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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمٍد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
رضـي هللا -عن أبي هر�رة : : "�اب ما جاء في المصور�ن-رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد

ــْن َذَهــَب « :-صــلي هللا علیــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  -عنــه ُ َتَعــاَلى: َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ َقــاَل للااَّ
 أخرجاه. »َ�ْخُلُق َخْلًقا َ�َخْلِقي؟ َفْلَیْخُلُقوا َذرًَّة، َأْو ِلَیْخُلُقوا َحبًَّة َأْو ِلَیْخُلُقوا َشِعیَرةً 

َأَشدُّ النَّـاِس « قال: -صلي هللا علیه وسلم- أن رسول هللا -رضي هللا عنها-عن عائشة  ولهما
 .»َیْوَم القیامِة الذیَن ُ�ضاُهوَن ِ�َخلِق هللاِ  اَعَذا�ً 

 �قـول: -صـلي هللا علیـه وسـلم-: سمعت رسـول هللا -رضي هللا عنهما– عن ابن عباسٍ  ولهما
َرَها َنفْ « ٍر في النَّاِر ُ�ْجَعُل َلُه ِ�ُكلِّ ُصوَرٍة َصوَّ  .»في جَهنَّم بها بٌس ُ�ّعذَّ ُكلُّ ُمَصوِّ

وحَ « ا:ولهما عنه مرفوعً  ْنَیا ُ�لَِّف أْن َیْنُفَخ ِفیَها الرُّ َر ُصورًة ِفي الدُّ  .»َوَلْیَس ِبَنافخٍ  ،َمْن َصوَّ
علیـه  : أال أ�عثـك علـى مـا �عثنـي-رضـي هللا عنـه– عن أبي الهیاج قال: قـال لـي علـيٌّ  ولمسلمٍ 

 .ا إال سو�تها مشرفً إال طمستها، وال قبرً  ؟ أال تدع صورةً -صلي هللا علیه وسلم -رسول هللا
 فیه مسائل:

 األولى: التغلیظ الشدید في المصور�ن.
َوَمـْن َأْظَلـُم ِممَّـْن َذَهـَب َ�ْخُلـُق َخْلًقـا «لقوله:  ؛الثانیة: التنبیه على العلة، وهو ترك األدب مع هللا

 .»َكَخْلِقي؟
 .»َفْلَیْخُلُقوا َذرًَّة، َأْو َشِعیَرةً «قوله: �، الثالثة: التنبیه على قدرته وعجزهم

 ا.الرا�عة: التصر�ح �أنهم أشد الناس عذا�ً 
 ب بها في جهنم.عذَّ ا �ُ نفسً  الخامسة: أن هللا �خلق �عدد �ل صورةٍ 

 كلف أن ینفخ فیها الروح.السادسة: أنه �ُ 
 ".السا�عة: األمر �طمسها إذا وجدت
 وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا

 ، أما �عد...أجمعین
�عنـي مـن الوعیـد الشـدید �قولـه: " "�اب ما جاء في المصـور�ن :-رحمه هللا تعالى– فیقول المؤلف

ُرونَ  اَأَشدُّ النَّاِس َعَذا�ً «  ة.نسأل هللا العافی ،هذا وعیٌد شدید» َیْوَم القیامِة اْلُمَصوِّ
 ولعن المصور، لعنه النبي في البخاري، ولعن المصور أو ما جاء في المصور�ن.
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قد �قول قائل: التصو�ر مسألة لیست من أصول الدین لُتذ�ر فـي �تـاب التوحیـد إنمـا هـي معصـیة 
من المعاصي �ستحق علیها اللعن �ما �سـتحق اللعـن علـى معاصـي أخـرى، نقـول: التصـو�ر �ـان 

قع في األرض في قوم نوح، فهو وسیلٌة إلى الشرك، وصار له دور �بیـر فـي سبًبا في أول شرٍك و 
 حدوث الشرك في األرض في قوم نوح، هذا من جهة.

 األمر الثاني: أنه مضاهاة لخلق هللا، یزعم أنه �خلق �خلق هللا، وهذه منازعٌة في الر�و�یة.
اة للر�و�یـة، و�ونـه وسـیلة المقصود أن دخوله في �تـاب التوحیـد ظـاهر؛ ألنـه مـن جهـة فیـه مضـاه

 –"أال أ�عثـك" :إلى الشرك في العبادة مضاهاة أ�ًضا في األلوهیة؛ ولذا ُقرن فـي حـدیث أبـي الهیـاج
؟ أال -صـلي هللا علیـه وسـلم -علیـه رسـول هللا على ما �عثنـي" -رضي هللا عنه–في �الم علي 

ور مــن وســائل الشــرك الموضــوعة ورفــع القبــ" ا إال ســو�تها مشــرفً إال طمســتها، وال قبــرً  صــورةً  رى تــ
 وسیأتي الكالم علیها. -نسأل هللا العافیة–واضح في �ثیٍر من بلدان المسلمین 

صــلي هللا علیــه -قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن أبــي هر�ــرة : "-رحمــه هللا–قــال 
ُ َتَعاَلى« :-وسلم  -جـلَّ وعـال–هللا وهـو المضـاف إلـى  ،مثل هـذا ُ�سـمى الحـدیث القدسـي» َقاَل للااَّ

بـدلیل أن الحـدیث ُ�ضـیفه  ،-جـلَّ وعـال–ومعناه مـن هللا  -علیه الصالة والسالم–ولفظه من النبي 
ــنَّة ودواو�نهــا �ألفــاٍظ مختلفــة، لكــن  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي  إلــى هللا، فُیــروى فــي ُ�تــب السُّ

–�المعنى، ولو �ان لفظه من هللا مما یدل على أنه �الحدیث النبوي تجوز روایته  ،المعاني متفقة
 �القرآن لما جازت روایته �المعنى.  -جلَّ وعال

ُ َتَعاَلى« ِممَّْن َذَهَب َ�ْخُلُق َخْلًقا َ�َخْلِقي؟ َفْلَیْخُلُقـوا َذرًَّة، َأْو « أي: ال أحد أظلم» َوَمْن َأْظَلمُ  :َقاَل للااَّ
 �عني: في الصحیحین.أخرجاه"  »ِلَیْخُلُقوا َحبًَّة َأْو ِلَیْخُلُقوا َشِعیَرةً 

{َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد للااَِّ َأْن ُیْذَكَر مع أنه جاء له نظائر  ،أي: ال أحد أظلم» َوَمْن َأْظَلمُ «
ر  ]١١٤[البقــرة: ِفیَهــا اْســُمُه} الــذي �منــع مســاجد هللا؟ الصــیغة واحــدة تــدل أم أیهمــا أظلــم الُمصــوِّ

�عني ال أحد أظلم منه، فكونه ال أحد أظلم من هذا فـي موضـعه،  ،هنا وهناك على أن الظلم واحد
ممن  -جلَّ وعال–وال أحد أظلم من هذا في موضعه، ال أحد أظلم ممن �منع الناس أن �عبدوا هللا 

ممـن �خلـق �خلقـه إلـى آخـره،  -جـلَّ وعـال–منع مساجد هللا، وال أحد أظلم ممـن ُ�ضـاهي خلـق هللا 
 ما قاله أهل العلم.إلى غیر ذلك م

 على �ل حال الصیغة فیها وعیٌد شدید.
 طالب:.......

 نعم ال أحد أظلم منه.
 طالب:.......

 هو ُمحرَّم غا�ة، لكن المحرَّم الغا�ة قد ُتبیحه الضرورة والحاجة، الحاجة العامة.
 على �ل حال الكالم فیما خال عن ذلك.
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�ثیـًرا مـا  -جـلَّ وعـال–إطـالق الخلـق علـى غیـر هللا » َخْلًقا َ�َخْلِقي؟َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َذَهَب َ�ْخُلُق «
فیـه إطـالق الخلـق علـى غیـر  -�قولونـه-�قولون: الحـل فـي هـذا أن ُتخلـق وظـائف، أن ُتخلـق �ـذا 

لكـن مـع ذلـك لـو قیلـت  -جـلَّ وعـال–لكن األدب أن الخلق من خصـائص الـرب  ،-جلَّ وعال–هللا 
 لها ُمستند.ف
 ،یزعمون وهـؤالء الزاعمـون لیخلقـوا ذرة صـغار النمـل» َلُم ِممَّْن َذَهَب َ�ْخُلُق َخْلًقا َ�َخْلِقي؟َوَمْن َأظْ «
 ما سواه أعجز.و�ذا عجزوا عن صغار النمل فهم ع »َفْلَیْخُلُقوا َذرَّةً «

ا فیــه صــعو�ة، فهــل �ســتطیعون أن  قــد �قــول قائــل: إن األكبــر أ�ســر فــي الخلــق، وهــذا الــدقیق جــد�
مـا و كلهـم �جتمعـون لیخلقـوا الـذ�اب  ]٧٣[الحـج: {َلْن َ�ْخُلُقوا ُذَ�اً�ا َوَلـِو اْجَتَمُعـوا َلـُه} ذ�ا�ة؟ �خلقوا

 �ستطیعون.
الحبـــة عمـــوم الحبـــوب، والشـــعیرة خـــاص » َفْلَیْخُلُقـــوا َذرًَّة، َأْو ِلَیْخُلُقـــوا َحبَّـــًة َأْو ِلَیْخُلُقـــوا َشـــِعیَرةً «

 �الشعیر.
هـل  ؟م، وهل استطاعوا على مـر العصـور أن �خلقـوا مـا تحـداهم هللا �ـهالمقصود أن هذا تعجیٌز له

اســتطاعوا؟ �ســمون الرجــل اآللــي الــذي �عــض الجهــات �ســتعملونه فــي البیــوت فــي التنظیــف، فــي 
الطبخ وأشـیاء، و�ـذ�رون أشـیاء هللا أعلـم بهـا، لكـن هـذا الرجـل اآللـي فیـه أدنـى نسـبة مـن اإلعجـاز 

{ال َ�ْسـَتنِقُذوُه ِمْنـُه م شـیًئا ال �سـتنقذوه منـه وهـو ذ�ـاب؟! والتصـو�ر الذي في الذ�اب الذي إن سلبه
فتبعه صاحبه لیأخـذه منـه  ًئا�أنك ترى هذا الذ�اب أخذ شی ]٧٣[الحج: َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب}

 وال �ستطیع أن �ستنقذه منه. ]٧٣[الحج: {َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب}
ا  اإذا أخــذ شــیًئا �ســیرً  �قولــون: إن الــذ�اب وفــوًرا یتحــول إلــى مــادٍة  ا�ســیرً  ًئا�أخــذ؟ �أخــذ شــیمــاذا جــد�

تــرك، تأكیــد لمــا جــاء فــي  ،�ــأس ،ثانیــة إذا اخــتلط بلعا�ــه، وهــذا یؤ�ــد أنهــم لــن �ســتطیعوا، خــالص
   .]٧٣[الحج: {ال َ�ْسَتنِقُذوُه ِمْنُه}القرآن 

   .»َشِعیَرةً  َأْو ِلَیْخُلُقوا َحبًَّة َأْو ِلَیْخُلُقوا«
 طالب:........

 ون؟فعل�ماذا 
 طالب:........

ى هذا، وهذا إن صـح أنـا ال ال، استنساخ �عني تصرف في الجنس، �كون خال�ا ینقلون من هذا إل
 .ما أدري عنه

 طالب:.........
م ما هو �صورة؟ هو الخلق هنا أعم من أن �كون �ما له جسم أو غیره.  هي صورة، المجسَّ

 ذرة، والذرة لها جسم. ن نهم ُیوجدو المقصود أ
 طالب:.......
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 تأتیك النصوص وغیره هل نحن انتهینا؟
   .أخرجاه" »َأْو ِلَیْخُلُقوا َشِعیَرةً «"
ــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهــا-عــن عائشــة  ولهمــا" ــال: -صــلي هللا علی ــدُّ « ق َأَش

ــَذا�ً  ــاِس َع ــذیَن ُ�ضــاُهوَن �ِ  االنَّ ــِة ال ــِق هللاِ َیــْوَم القیام هــؤالء المصــورون أو  اأیهــم أشــد عــذا�ً " »َخل
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب} فرعون وآل فرعـون؟ أیهمـا أشـد؟  ]٤٦[غـافر: {َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ

ــاِس َعــَذا�ً «العبــارة أفعــال تفضــیل  وال شــك أن » َیــْوَم القیامــِة الــذیَن ُ�ضــاُهوَن ِ�َخلــِق هللاِ  اَأَشــدُّ النَّ
الشرك أشد، والمشرك عذا�ه أشد وهو مؤ�د، ومثل هـذا إذا �ـان مـن المسـلمین، فإنـه مـن نصـوص 

 .ُتمر �ما جاءت وال ُ�حكم �خلوده الوعید التي
 طالب:.......

فیهم فرعون وقومه هذا أشد الناس، وهناك أشد العـذاب  نالمشكلة أننا إذا نظرنا إلى أشد الناس �م
 �النسبة لهم.

مــا نحــن نــدخل فــي تفاصــیل مــا بــین عــذاب الكــافر وعــذاب المســلم، لكــن هــذا نــص  نــاصــود أنالمق
 .نسأل هللا العافیة ،وعید تقشعر منه األبدان

 .»الذیَن ُ�ضاُهوَن ِ�َخلِق هللاِ « 
 �قـول: -صلي هللا علیـه وسـلم-: سمعت رسول هللا -رضي هللا عنهما– عن ابن عباسٍ  ولهما"
ــ« ٍر فــي النَّ ــاِر ُ�ْجَعــُل َلــُه ِ�ُكــلِّ ُصــوَرٍة « ،عمــوم نســأل هللا العافیــة» ارِ ُكــلُّ ُمَصــوِّ ٍر فــي النَّ ُكــلُّ ُمَصــوِّ

َرَها َنْفٌس ُ�ّعذَّ   ".»في جَهنَّم بها بَصوَّ
ْنَیا ُ�لِّـَف أْن َیـْنُفَخ ِفیَهـا « ا:مرفوًعـ" �عنـي عـن ابـن عبـاس" ولهما عنـه" َر ُصـورًة ِفـي الـدُّ َمـْن َصـوَّ

وحَ   ".»ِبَنافخٍ  َوَلْیَس  ،الرُّ
َرَها َنْفـٌس ُ�ّعـذَّ « وحَ «وهنـا ُ�كلَّـف  »فـي جَهـنَّم بهـا بُ�ْجَعُل َلُه ِ�ُكـلِّ ُصـوَرٍة َصـوَّ  ،أْن َیـْنُفَخ ِفیَهـا الـرُّ

مــن األرواح �عــدد هــذه  -جــلَّ وعــال–تكلیــف �مــا ال ُ�طیقــه، �خلــق هللا  ،هــذا تعجیــز» َوَلــْیَس ِبَنــافخٍ 
 ولن �ستطیع، نسأل هللا العافیة. ،ُ�كلَّف أن ینفخ فیها الروحُ�عذَّب بها، و  ،الصور التي صورها

 طالب:.......
 ما اإلشكال؟ �صور صورة، یروح نعم

 طالب:.......
�صــیر ُحكمــه؟ ُ�عــذَّب �ــالروح التــي ُخلقــت لهــذه الصــورة مــاذا طیــب لــو مــا صــور إال صــورة واحــدة 

و�ســتمر �قــدر هــذه األرواح؛  ،یتعــددفقــط، لكــن متــى ینتهــي هــذا العــذاب؟ هللا أعلــم؛ ولــذلك العــذاب 
هـــو تحـــت المشـــیئة؛ ألنـــه مـــا هـــو صـــاحب �بیـــرة تحـــت  ،إال أن �عفـــو هللا عنـــه ،حتـــى ُ�عـــذَّب بهـــا

 المشیئة.
 طالب:........
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ر تعاونوا على اإلثم والعدوان ر، والمصوَّ �هللا أعلـم  ،من �ـاب التعـاون علـى اإلثـم والعـدوان ،المصوِّ
ر، لكن النصوص  ر، و�ذا �حال المصوَّ ر إذا رضي فهـو متعـاوٌن مـع المصـوِّ ر، والمصوَّ في المصوِّ

 كره ولم یرَض برئ.
 طالب:.......
 �سمونه هذا التصو�ر؟ماذا هللا المستعان، 
 طالب: سیلفي.

 هللا یهد�ك.
 طالب:........

 لكن تسمعه.
 طالب:.........  
 و�أتیك في جوالك.

 طالب:........
 الكالم طو�ل على الباب.

 ب:........طال
 ؟ماذا

 طالب:.........
 انتظروا فقط. ،سیأتي الكالم �التفصیل

الهیـاج األسـدي قـال لـه  وأبـ" -رضـي هللا عنـه- عن أبي الهیاج قال: قال لي عليٌّ  ولمسلمٍ " قال:
" ؟-صـلي هللا علیـه وسـلم -علیـه رسـول هللا أال أ�عثك علـى مـا �عثنـي" :-رضي هللا عنه-عليٌّ 

ال  ، إال طمســها، وال قبــًرا مشــرًفا إال ســواه �ــاألرض، �عنــي �غیــره مــن المقبــور�نأمــره أال یــدع صــورةً 
ي ذیرتفــع القبــر عــن غیــره، وال یز�ــد علــى ترا�ــه، وقــرن التصــو�ر أو الصــورة مــع القبــر المشــرف الــ

مشــرف �عنــي: - تجــب تســو�ته؛ ألن التصــو�ر مــن وســائل الشــرك، ورفــع القبــور وتشــر�ف القبــور
 ائل الغلو والشرك.أ�ًضا من وس -مرتفع

 الصور أنواع:
ودخولهــا فــي النصــوص ُمجمــع  ،ظــل ُ�ســمونها تماثیــل هــذه ُمجمــع علــى تحر�مهــا االصــور التــي لهــ

 على ذلك.
مــــة؛ ألن النبــــي  علیــــه الصــــالة –والصــــور التــــي ال ظــــل لهــــا وهــــي منقوشــــٌة �الیــــد هــــذه أ�ًضــــا ُمحرَّ

علیــه الصــالة –ار فیــه صــورة، فتغیــر رأى الصــورة فــي القــرام، القــرام ُمجســم؟ ســتار، ســت-والســالم
فدخلت الصور غیر المجسـمة،  ،»اْلَمَالِئَكُة َال َتْدُخُل َبْیًتا ِفیِه َ�ْلٌب َوَال ُصوَرةٌ إن «وقال:  -والسالم

 یبقى النزاع الطو�ل في الصور التي من خالل اآلالت ولیس للعامل فیها إال تحر�ك اآللة.
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ر، هذا من فعل اآللة وهي أ�ًضـا لیسـت مضـاهاة �قول �عضهم: إن هذه لیست من تصو�ر  المصوِّ
 لخلق هللا، بل هي خلق هللا.

شر لـه الـذي التكلیف إذا اتجه إلى غیر أهٍل للتكلیف �عني مثل التصو�ر فاعله لیس �مكلَّف، المبا
وال كلَّف، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا لم �كن المباشر ال ُ�مكـن تضـمینه، هو اآللة، والمتسبب م

 ُ�مكن مخاطبته؛ ألنه غیر مكلَّف ینتقل الحكم إلى المتسبب.
�قولــون: أشــد النــاس عــذاً�ا مــع مــا ورد فــي ذلــك ولعــن المصــور �ســبب ضــغطة زر هــذا مــا ُ�مكــن، 

 ما هو مثله؟   اهذا ما ُیناسب هذا، طیب الذي ضغط زر المسدس وقتل مسلمً 
 طالب:........

 �قتل؟ �سبب ضغطة زر. �یفضغطة واحدة مثل ضغطة زر الجوال 
 طالب:........

فــي حكــم المباشــر؛ ألن المباشــر الــذي هــو المســدس الــذي قتــل، والمباشــر الــذي هــو الجــوال الــذي 
فـرق بـین زر المسـدس وزر  هر ال ُ�مكن توجیه الخطاب إلیـه، فینتقـل الحكـم إلـى المتسـبب، فیـصوَّ 

مـن ضـغط زر وطلـع صـورة، نظیـر  الجوال؟  هم �قولون: ما �مكن تقبلها النصوص الشـدیدة علـى
: الــذي قتلــه المســدس، أو ، هــل �ســتطیع أن �قــول أحــداهــذا مــن ضــغط زر المســدس وقتــل مســلمً 

 .عندك مر�بةدهسه �فر السیارة، �قول: 
تصور وأنـت و على �ل حال السالمة ال �عدلها شيء، والبحث عن الرخص نعم عمَّت بها البلوى، 

مــور وعظــائم، وُطلِّــق �ســببها نســاء �ثیــر، بــل ُقِتــل نســاء مــا تــدري، وترتــب علــى هــذا التصــو�ر أ
�ســـببه؛ ألنهـــا ُصـــوِّرت علـــى غـــرٍة منهـــا فـــي مناســـبة أو فـــي شـــيء، وســـاوم علیهـــا الخبیـــث المجـــرم 
ر أو مــــن وصــــلت إلیــــه، ووصــــلت إلــــى أبیهــــا، و�لــــى أخیهــــا، و�لــــى زوجهــــا حصــــل الشــــر  المصــــوِّ

 المستطیر.
 لو واحد منكم...

 أظن في سورة األنفال. ،نا في �الم طنطاوي جوهري عن حكم التصو�رعبد الرحمن انظر ل اأ�
 طالب:.........

 ُتعیده، ُتعیده متى شئت؟!    أن أردت متىأنت  ؟ فیدیو؟ُ�عاد
 طالب:.........

 ه �جوالك.تفظإًذا أنت ح
 طالب:........

ة بتقلیدهم، لكن �ـل نحجر على الناس ما تبعوا فیه علماء تبرأ الذم أن ُنر�دما على �ل حال نحن 
 إنسان ُ�قرر على حسب ما یدین هللا �ه.
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سـواٌء ، حـبس ظـل �قولـون، من أهل العلم الـذین تبـرأ الذمـة بتقلیـدهم قـالوا �ـأن هـذا مـا هـو بتصـو�ر
 أصابوا أو أخطئوا هم من أهل العلم.

 طالب:........
 ین؟أ

 طالب:........
 �قول؟ماذا 

 طالب:.........
 �كامیرا. ،كامیرا فوتوغرافيهو �

 طالب:.........
هو الشیخ �منع من االحتفاظ �الصور، و�منع مـن تعلیـق الصـور، وصـور الـذ�رى، �ـل مـا ُ�حرمـه 

 الشرع.
على �ل حال المسألة عمَّت وطمَّت، واالحتیاط في ذلك في غا�ة الصعو�ة، �عنـي فـي المناسـبات 

ر وهــو فــي فسأال �حضــر و�ال �ــال �ســتطیع أن �حتــاط إال  ر وهــو فــي بیتــه، وُ�صــوَّ ر، وُ�صــوَّ ُیصــوَّ
درســه، مــاذا تفعــل؟ إمــا أن تنقطــع �الكلیــة أو تقــول: أنــا �هللا مــا رضــیت، واإلثــم علــى مــن رضــي 

 بذلك، �هللا المستعان.       
 طالب:.........

 ره بنفسه �منعه.نعم �منعه إذا أراد أن �صوِّ 
دوا فیـه مـن وتواطـأ علیـه النـاس، وقلَّـ ،مَّـت �ـه البلـوى على �ل حال المنع اآلن غیر ممكـن؛ ألنـه ع

ن أحد من تصو�ره، و�ن أمكنه منع م ال یتعرض للتصو�ر، وال ُ�مكّ دوا، و�بقى أن المتحرِّج والمتأثِّ قلَّ 
 من أراد أن ُ�صوره فلیفعل.

 طالب:.........
 على حسب ما تعتقد وتدین هللا �ه.

 طالب:........
ر وال أرضــىأمــا أ ،المســألة خالفیــة ر، أن نــت فاصــنع مــا شــئت، لكــن أنــا مــا أنــا مصــوِّ ي والــذ ُأصــوَّ

ر   صورة؟أم لیست هذه صورة » اَأَشدُّ النَّاِس َعَذا�ً «عندي وأدین هللا �ه أنه لعن، ولعن المصوِّ
 طالب:........
 ُ�سمونها صورة.

مـا لـك ُحجـة طیب جـاءني واحـد مـن المشـا�خ وقـال لـي: شـیخك فـالن صـار �ظهـر فـي التلفز�ـون، 
وهـذا -أنا إذا طلعـت فـي التلفز�ـون  ،: هذا لیس �صورة-�قول لي-حتى ما تطلع، وهذا هللا یهد�ك 
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صــورة أم أنــا إذا طلعــت فــي التلفز�ــون ورأیتنــي، قلــت: هــذا فــالن  -ُمكثــر مــن الخــروج فــي القنــوات
 فالن؟ یذهبفالن؟ أقول: هذا فالن، لكن إذا انطفأت الكهر�اء أین 

 طالب:.......
 �صیر علیه صاحبك؟ماذا إذا طاح التلفز�ون وانكسر 

 طالب:........
 فیه؟ماذا 

 طالب:.......
 سل ر�ك الثبات. ،هللا المستعان

وأنا أعرف ممـن ینتسـب إلـى العلـم �ضـحك علینـا إذا سـمع هـذا الكـالم؛ ألن األمـور مـا ُیتصـور أو 
ا، لكــن یبــدو �هللا أعلــم �عیــد ال ،أو أنهــا تنتهــي، �هللا إنــي نســیت ،یتخیــل أنهــا تمتنــع ــْو عهــد جــد� {َوَل

ا، �قول طنطاوي جوهري... ]٤٣[األنفال: َأَراَكُهْم َ�ِثیًرا َلَفِشْلُتْم}  هذا �عید العهد جد�
 طالب:.......

 نعم لكن من أي وجه؟ 
، إذا ، الحقیقــة ال تتغیــر�التصــو�رُ�قلــل العــدد أو ُ�كثَّــر أو ُ�كبَّــر أو ُ�صــغَّر إال  أن �قــول: مــا ُ�مكــن

 كانت صورة تثبت فهو تصو�ر.
 طالب:.........

نعم الحفظ مثل الوثائق وما الوثائق هذه �حتاجوهـا للضـرورات، تصـور واحـد مثـل األول �طاقـة مـا 
 فیها صورة، الیوم هذا صعب فیه صعو�ة. 

 طالب:.........
 حقیقة؟ ، ألیستخلیك على صورة الجوال

 طالب:........
 حتى في الُعرف.

 .......طالب:..
 أنت تقول: لیس �ما فعل قوم نوح.

 طالب:.........
منهــا  ن هـذه الصـور أدق فـي المضـاهاة مـن عمـل قـوم نـوح، حصـى وحجـارة وأزمیـل وغیـره و�طلعـو 

 تماثیل.
المقصـود أن المســألة واضــحة �ـلٌّ علــى اجتهــاده؛ ألن �عـض النــاس �ســلك المسـلك و�ختــار الــرأي؛ 

 ألنه ما هو متصور أنه غیر موجود.
 ال ُ�كلف هللا نفًسا إال وسعها. ،أنت ُقل ما تعتقده وتدین هللا �ه، و�ذا اضُطررت إلیه أو عجزت
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 طالب:........
 نفس الشيء.

 طالب:........
 ال شك أن األمور �مقاصدها، لكن �ما قال عمر: "فإن ما عند هللا ال ُینال �سخطه".

 طالب:.......
 لى قدمیته واجتهاده.على �ل حال الحجج �ثیرة، و�لٌّ یؤجر ع

لكــونهم أشــد النــاس  ؛"األولــى: التغلــیظ الشــدید فــي المصــور�ن "فیــه مســائل:: -رحمــه هللا–�قــول 
 عذاً�ا یوم القیامة.

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّـْن َذَهـَب َ�ْخُلـُق َخْلًقـا «لقوله:  ؛الثانیة: التنبیه على العلة، وهو ترك األدب مع هللا"
 �خلق هللا، هذه هي العلة، مضاهاتهم لخلق هللا.  وهو ُ�ضاهون  "»َكَخْلِقي؟

 لن �ستطیعوا. "»َفْلَیْخُلُقوا َذرًَّة، َأْو َشِعیَرةً «قوله: �الثالثة: التنبیه على قدرته وعجزهم، "
ا یــوم القیامــة الــذین ُ�ضــاهون �خلــق هللا، أشــد عــذا�ً " االرا�عــة: التصــر�ح �ــأنهم أشــد النــاس عــذا�ً "

 المصورون. - العافیةنسأل هللا-الناس عذاً�ا 
 .ب بها في جهنمعذَّ ا �ُ نفسً  الخامسة: أن هللا �خلق �عدد �ل صورةٍ "

 .»َوَلْیَس ِبَنافخٍ «" كلف أن ینفخ فیها الروحالسادسة: أنه �ُ 
أال أرى  :-رضـي هللا عنـه–لحـدیث أبـي الهیـاج عـن علـي  ؛"دتالسا�عة: األمـر �طمسـها إذا وِجـ"

 قبًرا مشرًفا إال سو�ته.صورًة إال طمستها، وأال أرى 
تصو�ر ما ال روح فیه، النصـوص �لهـا بتصـو�ر مـا فیـه الـروح، لكـن  ،تصو�ر غیر ذوات األرواح

 اختلفوا في تصو�ر ما ال روح فیه، هل یدخل في عموم تحر�م التصو�ر أو ال؟
تحــر�م قــالوا: مــا ینمــو �الحبــة والشــعیرة مــا ینمــو ممــا ال روح فیــه، ومثلــه الشــجر، �عضــهم أطلــق ال

 علیه؛ ألنه مضاهاة لخلق هللا، والتمثیل �الشعیرة والحبة یدل علیه.
 خالف ما ال روح فیه. ،وجماهیر أهل العلم �خصون التحر�م �ما فیه الروح

 .نعم
 ].٨٩[المائدة: {َواْحَفُظوا َأْ�َماَنُكْم}وقول هللا تعالى: : �اب ما جاء في �ثرة الحلف"

اْلَحِلـُف «�قـول:  -صـلي هللا علیـه وسـلم-سـمعت رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عن أبي هر�ـرة 
ْلَعِة ُمْمِحَقٌة ِلْلَكْسِب  َقٌة ِللسِّ    أخرجاه. »ُمَنفِّ

َثالَثـٌة ال ُ�َكلُِّمُهـُم «قـال:  -صـلي هللا علیـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضي هللا عنه-وعن سلمان 
ُ َلـُه ِ�ضـاعَته؛ ال َوال ُیَزكِّیِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم:  ،للااَُّ  ُأَشْیِمٌط َزاٍن، َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر، َوَرُجـٌل َجَعـَل للااَّ

 صحیح. رواه الطبراني �سندٍ  »َ�ْشَتري إالَّ بَیمیِنه، وال َیِبیُع إالَّ بَیمیِنه
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صـلي هللا علیـه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصین  )الصحیح(وفي 
قال عمـران: فـال أدري أذ�ـر �عـد  »ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ ، ُأمَِّتي َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ  َخْیرُ «: -وسلم

ُثــمَّ ِإنَّ َ�ْعــَدُكْم َقْوًمــا َ�ْشــَهُدوَن َوَال ُ�ْسَتْشــَهُدوَن، َوَ�ُخوُنــوَن َوَال ُیْؤَتَمُنــوَن، «ا؟ قرنــه مــرتین أو ثالًثــ
َمنُ ُفونَ و َوَ�ْنِذُروَن َوَال یُ   .» َوَ�ْظَهُر ِفیِهُم السِّ

َخْیـُر النَّـاِس « قـال: -صلي هللا علیه وسـلم-أن النبي  -رضي هللا عنه– عن ابن مسعودٍ : وفیه
ُنـُه ُه، َوَ�ِمیَقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثـمَّ الَّـِذیَن َیُلـوَنُهْم، ُثـمَّ َ�ِجـيُء َقـْوٌم َتْسـِبُق َشـَهاَدُة َأَحـِدِهْم َ�ِمیَنـ

 .»َشَهاَدَتهُ 
 قال إبراهیم: �انوا �ضر�وننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.

 فیه مسائل:
 األولى: الوصیة �حفظ األ�مان.

 للبر�ة. للسلعة، ممحقةٌ  الثانیة: اإلخبار �أن الحلف منفقةٌ 
 بها.ال یبیع إال و  إال بیمینه الثالثة: الوعید الشدید فیمن ال �شتري 

 على أن الذنب �عظم مع قلة الداعي. الرا�عة: التنبیه
 الخامسة: ذم الذین �حلفون وال �ستحلفون.

 ".-صلي هللا علیه وسلم-السادسة: ثناؤه 
 الخامسة؟
 ".فون ستحلَ الخامسة: ذم الذین �حلفون وال �ُ طالب: "

 نعم.
علــى القــرون الثالثــة، أو األر�عــة، وذ�ــر مــا �حــدث  -صــلي هللا علیــه وســلم-السادســة: ثنــاؤه "

 �عدهم.
 ستشهدون.السا�عة: ذم الذین �شهدون وال �ُ 

 ".الثامنة: �ون السلف �ضر�ون الصغار على الشهادة والعهد
فلـه  -جـلَّ وعـال–والحلـف إن �ـان �ـاهلل  ،"�اب ما جاء في �ثرة الحلف" :-رحمه هللا تعـالى–�قول 

م �ــه المــراد �ــه الحلــف �كــون شــرً�ا، والمتــرجم علیــه أو المتــرج ،لــه حكــمفحكــم، و�ن �ــان �غیــر هللا 
 �اهلل.

موه في نفوسهم ما جعلوه ُعرضًة لهـم ولو عظَّ  ،-جلَّ وعال–كثرة الحلف تدل على عدم تعظیم هللا 
فتجــده مــع ذلــك إذا حلــف حنــث  ،-جــلَّ وعــال–عنــد أدنــى شــيء �حلــف، وألمــوٍر تافهــة �حلــف �ــاهلل 

 ال ُ�كفِّر عن �مینه.أو ترك ما حلف �ه، و�ذا حنث تجد مثل هذا  ،وفعل ما حلف علیه
احفظوهــا ] ٨٩[المائــدة: {َواْحَفُظــوا َأْ�َمــاَنُكْم}فــالحلف أوًال: الیمــین �جــب حفظهــا؛ لقــول هللا تعــالى: 

 .-جلَّ وعال -فال تحلفوا إال ألمٍر �ستحق التعظیم والحلف �اهلل
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نِّي ال َأْحِلُف َعَلـى إِ «احفظ �مینك أال تحنث إال إذا �ان غیرها خیًرا منها فاألمر الثاني: إذا حلفت 
ْرُت  و�ذا حنث �جب علیـه  ،»َ�ِمیِني، َوَأَتْیُت الَِّذي ُهَو َخْیرٌ عن َ�ِمیٍن، َفَأَرى َغْیَرَها َخْیًرا ِمْنَها ِإال َ�فَّ

 كفارة على التفصیل المعروف عند أهل العلم، فعلیه أن ُ�كفِّر.
 ْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلیُكْم َأْو ِ�ْسـَوُتُهْم َأْو َتْحِر�ـُر َرَقَبـٍة}{ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن أَ و�فارة الیمـین 

إذا لـم  ]٨٩[المائـدة: {َفَمْن َلْم َ�ِجـْد َفِصـَیاُم َثالَثـِة َأ�َّـاٍم}هذه الخصال على التخییـر  ]٨٩[المائدة:
 تجد الخصال الثالث، فانتقل إلى المرتبة الثانیة وهي صیام ثالثة أ�ام.

 -جـلَّ وعـال–�عنـي ال تكثـروا مـن األ�مـان �ـاهلل ] ٨٩[المائدة: {َواْحَفُظوا َأْ�َماَنُكْم} تعالى: وقول هللا
أو اسـم مـن أسـمائه أو صـفة  -جـلَّ وعـال–سم هللا اولو �نتم صادقین؛ ألن الحلف وتوثیق الكالم �

ال فُیكَثــر مــن فــال ینقلــب التعظــیم إلــى ابتــذ ،-جــلَّ وعــال–مــن صــفاته �ــل هــذا مــن أجــل تعظــیم هللا 
 ذلك، �سبب و�غیر سبب.

�سـتحق أن ُ�حلـف  فـال تحلفـوا إال ألمـرٍ ] ٨٩[المائـدة: {َواْحَفُظـوا َأْ�َمـاَنُكْم}�قـول:  -جلَّ وعال–هللا 
 .-جلَّ وعال-سم هللا او� -جلَّ وعال–علیه، وُ�عظَّم بذ�ر هللا 

لیـه فعـًال أو ترً�ـا إال إذا �ـان علیه أن �حفظ �مینه، فال �فعل خالف مـا تـدل عففإذا حلف اإلنسان 
ِإنِّي ال َأْحِلُف َعَلى َ�ِمیٍن، َفَأَرى َغْیَرَها �هللا «خیًرا مما حلف علیه، �ما جاء في الحدیث الصحیح 

ــْرُت  إذا رأى أن غیرهــا خیــًرا منهــا فعلیــه أن  »َ�ِمیِنــي، َوَأَتْیــُت الَّــِذي ُهــَو َخْیــرٌ عــن َخْیــًرا ِمْنَهــا ِإال َ�فَّ
عن �مینه، �جب علیه أن ُ�كفِّر عن �مینه، والواجبات عنـد أهـل العلـم علـى الفـور فُیكفِّـر عـن ُ�كفِّر 

 خشیة أن تسبقه المنیة فیأثم �عدم تكفیره عن �مینه. ؛�مینه فور وقوع الحنث
» اْلَحِلـفُ «�قـول:  -صلي هللا علیـه وسـلم-سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة "

ـْلَعِة ُمْمِحَقـٌة ِلْلَكْسـِب ُمنَ « �عني الیمین َقٌة ِللسِّ مـن نـوع �ـذا الجیـد وهـي  إذا حلـف أن هـذه السـلعة» فِّ
لیســت �ــذلك أو أنــه اشــتراها �كــذا ولــیس األمــر �ــذلك، أو أنــه أُعطــي فیهــا �ــذا ولــیس األمــر �ــذلك 

دید هــذه ُتســمى الیمــین الغمــوس، وهــذه جــاء الوعیــد الشــ -نســأل هللا العافیــة–�قتطــع بهــا مــال مســلم 
 فیها. 

ــْلَعةِ « َقــٌة ِللسِّ قك واشــترى، لكــن أنــت مــا قصــدك  إذا حلفــت ظــن �ــك أخــوك المســلم خیــًرا» ُمَنفِّ وصــدَّ
وفـي » ُمْمِحَقـٌة ِلْلَكْسـِب «بتلفیق سلعتك �الكذب أن تسـتفید مـن قیمتهـا، ومـن ز�ـادة ثمنهـا، والنتیجـة 

ــةٌ « :روا�ــة لفــت علیهــا أنــك اشــتر�تها �ــألف �عنــي افتــرض أنــك �عــت هــذه الســلعة ح» للبر�ــة ُمْمِحَق
أخذها منك بز�ادة وأنت مشتر�ها �خمسمائة أو سبعمائة أو ثمانمائة �أقل من ذلك، وِثق �ك أخـوك 

قك، ودفع لك من المال ما طلبت؛ ألنك حلفت.  المسلم وصدَّ
  طالب:.........

وال  افعــت ألًفــأنــت اآلن اشــتر�تها �ــألف دفــع لــك مــن الكســب فــوق األلــف، وأنــت مــا د احلفــت ظــاهرً 
منــه، أو حلفــت أنهــا ُ�ســمونها مار�ــة أو ُ�ســمونها مــا شــاءوا مــن النــوع الجیــد، وأنــت المســكین  اقر�ًبــ



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

اشـتراها بنـاًء علـى �مینـك، النتیجـة أن هـذا المـال  ،هذا ما �عرف وال ُ�فـرِّق بـین األصـلي مـن التقلیـد
ًال مـن أن تسـتفید مـن هـذا الذي حرصت علیه و�سـبته بیمینـك الكاذ�ـة ُتعاقـب بنقـیض قصـدك، فبـد

األلـف ُتنــزع بر�تــه، و�ثیـًرا مــا یــذهب مـن بــین یــد�ك بــدون فائـدة، ومــا ابُتلــي النـاس �ــأموٍر مــا �ــانوا 
، وفـــي اللیـــل او�لهـــث ورائـــه، ثـــم النتیجـــة أن �كســـب مبلًغـــ ،�عهـــدونها �حـــرص علـــى جمـــع الحطـــام

 نسأل هللا العافیة. ،یرأو �مرض هو، فیذهب علیه �العالج، وهذا �ث ،�مرض واحد من أبنائه
 طالب:........  

الحــدیث عــام، لكــن إذا �ــان �ــاذب فهــو غمــوس ال شــك، إذا �ــان �اذً�ــا فهــو غمــوس، فــإن لــم �كــن 
 كاذً�ا فمحق البر�ة حتى ولو �ان صادق إذا أكثر من ذلك، ومشى سلعته �الیمین.  

 �عني البخاري ومسلم." أخرجاه"
 هذا عمومه واضح، هذا الباب عمومه واضح. نعم هو �اذب، لكن�الیمین الكاذب، 

َثالَثـٌة ال «قـال:  -صـلي هللا علیـه وسـلم-رضـي هللا عنـه أن رسـول هللا " الفارسـي "وعن سلمان"
علــى مــا یلیــق �جاللــه وعظمتــه إذا �ــان ال  -جــلَّ وعــال–فیــه إثبــات صــفة الكــالم هلل » ُ�َكلُِّمُهــُم للااَُّ 

{َكالَّ ِإنَُّهـْم لیهم، فمن رضي عنه یثبت له الكالم، مثل الرؤ�ة أو �عض الناس لغضبه ع اُ�كلم ُأناسً 
لما حجـب الكفـار دل علـى أن المـؤمنین یرونـه یـوم  ]١٥[المطففین: َعْن َر�ِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُ�وَن}

 القیامة. 
ُ َوال ُیَزكِّیِهمْ « لهم وُ�وثقهم، و�جعل و�بعث» ال ُ�َكلُِّمُهُم للااَّ   و ینشر في الناس توثیقهم.أ �عني ُ�عدِّ
 شدید مؤلم.» َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ «
األشیمط من اختلط شعره األبـیض �األسـود، الشـمط: الشـیب، اخـتلط شـعره �الشـیب » ُأَشْیِمٌط َزانٍ «

نسأل هللا العافیة، وال شـك أن الكبیـر الـداعي إلـى الزنـا عنـده ضـعیف ممـا یـدل  »َزانٍ « ،�عني �بیر
الزنا ُمحـرَّم علـى الكبـار والصـغار، لكـن ففي الفاحشة لُخبٍث في نفسه وطو�ته و�ال على أن وقوعه 

وقد تغلبه في وقٍت من األوقات، لكـن الكبیـر مـا الـذي دعـاه إلـى الزنـا  ،الصغیر عنده الشهوة أقوى 
 إال خبث منغرس في نفسه، ُخبث طو�ة، نسأل هللا العافیة.  

رح والتعدیل عند أهل الحدیث �قولون: شیٌخ یتصابى، ما معنـى في �عض ألفاظ الج» ُأَشْیِمٌط َزانٍ «
 و�فعل أفعالهم، وُ�ظهر نفسه خالف ما هو علیه.   ،هذا؟ یتشبه �الصبیان

ــَتْكِبرٌ « ــٌل ُمْس یترفــع علــى النــاس،  ،عائــل: �عنــي فقیــر �ثیــر العیــال، ومــع ذلــك هــو ُمســتكبر» َوَعاِئ
ــُر َ�َطــُر اْلَحــقِّ وَ « ،و�تكبــر علــیهم ــاسِ اْلِكْب ــُط النَّ مــع أنــه عائــل فقیــر مــا �ملــك مــن مقومــات  »، َوَغْم

الِكبـر، �عنـي الغنـي والقـوي فـي بدنـه أو �ـذا عنـده شـيء یدفعـه إلـى ذلـك، لكـن العائـل الفقیـر الــذي 
 لیس عنده شيء، مما یدل على أن الِكبر غر�زٌة في نفسه. 
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ُ َلـُه ِ�ضــاعَته؛ ال َ�ْشـَتري إالَّ ب« وهـذا هــو الشـاهد مــن » َیمیِنــه، وال َیِبیـُع إالَّ بَیمیِنــهَوَرُجـٌل َجَعــَل للااَّ
�هللا إنـي  إن اشـترى �هللا،» ال َ�ْشـَتري إالَّ بَیمیِنـه« ،-جلَّ وعـال–الحدیث للباب ُ�كثر الحلف �اهلل 

 وجدت هذه السلعة �كذا �أقل مما ُعِرضت �ه، و�ن �اع اشتر�تها �أكثر.
   .ما ُیوضحه على �ل حال المعنى واضح، وفیه مما تقدم

  ".صحیح رواه الطبراني �سندٍ » وال َیِبیُع إالَّ بَیمیِنه«"


