
البرهان إقامة
على

الوثان كسر وجوب



الرحيم الرحمن الله بسم

: وبعد الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
توحيييده إلى للدعوةا الرسل وتعالى سبحانه الله أرسل فقد

فقييال ، الطييواغيت وعبييادةا الشييرك ميين والتحذير سبحانه،
ً أمة كل في بعثنا ولقد( تعالى الله اعبدوا أن رسول

مممن أرسمملنا وممما( تعييالى وقال ) ،الطاغوت واجتنبوا
أنمما إل إلممه ل أنممه إليممه نمموحي إل رسممول مممن قبلك

فنشيير  الرسل خاتم رسالة جاءت هذا وعلى ) ،فاعبدون
وقلييع الشرك حصون به ودك ، مناره وأعلى التوحيد به الله

عليه. وسلمه الله فصلوات ، آثاره
عيين ابتعييدوا القييرون وتعيياقب السيينين كر مع الناس إن ثم

ًا وجهلوا دينهم قطعيييات فصييارت ، التوحيييد أميير ميين كييثير
– الجهليية ميين كثير عند وسؤال نقاش محل والتوحيد الدين
ً جهلة وهم هييذا فييي غرابيية ول - ، عمائمهم كبرت وإن فعل
ًا السلما (بدأ  النبي قال فقد ًا وسيعود غريب بدأ). كما غريب
ميين تييواتر مييا هييو الزمييان هذا في حصل ما أعجب من وإن
فييي والوثان الصأناما بهدما (طالبان) السلمية حكومة قياما
وأقيير التوحيييد أهل صأدور أثلج لخبر إنه ووالله ، الفغان بلد

علييى والتنديييد الشرك أهل مضاجع أقض حين في ، عيونهم
، بييالتراث يسييمى ما وعباد ، الوثان عباد ؛ أصأنافهم اختلفا

ميين (بوذا) المنهزمون لصأناما بكى قد أنه هذا في والعجيب
فييي فكييانوا للسلما المنتسبين العلم أهل على المحسوبين

بييالله- ، والعييياذ–بييوذا)  (عبيياد مييع واحييد خنييدق فييي هييذا
وأشييباه العييواما علييى وشييبهوا ، العلما وسييائل فاحتضنتهم

فييي وكييذبوا– الشييرع بلسييان ينكرون أنهم وزعموا ، العواما
يؤفكون-. أنى الله قاتلهم ذلك

هييذا مثيل بييأن وأطفيالهم التوحييد صأيبيان يشييك ميا فوالله
له بعثت ما وهو ، الطاعات وأجل القربات أعظم من العمل
نحتيياج زميين يأتي أن نظن كنا وما ، الرسل وأرسلت النبياء

وأوكييار والصأييناما الوثييان هييدما أن بالدليية نثبييت أن إلييى
أتييى زميين فييي ولكننييا ، الييدين واجبييات أعظييم من الشرك

بالعجائب.
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جاء أمر الوثان هذه كسر أن إثبات في بحث يديك فبين لذا
يشييكرها (طالبان) مما به قامت ما وأن به، وأمر السلما به

بييابين إلييى البحييث هييذا قسييمت وقييد ، التوحيييد أهييل عليييه
: كالتالي
: التماثيل حكم  في: الول الباب
: فصول أربعة وتحته

: التماثيل عمل : حكم الول الفصل
: التماثيل حرمة : عموما الثاني الفصل
: التماثيل كسر مشروعية على : الدلة الثالث الفصل
: ذلك في العلم أهل أقوال و : مذاهب الرابع الفصل

: الضللة علماء شبه على الرد : في الثاني الباب
: فصول خمسة وتحته

فييي التماثيييل تركييوا الصييحابة أن  شييبهةالول: الفصمل
فتحوها: التي البلدان

كييان مييا التماثيييل ميين المحرما أن  شبهة: الثاني الفصل
: فقط الله دون من يعبد

هييذه تييرك تقتضييي المصييلحة أن  شييبهة: الثالث الفصل
: التماثيل
وهييم الذميية لهل التماثيل هذه أن  شبهة: الرابع الفصل

: عليها يقرون
لعييب علييى التماثيل هذه قياس  شبهة: الخامس الفصل

: البنات
ّينت بخاتمة البحث هذا ختمت ثم بمثل الجهل خطورةا فيها ب

. المسألة هذه
يجعليه وأن قييرأه ميين البحيث بهذا ينفع أن تعالى الله أسأل
ًا . الكريم لوجهه خالص
أجمعين. وصأحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصألى
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الول الباب
التماثيل حكم

: التماثيل عمل : حكم الول الفصل

: التماثيل حرمة : عموما الثاني الفصل

مشييروعية علييى : الدليية الثممالث الفصل
: التماثيل كسر

أهييل أقييوال و : مييذاهب الرابممع الفصممل
: ذلك في العلم
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الول الفصل
التماثيل عمل حكم

وهييدما ، أركييانه وتشييييد التوحيييد صأييرح لقاميية السلما جاء
 المصييطفى دعييوةا أصأييل فكييان بنيانه، وإزالة الشرك قلع
الطواغيت جميع وخلع ، وتعالى سبحانه الله توحيد إقامة هو

تعييالى قييال كما بها أشكالها- والكفر اختلفا على– وإزالتها
استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن(

كممل فممي بعثنمما ولقد( تعالى وقال ) ،الوثقى بالعروة
) ،الطمماغوت واجتنبمموا اللممه اعبممدوا أن رسممول أمة

جنييابه، ويحمييي التوحيييد صأرح يقيم ما بكل الشارع فاعتنى
؛ إليييه الموصألة وطرقه ذرائعه ويسد الشرك شوائب ويزيل
فقييد ، البيياب هييذا من وإقامتها التماثيل صأناعة تحريم فكان

عمييل تحريييم علييى الصييريحة الصييحيحة النصييوص تييواترت
تحريم على الجماع حكى وقد ، مطلقا الرواح ذوات تماثيل

؛ جدا كثيرةا ذلك على والدلة  ،)1(العلماء من واحد غير ذلك
: ذلك في  الواردةا الدلة بعض أذكر وسوفا
:  الول الدليل

الذين(  قال    الله رسول أن عمر ابن عن الصحيحين في
لهممم يقممال القيامممة يمموم يعممذبون الصممور يصنعون

)خلقتم ما أحيوا
: الثاني الدليل
:  الليه رسيول : قيال قيال مسعود بن الله عبد عن وفيهما

)المصورون القيامة يوم عذابا الناس أشد(

: الثالث الدليل
ابيين إلييى رجييل : جاء قال الحسن أبي بن سعيد عن وفيهما
، فيهييا فييأفتني الصييور هييذه أصأييور رجييل فقال: إني عباس

الحييوذي) (عارضيية وانظيير ، وغيرهمييا العربي وابن النووي الجماع  حكى)1(
 ،2/552الجليل)  (مواهب  ،14/91مسلم)  لصحيح النووي (شرح  ،7/253
.6/647عابدين)  ابن (حاشية
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فييدنا ؛ منييي قييال: ادن ثييم ، منييه فدنا ؛ مني : ادن له فقال
ميين سييمعت بمييا قييال: أنبئييك ، رأسييه علييى يده وضع حتى

مصممور كممل: ( يقول   الله رسول سمعت ،   الله رسول
فتعذبه نفسا صورها صورة بكل له يجعل النار في
ل وما الشجر فاصأنع فاعل بد ل كنت ) وقال: إنجهنم في

له. نفس

: الرابع الدليل
النمماس أشممد من إن( قال  النبي عن عائشة عن وفيهما
)الله بخلق يشبهون الذي القيامة يوم عذابا

: الخامس الدليل
لعممن  النييبي أن جحيفيية أبييي عيين البخيياري صأييحيح فييي

. المصور

: السادس الدليل
صممور مممن( قال  النبي عن عباس ابن عن الصحيحين في

فيهمما ينفممخ أن القيامممة يوم كلف الدنيا في صورة
).بنافخ   وليس الروح

: السابع الدليل
: وجل عز الله : قال قال  النبي عن هريرةا أبي عن وفيهما

فليخلقمموا ، كخلقممي يخلممق ذهممب ممممن أظلم من(
).شعيرة فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة،

: الثامن الدليل
فممي الصورة عن   الله رسول نهى:  ( قال جابر عن

. وصأححه الترمذي ) رواه ذلك يصنع أن ونهى ، البيت

: التاسع الدليل
رسول : قال قال هريرةا أبي وصأححه-  عن– الترمذي روى
لهمما ، القيامممة يمموم النممار مممن عنق تخرج: (    اللييه
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ينطممق ولسممان تسمممعان وأذنممان تبصممران عينممان
وبكممل ، عنيممد جبممار بكممل  بثلثة، وكلت يقول: إني

).وبالمصورين ، آخر إلها الله مع دعا من

: العاشر الدليل
عبييد عيين وائل أبي عن عاصأم حديث من  أحمد الماما روى
يمموم عممذابا النمماس أشدقييال: (    اللييه رسييول أن الله

ًا قتممل أو ، نممبي قتلممه : رجممل القيامممة وإمممام ، نبيمم
).الممثلين من وممثل ضللة،

: عشر الحادي الدليل
: قييال قييال عنييه الليه رضييي هريرةا أبي عن الصحيحين في

دخل ل(  الله رسول أو تماثيمل فيمه بيتما الملئاكمة ت
الملئاكممة تدخل ل( طلحيية أبييي حييديث وفي ) ،تصاوير

ًا ).صورة ول كلب فيه بيت

: عشر الثاني الدليل
رسييول أن خطبتييه فييي فذكر الناس خطب أنه معاوية وعن
)1() .التصاوير( منها وذكر أشياء سبعة حرما   الله

ذوات صأييور تحريييم علييى جييدا ظاهرةا الحاديث هذه ودللة
: الحرمة على دلئل فيها فإن أشكالها، بكافة الرواح

المصور. لعن منها-1
ًا الناس أشد أنه بيان ومنها-2 القيامة. يوما عذاب
الناس. أظلم من أنه بيان ومنها-3
ذلك. عن النهي ومنها-4
ًا تييدخل ل الملئكيية أن بيان ومنها-5 أو تمثييال فيييه بيتيي

صأورةا.
ميين محييرما علييى الشييديد الوعيييد هييذا مثييل تجييد أن وقييّل

(شييرح فييي تعييالى اللييه رحمييه النييووي قييال ، المحرمييات
 :14/81مسلم) 

الهيثمي وقال ، والوسط الكبير في والطبراني ) ،4/101( أحمد  رواه )1(
ثقات).  (رجاله8/120(المجمع)  في
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الحيييوان صأييورةا : تصوير العلماء من وغيرهم أصأحابنا (قال
عليييه متوعييد لنييه ؛ الكبائر من وهو ، التحريم شديد ، حراما
الحاديث).  في المذكور الشديد الوعيد بهذا
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الثاني الفصل
التماثيل حرمة عموم

جميييع يشييمل عيياما التحريييم أن النبوييية النصوص من يتضح
، وآخر تمثال بين ذلك في فرق ل ، والتصاوير التماثيل أنواع
لغييير أما للييتراث أما للزينيية أما للعبادةا التمثال هذا أعد سواء
غيرةا التماثييل هذه كانت وسواء ذلك، وسيواء كيبيرةا، أما صأ
فييي النصييوص عمييوما هييذا ويتضييح قديميية، أما جديدةا كانت

طرق: من ذلك جميع تحريم

:     الول     الطريق

المحرميية الحيياديث ألفيياظ تناول وهو ، اللفظي العموم
هييذا ويتضييح ، بألفاظهييا أشييكالها لكافيية والتصاوير للتماثيل
: وجوه من اللفظي العموما
: الول الوجه

ًة صور من( قوله العموما. ألفاظ ) منمن( و ) ،صور
: الثاني الوجه

العموما. ألفاظ ) منكل( و ) ،النار في مصور كل( قوله
: الثالث الوجه

) نكييرةاصممورةو(  ) ،طمسممتها إل صممورة تدع ل( قوله
العموما. فتفيد النفي سياق في

: الرابع الوجه
) ،المصممورون القيامممة يوم عذابا الناس أشد( قوله

العموما. فتفيد ) للستغراقالمصورون( ) فيألو(
الحاديث. هذه ألفاظ عموما في تمثال كل دخول فتبين

:     الثاني     الطريق

أشييكال لكافيية الحيياديث تنيياول وهييو ، المعنوي العموم
بعليية فتشييملها ومعقولهييا، بمعناهييا والتصيياوير التماثيييل
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ميين يتضييح كمييا– التصيياوير حرميية عليية فييإن ؛ التحريييم
: يلي النصوص- كما

: الولى العلة
ًا ، تعييالى اللييه دون ميين لعبادتهييا ذريعيية اتخاذها أن وطريقيي

، آدما بني في الشرك وقوع بداية وهو ، وتعظيمها فيها للغلو
اللييه رضييي عبيياس ابيين حييديث من البخاري صأحيح في كما
تممذرن ول آلهتكم تذرن ل وقالوا( تعالى قوله في عنه
همذه: ( ) قالونسرا ويعوق يغوث ول سواعا ول ودا

هلكمموا فلممما ، نمموح قمموم من صالحين رجال أسماء
إلممى انصممبوا أن قممومهم إلممى الشمميطان أوحممى

ًا يجلسممون كممانوا الممتي مجالسهم وسممموها أنصمماب
أولئممك هلممك إذا حممتى تعبممد فلم ففعلوا بأسمائاهم

).عبدت العلم ونسخ
قييال:   اللييه رسييول أن هريييرةا أبييي عيين الترمييذي وروى

ثم ، واحد صعيد في القيامة يوم الناس الله يجمع(
كممل يتبممع فيقممول: أل العممالمين رب عليهممم يطلممع
الصممليب لصمماحب فيمثممل يعبدونه، كانوا ما إنسان
ولصمماحب تصمماويره، التصمماوير ولصمماحب ، صممليبه

) يعبدون كانوا ما فيتبعون ناره النار
 :1/184اللهفان)  (إغاثة تعالى الله رحمه القيم ابن قال

فييي صأالحين قوما هؤلء : كان السلف من واحد غير (وقال
ثييم قبييورهم علييى عكفييوا ميياتوا فلما السلما عليه نوح قوما

.  فعبدوهم المد عليهم طال ثم تماثيلهم صأوروا
الفتنتين:  بين جمعوا فهؤلء
أشيار اللتييان الفتنتييان وهميا التماثيييل، ،وفتنيية القبيور فتنية
عيين صأييحته علييى المتفييق الحييديث في  الله رسول إليهما

ذكييرت عنها الله رضي سلمة أما أن  عنها الله رضي عائشة
مارييية لهييا يقييال الحبشية بييأرض رأتهييا كنيسية الله لرسول
اللييه: رسييول فقييال الصييور، ميين فيهييا رأت مييا لييه فذكرت

الرجممل أو الصممالح العبد فيهم مات إذا قوم أولئك(
تلممك فيممه وصمموروا مسممجدا قبره على بنوا الصالح
).   تعالى الله عند الخلق شرار أولئك الصور،
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سييلمة وأما حبيبيية أما : أن  الصييحيحين فييي آخيير لفييظ وفي
التماثيييل بييين الحييديث هييذا فييي فجمع رأينها، كنيسة ذكرتا

جرييير ابيين فييروى اللت، عبييادةا سييبب كييان وهذا ، والقبور
أفرأيتم(  مجاهييد عيين منصييور عيين سييفيان عيين بإسناده
فمييات السييويق لهييم يلييت كييان : ) قييالوالعممزى اللت

عبيياس ابن عن الجوزاء أبو قال وكذلك ، قبره على فعكفوا
أن رأيييت فقييد ، للحاج السويق يلت : كان عنهما الله رضي
كيانت واللت) إنمييا ونسييرا ويعيوق ويغوث (ود عبادةا سبب

ا اتخيذوا ثيم قبيورهم تعظيم من كميا وعبيدوها التماثييل له
) النبي إليه أشار
القييرآن) (أحكيياما تعالى الله رحمه المالكي العربي ابن قال
4/8-10: 

كيانت مييا أعليم والليه شيرعنا في عنه النهي أوجب (والذي
يصييورون , فكييانوا والصأييناما الوثان عبادةا من عليه العرب

: قيييل . فييإن البيياب وحمييى الذريعية اللييه , فقطع ويعبدون
:  النييبي قول الصحيح من وعملها الصور ذما حين قال فقد

, الروح فيها ينفخ حتى الله عذبه صورة صور من( 
بخلممق يشممبهون الذين: (  رواية ) . وفي بنافخ وليس

, الصييورةا عيين : نهييي . قلنييا زعمتييم ما بغير ) ; فعلل الله
ميين عبادتهييا علة زيادةا , وفيها الله بخلق التشبيه علة وذكر
ظنييك , فمييا معصييية عملهييا نفييس أن على , فنبه الله دون

ويعييوق يغييوث شييأن التفسييير كتييب فييي ورد , وقد بعبادتها
. وعبييدوا مييوتهم بعد صأوروا , ثم أناسا كانوا , وأنهم ونسرا

صأييوروه ميييت منهييم مات إذا السكندرية بثغر شاهدت وقد
ميين موضييعه فييي , وأجلسييوه صأورةا أحسن في خشب من
, امييرأةا كييانت إن وحليتهييا رجل كييان إن بزتييه وكسييوه بيته

له تجدد أو كرب منهم أحدا أصأاب . فإذا الباب عليه وأغلقوا
بكييان وينيياجيه يبكيي عنيده وجليس عليييه الباب فتح مكروه

يغلييق , ثييم دمييوعه بييإهراق حزنييه سييورةا يكسر حتى وكان
يعبييدوها الزمييان بهم تمادى , وإن عنه وينصرفا عليه الباب

والوثان) . الصأناما جملة من

: الثانية العلة
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 قييوله عليييه يييدل كمييا تعييالى اللييه لخلييق مضاهاةا فيها أن
يشممبهون الذين( قوله ) والله بخلق يضاهون الذين(

أظلممم منالقدسييي- ( الحييديث في – ) وقولهالله بخلق
ينفممخ أن كلممف( ) وقييولهكخلقممي يخلممق ذهممب ممن
العليية وهييذه الحيياديث-، هذه ذكر سبق وقد–)الروح فيها

ول ، المكييان أو الزمييان بتغير تتغير ول تنسخ ل ثابتة ظاهرةا
واختلفها. والتصاوير التماثيل حجم بتغير
الحكيياما) (أحكيياما تعييالى اللييه رحمييه العيييد دقيييق ابن قال

2/171: 
التصييوير ميين المنييع علييى الشييريعة دلئييل تظيياهرت (وقييد

على محمول ذلك إن قال من البعد غاية أبعد ولقد والصور،
لقييرب الزمييان ذليك فييي كييان التشييديد هييذا وإن ، الكراهة
السييلما انتشيير حيييث الزمييان وهييذا ، الوثييان ميين العهييد

فييي يساويه فل المعنى، هذا في يساويه ل قواعده وتمهدت
لنييه ؛ قطعا باطل عندنا وهذا معناه- ، أو - هذا التشديد هذا
بعييذاب الخييرةا أميير عيين الخبييار الحيياديث فييي ورد قييد

عليية وهييذه خلقتم) ، ما (أحيوا لهم يقال فإنهم ؛ المصورين
 قييوله فييي بييذلك صأييرح وقييد ، القائل هذا قاله لما مخالفة

ل مناسييبة مسييتقلة عامة علة الله) وهذه بخلق (المشبهون
النصييوص في نتصرفا أن لنا وليس ، زمان دون زمانا تخص

هييو ليكييون أن يمكيين خيييالي بمعنى المتظافرةا المتظاهرةا
الله). بخلق التشبيه وهو بغيره التعليل اقتضاء مع المراد

: الثالثة العلة
فييي ثبييت وقييد ، الوثييان وعبيياد بالمشييركين تشييبها فيها أن

تشمبه من( قييال  اللييه رسييول أن عميير ابيين عيين السنن
) .منهم فهو بقوم

: الرابعة العلة
الصييحيحين ففييي ، سييبق كما الملئكة دخول من مانعة أنها

ًا تدخل ل الملئاكة أن( ).تصاوير فيه بيت
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ًا يظهيير العلل هذه فبتأمل أشييكالها بكافيية التماثيييل أن جلييي
فييي تييدخل فإنهييا للعبادةا متخذةا كانت إن فهي ، فيها داخلة
ًا-، فيهييا العلييل باقي وجود مع– الولى العلة كييانت وإن أيضيي

كل على محرمة فهي الخرى، العلل ففيها ذلك لغير متخذةا
حال.

:     الثالث     الطريق

:  الله لرسول العملي التطبيق
لجميع عامة الحرمة أن  الله رسول عمل تأمل من فيظهر
: يلي كما ذلك وبيان ، التماثيل أشكال

ً الحيياديث تييواترت فقييد للعبادةا المتخذةا التماثيل : أما أول
إن وسيييأتي– بييذلك وأمييره لهييا وإزالته هدمه في الصحيحة

ذلك-. من طرفا الثالث الفصل في تعالى الله شاء
ًا : ذلك فمن ، للعبادةا المتخذةا غير : وأما ثاني

( داود وأبيييو -، ) - وصأيييححه2806( الترميييذي -ميييارواه1
أتمماني: (   اللييه رسول : قال قال هريرةا أبي ) عن4158

يمنعني فلم البارحة أتيتك كنت فقال: إني جبريل
أنممه إل فيممه كنممت الذي البيت عليك دخلت أكون أن

ان اب فمي ك فمي وكمان ، الرجمال تمثمال المبيت ب
الممبيت فممي وكممان ، تماثيممل فيممه سممتر قرام البيت
فليقطممع بالبمماب الممذي التمثممال بممرأس فمر ، كلب

فليقطممع بالسممتر ،ومممر الشممجرة كهيئممة فليصممير
ومممر ، يوطممآن منتبممذتين وسممادتين منممه ويجعممل
). الله رسول ففعل فيخرج بالكلب

يكيين لم  النبي بيت في الذي التمثال هذا أن المعلوما ومن
ًا فقييد ذلييك ومييع مسيلم ذلييك فييي يشييك ول ، للعبادةا متخذ
. بإزالته جبريل أمره

تصيياوير فيييه الييذي القييراما عائشة على إنكاره ذلك -ومن2
إن قائييل يقييول ول تعييالى-، الله شاء إن وسيأتي–له وهتكه

للعبادةا!!!. متخذ القراما هذا
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الثالث الفصل
التماثيل كسر مشروعية على الدلة

السييابقين الفصييلين فييي السييابقة النصوص في التأمل عند
ًا يظهر توعييد حيييث والتصيياوير التماثيييل حرميية تغليييظ جلييي
إزالتهييا بوجوب الحكم ترتب ذلك وعلى ، الوعيد بأشد عليها
ًا، كثيرةا الباب هذا في والدلة ، ومفاسدها تحريمها لغلظ جد

والصأييناما الوثييان هييذه لمحييق إل يييأت لييم السييلما إن بييل
يلي: ما ذلك على الدلة ومن ، الخالص التوحيد وتحقيق
: الول الدليل

لكيممدن وتالله( السييلما عليييه إبراهيييم عيين تعييال قييوله
آلهتهممم إلممى فراغ ، مدبرين تولوا أن بعد أصنامكم

عليهممم فراغ ، تنطقون ل لكم ما تأكلون، أل فقال
ًا قليية على– السلما عليه الخليل قاما فقد ) ،باليمين ضرب

تعييالى قال وقد ، وأصأنامهم قومه آلهة له- بتكسير المناصأر
والممذين إبراهيممم فممي حسممنة أسمموة لكم كانت قد(

لسممتغفرن لبيممه إبراهيممم قول إل( قييوله ) إلىمعه
) :لك
:28/62(تفسيييره)  فييي تعييالى اللييه رحمييه جرييير ابن قال

إبراهيييم فييي حسيينة أسوةا لكم كانت قد ذكره تعالى (يقول
الكفييار مباينيية من ذكرناها التي المور هذه في معه والذين

لبيييه إبراهيييم قييول فييي إل مييوالتهم وتييرك ومعيياداتهم
فيه). لكم أسوةا ل لك) فإنه (لستغفرن

حسيينة أسييوةا فيه لنا أن على يدل وحده المر هذا واستثناء
وإزالتها. قومه أصأناما تكسير في

الثاني: الدليل
إن الباطممل وزهممق الحممق جمماء وقممل( تعييالى قييوله

ًا كان الباطل ) :زهوق
رضييي مسييعود بيين الله عبد عن وغيره  البخاري صأحيح في
ثلثمائيية الكعبيية وحييول مكيية   النييبي قييال: دخييل عنه الله

ًا وستون ًا- فجعيل رواية وفي– نصب فيي بعيود يطعنهيا صأينم
الية). الباطل  وزهق الحق جاء( يقول وجعل ، يده
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 :10/314(تفسيره)  في تعالى الله رحمه القرطبي قال
غلييب إذا الوثييان نصييب كسيير علييى دليييل الييية هييذه (فييي

عليهم)اهي.

: الثالث الدليل
اتخييذه الذي العجل في السلما عليه موسى عن تعالى قوله
ًا قومه ًا، عليه ظلت الذي إلهك إلى وانظر( إله عاكف

ًا اليم في لننسفنه ثم لنحرقنه ):نسف
السييلما- عليييه موسييى ومنهييم النبييياء عن– تعالى قوله مع

).اقتده فبهداهم الله هدى الذين أولئك(
: الرابع الدليل

ة لصأيناما وإزالتيه  هدمه من تواتر ما ه ، بييده الجاهلي وبعث
هذا: ومن ، لكسرها الصحابة

للصأييناما مكيية فتح يوما كسره من الصحيحين في ما-1
الكعبة. حول التي

اللييه عبييد بيين لجرييير  بعثييه ميين الصييحيحين مافي-2
الخلصيية) فييي (ذي صأيينم لكسيير سييرية مييع البجلي
اليمن.

بيين لخالييد  النييبي بعث من وغيره النسائي رواه ما-3
(العزى). (نخلة) لهدما إلى الوليد

النبي بعث من وغيره الطبقات في سعد ابن مارواه-4
 إلييى حييرب بيين سييفيان وأبييو شييعبة بيين للمغيييرةا

(اللت). (الطائف) لهدما
ًا سعد ابن مارواه-5 أبي بن لعلي  النبي بعث من أيض

ُففلس)  إلى طالب . طئ- لهدمه صأنم–(ال
العيياص بيين لعمرو  النبي بعث من سعد ابن مارواه-6

(سواع) لكسره. إلى
عمييرو بن للطفيل  النبي بعث من سعد ابن مارواه-7

(دوس) لتحريقه. الكفين) صأنم (ذي إلى الدوسي
زيييد بيين لسييعد  النييبي بعيث ميين سييعد ابن مارواه-8

(مناةا). (المشلل) لهدما إلى الشهلي
: الخامس الدليل
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أي  للنييبي قييال أنييه عبسة بن عمرو عن مسلم مارواه :وب
ام بصملة أرسملنيقال: ( أرسلك؟ شيء وكسمر الرح

)شيء به يشرك ل الله يوحد وأن الوثان

السادس: الدليل
لييي قال: قال السدي الهياج أبي عن وغيره  مسلم مارواه

رسييول عليييه بعثنييي مييا على أبعثك طالب: أل أبي بن علي
قممبرا ول ،طمسممته إل تمثممال تممدع ل أن: (   الليييه

).سويته إل مشرفا
جميييع فيعييم نفييي سييياق فييي : (تمثييالً) نكييرةا هنييا وقييوله

. التماثيل

السابع: الدليل
  اللييه رسول علي : دخل قالت عائشة عن الصحيحين في
: قال ثم فهتكه وجهه فتلون صأورةا فيه بقراما متسترةا وأنا

الممذي القيامممة يمموم عممذابا النمماس أشممد مممن إن(
).الله بخلق يشبهون

الثامن: الدليل
قييال هريرةا أبي عن داود - وأبو - وصأححه  الترمذي مارواه
كنممت فقال: إنممي جبريل أتاني: (   الله رسول : قال
عليممك دخلممت أكممون أن يمنعنممي فلم البارحة أتيتك
الممبيت بمماب فممي كممان أنممه إل فيه كنت الذي البيت
فيممه سممتر قممرام الممبيت فممي وكان ، الرجال تمثال

التمثال     برأس     فمر ، كلب البيت في وكان ، تماثيل
ومر ، الشجرة كهيئة فليصير فليقطع     بالباب     الذي

منتبممذتين وسممادتين منه ويجعل  فليقطع       بالستر
). الله رسول ففعل فيخرج بالكلب ومر ، يوطآن

التاسع: الدليل
قييال: عنييه اللييه رضييي أسييامة عيين  شيييبة أبي ابن رواه ما

فييأمرني صأييورةا البيت في فرأيت الكعبة   النبي مع دخلت
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ويقييول الصورة     تلك     يضرب     فجعل الماء من بدلو فأتيته
ًا الله قاتل: ( ).يخلقون ل ما يصورون قوم

العاشر: الدليل
: كييان قييال عنييه الله رضي على عن الهذلي محمد أبي عن

إلممى ينطلممق أيكمممفقييال: ( جنييازةا فييي   اللييه رسييول
ًا بهمما يممدع فل المدينة ًا ول ، كسممره     إل     وثنمم إل قممبر

رسييول يييا ) فقييال: أنييا؟ لطخها       إل     صورة     ول ، سواه
رضييي علييي فقال ، فرجع المدينة أهل فهاب فانطلق ، الله
فانطلق ، قال: فانطلق ، الله رسول يا أنطلق أنا عنه:  الله
ًا بها أدع لم الله رسول : يا فقال رجع ثم ول كسييرته إل وثنيي

ًا .)1(لطختها) إل صأورةا ول سويته إل قبر

عشر: الحادي الدليل
لم: ( قييالت عنهييا اللييه رضييي عائشيية عن البخاري مارواه

ًا بيته في يترك  الله رسول يكن تصمماليب فيه شيئ
ّوب ) ،نقضه إل (بيياب تعييالى اللييه رحمييه البخاري عليه وب

الصور). نقض

عشر: الثاني الدليل
قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن ومسلم البخاري رواه ما

أن ليوشكن بيده نفسي والذي: (   الله رسول : قال
ًا مريم بن ًا حكم ويقتممل ،الصممليب     فيكسر ؛ مقسط

ل حممتى المممال ويفيممض الجزيممة، ويضممع الخنزيممر،
).أحد يقبله

جيياء قييد والوثان الصأناما كسر أن النصوص هذه من فظهر
: وجوه عدةا من ويظهر ، عليه وحث الشرع به

،1/87( أحمد ) و16( الطيالسي  رواه )1( (المجمييع) فييي الهيثمييي وقال ) 
محميد (أبيو وفييه وابنيه أحميد رواه منيه طيرفا الصحيح  (قلت: في5/172

ولييم جماعيية عنييه روى وقييد وثقييه ميين أجييد ولييم مييورع الهذلي) ويقال: أبو
الصحيح). رجال رجاله وبقية أحد، يضعفه
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كمييا بيييده الصأييناما كسيير حيييث  الرسول عمل من-1
مكة. فتح في

الخرى. الصأناما لكسر لسراياه بعثه من-2
الصأناما. بكسر المطلق لصأحابه أمره من-3
الصأناما. لكسر بعثه إن بيانه-4
يراها. التي للصور هتكه-5

الرابع الفصل
ذلك في العلم أهل وأقوال مذاهب

والسلف: الصحابة ومذاهب أقوال : من أولً
عنييه اللييه رضييي عفان بن عثمان عن شيبة أبي ابن -روى1

. فحك به فأمر ، تماثيل فيه تابوت إلى يصلي كان أنه
الليه رضيي مسييعود أبيي (سننه) عيين في البيهقي -وروى2

ًا لييه صأيينع رجل أن عنييه الييبيت : أفييي فقييال فييدعاه طعاميي
ثييم الصييورةا كسيير حييتى يييدخل أن ،فأبى قال: نعم صأورةا؟
دخل.  

دخييل أنيه مخرميية بيين المسييور عيين  أحمد الماما - وروى3
إسييتبرق ثييوب عليييه فييرأى يعييوده عبيياس بن الله عبد على
رضييي عبيياس ابيين قييال الثييوب؟ هذا ما عباس أبا : يا فقال
ذلييك كييره قييال: إنمييا قال: الستبرق، هو؟ : وما عنهما الله
فقال: الكانون؟ في التصاوير هذه : ما قال ، فيه يتكبر لمن

قييال: انزعييوا خرج فلما ، بالنار؟ أحرقها كيف تر ألم جرما ل
فييي الييتي التصيياوير هذه رؤوس واقطعوا ، عني الثوب هذا

فقطعها). ، الكانون
ل كييان أنييه سيييرين بيين محمييد عن شيبة أبي ابن - وروى4

ًا ول كسر إل صأنما فارس لهل يترك . أطفئت إل نار
إلييى كتييب أنييه العزيييز عبد بن عمر عن الشيخ أبو - وروى5

المصورةا. التماثيل يمحو أن أرطاةا بن عدي

ًا : الحنفية أقوال : من ثاني
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 :3/1052الكبير)  السير (شرح في السرخسي -قال1
أو فضممة أو ذهب من صليبا الغنائام في وجدوا ولو(

, فممإنه التماثيل فيها دنانير , أو دراهم , أو تماثيل
).كله ذلك يكسر أن للمام ينبغي

 :4/177المفاتيح)  (مرقاةا  القاري علي المل -وقال2
حيث واجب والمحو ، حرام : التصوير العلماء قال(

) .مشاهدته في الجلوس يجوز ل
 :2/216الهندية)   (الفتاوى -وفي3
فيهمما فضممة أو ذهممب قلئاممد الغنيمة في وجدوا إن(

قبممل كسممرها يسممتحب , فممإنه والتماثيممل الصممليب
).القسمة

ًا : المالكية أقوال : من ثالث
 :10/314(تفسيره)  في القرطبي -قال1
إذا الوثممان نصممب كسممر علممى دليل الية هذه في(

)اهي.عليهم غلب
ًا وقال :  أيض

ه  قمموله إلى ينظر الية تفسير من ماذكرنا( (والل
ًا مريممم بممن عيسممى لينزلن ً حكممم فليكسممرّن عممادل

ولتتركن الجزية وليضعّن الخنزير وليقتلّن الصليب
خرجممممه عليهمممما) الحممممديث يسممممعى فل القلصا

السممتر  النممبي هتممك البمماب هممذا ومن ، الصحيحان
إفسمماد علممى دليممل أيضمما وذلممك الصممور فيممه الممذي
يحظممر كلممه وهممذا ذكرنا كما الملهي وآلت الصور
إن صمماحبها على التغيير ويوجب اتخاذها من المنع

ويقممال القيامممة يمموم يعممذبون الصممور هذه أصحاب
).وحسبك ماخلقتم أحيوا لهم

 :3/150خليل)  مختصر (شرح في الخرشي -وقال2
حممس لهمما خشممبة وهممو النمماقوس ضممرب أظهر إذا(

يكسممر فممإنه لصمملتهم اجتممماعهم لجممل يضربونها
إذا الصممليب ومثله كسره من على شيء ول ويعزر

)واستسقائاهم أعيادهم في أظهروه
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ًا : الشافعية أقوال : من رابع
:1/156الحكاما)  (قواعد في السلما عبد بن العز -قال1

مممن وإزالتممه الكفر محوالجهاد- :  في الله حقوق (-في
, وكتخريمممب ألسمممنتهم وممممن الكمممافرين، قلممموب

).وأوثانهم صلبانهم وكسر ، كنائاسهم
 :6/29المحتاج)   (تحفة في الهيتمي حجر ابن -وقال2
والوانممي الملهممي وآلت والصمملبان والصممنام (

علممى لوجمموبه شمميء إبطالها في يجب ل  المحرمة
) .عليه القادر

 :2/346المطالب)  (أسنى النصاري زكريا - وقال3
).الصنام كسر القادر المكلف يلزم(

ًا : الحنابلة أقوال : من خامس
الحكمية) : (الطرق تعالى الله رحمه القيم ابن -قال1

إتلفا , يجمموز والصممور العيممان مممن (المنكممرات
دون مممن المعبممودة الصممنام , مثممل لها تبعا محلها

, مادتهمما إتلفا : جاز منكرة صورها كانت , لما الله
تكسيرها : جاز ذلك ونحو خشبا أو حجرا كانت فإذا

).وتحريقها
: وقال

ي : قمال السمدي الهياج أبو قال وقد( ن علمي ل ب
رسول عليه بعثني ما على أبعثك : ( أل طالب أبي
مشممرفا قبرا , ول طمسته إل تمثال أدع أل ؟  الله
طمممس علممى يممدل , وهممذا مسمملم سويته) رواه إل

القبمممور , وهمممدم كمممانت شممميء أي فمممي الصمممور
. لبممن أو آجممر أو حجممارة مممن كممان , وإن المشرفة

, البيت يكتري : الرجل لحمد : قلت المروذي قال
, : نعممم قممال ؟ يحكهمما أن , ترى تصاوير فيه فيرى

في البخاري . وروى الصحيح الحديث : هذا وحجته
( أن عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن " عن صحيحه

حممتى يممدخل لممم الممبيت في الصور رأى لما  النبي
النبي " : أن " الصحيحين ) . وفي فمحيت بها أمر

 صممورة ول كلب فيه بيتا الملئاكة تدخل : ( ل قال
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: " أن عائاشممة " عممن البخمماري " صممحيح ) . وفممي
ان  الله رسول فيممه شمميئا بيتممه فممي  يممترك ل ( ك

أبممي " عن " الصحيحين ) . وفي نقضه إل تصاليب
:  اللممه رسممول : قمال قممال عنممه الله رضي هريرة

ابممن فيكممم ينممزل أن ليوشممكن بيده نفسي (والذي
الخنزير , ويقتل الصليب , فيكسر عدل حكما مريم

اللممه , صلوات الله رسل ) . فهؤلء الجزية , ويضع
وخمماتم وعيسى وموسى - إبراهيم عليهم وسلمه

- كلهممم وسمملم عليممه اللممه صمملى محمد المرسلين
, وكممذلك بالكليممة وإتلفممه المحممرم محممق علممى

مممن إلممى التفممات , فل عنهممم اللممه رضممي الصحابة
).ذلك خالف

:481المحبين)  (روضة في وقال
وعبممادته الصممنام  بكسممر رسممله اللممه بعممث وإنممما(

)له شريك ل وحده

،1/647النهييى)  أولييي ( دقييائق فييي البهييوتي - وقال2 و  
 :3/76القناع)  (كشافا

ًا الخنزير ويقتل الصليب ويكسر( )نص
 :6/248(النصافا)  في المرداوي - وقال3
, مزمارا أتلف الموفق- ( ومن الشيخ أي – قوله( 
ذهممب , أو فضة إناء كسر , أو صليبا , أو طنبورا أو

, , والطبل العود ) . وكذا يضمنه : لم خمر إناء , أو
, وصور , والتنجيم , والتعزيم السحر , وآلة والنرد
).والصنام , والوثان خيال

ًا : الظاهرية أقوال : من سادس
 :8/147(المحلى)  في حزما ابن قال

, عليممه شمميء فل ذهب إناء أو فضة إناء كسر ومن(
,وكممذلك ذلممك عممن  اللممه رسول لنهي أحسن وقد
ًا كسر من )صليب

ًا وقال :11/338 أيض
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, , والصمملبان المممذكورة النيممة في الواجب وإنما(
) , الكسر والوثان
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الثاني الباب
علماء شبه على الرد في

 الضللة

تركييوا الصييحابة أن  شييبهةالول: الفصل
فتحوها: التي البلدان في التماثيل

ميين المحييرما أن  شييبهة: الثماني الفصمل
: فقط الله دون من يعبد كان ما التماثيل

المصيييلحة أن  شيييبهة: الثممالث الفصممل
: التماثيل هذه ترك تقتضي

التماثيييل هييذه أن  شييبهة: الرابممع الفصل
: عليها يقرون وهم الذمة لهل

هييذه قييياس  شييبهة: الخممامس الفصممل
: البنات لعب على التماثيل

23



الول الفصل
التي البلدان في التماثيل تركوا الصحابة أن شبهة

فتحوها

(أصأييناما على وتباكيهم دفاعهم في الضللة علماء بعض ذكر
الصييحابة تركهييا وقد الجاهلية آثار من الصأناما هذه بوذا) أن

. تترك أن غيرها- فيجب تركوا كما– والتابعون
: نقول أن الشبهة هذه على والجواب

وأدركها الجاهلية في كانت التي والتصاوير التماثيل أن اعلم
وأتلفوهييا هييدموها قييد السلمية الفتوحات أثناء المسلمون

ًا لم ذلك في يشك ول ، قطع وقيدرهم الصيحابة يعيرفا مس
فييي ودليلنا وأهله، الشرك ومنابذةا التوحيد من عليه هم وما
بعثهم وقد ، شئ كل في  المصطفى خطى على أنهم ذلك
كمييا ذلييك يفعلييوا أن بد فل ، ومحقها الوثان لهدما حياته في

الصأيييناما الفا أتلفيييوا أنهيييم فنقطيييع ، التوحييييد نشيييروا
كيانوا بيل ، افتتحوهيا الييتي البلييدان في واللهة والمعبودات

(مقييدمته) ص فييي خلييدون ابن قال ذكر كما الكتب يتلفون
480: 
ًا فيها ووجدوا فارس أرض فتحت (ولما سعد كتب كثيرةا كتب

شييأنها فييي ليسييتأذنه الخطيياب بن عمر إلى وقاص أبي أبن
الميياء في اطرحوها : أن عمر إليه فكتب للمسلمين، ونقلها

يكن وإن ، منه بأهدى الله هدانا فقد هدى فيها ما يكن فإن ؛
ً النيار فيي أو المياء فيي فطرحوهيا الليه، كفانيا فقيد ضيلل
إلينا). تصل أن عن فيها الفرس علوما وذهبت

ك فميا أولئيك كتيب فيي عملهم هذا كان فإذا بأصأينامهم بال
ومعبوداتهم؟؟؟!!!.

أمثييال جعلييوا الضييللة علميياء ميين الجهليية هييؤلء أن واعلم
المحافظية يجيب اليذي النسياني اليتراث (بوذا) من أصأناما
(بييوذا) بالنسييبة أصأييناما فييإن الله- ، أخزاهم– وكذبوا ، عليه

، للمصييريين بالنسييبة الفراعنة ومعبودات وأصأناما ، للفغان
ًا هي ، للعييرب (منيياةا) بالنسييبة (اللت) و كي(العزى) و تمام
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المسييلمون، هييدمها قد الجاهلية في العرب معبودات فهذه
أفييتراهم ، هدمها فيجب جاهليتهم في أولئك معبودات وتلك

ًا؟؟!! (العزى) و هدما على يتباكون (اللت) أيض
والمعبييودات والتماثيل الصأناما من المسلمون تركه ما وأما
: أقساما ثلثة على فإنها فتحوها التي البلدان في

: الول القسم
ً التماثيل هذه من كان ما التي ومعابدهم كنائسهم في داخل

ففييي ، إظهارهييا عييدما بشييرط فتييترك ، عليهييا صأييولحوا
نضرب وأل( الذمييية أهل على المعروفة العمرية الشروط

ًا إل بنواقيسنا ًا ضرب ول كنائاسممنا، جمموفا فممي خفيمم
ًا عليها نظهر ًا نخرج وأل…صليب ًا ول صليب فممي كتاب

فييي تعالى الله رحمه القيم ابن قال )،المسلمين أسواق
ًا) (أحكيياما عليهييا نظهيير (ول قييوله شرح الذميية) أهييل صأييليب

2/719: 
ممنوعين كانوا الظاهرةا الكفر شعائر من الصليب كان (لما
ًا يرفعييوا حنبل: ول رواية في أحمد قال إظهاره، من ، صأييليب
ًا، يظهروا ول ًا، يرفعوا ول خنزير ًا، يظهروا ول نار وعلى خمر

عيين معمر حدثنا الرزاق عبد وقال ذلك) ، من منعهم الماما
العزيييز عبد بن عمر : كتب قال مهران بن ميمون بن عمرو

ًا، يضربوا أن الشاما في النصارى يمنع (أن يرفعوا ول ناقوس
ذليك مين فعيل مين عليى قيدر فإن كنائسهم، فوق صأليبهم

ًا وإظهييار وجييده)، لميين سييلبه فييإن إليييه التقييدما بعييد شيييئ
أن كما النصارى معبود فإنه ؛ الصأناما إظهار بمنزلة الصليب
الصييليب، عبيياد يسمون هذا أجل ومن أربابها معبود الصأناما

وظيواهر كنائسيهم أبيواب عليى التصيليب مين يمكنيون ول
داخلها). ذلك نقشوا إذا لهم يتعرض ول حيطانها
: الثاني القسم

عيين يعجييزون بحيييث والحكيياما القوةا من التماثيل تكون أن
فييي المنحوتيية الهائليية التماثيييل تلييك مثييل ، وإزالتهييا هدمها
وقد تغييرها، أو إزالتها يستطيعون ل بحيث والصخور الجبال

الهياكييل ) أن383 (المقدميية) (ص فييي خلييدون ابيين ذكيير
ًا العظيمة فييي تتييم بييل الواحدةا، الدولة ببنائها تستقل ل جد

قييال للعيييان، ماثليية وتكييون تكتمييل حييتى ، متعاقبيية أزمنيية
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ًا نجد ( لذلك الييدول تعجييز العظيميية المبيياني من كثيرةا آثار
مثل ) ثم البناء من أيسر الهدما أن مع ، وتخريبها هدمها عن

: بمثالين ذلك على
كسييرى) فشييرع (إيوان هدما على عزما الرشيد : أن الول

وصأييب بالنييار وحميياه الفييؤوس واتخذ اليدي وجمع ذلك في
العجز. أدركه حتى الخل عليه

(مصيير) (الهييراما) فييي يهدما أن أراد المأمون : أن الثاني
يقدر. ولم الفعلة فجمع

: الثالث القسم
بالرمال مغمورةا أو الرض تحت مطمورةا التماثيل تكون أن

ميين كثير مثل وهذا ، الفتوحات زمن انتهاء بعد إل تظهر ولم
ً (أبييو فمعبييد (مصيير) ، فييي الفراعنة آثار فييي سييمبل) مثل

ًا كييان – الفراعنيية معابييد أكييبر ميين وهييو–(مصيير) مغمييور
القرن ونصف قرن قبل ما إلى وأصأنامه تماثيله مع بالرمال
ًا، فييي المصرية المتاحف في الموجودةا الصأناما وأكثر تقريب

ًا إل تكتشييف لم الوقت هذا (ت المقريييزي ذكيير ،وقييد قريبيي
تحييت مغمييور الهييول أبييا  أن1/122(الخطييط)  ) فييي845

فقييط والعنييق الييرأس إل منه يظهر لم – وقته - في الرمال
جزيييرةا -(شبه الزركلي وسئل اليوما- ، بخلفه– الباقي دون

: هييل ونحوهييا الهييول وأبييي الهراما - عن4/1188العرب) 
أكثرهييا : كييان مصيير؟! فقييال دخلييوا الييذين الصييحابة رآهييا

ًا . الهول أبا سيما ول بالرمال مغمور

ًا يصييح فل لهذا خييير إلييى التماثيييل هييذه تييرك نسييبة مطلقيي
الناس أحرص من فإنهم وأرضاهم، عنهم الله رضي القرون

. ومظاهره الشرك وإزالة ، وشعائره التوحيد إقامة على
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الثاني الفصل
من يعبد كان ما التماثيل من المحرم أن شبهة

فقط الله دون

ًا باطل وهذا : وجوه من قطع
 : الول الوجه

ميين الول الباب من الثاني الفصل في وبيانه ذكره سبق ما
التماثيييل جميييع تشمل عامة للتماثيل المحرمة النصوص أن

إلييى يرجع النصوص هذه عموما وأن لغيره أو للعبادةا المتخذ
ًا خص فمن ، المعنى وإلى اللفظ بالييدليل فعليييه منهييا شيييئ

هناك- . الدلة المخصص-فتراجع
: الثاني الوجه

أصأييول ميين أصأييل الييذرائع سييد فييإن ؛ المر هذا سلم لو أنه
فتحييرما ، جنييابه وحماييية التوحيييد بيياب في ولسيما السلما

. الذرائع سد باب من الصأناما هذه
: الثالث الوجه
قال هريرةا أبي عن داود وأبو -، - وصأححه  الترمذي مارواه
كنممت فقال: إنممي جبريل أتاني: (   الله رسول : قال
عليممك دخلممت أكممون أن يمنعنممي فلم البارحة أتيتك
الممبيت بمماب فممي كممان أنممه إل فيه كنت الذي البيت
فيممه سممتر قممرام الممبيت فممي وكان ، الرجال تمثال

التمثال برأس فمر ، كلب البيت في وكان ، تماثيل
ومر ، الشجرة كهيئة فليصير فليقطع بالباب الذي

منتبممذتين وسممادتين منه ويجعل  فليقطع   بالستر
). الله رسول ففعل فيخرج بالكلب ومر ، يوطآن

بيته في الذي التمثال رأس بقطع  الرسول أمر جبريل فإن
ولييد (سيد بيت في الذي التمثال هذا : إن قائل يقول وهل ،

للعبادةا؟؟؟!!!! ) كان  آدما
والعييياذ– عنقييه ميين السييلما ربقيية خلييع فقد ذلك قال فمن

ًا التمثييال أن إل يبييق فلييم بييالله- ، بييإزالته مييأمور كييان أييي
وكسره.
: الرابع الوجه
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هييي إنمييا الضييللة علماء عليها تباكى (بوذا) التي تماثيل أن
العييالم (البوذيييون) فييي ويعبييدها ، الله دون من تعبد أصأناما
البوذييية بالديانيية ويييدين ، لييه (بوذا) ويصييلون يؤلهون فإنهم
الصييين فييي وينتشرون ، العالم في مليون ستمائة من أكثر

-(الموسييوعة وغيرهييا وسيييلن والهنييد ونيبييال واليابييان
-،2/772الميسرةا) (بييوذا) لصأناما تقديسهم على أدل ول  
وتمزيقهييم بييل ، هييدمها ميين غضييبهم ميين لهييا وعبييادتهم
ًا للمصحف -. المتتابعة الله لعائن عليهم– لمعبودهم ثأر

ًا الضللة علماء كلما مقتضى على الصأناما فهذه يجييب أيضيي
ذكروا قد وهم ، تعالى الله دون من تعبد لنها وهدمها إزالتها

للعبادةا. اتخذ ما إل السلما في يحرما ل أنه
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الثالث الفصل
التماثيل هذه ترك تقتضي المصلحة أن شبهة

: قسمين على هؤلء المصلحة وأصأحاب
اليذين : وهيم الدينيية المصيلحة  أصأيحاب: الول القسم

ذلييك فييي التمهييل تقتضييي الييدعوةا مصييلحة : إن قييالوا
الييذين تسييبوا (ول يقييول تعييالى واللييه سيييما ل والنتظييار،

وبهييدما علييم) ، بغييير عدوا الله فيسبوا الله دون من يدعون
المصحف. ويمزق السلما سيشتم الصأناما هذه

الذين : وهم الدنيوية المصلحة  أصأحاب: الثاني والقسم
الصأييناما بهييذه متعلقيية المادييية البلد مصييلحة : إن قييالوا

سياحية. مناطق لنها ووجودها
: ومفصل مجمل ، طريقين من والجواب

: المجمل الجواب أما
وتشييييد التوحيييد إقاميية الطلق علييى المصييالح أعظم فإن

تييرك ميين أعظم مفسدةا ول ، وآثاره الشرك وهدما ، أركانه
قصيية في وتأمل ، عليها القدرةا عند والوثنية الشرك صأروح

جعييل كيييف القييرآن فييي المييذكورةا السييلما عليييه إبراهيييم
ًا الصأناما التي الموهومة المصالح هذه لمثل ينظر ولم جذاذ

وميين ، المعييين وجييود عدما من الرغم على الشيطان يمليها
عليه. تسلطهم

علييى ووفييدوا أسييلموا عنييدما ثقيييف وفييد قصيية في وتأمل
:  الرسول

- وهييي الطاغية  لهم يدع أن  الله رسول سألوا فيما فإنهم
، عليهييم  اللييه رسييول فييأبى ، سنين ثلث يهدمها اللت- ل

سييألوه حييتى ، عليهييم ويأبى ، سنة سنة يسألونه برحوا فما
ًا ًا شهر ًا يييدعها أن عليهييم فييأبى ، قييدومهم بعييد واحييد شيييئ

يسييلموا أن يظهييرون فيمييا بييذلك يريييدون وإنمييا مسييمى،
أن ويكرهييون وذراريهييم ونسييائهم سييفهائهم ميين بتركهييا
سييفيان وأبييا شعبة بن المغيرةا فبعث بهدمها قومهم يروعوا

 .)1(لهدمها حرب بن
 .2/180الطبري)  (تاريخ  ،5/505 سعد (الطبقات) لبن  انظر )1(
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: ذكروها التي المصالح فتأمل
التأليف. إلى فيحتاجون بإسلما عهد حدثاء فهم-1
. قومهم سفهاء من خافوا و-2
يييدخلوا حييتى ترويعهييم وعييدما قومهم تأليف وأرادوا-3

السلما.
حصييون دك في المصلحة أن رأى  النبي فإن كله ذلك ومع

تلييك إلييى يلتفييت ولم ، صأروحه وهدما قواعده وقلع الشرك
ًا. الموهومة المصالح مطلق

ثقيييف قصيية فوائييد - فييي تعييالى اللييه رحمه القيم ابن قال
:3/506المعاد)  هذه- (زاد

بعييد والطييواغيت الشييرك مواضييع إبقيياء يجييوز ل أنه (ومنها
ًا وإبطالها هدمها على القدرةا ًا يوم الكفيير شيعائر فإنها واحد

مييع عليهييا القييرار يجوز فل المنكرات أعظم وهي والشرك
))1(البتة القدرةا
ًا وقال :3/601:  أيض

للطييواغيت بيوتييا تتخييذ الييتي الشييرك مواضييع هييدما (ومنهييا
والمسييلمين للسييلما وأنفييع ورسوله الله إلى أحب وهدمها

المبنييية المشيياهد حييال وهييذا والمييواخير الحانييات هدما من
اللييه مع بأربابها ويشرك الله دون من تعبد التي القبور على

ول وقفهييا يصح ول هدمها ويجب السلما في إبقاؤها يحل ل
عليها). الوقف
: المفصل الجواب وأما
: الول القسم شبهة أما
المسييلمين- ، ضييعف أثنيياء– مكيية فييي نزلييت إنما الية فإن

بكسيير  عليييه نزلييت الذي قاما وقد خاصأة، السب في وهي
بييين تنييافي ول ، بييذلك الميير و بييل الوثييان وهييدما الصأييناما
يستطيعون ول ضعف في كانوا إذا المسلمين فإن ، المرين

للييه المشييركين سييب مفسييدةا فييإن وهييدمها الصأناما إزالة
– المشييركين آلهيية سييب مجييرد ميين أعظم وتعالى سبحانه

مواضييع إبقيياء يجييوز (ل تعييالى اللييه رحمييه القيييم ابيين قول بين قارن(
ًا وإبطالهييا هييدمها على القدرةا بعد والطواغيت الشرك ًا) ، يوميي واحييد

: (بوذا)- فقييال أصأناما على الغيرةا أخذته الذي– القرضاوي قول وبين
الثار)!!!!.  هذه هدما (ليجوز

30



فييي المسييلمون عليييه كييان مييا وهذا وهدمها-، إزالتها بدون
عليى القيدرةا لهيم وكيانت انتصيروا ولميا الهجرةا، قبل مكة
ميين أعظييم إزالتهييا مصييلحة كييانت الطييواغيت وهييدما إزالة

صأيينعه مييا وهييذا ؛ سييبحانه للييه المشييركين سييب مفسييدةا
وأرسييل الصأييناما هييذه هييدما حيييث مكيية فتح بعد  الرسول
لهدمها. السرايا

تركهمما وهممي– الثمماني القسم شبهة على والجواب
وجهين: السياحة- من أجل من

فييإن ، الباطييل أبطييل ميين الكلما هييذا  أن: الول المموجه
اسييتدلوا حيييث ؛ باطييل على بباطل استدلوا المضلين هؤلء

يسييمى فيميا– المسيلمين بلد إلى الكفار مجئ مصلحة بأن
. الصأناما هذه مثل على البقاء بالسياحة- تقتضي

: لهم فيقال
لييم هدمها و لكسرها والموجب الصأناما لهذه المحّرما أن لو

بمثييل تييأتي أنهييا إل عليهييا البقاء تحريم على الدلة من يجد
ًا اسييتدلله لكييان لمشاهدتها والسياح الكفار هؤلء ، صأييحيح
بالمصييائب إل يييأتي ل المسييلمين بلد إلى الكفار مجئ فإن

بمسييمى بلد فييي الكفييار دخييل وما ، والمنكرات والمفاسد
عاقييل ينكييره ل مييا المنكييرات من فيها وأحدثوا إل السياحة

. عليه هم وما واقعهم يعرفا
علييى المتظيياهرةا المتواترةا المحكمة النصوص تترك فكيف
هييذه لمثل حصونها ودك إزالتها ووجوب الصأناما هذه حرمة

الفاسدةا. التعليلت
إقاميية مصييلحة فإن ، لهم ذلك سلم لو  أنه: الثاني الوجه
وقييد ، المادييية المصييالح ميين أعظييم الصأناما وهدما التوحيد

اللييه قييال فقييد ، شييرعه اتبييع ميين برزق سبحانه الله تكفل
نجممس المشممركون إنما آمنوا أيها يا(  وتعالى سبحانه

وإن هممذا عممامهم بعممد الحممرام المسممجد يقربوا فل
) .فضله من الله يغنيكم فسوفا عيلة خفتم

 :2/364 تفسيره في تعالى الله رحمه كثير ابن قال
مممن اللممه يغنيكممم فسمموفا عيلممة خفتممم إن( (وقييوله
) :فضله

31



: لتنقطعييّن قييالوا الناس أن : وذلك إسحاق بن محمد قال 
فيهييا نصيييب كنا ما وليذهبّن التجارةا، ولتهلكن السواق، عنا
فسمموفا عيلممة خفتم وإن( اللييه فييأنزل ، المرافييق من

)).شاء إن ذلك من فضله من الله يغنيكم
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الرابع الفصل
يقرون وهم الذمة لهل الصنام هذه أن شبهة

عليها

لهييل الصأيناما هيذه مثييل : إن بعضهم قول هؤلء شبه ومن
يجييوز فل ، عليييه هييم مييا علييى يقييرون الذميية وأهل ، الذمة

لها. التعرض
: يقال أن الشبهة هذه عن والجواب

يقرون الذمة أهل أن على المذاهب علماء أقوال اتفقت قد
بإظهييار لهييم يسييمح ل أنه غير عليه صأولحوا وما دينهم على
أصأيينامهم أو صألبانهم أظهروا إذا وأنهم ، شعائرهم من شئ
فييي حزما ابن قال ، أخفوها إذا ما بخلفا وتتلف تكسر فإنها

:134 الجماع) ص (مراتب
ميين شييئ فييي ول كنائسييهم علييى الصييليب يظهروا ل (وأن

ًا ول شعانين وليظهروا…المسلمين طريق ًا، صأليب ول ظاهر
المسلمين). طرق من شئ في النيران يظهروا
: المذاهب علماء أقوال وإليك
: الحنفية فمن

 :7/114الصنايع)  (بدايع في الحنفي الكاساني بكر أبو قال
إظهييار ; لنييه عيييدهم فييي صأييليبهم إظهييار ميين يمكنون (ل

, المسييلمين أمصار في ذلك من يمكنون , فل الكفر شعائر
ضييربوا لييو وكييذا لهم يتعرض ل كنائسهم في ذلك فعلوا ولو

; لن لذلك يتعرض لم القديمة كنائسهم جوفا في الناقوس
ًا بييه ضربوا , فإن يتحقق لم الشعائر إظهار لييم منهييا خارجيي
الشعائر). إظهار من فيه لما منه يمكنوا
 :6/60القدير)  (فتح في الهماما بن الدين كمال وقال

فيييه يخرجييون عيييد لهييم حضيير الذميية- إذا أهييل أي– (إنهييم
ذلك من القديمة كنائسهم في فليصنعوا ذلك وغير صألبانهم

في يظهر حتى الكنائس من ذلك يخرجوا أن , فأما أحبوا ما
كنائسهم) من خفية ليخرجوا , ولكن ذلك لهم فليس المصر

.
: المالكية ومن
:4/602والكليل)  (التاج في الحطاب قال
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المسييلمين مييع السيياكنون الييذميون : يمنع حبيب ابن (قال
ويييؤدب عليهييا ظهرنييا إن وتكسيير والخنزييير الخميير إظهييار

أعييييادهم فيييي صأيييلبهم أظهيييروا وإن منهيييم، السيييكران
وأدبوا) كسرت واستسقائهم

الصييغير الشييرح علييى حاشيييته فييي المالكي الصاوي وقال
2/316: 

أظهره). إن صأليبه يكسر (وكذا
: الشافعية ومن
مصييالحة شييروط - فييي4/210(الما)  فييي الشييافعي وقال
وكتابتها-: الذمة أهل

أمصييار ميين شيييء فييي تظهييروا أن لكييم ليييس أن (علييى
, كنيسيية تبنييوا بالشييرك, ول تعلنوا , ول الصليب المسلمين

, ول بنيياقوس تضييربوا , ول لصييلتكم مجتمييع موضييع ول
غيره في , ول مريم ابن عيسى في بالشرك قولكم تظهروا

المسلمين). من لحد
المحتيياج) (تحفيية فييي الشييافعي الهيتمييي حجيير ابيين وقييال

9/302: 
خمر نحو ؛ بيننا منكر إظهار  الذمة- من أهل أي– (ويمنعون
لوقييات النصييارى بييه يضييرب ما : وهو , وناقوس , وخنزير

تييوراةا, نحييو , وقييراءةا , ونييوح لطييم , ونحو  وعيد  ، الصلةا
شعار كإظهار مفاسد ذلك في ; لن بكنائسهم , ولو وإنجيل
أظهييرت لهم خمر , وتراق منع فل الظهار انتفى فإن الكفر

). أظهر لهم ناقوس , ويتلف
: الحنابلة ومن
 :6/276(الفروع)  في الحنبلي مفلح ابن وقال

ًا (ويمنعييون فعل , فييإن وخنزييير خميير إظهييار ميين وجوبيي
وإظهار -، الغصب أول - وسبق عليه , نص فل وإل أتلفناهما

علييى أو بكتيياب صأييوت ورفييع نيياقوس وضييرب وصأليب عيد
, ونييص رمضييان في أكل إظهار : ومثله شيخنا وقال ، ميت
, : إظهيياره أعلم والله , ومراده بناقوس يضربون : ل أحمد
لم فيما للذمة التعرض من : ويمنع وغيرها الروضة في قال

يظهروا).
:1/240 اللباب غذاء في السفاريني وقال
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عليهييم إنكاره تعين شرعنا في المحرمات من أظهروه (وما
أو صأييليبا أظهييروا , وإن إراقتييه جييازت خمييرا كييان , فييإن
، ذلييك علييى أدبييوا كفرهم أظهروا . وإن كسره جاز طنبورا

المسلمين). على يحرما ما إظهار من ويمنعون

: الظاهرية ومن
(المحلى) : في الله رحمه حزما ابن وقال

يظهييروا ل , وأن عليهييم السلما حكم يجري أن هو (الصغار
عييز قييال السييلما دييين في يحرما مما , ول كفرهم من شيئا
الممدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم: (  وجل
)).لله كله

أهييل وأن أساسييها من الشبهة هذه سقوط سبق مما فتبين
بييين دينهييم شييعائر ميين شييئ إظهييار علييى يقييرون ل الذمة

. المسلمين
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الخامس الفصل
البنات لعب على التماثيل هذه قياس شبهة

لعييب (بوذا) على أصأناما قاس من الضللة علماء من وهناك
!!!.  الله رسول فيها رخص التي البنات

: وجوه من الشبهة هذه عن والجواب
: الول الوجه

قييياس يشييبه القياس هذا فإن القياسات، أفسد من هذا إن
قييوله فييي اليمييان بعد الكفر جواز في الكراه على الختيار
وقلبممه أكممره مممن إل إيمممانه بعممد كفممر مممن( تعييالى

حاليية فييي الكفيير جيياز : كمييا فيقييول )،باليمان مطمئن
قاسييوا هييؤلء فييإن ، الختيييار حالة في يجوز فكذلك الكراه
الييتي بيياللعب عنهييا الشييديد النهييي ورد التي التماثيل نفس
فييي الكييراه حاليية خييص كما عنه المنهي من الشارع خصها
التماثيييل هييذه تقيياس أن  الصييحيح والقييياس  ، الكفر جواز
تعبييد كونهييا وهي العلة في (العزى) لتفاقها (اللت) و على
ًا المضياهاةا وجيود ميع ، تعالى الله دون من أن فكميا ، أيضي

فتماثيييل ، العييرب يعبييدها كييان (العييزى) أصأييناما (اللت) و
الزميين هييذا إليى زاليت ول الليه دون ميين تعبد (بوذا) كذلك

. سواء حكمها فالجميع
: الثاني الوجه

بكافيية تحريمها على مجمع التماثيل أن ذكروا قد العلماء أن
واحييد غير الجماع حكى وقد خاصأة، البنات لعب إل أشكالها
إباحتهييا علييى متفييق غييير البنييات لعب أن مع ، ذكره وسبق

الدلة بعموما منسوخة إباحتها أن إلى ذهب من العلماء فمن
.)1(التصوير عن الناهية
: الثالث الوجه

ّلمنا لو أنه بمعييزل- الصييحة عيين وهييو– القياس هذا صأحة س
لييذوات حقيقييية صأييور عائشيية لعييب أن زعييم من على فإن

فإنهييا سبيل، ذلك إلى وليس ذلك على الدليل إقامة الرواح

(فتييح انظيير ، وغيرهييم الجييوزي وابيين والمنييذري البيهقي ذلك إلى  ذهب )1(
الحوذي) (تحفة  ،3/509 مفلح الشرعية) لبن (الداب  ،10/544الباري) 
.252السلمي)  الفقه في التصوير (أحكاما  ،5/429
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ًا ليست ًا، ول نقش ذلييك علييى يدل وعهن خرق من كانت نحت
: يلي ما
يقييول ول الصييغيرات، صأيينع من هي الزمان ذلك لعب -أن1

مقيياما اللعييب وإقاميية والنحييت النقييش يعرفيين بأنهن عاقل
اليوما. نراها كما المنحوتة التماثيل

فييإن – الصييحيح في وهو– ذلك في الصأل عائشة - حديث2
وسطهن؟ أرى الذي هذا : ما سألها لعبها رأى لما  الرسول

، : جناحييان قالت عليه؟ الذي هذا : وما قال ، : فرس قالت
رقاع. من أنه فيه وورد
بل يعرفا حتى ظاهر غير التصوير هذا أن على يدل هذا فإن

أو بعييض علييى بعضها أخشاب من إما مركب هو بل ، سؤال
. ذلك نحو أو خرق

ّوذ بنت الربيع -وحديث2 وفيييه – الصييحيحين فييي وهييو– معيي
ّوما نصييومه ( فكنييا ميين اللعبيية لهييم ونجعييل صأييبياننا، ونصيي
الصوفا-. والعهن–العهن) 

أو العليية اتحييدت ، حييال كييل علييى القييياس هييذا يصييح فل
المستعان. والله ، اختلفت
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خاتمة

فميين ، التوحيييد هييو الصأييول أصأييل أن المسييلم أخي واعلم
ليتييم مسييلم كييل على يجب فإنه ، السالم فهو توحيده سلم

: أمران إيمانه
. وحده بالله  اليمان: الول المر
. بالطاغوت  الكفر: الثاني المر

بممالله ويممؤمن بالطمماغوت يكفر فمن( تعالى قال كما
الكفيير ميين ) ،وإنالمموثقى بممالعروة استمسممك فقممد

واليهييود والهنييدوس كييالبوذيين المشركين تكفير بالطاغوت
وإزالتهييا معبييوداتهم وخلييع ، وغيرهييم والمجييوس والنصارى

دون ميين يعبييدون وممييا منهييم والييبراءةا ، عليها القدرةا عند
فممي حسممنة أسمموة لكممم كانت قد( تعالى قال كما الله

بممرءاء إنمما لقممومهم قممالوا إذ معممه والممذين إبراهيم
وبينكممم بيننا وبدا الله دون من تعبدون ومما منكم

) ،وحممده بممالله تؤمنمموا حممتى أبدا والبغضاء العداوة
: الية هذه في فتأمل

: أمرين بين البراءةا في جمعوا فقد
. الكفار نفس من البراءةا ) : أيمنكم(-1
ميين الييبراءةا ) : أيالله دون من تعبدون ومما(-2

ومعبوداتهم. اصأنامهم نفس
وأراد عنهييا دافع (البوذيون) من يعبد مما تبرأ ما الله ولعمر
ًا وكييان المل، بييين ذلييك ونشيير عليهييا وتبيياكى بقاءهييا عضييد

. المسلمين على للوثنيين
يوفقنييا وأن ، والضييللة الزيييغ يجنبنييا أن تعييالى اللييه نسييأل
يلحقنييا وأن ، مسلمين يتوفانا وأن ، والسنة والتوحيد للهدى

. بالصالحين
. أجمعين وصأحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصألى
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الفهرس

المقدمة
5 التماثيل : حكم الول الباب
6 : التماثيل عمل : حكم الول الفصل
9 : التماثيل حرمة : عموما الثاني الفصل
1
4

التماثيل كسر مشروعية على : الدلة الثالث الفصل
:

1
8

ذلييك في العلم أهل أقوال و : مذاهب الرابع الفصل
:

2
2

: الضللة علماء شبه على الرد : في الثاني الباب

2
3

في التماثيل تركوا الصحابة أن  شبهةالول: الفصل
فتحوها: التي البلدان

2
6

مييا التماثيييل ميين المحييرما أن  شبهة: الثاني الفصل
: فقط الله دون من يعبد كان

2
8

تييرك تقتضييي المصييلحة أن  شييبهة: الثالث الفصل
: التماثيل هذه

3
1

الذميية لهييل التماثيل هذه أن  شبهة: الرابع الفصل
: عليها يقرون وهم

3
4

علييى التماثيييل هييذه قياس  شبهة: الخامس الفصل
: البنات لعب

3
6

خاتمة

3
7

فهرس

39


	الباب الأول
	حكم التماثيل
	الفصل الأول

	حكم عمل التماثيل
	في الرد على شبه علماء الضلالة
	الفصل الرابع
	شبهة أن هذه الأصنام لأهل الذمة وهم يقرون عليها


