  إدنا عظمت عقوبة ادلصوٍّ " :-ر٘نو ا- قاؿ اخلطاِب   

 (ّ)." كادلراد بالصور ىنا التماثيل اليت ذلا ركح ،ظر إليها يفنت كبعض النفوس إليها ٕنيلالن   كألف  
ًإينٍّ ًإٍنسىافه ًإدن ىا مىًعيرىيًت ًمٍن صىنػٍعىًة  !يىا أىبىا عىب اسو  ":الن ئقىايسألو  عىب اسو جاء رجل البن  -ِ   

ًذًه الت صىاًكيرى  كىًإينٍّ أىٍصنىعي  ،يىًدم ٍعتي رىسيوؿى الل ًو  )):فػىقىاؿى اٍبني عىب اسو  "؛ىى  الى أيحىدٍّثيكى ًإال  مىا سًى
ٍعتيوي يػىقيوؿي  ،يػىقيوؿي  ُفَخ ِفيَها الر وَح َولَْيَس بَِناِفٍخ » :سًى بُُو َحتَّى يَ ن ْ َمْن َصوََّر ُصورًَة فَِإنَّ اللََّو ُمَعذِّ

كىزٍنىكى ًإٍف أىبػىٍيتى ًإال  أىٍف تىٍصنىعى فػىعىلىٍيكى  :ا الر جيلي رىبٍػوىةن شىًديدىةن كىاٍصفىر  كىٍجهيوي فػىقىاؿى فػىرىبى  ؛«ِفيَها أََبًدا
ا الر جىًر    (ْ). (( كيلٍّ شىٍيءو لىٍيسى ًفيًو ريكحه ًُّىذى

  :الشَّْرحُ    
اقولو: "    اأم: ال شنكنو النٌ  "بنافخ فيها أبدن  رين يف اآلخرة، عقوبة ادلصوٍّ احلديث يبٌنٍّ ك ؛ فخ أبدن

الصور  ألف   ؛تحرمي الصورت الرريعة اإلسالمية بلقد جاءك  حيث يؤمر ادلصور بنفخ الركح فيها،
 (ٓ).من أجل ذلك  صورمت الرٍّ فحي يف اجلاىلية، عبد تي  اليت فيها األركاح كانت

ٍعتي الن ًب  ىيرىيٍػرىةى  أىِبعن  -ّ    : سًى : ، قىاؿى َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ﴿:قَاَل اللَُّو » يػىقيوؿي
  (ٔ).« ﴾َذَىَب َيْخُلُق َكَخْلِقي, فَ ْلَيْخُلُقوا َذرًَّة َأْو لَِيْخُلُقوا َحبًَّة َأْو َشِعيَرةً 

                                                           

 منحة البارم بررح صحيح البخارم؛ ك (ُّٓ/ُِ)، للكرماين : الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارمينظر (ُ)
 .(ُُٗ/ِ)للروكاين،  نيل األكطار؛ ك (ُُْ/ٗ)، لزكريا األنصارم

 .(َٓٗٓ) رقم ،ادلصىوٍّرًينى يػىٍوـى الًقيىامىةً  كتاب اللباس، بىابي عىذىابً  أخرجو البخارم، (ِ)
 .(ّْٖ/َُ)البن حجر العسقالين،  فتح البارم شرح صحيح البخارم (ّ)
 .(ِِِٓ)رقم  ًر ال يًت لىٍيسى ًفيهىا ريكحه،أخرجو البخارم، ًكتىابي البػيييوًع، بابي بػىٍيًع الت صىاًكي (ْ)
 .(ِٕٔ/ْ)، منحة البارم بررح صحيح البخارمك  ؛(ّٔٓ/ُْ)، ادللقنالبن  ينظر:التوضيح لررح اجلامع الصحيح (ٓ)
: }كىالل وي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى{، (ٔ)  .(ٕٗٓٓ)رقم  أخرجو البخارم، ، ًكتىابي التػ ٍوًحيًد، بىابي قػىٍوًؿ الل ًو تػىعىاىلى
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 :الشَّْرحُ    
من  أظلمي  و ال أحدى أن   سي على لساف نبيو زلمد دٍ سنربنا ا تعاىل يف ىذا احلديث القي    

سنلقوا مثل  بأف   الذين أرادكا بتصويرىم أف يراُّوا ا يف خلقو، مث يتحداىم رين، ادلصوٍّ 
  (ُ)لرأهنم. ذلم كٓنقًنان  احلنطة أك الرعًن، كذلك تعجيزان  النباتية كىي حبةي  أضعف سللوقاتو

:  أىف  رىسيوؿى الل ًو  -رىًضيى الل وي عىنػٍهىا-عىٍن عىاًئرىةى  -ْ    َب َىِذِه الص َوِر ِإنَّ َأْصَحا»قىاؿى
بُوَن يَ ْوَم الِقَياَمِة, َويُ َقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ    (ِ). « يُ َعذَّ

 :الشَّْرحُ    
وا ما أحيي " :هتكمنا كتعجيزنافيقاؿ ذلم   احلديث عذاب من يعمل الصور يـو القيامة،يبٌنٍّ    

 (ّ)."خلقتم
:  ، عىًن الن ًبٍّ  عىًن اٍبًن عىب اسو ك  -ٓ    َلْم يَ َرُه ُكلَِّف َأْن يَ ْعِقَد (ٗ)َمْن َتَحلََّم ِبُحْلٍم »، قىاؿى

 بَ ْيَن َشِعيَرتَ ْيِن, َوَلْن يَ ْفَعَل, َوَمِن اْسَتَمَع ِإَلى َحِديِث قَ ْوٍم, َوُىْم َلُو َكارُِىوَن, َأْو يَِفر وَن ِمْنُو,
ُفَخ ِفيَها, َولَْيَس يَ ْوَم الِقَياَمِة, َومَ  (٘)ُصبَّ ِفي ُأُذنِِو اآلُنكُ  ْن َصوََّر ُصورًَة ُعذَِّب, وَُكلَِّف َأْن يَ ن ْ

 (ٔ).«بَِناِفخٍ 
 :الشَّْرحُ    

 ر ىو الذم يصور أشكاؿ احليواف فيحكيها بتخطيطو ادلصوٍّ " :ىػ(ّْٕ) -ر٘نو ا- يًب الطٍّ قاؿ 
خلواتيم كحنوىا، فإين جر كيعمل التداكير كاقاش الذم ينقش أشكاؿ الرٌ ا الن  ، فأم  ذلا كتركيلو 

فيما يلهى  كداخالن  أرجو أف ال يدخل يف ىذا الوعيد، كإف كاف ٗنلة ىذا الباب مكركىان 
 مت العقوبة يف الصورة؛ ألهنا تعبد من دكف ا فالنظر إليها يفنت،كإدنا عظٍّ  ؛كيرغل ّنا ال يعين

                                                           

 .(َْْ/ُ)، للقرعاكم اجلديد يف شرح كتاب التوحيد :ينظر (ُ)
: }كىالل وي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى{،أخرجو الب (ِ)  .(ٕٕٓٓ) رقم  خارم، ، ًكتىابي التػ ٍوًحيًد، بىابي قػىٍوًؿ الل ًو تػىعىاىلى
بن  الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلمك  ؛(ّّٓ/ْ) ،لزكريا األنصارم منحة البارم بررح صحيح البخارم :ينظر (ّ)

 .(ْٔٓ/ُِ)، مد األمٌن اذلررم احلج اج
 .(ُٗٔ/ٔ)، البن عثيمٌن . شرح رياض الصاحلٌنم أم: قاؿ أنو حلم يف نومو كرأل كذا ككذا، كىو كاذبٓنل   (ْ)
للكرماين الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارم  كنوف مضمومة: الرصاص ادلذاب. ة مفتوحةدُّمزة شلدك  :اآلنك (ٓ)
(ِْ/ُّْ). 
 .(َِْٕ)رقم  بي مىٍن كىذىبى يًف حيليًمًو،بىاًكتىابي التػ ٍعًبًًن،  أخرجو البخارم، (ٔ)
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 (ُ) ."فوس حنوىا تنزعكبعض النٌ  
 ها تغيير المنكر .ثالثاً: األحاديث التي ورد في   
َأْن الَ : عىلىٍيًو رىسيوؿي الل ًو  بػىعىثىيًن أىبٍػعىثيكى عىلىى مىا  أىال ))قاؿ:  أىًِب طىاًلبو  ٍبنً  يً عىلً عن  -ُ   

ًرا ُمْشرِفًا ِإالَّ َسوَّيْ َتوُ  ,َتدََع ِتْمثَاالً ِإالَّ َطَمْسَتوُ   (ِ) .((َوالَ قَ ب ْ
  :الشَّْرحُ    
معادلو كجعلتو  تو من سطح األرض، أك أزلتى أزلٍ  :أم "ٕنثاالن إال طمستو أف ال تدعقولو: "   

 مدل اقتداء كاحلديث يبٌنٍّ  مرتفعان عن األرض. :أم "كال قربان مررفان " ؛حجرو  حجران كأمٍّ 
  (ّ)كسد ذرائع الررؾ . للمنكر،  يف فعلو كأمره كهنيو  بالرسوؿ  الصحابة

 .صاويرالة في التّ كراىية الصّ ي  رابعاً: األحاديث التي وردت ف   
تػىرىٍت بًًو جىاًنبى بػىٍيًتهىا، فػىقىاؿى ذلىىا الن ًب   عىٍن أىنىسو  -ُ    ـه لًعىاًئرىةى، سى : كىافى ًقرىا :  قىاؿى
  (ْ).«َأِميِطي َعنِّي, فَِإنَُّو الَ تَ َزاُل َتَصاِويُرُه تَ ْعِرُض ِلي ِفي َصالَِتي»

  :الشَّْرحُ    
ـه قً قولو "    ُّمزة مفتوحة فميم  :أىًميًطي عىينٍّ . ك"سّت بو نقوش فيها تصاكير ،بكسر القاؼ :"رىا

 .أزيلي أم: ،كطاء مهملة مكسورتٌن بينهما ٓنتية ساكنة
كتفريغ الباؿ   ،الةاخلروع يف الصٌ بو من تزاـ لاالعلى ادلسلم  ينبغيدلا  ذكره  احلديث يفك    

 (ٓ) .البيوتمن ور ادلنكر كالصٌ  كإزالة، لرغيي ض دلا عر  كترؾ الت   ،تعاىل
 
 
 

                                                           

 .(ِْٖٗ/ٗ)، شرح الطيب على مركاة ادلصابيح :ينظر (ُ)
 .(ٗٔٗ)رقم  أخرجو مسلم ، ًكتىابي اجلٍىنىائًًز، بىابي اأٍلىٍمًر بًتىٍسوًيىًة اٍلقىرٍبً، (ِ)
 .(ِٓٓ/ْ)، دلوسى الشٌن فتح ادلنعم شرح صحيح مسلم (ّ)
 .(ٗٓٗٓ) رقم بىابي كىرىاًىيىًة الص الىًة يًف الت صىاًكيًر. ابي اللٍّبىاًس،ًكتى  أخرجو البخارم، (ْ)
 (ْْٖ/ٖ)للقسطال ين،  شرح صحيح البخارمإرشاد السارم  (ٓ)
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 وحكم انتصىير, أنىاع: انثانث املثحث   
 :(مطهثان وفيه), منه نىع كم

 روح, نه نيس ما تصىير: األول املطهة   
ه
ُ
 .وحكم

 األرواح, ذوات تصىير: انثاني املطهة   
 .وحكمه
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 :وفيه مطهثان ,أنىاع انتصىير وحكم كم نىع منه :نثاملثحث انثا
 ما نيس نه روح, وحكمه: تصىير :ولاملطهة األ

اجلمادات كاألهنار كاألشجار كاجلباؿ كادلناظر الطبيعية اليت ليست تصوير : إٌف (ُ)قاؿ العلماء   
 كاستدلوا باألحاديث التالية: ،حرمة يف تصويرىاال  بذات ركح،

حٌن سألو الرجل الذم كاف يعتمد  احلديث الذم أخرجو البخارم عن ابن عباس .ُ
ًذًه )) قائالن : يف معيرتو على التصوير ًإينٍّ ًإٍنسىافه ًإدن ىا مىًعيرىيًت ًمٍن صىنػٍعىًة يىًدم كىًإينٍّ أىٍصنىعي ىى

ٍعتي رىسيوؿى الل ًو  :عىب اسو  الت صىاًكيرى فػىقىاؿى اٍبني  ٍعتيوي يػىقيوؿي  الى أيحىدٍّثيكى ًإال  مىا سًى َمْن » :يػىقيوؿي سًى
ُفَخ ِفيَها الر وَح َولَْيَس بَِناِفٍخ ِفيَها أََبًدا بُُو َحتَّى يَ ن ْ فػىرىبىا الر جيلي  ،«َصوََّر ُصورًَة فَِإنَّ اللََّو ُمَعذِّ

كيلٍّ   فَ َعَلْيَك ِبَهَذا الشََّجرِ كىزٍنىكى ًإٍف أىبػىٍيتى ًإال  أىٍف تىٍصنىعى  :كىٍجهيوي فػىقىاؿى  رىبٍػوىةن شىًديدىةن كىاٍصفىر  
 .(ِ) ((شىٍيءو لىٍيسى ًفيًو ريكحه 

: قىاؿى رىسيوؿي الل وً   عن أِب ىريرة دىاكيدى  احلديث الذم أخرجو أبو .ِ أَتَاِني » :قىاؿى
اْلَبارَِحَة فَ َلْم َيْمنَ ْعِني َأْن َأُكوَن َدَخْلُت ِإالَّ أَنَُّو َكاَن َعَلى , فَ َقاَل ِلي: أَتَ ْيُتَك ِجْبرِيُل 

اْلَباِب َتَماثِيُل, وََكاَن ِفي اْلبَ ْيِت ِقَراُم ِسْتٍر ِفيِو َتَماثِيُل, وََكاَن ِفي اْلبَ ْيِت َكْلٌب, َفُمْر ِبَرْأِس 
ْتِر فَ ْليُ ْقَطْع, فَ ْلُيْجَعْل   التِّْمثَاِل الَِّذي ِفي اْلبَ ْيِت يُ ْقَطُع, فَ َيِصيرُ  َكَهْيَئِة الشََّجَرِة, َوُمْر بِالسِّ

 (ّ).«ِمْنُو ِوَساَدتَ ْيِن َمْنُبوَذتَ ْيِن تُوطََآِن, َوُمْر بِاْلَكْلِب فَ ْلُيْخَرْج 
ها سً ؤك ماثيل بعد قطع ري بيحت التٌ ا أي فلمٌ ": ىػ(ُِّ: ت) -ر٘نو ا- الطحاكمقاؿ    

 (ْ)".ذلك على إباحة تصوير ما ال ركح لو ، دؿ  كح مل يبقالر   طع من ذمالذم لو قي 
                                                           

، إال ما ": ، حيث قاؿق(ْْٓ) -ر٘نو ا- القاضي عياض:كمنهم  (ُ) كمذىب العلماء كافة يف الرجر كحنوه ال زنـر
 ،البن ادللقن التوضيح لررح اجلامع الصحيح ."الرجرة ادلثمرة من ادلكركه، كمل يقلو غًنهركم عن رلاىد فإنو جعل 

"كأما تصوير صورة الرجر كرحاؿ اإلبل كغًن ذلك شلا ليس فيو صورة  ق(: ٕٔٔ) -ر٘نو ا- النوكمكقاؿ ؛ (ٓٔٓ/ُْ)
 -ر٘نو ا- عثيمٌن الريخ ابن قاؿ؛ ك (ُٖ/ُْ)للنوكم،  ". ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجحيواف فليس ُنراـ

أك شلا ال  ،كاف شلا ينمو كاألشجار  ،ره سواءالذم ال ركح فيو ال بأس أف يصوٍّ  الذم عليو ٗنهور العلماء أف  " :ق( ُُِْ)
 .(ُْٗ/ٔ)للريخ ابن عثيمٌن،  شرح رياض الصاحلٌن ."ينمو كالرمس كالبحار كالقمر كاألهنار كما أشبهها

 من ىذا البحث. ِّصفحة تقدـ ٔنررنو  (ِ)
 .قاؿ األلباين: صحيحك ( ُْٖٓ) رقم  ًكتىاب اللٍّبىاًس، بىابه يًف الص وىًر، أخرجو أبو دىاكيدى يف سننو، (ّ)
 .(ِِْ/ُُ)، للعيين عمدة القارم شرح صحيح البخارم ؛ كانظر:(ِٕٖ/ْ)للطحاكم،  شرح معاين اآلثار (ْ)
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ٍريقىةن  عىٍن عىاًئرىةى احلديث الذم أخرجو البخارم  .ّ ا اٍشتػىرىٍت دني ًفيهىا تىصىاًكيري فػىلىم ا (ُ)أىنػ هى
ـى عىلىى اٍلبىابً   رىآىىا رىسيوؿي الل و يىا رىسيوؿى  ))ًىيىةى قىالىٍت:كىٍجًهًو اٍلكىرىا فػىلىٍم يىٍدخيٍل فػىعىرىفىٍت يف  قىا

؟ :  ،((الل ًو أىتيوبي ًإىلى الل ًو كىًإىلى رىسيولًًو مىاذىا أىٍذنػىٍبتي ؟ فػىقىالىًت: «َما بَاُل َىِذِه الن ْمُرَقةِ »قىاؿى
ا)) ِه الص َوِر ِإنَّ َأْصَحاَب َىذِ »: . فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو ((اٍشتػىرىيٍػتػيهىا لًتػىٍقعيدى عىلىيػٍهىا كىتػىوىس دىىى

بُوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َويُ َقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ   (ِ).«يُ َعذَّ
ما ليس لو  تصوير يف احلديث يدؿ على إباحة «َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ »: : قولوالعلماءقاؿ    

فتكوف  ،حياةيست فيها ىذه اجلمادات كالنباتات لألف  ف النٌص مل يتناكذلا بإشارةو،؛ ألركحه 
  (ّ). خارجة من احلظر

 ىي على النحو اآليت: كيدخل يف ىذا الٌنوع من الٌتصوير أنواعه    
 :مة: الصور المجسّ أوالً    
 كما نراىده اليـو يف البيوت كادليادين كالروارع، ،كىي اليت تيصٌور اجلمادات بصورة ذلا ظلٌّ    

 فال بأس ُّا. ،"ٗناليةن  رلٌسماتو "كتسمى 
 : الصور المسطحة:نياً ثا   
 جائزه فهذا ، أك قماشو  أك كرقةو  بأف تينقش صورة اجلمادات يف لوحو  "،ادلرقـو ادلسطح"ى سم  كت   

ِإالَّ رَْقًما ِفي » :أنٌو قاؿ بدليل احلديث الذم أخرجو مسلم يف صحيحو عن رسوؿ ا 
 (ْ).«ثَ ْوبٍ 

 :ةالفوتوغرافي الصور ثالثاً:    
كسيأيت تفصيل ادلسألة يف  ،(ٓ) ، جائزه يس لو ركح باآلت التصوير احلديثةتصوير ما لكىي    

 .-بإذف ا-ادلبحث الرابع 
  لعب البنات: رابعاً:   

                                                           

 .(ْٖٓ/ٖ)للقسطالين،  إرشاد السارم لررح صحيح البخارم. ًنةبضم النوف كالراء ككسرذنا كسادة صغ (ُ)
اًب ادلصىوٍّرًينى يػىٍوـى الًقيىامىةً بىابي  ًكتىابي اللٍّبىاًس، أخرجو البخارم، (ِ)  .(ُٓٗٓ) ، رقمعىذى
 .(ُّْ/ِ)للصابوين،  ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـك  ؛(ْٕٔ/ُ)، : تفسًن آيات األحكاـ للسايسينظر (ّ)
 ( من ىذا البحث.ُْمضى ٔنرجو صفحة ) (ْ)
 بن صاحلل حكم شلارسة  الفن يف الرريعة اإلسالمية؛ ك (ُّْ/ِ)للصابوين،  ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـ :ينظر (ٓ)

 (ِّٕص ) ، الغزايل أ٘ند
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اجة البنات للتدريب على كالقطن، أبيحت حل كحنوىا من القماش كالصوؼ كالعرائس   
ـى رىسيوؿي الل ًو  ))الىٍت:، قى -رىًضيى الل وي عىنػٍهىا-دلا ثبت عىٍن عىاًئرىةى ، (ُ)األمومة ًمٍن غىٍزكىًة  قىًد

، فػىهىب ٍت رًيحه فىكىرىفىٍت نىاًحيىةى السٍٍّّتً عىٍن بػىنىاتو لًعىاًئرىةى ليعى  ٍيبػىرى كىيف سىٍهوىهًتىا ًستػٍره ، أىٍك خى ، تػىبيوؾى بو
 : نػىهين  فػى  «؟ َما َىَذا يَا َعاِئَشةُ »فػىقىاؿى : قىالىٍت: بػىنىايت، كىرىأىل بػىيػٍ ، فػىقىاؿى اًف ًمٍن رًقىاعو نىاحى رىسنا لىوي جى

:  «؟ َأَرى َوْسَطُهنَّ َما َىَذا الَِّذي » ، قىاؿى قىالىٍت:  «؟ َوَما َىَذا الَِّذي َعَلْيوِ »قىالىٍت: فػىرىسه
 : نىاحىاًف، قىاؿى ٍعتى أىف  ًلسيلىٍيمىافى خىٍيالن ذلىىا ، «؟ فَ َرٌس لَُو َجَناَحانِ »جى أىٍجًنحىةه؟ قىالىٍت: أىمىا سًى

  (ِ).(( َفَضِحَك َحتَّى رَأَْيُت نَ َواِجَذهُ قىالىٍت: 
-ر٘نو ا- سلالف إال رلاىد -إباحة تصوير ما ليس لو ركحه -علم ذلذا القوؿ كمل يي    

 (ْ)كذكر ذلك  يف تفسًنه.، ىػ(ُٕٔ: )ت -ر٘نو ا- ، كالقرطب(ّ)( َُْ)ت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(َّّص ) لصاحل الغزايل، حكم شلارسة  الفن يف الرريعة اإلسالمية؛ ك (ََٓ/ّ) لسيد سابق، فقو السنة (ُ)
 قاؿ األلباين: صحيح.ك  ؛(ِّْٗ)رقم بىابه يف الل ًعًب بًاٍلبػىنىاًت، ًكتىاب اأٍلىدىًب، أخرجو أبو داكد، (ِ)
سواء كاف لو ركح أـ مل يكن، كىو قوؿ  ء"كقد يستدؿ من ىذا على منع تصوير شي :-ر٘نو ا- القرطبقاؿ  (ّ)

ٍلقنا كىخىٍلًقي؟ فػىٍليىٍخليقيوا ذىر ةن، أىٍك لًيىٍخليقيوا حىب ةن أىٍك  كىمىنٍ ﴿: قىاؿى اي  »:كيعضده قولو  رلاىد، أىٍظلىمي شل ٍن ذىىىبى سنىٍليقي خى
ابن احلجاج  الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلمك  ؛(ُِِ/ُّ)للقرطب،  اجلامع ألحكاـ القرآف :ينظر .﴾لًيىٍخليقيوا شىًعًنىةن 

 .(ْٔٔ/ُِ)مد األمٌن اذلررم، 
ابان يػى »:  قاؿ رسوؿ ا" :-ر٘نو ا- اؿ القرطبق (ْ) يدؿ على ادلنع من  «صىوٍّركفٍوـى الًقيىامىًة ادلإف  ًمٍن أشىدٍّ الن اًس عىذى

 چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں     ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک   گ  گ  گچ :كقد قاؿ كاف.   ء، أم شيءتصوير شي

 .(ِْٕ/ُْ) للقرطب، رآفاجلامع ألحكاـ الق ."[َٔ]سورة النمل: اآلية 
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 اح, وحكمه:تصىير ذوات األرو املطهة انثاني:
كما كرد فيها من  التحرمي،لألحاديث الكثًنة الصرزنة الدالة على  ،زنـر تصوير ذكات األركاح   

 ٗناؿ ذلك يف النقاط التالية :، كشنكن إ(ُ)للمصورين الوعيد الرديد
 :ماثيل المجّسمةأوالً: التّ    

من إنساف أك  ركحو إذا كانت لذم  ،أك غًنه أك حجرو  أك خربو  كىي ادلصنوعة من جبسو     
: عىًن الن ًبٍّ فقد أخرج البخارم يف صحيحو  ،(ِ)ان ـر إٗناعٓن حيوافو  أولئَك إذا ماَت »، قىاؿى

ِفيِهُم الرَُّجُل الصَّالُح, َسوَّوا على قَ ْبرِِه َمْسِجًدا, ثُمَّ َصوَُّروا فيِو تِْلَك الص َوَر, أولَِئَك ِشراُر 
 (ّ).«الَخْلِق ِعْنَد اهلل

كما كاف من فعل قـو نوح  كحنوىم، يرتد التحرمي لو قصد بو التعظيم للملوؾ كالعلماءك    
أما إذا  ؛ (ْ)يف الكنائس -عليهما السالـ-و النصارل من تصوير مرمي كعيسى ، كما فعل

، كما زندث اآلف ال إمث فيها فإهنا تكوف مباحةن  كتعليمو  مو كتعل    صحيحو  لغرضو  صناعتها كانت
   (ٓ) .يات الطب على ىذه الٌتماثيللبة يف كلٍّ من تعليم الط

 : باليدرسومة ثانياً: الصورة الم   
ـه     بُوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة, يُ َقاُل َلُهْم: َأْحُيوا »: لقولو  ؛باالتفاؽ حرا الَِّذيَن َيْصنَ ُعوَن الص َوَر يُ َعذَّ

فنجد الٌرساـ يرسم أشخاصان كزناكؿ  ،كيليالتر اليـو بالفنٍّ  ىكىذا ىو ما يسم   ،(ٔ)«َما َخَلْقُتمْ 
 . (ٕ)دلضاىاتو خللق ا تعاىل ؛فهذا يدخل يف التحرمي ،ذلم ٕنامان  أف تكوف الصورة مطابقةن 

  :كاملة الخلقالثالثاً: الصورة    

                                                           

 .(ِٔٗ/ِ)مود زلمد السبكي،  ادلنهل العذب ادلوركد شرح سنن اإلماـ أِب داكد (ُ)
اـً ًمن بيلويغ ادلتوضً  (ِ)  .(ُِْ/ّ)للبس اـ،  رىاـيحي األحكى
 ( من ىذا البحث.ِْتقدـ ٔنررنو صفحة ) (ّ)
 .(ٖ)فحة البحث ص ىذا: التمهيد يف مقدمة ينظر (ْ)
  .(َْ/ِ)لعبد الر٘نن اجلزيرم،  الفقو على ادلذاىب األربعة :ينظر (ٓ)
ًئكىةي بػىٍيتنا ًفيًو كىٍلبه كىالى صيورىةه، أخرجو مسلم، كتاب اللٍّبىاًس كىالزٍّينىًة، (ٔ)  .(َُِٖ)رقم  بابي الى تىٍدخيلي اٍلمىالى
 .(ٖٖٓص )جلاد احلق علي جاد احلق، ُنوث كفتاكل إسالمية يف قضايا معاصرة  :ينظر (ٕ)
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يف  لقولو  ، ةمر  زلكىي  فيها، الركح ُنيث ال ينقصها إال نفخي  ،أف تكوف كاملة األعضاءب   
ُفَخ ِفيَها الر وَح, َولَْيَس بَِناِفٍخ ِفيَها » احلديث: بُُو َحتَّى يَ ن ْ َمْن َصوََّر ُصورًَة, فَِإنَّ اللََّو ُمَعذِّ

 (ُ)«. أََبًدا
 (ِ).مل زنـر  مقطوع الرأس أك سلركؽ البطن أك الصدران حيوانإنسانان أك ر فإف صو     
 :معلقةالمنصوبة أو الصورة ال رابعاً:   
كىي زلرمةه؛  كحنوىا، كالروارع كادليادين احليطاف ق علىاليت تعل  ذكات األركاح ل كىي الصور   

، كما دٌؿ عهي عنها من باب سد الذرائفالن ؛إىل عبادهتا رنر تعظيمها قدك ، دلا فيها من التعظيم
 -رضي ا عنها-عن عىاًئرىةى ف؛ (ّ) كارتفاقو بالوسائد اليت فيها الصور  على ذلك فعل النبٌ 

كىقىٍد سىتػىٍرتي سىٍهوىةن  دىخىلى عىلىي  رىسيوؿي الل ًو  ))قالت:
فػىلىم ا رىآهي ىىتىكىوي  ،ًفيًو ٕنىىاثًيلي  (ٓ)يل ًبًقرىاـو  (ْ)

ِبَخْلِق  ِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَضاُىونَ يَا َعاِئَشُة َأَشد  النَّاِس َعَذابًا ِعْنَد اللَِّو يَ ْوَم الْ »: كىتػىلىو فى كىٍجهيوي كىقىاؿى 
  (ٔ).(( فػىقىطىٍعنىاهي فىجىعىٍلنىا ًمٍنوي ًكسىادىةن أىٍك ًكسىادىتػىٌٍنً  :قىالىٍت عىاًئرىةي  ؛«اللَّوِ 

تصوير صورة احليواف  :قاؿ أصحابنا كغًنىم من العلماء" :ق(ٕٔٔ) -ر٘نو ا- قاؿ النوكم
ـه  الرديد ادلذكور يف  وعيدعليو ُّذا ال ألنو متوعده  ؛كىو من الكبائر ،شديد التحرمي حرا

ـه  ،تهن أك بغًنهكسواء صنعو ّنا شني  ،األحاديث خللق  فيو مضاىاةن  ألف   ؛حاؿو  بكلٍّ  فصنعتو حرا
أك  أك حائطو  أك إناءو  أك فلسو  أك دينارو  درىمو  أك أك بساطو  ثوبو  كسواء ما كاف يف ،ا تعاىل

 (ٕ)".غًنىا

                                                           

(ُ) ،  .(ِِِٓ)رقم  أخرجو البخارم، ًكتىابي البػيييوًع ،بىابي بػىٍيًع الت صىاًكيًر ال يًت لىٍيسى ًفيهىا ريكحه، كىمىا ييٍكرىهي ًمٍن ذىًلكى
 ؛(ُِْ/ِ)للصابوين،  ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـك  ؛(ْٕٔ/ُ)، للسايس : تفسًن آيات األحكاـينظر (ِ)
 .(َُُ/ُِ)، ة الكويتيةادلوسوعة الفقهيك 
 .(َْ/ٗ)للط ي ار،  الًفقوي ادليىس رك  ؛(ٕٓٔ/ُ) ،للسايس تفسًن آيات األحكاـينظر:  (ّ)
التوضيح  :ينظر ، كسكو مرتفع منها يربو اخلزانة الصغًنة يكوف فيها ادلتاع.ىو بيت صغًن منحدر يف األرض :سىٍهوىةن  (ْ)

 .(ََِ/ِٖ)البن ادللقن،  لررح اجلامع الصحيح
البن ادللقن،  بكسر القاؼ: السّت الرقيق، قالو ابن فارس كاذلركم. ينظر : التوضيح لررح اجلامع الصحيح :الًقرىاـ (ٓ)
(ِٖ /َُِ). 
ًئكىةي بػىٍيتنا ًفيًو كىٍلبه كىالى صيورىةه، (ٔ)   .(َُِٕ)رقم  أخرجو مسلم ، كتاب اللٍّبىاًس كىالزٍّينىًة، بىابي الى تىٍدخيلي اٍلمىالى
 (.ُٖ/ُْ)للنوكم،  ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (ٕ)
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 انفىتىغرايف انتصىير:  انراتع املثحث   
وفيه ) .انراجح وانرأي, فيه انعهماء وأقىال

 ثالثة مطانة(:

 .انفىتىغرايف انتصىير: األول املطهة   

 .فيه انعهماء أقىال: انثاني املطهة   

 .انراجح انرأي: انثانث املطهة   
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 وأقىال  :راتع املثحث ان
ّ
صىير انفىتىغرايف

ّ
, وانرأي انعهماء فيهانت

 انراجح:
 
ّ
 املطهة األول: انت

ّ
 :صىير انفىتىغرايف

فاألشعة ادلنعكسة من  ،ضوئية طة تأثًناتو ساىو عملية إنتاج صور بو  :صوير الفوتوغرايف  الت     
ادلنظر تكوٍّف خياالن داخل مادة حٌساسة للضوء، مث تيعاجلى ىذه ادلادة بعد ذلك، فينتج عنها 

 ظر.صورة ٕنثل ادلن
الرسم أك الكتابة  :مرتقة من اليونانية، كتعين (Photography) ككلمة فوتوغرايفٌ    

كىذا الٌتصوير اآليل يكوف ؛ (ُ) ـُّٖٗرف ىذا النوع من التصوير يف عاـ اكتي ء؛ كقد بالضو 
صوير التلفزيوين كما كاف التٌ  خرل للٌتصوير اآليل كىي:كىناؾ أنواع أ ،(ِ)آلة الت صويربواسطة 

 (ّ)صوير السينمائي كما كاف مثلو كالربرنكتور.ثلو كتصوير الفيديو، كالتٌ م
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (ِٖٓ/ُ)لصاحل بن أ٘ند الغزايل،  ينظر :حكم شلارسة الفن يف الرريعة اإلسالمية (ُ)
آلة الت صوير: آلة تنقل صورة األشياء اٌَّسمة بانبعاث أشٌعة ضوئٌية من األشياء تسقط على عدسة يف جزئها األمامٌي  (ِ)

معجم  :ينظرشريطو أك زجاج حٌساس يف جزئها اخللفٌي، فتطبع عليو الٌصورة بتأثًن الٌضوء فيو تأثًننا كيماكيًّا.  كمن مٌث إىل
 (َُٕ/ُِ( ادلوسوعة الفقهية الكويتية )ُّّّ/ ِ) ،عمر احلميد عبد سلتار أ٘ند د اللغة العربية ادلعاصرة

 (.َُ-ٗ٘نن عبد اخلالق، )ص لعبد الر  أحكاـ التصوير يف الرريعة اإلسالمية :ينظر (ّ)
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 أقىال انعهماء فيه. املطهة انثاني:
يف بياف حكم ا  اليت ٓنتاج إىل اجتهادو من الٌنوازؿ الفقهية ادلعاصرة  صوير الفوتوغرايفٌ التٌ    

إباحة الصور للحاجة فاقهم على مع ات كرد فيو خالؼ بٌن العلماء ادلعاصرين، كقد فيها،
  أقواذلم فيما يلي:بٌنٍّ "الضركرة تبيح اظورات"، كسأكىو داخل ٓنت قاعدة  ،كالضركرة فقط

  : القائلين بالتحريم.القول األول   
رـه إ :قالوا    كان كالتصوير أك متحرٍّ  ،كاف ثابتان كالتصوير الفوتوغرايفسواءه   :، أممطلقان  ن و زلي

يباحي منو ما تدعو إليو الضركرةي، كاحلاجةي كإدنا  ؛كما كاف مثلهما ،كالتصوير السينمائي ،التلفزيوين
كتصوير  ،كبطاقات دخوؿ اجلامعة ،كجواز السفر ،كرخصة القيادة ،اذلويةصوير كتٌ   :ةح  ميلً الٍ 

  (ُ).كحنو ذلكللتعرؼ عليهم  اَّرمٌن
: ت) -ر٘نو ا- آؿ الريخالريخ زلمد بن إبراىيم  كشلن ذىب إىل ىذا القوؿ   

كالريخ  ،(ّ)ىػ(َُِْ: ت) -ر٘نو ا- بن بازعبد العزيز بن عبدا ريخ كال، (ِ)ىػ(ُّٖٗ
  .(ْ)ق (ُُْٗ)ت: -ر٘نو ا- زلمد علي الصابوين

 القائلين بالتحريم : ةحجَّ    
 :كالررع ،تصوير الفوتوغرايف كما تفرع عنو تصويره بداللة اللغة، كالعرؼأف  ال   
ما تىرك لى من  ، كيدخل فيو كل  "التركيل" :أما من حيث اللغة: فأًلف التصويرى يف اللغة   

غة ى يف الل  كالرخص الذم زنّتؼ ىذه احلرفة يسم   ؛سواءه كاف فوتوغرافيان أك غًنه ،الصور
كليس فيو فهو كإف كاف ال يرملو النص الصريح، ألنو ليس تصويران باليد،  "،مصٌوران "كالعرؼ 

لعمـو أدلة التحرمي ك ؛ مضاىاة خللق ا، إاٌل أنو ال سنرج عن كونو ضربان من ضركب التصوير
 (ٓ) .كصراحتها كمشوذلا لكل ما يسمى صورة

                                                           

 .(ّٖ/ْ) ،للتورنرم موسوعة الفقو اإلسالميك  ؛(َٔٔ/ُ)، اَّموعة األكىل -فتاكل اللجنة الدائمة  (ُ)
 .(ُٕٖ/ُ)، فتاكل كرسائل ساحة الريخ زلمد بن إبراىيم آؿ الريخ (ِ)
 .(َُُ/ّ)، فتاكل نور على الدرب (ّ)
 (.ُْٓ/ِ)صابوين، ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـ لل (ْ)
 .(ُْٔ/ِ)للصابوين،  ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـك  ؛(ُٔ/ُُ)للط ي ار،  الًفقوي ادليىس ر (ٓ)
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 القول الثاني : القائلين بالجواز .   
ليس لإلنساف ك  اآللة ىي اليت ٔنرج الصورة فورنا، ألف  ؛ صوير جائزه ىذا النوع من الت  إف    :واقال   

كاألحاديث الواردة إدنا  ؛للعبد فيو من حيث التصوير ال فعلى  ، فهي انطباعه يف الصورة أم عمل
 (ُ) .ا  كيضاىي بو خلق ،صوير الذم يكوف بفعل العبدىي يف الت  

، (ِ)ق (ُّْٓ)ت: -ر٘نو ا- كشلن ذىب إىل ىذا القوؿ الريخ زلمد ِنيت ادلطيعي   
- ريخ زلمد الصاحل العثيمٌنكال، (ّ)ق(ُّٔٗ)ت -ر٘نو ا- السايسريخ زلمد علي كال

 (ْ). ىػ(ُُِْ: ت) -ر٘نو ا
  القائلين بالجواز: ةحجَّ    
، أم: جعل ىذا الريءى على صورة معي نة، كما قاؿ ا "صىو رى ييصوٍّر"الت صوير مصدر  إف     

چ  كقاؿ:، [ٔاف: اآلية ]سورة آؿ عمر چک ڳ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑچ  تعاىل:

فادلادة تقتضي أف يكوف ىناؾ  ؛[ّ]سورة التغابن: اآلية چڃ    ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  
باآللة  نقل الص ورة أف   غة العربية تقتضي ىذا، كمعلوـه يف الل   "فػىع لى "يف نفس الص ورة؛ ألف  فعله 

 .دًخلىو يف الل عنليس على ىذا الوجو، كإذا كاف ليس على ىذا الوجو فال نستطيع أف ني 
 حبسان للظل أك الصورة، مثل الصورة يف ادلرآة كالصورة يف ادلاء، كل ما عد  يي  ىذا التصويرى  ألف  ك    

باأل٘ناض الكيمياكية  ثب تي ، كالصور اخليالية تي غًن ثابتةو  صورة ادلرآة أك ادلاء متحركةه  يف األمر أف  
 (ٓ) .احلمض ىو ادلانع من االنتقاؿ كالتحرؾ قة، فإف  ى تصويران يف احلقيكحنوىا، كىذا ال يسم  

 بالتصوير يسمى ما حكم تعرؼ أف ذلك بعد تريد كلعلك " :-ر٘نو ا- كقاؿ السايس   
 كقد الثوب، يف الرقم حكم حكمها إفٌ : تقوؿ أف شنكنك: فنقوؿ توغرايفو الف أك الرمسي

 إال مثلو كما ورة،للص   حبسه  بل ،يران تصو  ليس ىذا إف  : تقوؿ أف كلك ،نصان  استثناءه علمت
 كالذم رىا،صو   أحدان  كأف   صورة، ادلرآة يف ما إف  : تقوؿ أف شنكنك ال ادلرآة، يف الصورة كمثل

                                                           

للزحيلي،  الًفٍقوي اإلسالمي  كأدل تيوي ك  ؛(ُٔ/ُُ)للط ي ار،  الًفقوي ادليىس ر؛ ك (ٕٕٔ/ُ) ،تفسًن آيات األحكاـ للسايس (ُ)
(ْ/ِٕٕٔ). 
 .(ِّص )، مد ِنيت ادلطيعي فيد يف إباحة التصوير الفوتوغرايفاجلواب ادل (ِ)
 .(ٕٕٔ/ُ) ،تفسًن آيات األحكاـ للسايس (ّ)
 .(َِْ/ٔ)للريخ ابن عثيمٌن،  ينظر: شرح رياض الصاحلٌن (ْ)
 .(َِِ/ِ)للريخ ابن عثيمٌن،  الررح ادلمتع على زاد ادلستقنع :ينظر (ٓ)
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 يقع الذم الظلٌ  تثبت توغرافيةو الف مرآة أفٌ  األمر غاية ادلرآة، يف دلا صورة ىو التصوير آلة تصنعو
 ،خاصٍّ  ٘نضو  يف العفريتة يف الثابت اخلياؿ أك الصورة توضع مث ؛كذلك ليست كادلرآة عليها،
 موجودة، لصور كاستدامة إظهار فإنٌو ،تصويران  باحلقيقة ىذا كليس؛ صور عدة منو فيخرج
 لالنتقاؿ قابلة أهنا غًن موجودة، األشياء ٗنيع صور إفٌ : يقولوف فإهٌنم الزكاؿ، عن ذلا كحبس

 (ُ). "ادلانع ذلك ىو كاحلمض مانع، اذلاانتق من شننع مل ما كالضوء الرمس بفعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٕٔ/ُتفسًن آيات األحكاـ للسايس، ) (ُ)
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 انرأي انراجح: :ثانثاملطهة ان
التصوير أٌف حكم  -كا أعلم- ، يظهر يلالتصوير الفوتوغرايفبعد عرض األقواؿ يف حكم    

 حوؿ األحكاـ التكليفية اآلتية: حكميو يدكر الفوتوغرايف
فالوسائل ذلا أحكاـ  ،ان صار احلكم حرامان مزلر   شيئان  رتصويإذا كاف الغرض من ال محرٌم: -ُ   

؛ ألن  عظيم ق صورىم للت  فالذم يصور األشخاص مث يعلٍّ  ادلقاصد،  و كسيلةه كالت كرمي يقع يف اـر
 .رؾللرٍّ 
فاحلكم فهو زلرـه؛  ،أك التلذذ ُّن   ،ساء كالفتيات ليتمتع بالنظر إليهنر النٍّ كذلك من يصوٍّ ك    

 تو ٓنرشنان كٓنليالن.عل   عميدكر 
، مار كاجلباؿ كالبيوت كحنوىاجر كادلاء كالثٍّ كالر   :ركحه ر ما ليس لو إذا صو   مباٌح: -ِ   

 ، فالضركرة تبيح اظورات.ككل ما ىو ضركرم ،األحواؿ، كجواز السفرككذلك تصوير بطاقة 
سناب "فراح كالذكرل كما يسمى صوير يف ادلناسبات كاألت بو البلول من الت  ككذلك ما عم     

فهو ال يدخل يف ادلضاىاة  ،كالفيديو، البأس بوكالٌتصوير التلفزيوين  ،" يف كسائل االتصاؿشات
 للصورة اليت خلقها ا  ألنو حبسه  ، فأجازه أكثر العلماء ادلعاصرين؛كااكاة خللق ا 

رعية وابط الر  ذلك يف حدكد الض   ، ككل  رـ ا ة ٓنرمي الٌتصويرذلا، فال تنطبق عليها عل   كتثبيته 
 اآلتية:
   ساء كالفتيات يف نظر األجانب، فيقعن يف اإلمث. تقع صور النٍّ  أال 
  ـي  .على اجلدراف كالروارع كادليادين ورتعليق الص   عد
   فيضيع كقتو فيما ال نفع فيو. ،كيف كل كقتو  ،صوير لكل حدثو خص يف الت  يبالغ الر   أال 
 كما زندث يف ادلناسبات  ،يف دفع األمواؿ للمصور كادلصورة اإلسراؼ كالتبذير دـي ع

.  اليـو
 فوت شوب" يف ٓنسٌن شكل الصورة كتعديلها عدـي استخداـ ما يسم ى" . 
   الفساد كنرر الرذيلة بٌن الناسيستخدـ الصور يف أال . 
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 اخلامتة :
كجز أىم نتائج البحث اليت أف أ آف يل ،حثبإكماؿ ىذا الب علي    ا من   فٍ أكبعد    

 يت :إليها على النحو اآل توصلتي 
كزلاربة ما كانت العرب تفعلو  ،ة الٌررؾعيسد ذر من ٓنرمي التصوير لذكات األركاح  ةعل  ال .ُ

 .من عبادة األكثاف كاألصناـ
يف بد عتي  الصور اليت فيها األركاح كانت ألف   ؛جاءت الرريعة اإلسالمية بتحرمي الصور .ِ

 .اجلاىلية
 الصطالح.االلغة ك  الت ٍصوًير يفتعريف  .ّ
 .الن ٍحتي  ،الر ٍقمي  ،الر ٍسم ،التٍٍّمثىاؿىي:  الت ٍصوًيراأللفاظ اليت ذلا صلة ب .ْ
 ّنعىن اخللق كاإلرناد. "صٌور"كردت يف القرآف الكرمي بلفظ  كثًنةه   ىناؾ آياته  .ٓ
 كبٌن   ـ كاجلهل،معرض الذ  صناـ يف كر األنصاب كالٌتماثيل كاألالقرآف الكرمي ذ  إف   .ٔ

 .كأهنا ال تنفع كال تضر   ،حقارهتا
 رين.اليت كرد فيها الوعيد للمصوٍّ  الكثًنةي  جاءت األحاديثي  .ٕ
 ؤمر ادلصور بنفخ الركح فيها.رين يف اآلخرة، حيث يي عقوبة ادلصوٍّ  .ٖ
يف بياف حكم ا  جتهادو اليت ٓنتاج إىل امن الٌنوازؿ الفقهية ادلعاصرة  صوير الفوتوغرايفٌ التٌ  .ٗ

 .بٌن العلماء ادلعاصرين كرد فيو خالؼه  كقد فيها،
شجار كاجلباؿ كادلناظر الطبيعية اليت ليست بذات اجلمادات كاألهنار كاألتصوير  إف   .َُ

 يف تصويرىا. ال حرمةى ركحو 
بيحت حلاجة البنات أي  كالقطن كحنوىا من القماش كالصوؼ كالعرائسالبنات   عبي لي  .ُُ

 على األمومة. للتدريب
 التحرمي.الة على لألحاديث الكثًنة الصرزنة الد   ،ـ تصوير ذكات األركاحزنري  .ُِ
إذا  أك غًنه  أك حجرو  أك خربو  ، ادلصنوعة من جبسو ماثيل اٌَّسمةالت  صناعة ٓنرمي  .ُّ

 .كانت لذم ركحً 
 .كىو من الكبائر ات،تصوير احليوانـ زنري  .ُْ
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، و حبس للصورة اليت خلقها ا ألن   ؛الٌتصوير الفوتوغرايٌف كالفيديو استعماؿ جوازي  .ُٓ
 ذلك يف حدكد الضوابط الررعية . ، ككل  ة ٓنرمي الٌتصوير ارـ عل   فال تنطبق عليو

بفضل -يف الوقت ادلطلوب  ويتفأهن ،هدم كعملي كقد أعانين ا عليوىذا جي  :كختامان أقوؿ   
ؿ أف أأس كاى ؛ ن نفسي كمن الريطاففم كإف أخطأتي  ، فمن ا ف أصبتي إف -ا كر٘نتو

و نعم إنٌ  ،كأف رنعل أعمالنا خالصة لوجهو الكرمي ،يوفقين كإياكم خلدمة اإلسالـ كادلسلمٌن
  .ى ا على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو أٗنعٌنكصل  ، النصًننعم ادلوىل ك 
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قائمة املصادر واملراجع.
رريعة اإلسالمية، عبدالر٘نن بن عبداخلالق الكويت، األكؿ من أحكاـ التصوير يف ال.ُ

ىػُُْٓصفر اخلًن 
 أحكاـ التصوير يف الفقو اإلسالمي ،الريخ زلمد احلبش ،دار اخلًن..ِ
إرشاد السارم لررح صحيح البخارم، أ٘ند بن زلمد بن أِب بكر بن عبد ادللك .ّ

 ىػ. ُِّّسابعة، القسطالين، ادلطبعة الكربل األمًنية، مصر، الطبعة: ال
إغاثة اللهفاف من مصايد الريطاف، زلمد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين .ْ

ابن قيم اجلوزية، اقق: زلمد حامد الفقي، مكتبة ادلعارؼ، الرياض، ادلملكة العربية 
 السعودية.

، أبو الليث نصر بن زلمد بن أ٘ند بن إبراىيم السمرقندم، ٓنقيق: علي .ٓ ُنر العلـو
مد معوض، كعادؿ أ٘ند عبد ادلوجود، كزكريا عبد اَّيد النوين، دار الكتب العلمية، زل

ـ.ُّٗٗ -ق ُُّْلبناف، الطبعة األكىل،  -بًنكت 
ُنوث كفتاكل إسالمية يف قضايا معاصرة، الريخ جاد احلق علي جاد احلق، دار .ٔ

 ق.ُِْٔاحلديث، القاىرة، سنة 
العزيز، رلد الدين زلمد بن يعقوب الفًنكز بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب .ٕ

جلنة إحياء الّتاث  -آبادم، اقق: زلمد علي النجار، اَّلس األعلى للرئوف اإلسالمية 
 اإلسالمي، القاىرة.

تاج العركس من جواىر القاموس، زلٌمد بن زلٌمد بن عبد الرزٌاؽ احلسيين، أبو الفيض، .ٖ
 ن اققٌن، دار اذلداية.ادللٌقب ّنرتضى، الز بيدم، رلموعة م

التحرير كالتنوير "ٓنرير ادلعىن السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسًن الكتاب اَّيد"،  .ٗ
تونس،  -زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنرر 

 ىػ. ُْٖٗسنة النرر 
من صحيحو، كشاذه من  التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف كٕنييز سقيمو.َُ

، التميمي، أبو  زلفوظو، ابن حباف، زلمد بن حباف بن أ٘ند بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
حامت، الدارمي، البيسيت، ترتيب: األمًن أبو احلسن علي بن بلباف بن عبد ا، عالء الدين 
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، الناشر:  الفارسي، مؤلف التعليقات احلساف: أبو عبد الر٘نن زلمد ناصر الدين األلباين
 -ىػ  ُِْْادلملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل،  -دار باكزير للنرر كالتوزيع، جدة 

ـ. ََِّ
التػ ٍفًسًني البىًسٍيط، أبو احلسن علي بن أ٘ند بن زلمد بن علي الواحدم، اقق: أصل.ُُ

علمية من ( رسالة دكتوراة َنامعة اإلماـ زلمد بن سعود، مث قامت جلنة ُٓٓنقيقو يف )
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية،  -اجلامعة بسبكو كتنسيقو، عمادة البحث العلمي 

 ىػ. َُّْالطبعة األكىل، 
تفسًن القرآف العظيم، أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثًن القرشي، اقق: سامي بن .ُِ

ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِْزلمد سالمة، دار طيبة للنرر كالتوزيع، الطبعة الثانية 
تفسًن القرآف، أبو ادلظفر، منصور بن زلمد بن عبد اجلبار ابن أ٘ند ادلركزل السمعاين، .ُّ

السعودية، الطبعة  -اقق: ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 
ـُٕٗٗ -ىػُُْٖاألكىل، 

حيلي، دار الفكر التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالرريعة كادلنهج، د كىبة بن مصطفى الز .ُْ
 ىػ ُُْٖدمرق، الطبعة الثانية ،  -ادلعاصر 

تفسًن آيات األحكاـ، زلمد علي السايس، اقق: ناجي سويداف، ادلكتبة العصرية .ُٓ
ـ. ََِِللطباعة كالنرر، سنة 

توًضيحي األحكىاـً ًمن بيلويغ ادلرىاـ، أبو عبد الر٘نن عبد ا بن عبد الر٘نن بن صاحل بن.ُٔ
د بن ٘ند بن إبراىيم البساـ، مكتىبة األسدم، مٌكة ادلكٌرمة، الطبعة اخلاًمسىة،٘ند بن زلم

ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْ
التوضيح لررح اجلامع الصحيح، ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن .ُٕ

سوريا،  -أ٘ند، اقق: دار الفالح للبحث العلمي كٓنقيق الّتاث، دار النوادر، دمرق 
ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗكىل، الطبعة األ

تيسًن الكرمي الر٘نن يف تفسًن كالـ ادلناف، عبد الر٘نن بن ناصر بن عبد ا السعدم، .ُٖ
ـ. َََِ-ىػ َُِْاقق: عبد الر٘نن بن معال اللوزنق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل 
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حيح كسننو كأيامو ادلسمى: ص اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ ا .ُٗ
البخارم، البخارم، زلمد بن إساعيل أبو عبدا، ٓنقيق: زلمد زىًن بن ناصر الناصر، 

 ق.ُِِْ، الرياض، دار ادلنهاج، دار طوؽ النجاة، ُط
اجلامع ألحكاـ القرآف، "تفسًن القرطب"، أبو عبد ا زلمد بن أ٘ند بن أِب بكر بن  .َِ

: أ٘ند الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار فرح األنصارم اخلزرجي مشس الدين القرطب، ٓنقيق
ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة، الطبعة الثانية،  -الكتب ادلصرية 

اجلديد يف شرح كتاب التوحيد، زلمد بن عبد العزيز السليماف القرعاكم، دارسة .ُِ
كٓنقيق: زلمد بن أ٘ند سيد أ٘ند، مكتبة السوادم، جدة، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة 

ـ.ََِّ-ىػُِْْة، اخلامس
ٗنهرة اللغة، أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد األزدم، اقق: رمزم منًن بعلبكي، .ِِ

ـُٕٖٗبًنكت، الطبعة األكىل،  -دار العلم للماليٌن 
مصر،  -اجلواب ادلفيد يف حكم التصوير، زلمد ِنيت ادلطيعي، ادلطبعة اخلًنية، القاىرة .ِّ

 الطبعة األكىل.
 الرريعة اإلسالمية، صاحل بن أ٘ند الغزايل، رسالة ماجستًن، حكم شلارسة الفن يف.ِْ

 قُُْْجامعة أـ القرل عاـ 
يعلمها أصحابو، مكتبة ادلعارؼ، األلباين، أبو  خطبة احلاجة اليت كاف رسوؿ ا .ِٓ

ـ.َََِ-ىػُُِْعبد الر٘نن زلمد ناصر الدين،  الطبعة األكىل 
لي الصابوين، طبع على نفقة: حسن عباس ركائع البياف تفسًن آيات األحكاـ، زلمد ع.ِٔ

ََُْبًنكت، الطبعة الثالثة،  -دمرق، مؤسسة مناىل العرفاف  -الرربتلي، مكتبة الغزايل 
ـ. َُٖٗ -ىػ 
سنن أِب داكد، أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن برًن األزدم .ِٕ

، بًنكت، دار الرسالة ُالسجستاين، ٓنقيق: شعىيب األرنؤكط، زلىم د كاًمل قره بللي، ط
ـ.ََِٗ-قَُّْالعادلية، 
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السنن، ابن ماجو، أبو عبد ا زلمد بن يزيد القزكيين، ٓنقيق: شعيب األرناؤكط، .ِٖ
، بًنكت، دار الرسالة ُعادؿ مرشد، زلم د كامل قره بللي، عىبد الٌلطيف حرز ا، ط

ـ.ََِٗ-قَُّْالعادلية، 
مى بػ "الكاشف عن حقائق السنن"، شرؼ شرح الطيب على مركاة ادلصابيح ادلس.ِٗ

الدين احلسٌن بن عبد ا الطيب، اقق: د. عبد احلميد ىنداكم، مكتبة نزار مصطفى 
 ادلملكة العربية السعودية. -الباز، مكة ادلكرمة 

الررح ادلمتع على زاد ادلستقنع، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمٌن، دار ابن اجلوزم، .َّ
 ىػ. ُِْٖ - ُِِْالطبعة األكىل، 

شرح رياض الصاحلٌن، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمٌن، دار الوطن للنرر، الرياض، .ُّ
 ىػ. ُِْٔالطبعة األكىل 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم، عبد ا بن زلمد الغنيماف، مكتبة الدار، .ِّ
 ىػ. َُْٓادلدينة ادلنورة، الطبعة األكىل، 

٘ند بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدم شرح معاين اآلثار، أبو جعفر أ.ّّ
زلمد سيد  -احلجرم ادلصرم ادلعركؼ الطحاكم، حققو كقدـ لو: )زلمد زىرم النجار 

جاد احلق(، راجعو كرقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: د يوسف عبد الر٘نن ادلرعرلي، عامل 
ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْلبناف، الطبعة األكىل،  -الكتب، بًنكت 

عمدة القارم شرح صحيح البخارم، أبو زلمد زلمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن .ّْ
 بًنكت. -حسٌن الغيتاِب احلنفي بدر الدين العيين، دار إحياء الّتاث العرِب 

فتاكل نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد ا بن باز، اعتىن بو: أبو زلمد عبد ا بن .ّٓ
 ا زلمد بن موسى ادلوسى. أبو عبد -زلمد بن أ٘ند الطيار 

فتاكل كرسائل ساحة الريخ زلمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الريخ، تأليف: .ّٔ
زلمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الريخ، ٗنع كترتيب كٓنقيق: زلمد بن عبد الر٘نن بن 

 ىػ. ُّٗٗقاسم، مطبعة احلكومة ّنكة ادلكرمة، الطبعة األكىل، 
ح البخارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، رقم  فتح البارم شرح صحي.ّٕ

كتبو كأبوابو كأحاديثو: زلمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: 
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 -زلب الدين اخلطيب، تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد ا بن باز، دار ادلعرفة 
 ق. ُّٕٗبًنكت، 

رلًن الدين بن زلمد العليمي ادلقدسي احلنبلي، اعتىن بو  فتح الر٘نن يف تفسًن القرآف، .ّٖ
ارات كزىارة األكقاؼ كالريؤيكف  ٓنقيقا كضبطا كٔنررنا: نور الدين طالب، دار النوادر )إصدى

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْإدىارىةي الريؤيكًف اإًلسالىًمٌيًة(، الطبعة األكىل،  -اإًلسالًمٌية 
الدكتور موسى شاىٌن الشٌن، دار الرركؽ،  فتح ادلنعم شرح صحيح مسلم، األستاذ .ّٗ

 ـ. ََِِ -ىػ  ُِّْمصر، الطبعة األكىل، 
الًفٍقوي اإلسالمي  كأدل تيوي )الر امل لألدلٌة الر رعي ة كاآلراء ادلذىبي ة كأىٌم الن ظري ات الفقهي ة  .َْ

يٍ   -ًلٌي، دار الفكر، سوري ة كٓنقيق األحاديث الن بوي ة كٔنررنها(، أ. د. كىٍىبىة بن مصطفى الز حى
 دمرق، الطبعة الر ابعة ادلنق حة ادلعد لة بالنٍّسبة دلا سبقها )كىي الطبعة الثانية عررة

ىػ  ُّٕٗلبناف، الطبعة الثالثة،  -فقو الس ن ة، سيد سابق، دار الكتاب العرِب، بًنكت  .ُْ
 ـ. ُٕٕٗ -

ار، أ. د. عبد ا بن زلٌمد ادلطلق، د. زلم د الًفقوي ادليىس ر، أ. د. عىبد ا بن زلمد الطيٌ  .ِْ
اري الوىطن للن رر، الرياض  ك  ٕادلملكة العربية السعودية الطبعة: جػ  -بن إبراىيم ادلوسىى، مىدى

 ـ َُِِ -ىػ  ُّّْ. باقي األجزاء: الثانية، َُُِ/ ُِّْ: األكىل ُّ - ُُ
ض اجلزيرم، دار الكتب العلمية، الفقو على ادلذاىب األربعة، عبد الر٘نن بن زلمد عو  .ّْ

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف، الطبعة الثانية،  -بًنكت 
 -القاموس الفقهي لغة كاصطالحا، الدكتور سعدم أبو حبيب، دار الفكر، دمرق  .ْْ

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖسورية، الطبعة الثانية 
يق: مكتب القاموس ايط، رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفًنكز آبادم، ٓنق .ْٓ

ٓنقيق الّتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراؼ: زلمد نعيم العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف، الطبعة الثامنة،  -كالنرر كالتوزيع، بًنكت 

قصص األنبياء، أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثًن القرشي، ٓنقيق: مصطفى عبد  .ْٔ
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖالقاىرة، الطبعة األكىل،  -الواحد، مطبعة دار التأليف 
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الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارم، زلمد بن يوسف بن علي بن سعيد،  .ْٕ
 -ىػ ُّٔٓلبناف، الطبعة األكىل -مشس الدين الكرماين، دار إحياء الّتاث العرِب، بًنكت

 ـ.ُّٕٗ
مد األمٌن بن الكوكب الوىاج كالركض البهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، زل .ْٖ

 -عبد ا األرمي العلوم اذلررم الرافعي، اقق: ىاشم زلمد علي مهدم، دار ادلنهاج 
 ـ.ََِٗ -ق َُّْدار طوؽ النجا، الطبعة األكىل، سنة 

لساف العرب، زلمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٗناؿ الدين ابن منظور األنصارم  .ْٗ
 ىػ. ُُْْطبعة الثالثة، بًنكت، ال -الركيفعي اإلفريقي، دار صادر 

اَّتىب من السنن، النسائي، أبو عبد الر٘نن أ٘ند بن شعيب، ٓنقيق: عبد الفتاح أبو  .َٓ
 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔ، سوريا، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية، ِغدة، ط

رلمل اللغة البن فارس، أ٘ند بن فارس بن زكرياء القزكيين الرازم، أبو احلسٌن، دراسة  .ُٓ
 -ىػ  َُْٔبًنكت، الطبعة الثانية،  -سن سلطاف، مؤسسة الرسالة كٓنقيق: زىًن عبد ا

 ـ. ُٖٔٗ
زلاسن التأكيل، زلمد ٗناؿ الدين بن زلمد سعيد بن قاسم احلالؽ القاسي، اقق:  .ِٓ

 ىػ ُُْٖ -بًنكت، الطبعة األكىل  -زلمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية 
ن إساعيل بن سيده ادلرسي، اقق: عبد اكم كايط األعظم، أبو احلسن علي ب .ّٓ

 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْبًنكت، الطبعة األكىل،  -احلميد ىنداكم، دار الكتب العلمية 
ادلسمى: صحيح  ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ ا  .ْٓ

الباقي،  مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسٌن القرًنم النيسابورم، ٓنقيق: زلمد فؤاد عبد
 )د.ط(، بًنكت، دار إحياء الّتاث العرِب، )د.ت(.

معارج القبوؿ بررح سلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ، حافظ بن أ٘ند بن علي احلكمي،  .ٓٓ
 -ىػ  َُُْالدماـ، الطبعة األكىل ،  -اقق: عمر بن زلمود أبو عمر، دار ابن القيم 

 ـ َُٗٗ
عبد احلميد عمر، ّنساعدة فريق عمل، عامل  معجم اللغة العربية ادلعاصرة، د أ٘ند سلتار .ٔٓ

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗلبناف، الطبعة األكىل،  -الكتب، بًنكت 
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ادلعجم الوسيط، ادلؤلف: رلمع اللغة العربية بالقاىرة: )إبراىيم مصطفى / أ٘ند الزيات  .ٕٓ
 / حامد عبد القادر / زلمد النجار(، دار الدعوة.

حامد صادؽ قنيب، دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقهاء، زلمد ركاس قلعجي  .ٖٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف، الطبعة الثانية،  -كالنرر كالتوزيع، بًنكت

معجم لغة الفقهاء، زلمد ركاس قلعجي كحامد صادؽ قنيب، دار النفائس للطباعة  .ٗٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف، الطبعة الثانية،  -كالنرر كالتوزيع، بًنكت 

يب القرآف، أبو القاسم احلسٌن بن زلمد ادلعركؼ بالراغب األصفهاين، ادلفردات يف غر  .َٔ
 -دمرق بًنكت الطبعة األكىل  -اقق: صفواف عدناف الداكدم، دار القلم، الدار الرامية 

 ىػ. ُُِْ
منحة البارم بررح صحيح البخارم ادلسمى "ٓنفة البارم"، زكريا بن زلمد بن أ٘ند بن  .ُٔ

تحقيقو كالتعليق عليو: سليماف بن دريع العازمي، مكتبة الرشد زكريا األنصارم، اعتىن ب
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔادلملكة العربية السعودية، الطبعة األكىل،  -للنرر كالتوزيع، الرياض 

ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا زليي الدين زنٍن بن شرؼ النوكم،  .ِٔ
 ق. ُِّٗالثانية، بًنكت، الطبعة  -دار إحياء الّتاث العرِب 

ادلنهل العذب ادلوركد شرح سنن اإلماـ أِب داكد ادلؤلف: زلمود زلمد خطاب السبكي  .ّٔ
( الناشر: مطبعة ٔعين بتحقيقو كتصحيحو: أمٌن زلمود زلمد خطاب )ًمن بعد اجلزء 

 ىػ ُّّٓ - ُُّٓمصر الطبعة: األكىل،  -االستقامة، القاىرة 
راىيم بن عبد ا التورنرم، بيت األفكار الدكلية، موسوعة الفقو اإلسالمي، زلمد بن إب .ْٔ

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة األكىل، 
الكويت،  -ادلوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: كزارة األكقاؼ كالرئوف اإلسالمية  .ٓٔ

 -: الطبعة الثانية، دار السالسل ِّ - ُىػ(؛ األجزاء  ُِْٕ - َُْْالطبعة: )من 
 - ّٗمصر؛ األجزاء  -: الطبعة األكىل، مطابع دار الصفوة ّٖ - ِْالكويت؛ األجزاء 

 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة.ْٓ
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، زلمد بن علي ابن القاضي زلمد حامد  .ٔٔ موسوعة كر اؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
بن زلٌمد صابر الفاركقي احلنفي التهانوم، تقدمي كإشراؼ كمراجعة: د. رفيق العجم، ٓنقيق: 

 بًنكت. -ج، مكتبة لبناف ناشركف د. علي دحرك 
النهاية يف غريب احلديث كاألثر، رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد بن زلمد  .ٕٔ

زلمود  -بن زلمد ابن عبد الكرمي الريباين اجلزرم ابن األثًن، ٓنقيق: طاىر أ٘ند الزاكل 
 ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبًنكت،  -زلمد الطناحي، دلكتبة العلمية 

، زلمد بن علي بن زلمد بن عبد ا الروكاين اليمين، ٓنقيق: عصاـ نيل األكطار .ٖٔ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْمصر،الطبعة األكىل،  -الدين الصبابطي، دار احلديث
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