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اِس َعَذابًا ِعهد اهلِل َيْوَم القيامِة الذيَن ُيضاُهوَن اله   "َيا عاِئَشُة َأَشد   - عهاارضي اهلل-شرح حديث عائشة 
  "ِبَخمِق اهللِ 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: 
 -رضيي  اهلل عهتييا-حييديث عاةشيي   -رحمييا اهلل-أورد المهصيي   "الغضيي  ا ا اهكت ييت حرمييات الشيير "بييا  ففيي  

فلميا ره  رسيول  ،رام فييا كماثييللي  ب  ي توةً س ي وقيد سيكرت   ،مين سيفر -صيلى اهلل علييا وسيلم-قدم رسول اهلل "قالت: 
هيا  عي ابًا عهيد اهلل ييوم ال يامي  الي ين أشيد ال ،ييا عاةشي ))وقال:  ،ا وكلون وجتاهك  -صلى اهلل عليا وسلم-اهلل 

 .، مكفق عليا(1)يضاهون بخلق اهلل((
فوضيييعت هييي ا  ،وككتيييل لل اةيييا ا ا قيييدم مييين سيييفر  -صيييلى اهلل علييييا وسيييلم-أرادت أن كيينين بيكتيييا لم يييدم رسيييول اهلل 

    ك ون بين يدي البيت.ف  بلهتا  الص   -رحما اهلل-توة فسرها المصه  ، الس  "رامل  ب    س توةً  سكرت  وقد " ،السكار
وبعضيا اياهرًا،  -يعهي  مهخفضياً -وقيد ي يون بعضيا منمةهيًا  ،هي  مثيل الخناهي  مسيكود  صيغير :وبعضتم ي ول

 .ة مثل الر  ف  الجدار، وبعضتم ي ول غير ه او  وبعضتم ي ول: هو الر ، وبعضتم ي ول: مثل ال   
، كماثييل ههيا بمعهيى كصياوير، وهي   الكماثييل  ميا هيو "كماثييلرام فيا ب   "، يعه : بسكر رقيق، قالت: "رامفسكركا ب   "

فيدل  ليع عليى أن الكصياوير المحرمي     ،معلوم ليست بمجسمات؛ ألن ه   اهما هي  رسيومات عليى هي ا السيكار
 اووجيد رسيامً  -رضي  اهلل عهيا-يشكرن فيتا أن ك ون مجسم   ما يكوهما بعض الها ، ولت ا لما جاء أبو هرييرة 

))ومين أاليم ممين  هي   وات أرواح ف  ر الحديث ال دس : ل اجدار أو على بيت أو على قصر صورً يرسم على 
-سييلل ابيين عبييا  و و يي لع الرجييل اليي ي  ييان رسييامًا فجيياء ، (2)أو ليخل ييوا شييعيرة(( ،فليخل ييوا حبيي  ،يخلييق  خل يي 

:   -ضي  اهلل عهتمييار -وأخبيير  أن هي   هيي  صيهعكا الكي  يك سيي  مهتيا، ف ييال ليا ابين عبييا   -رضي  اهلل عهتميا
ن أصيحا  هي   الصيور يعي بون ييوم ))ا: وقيال ليا -صيلى اهلل علييا وسيلم-أحدثع ا  بما سيمعت مين رسيول اهلل 

ان  ،ف يال ليا ابين عبيا : ويحيع ،ميا أعجبيا الجيوا  ،اهيكفخ ،ربيوة ، فربيا الرجيل  (3)أحيوا ما خل يكم(( :ي ال ،ال يام 
 ه  مما   روح فيا."، يع ان و بد فعليع بت ا الشجر والحجر

وكشييمل أيضييًا الكماثيييل المجسييم ، والعليي   ،فالم صييود أن الكصيياوير المحرميي  كشييمل هيي ا وهيي ا، كشييمل الرسييومات
، أشد الها  ع ابًا عهد اهلل يوم ال يام  ال ين يضاهون بخلق اهلل(( ،يا عاةش ))الم  ورة ف  ه ا الحديث أها قال: 
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وموجييودة أيضييًا فيي   ،فتيي   موجييودة فيي  المجسييمات ،، هيي   هيي  العليي -ىكبييارع وكعييال-يعهيي : يحييا   خلييق اهلل 
والكصييياوير بالفييييديو هيييل هييي   فيتيييا  ،الرسيييومات، ويب يييى الهاييير فييي  هييي   اص ت الحديثييي  الكصييياوير الفوكوغرافيييي 

 ؟.أو لي  فيتا مضاهاةمضاهاة 
 ،  األخرى كب ى ف  كحريم الكصاويرم  لع جدً  فإن العلولو س ل   ،لي  فيتا مضاهاة :فلقول: من الها  من ي ول

ف ييان  -عليييا السييالم- وحوهيي  أهتييا  ريعيي  ميين  راةييو انشييراع، و ييان أول شييرع وقييو فيي  األرض هييو شييرع قييوم هيي
وهو أن يك  روا أولةع الع باد ا ا هاروا الى صورهم في ون  لع  ،و اهت م اصدهم هبيل  ف  نعمتم ، لع بالصور

علييييا الصيييالة -ثيييم بعيييد  ليييع قيييالوا لهيييوح  ،وكجيييدد ال يييرون ،هم بعيييد كنييياول النميييانكهشيييينًا لتيييم فييي  العبيييادة، فعبيييدو 
 -عين وجيل-، وأخبر  اهلل [23]هوح: }ََل َتَذُرن  آِلَاَتُكْم َوََل َتَذُرن  َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَهْسرًا{: -والسالم

ُُ َلهْن ُيهْؤِمَن ِمهْن َمْوِمههَا ِإَل  َمه رًا : -صيلى اهلل علييا وسيلم-، وقييال هيوح [36]هيود: ْن َمهْد آَمهَن{}َأه ه ًِ ََهها }َوََل َيِمهُدوا ِإَل  
   .و ان مبدأ  لع بالصور ،-عن وجل-، الى ه ا الحد ف  انصرار على ال فر باهلل [27]هوح: َكف ارًا{

الكعلييق اهمييا يشييكد ا ا  اهييت فتيي   العليي  عليي  الكعلييق بالصييور موجييودة فيي  الكصيياوير الحديثيي  بصييورة أعاييم؛ ألن 
الصورة أ ثر محا اة للواقو، و  شع أن ه   الصور الحديث  الييوم أن الكعليق بتيا واهجي ا  الهفيو  اليتيا أشيد مين 

ييلم جييدً  بييلن الكصيياوير  ا هجيي ا  الييى هحييت أو الييى مجسييم   ي حييا   الواقييو محا يياة كاميي ، وميين ث ييم   ي ييال: لييو س 
 ،-وجل عن -باص ت الحديث  لي  فيتا مضاهاة فكب ى ه   العل  ال برى وه  أهتا ماه  ألن كعبد من دون اهلل 

وحيرم  يل ميا يوصيل اليى الشيرع مين بيا   ،وحرم الصيالة اليى ال بيور ،لى ال بورفحرمتا الشار   ما حرم البهاء ع
-واهلل المسكعان-وأصبح  لع مما يواقعا الصغير وال بير  ،لوى لألس  بت   الكصاويرسد ال ريع ، وقد عمت الب

، هك ييا بمعهييى منقييا أو أهييا هنعييا هنعييًا هك ييا" -صييلى اهلل عليييا وسييلم-فلمييا ره  رسييول اهلل "، الشيياهد أهتييا ك ييول: 
أهيا غضي  عهيد ر يي   لصيورة فييا، وكليون وجتيا وهي ا هيو الشياهدحكى قنو  لع مها، يعه : قنو اهك ا  ،شديداً 

يييا ))كلييون وجتييا وقييال: و "، "الغضيي  ا ا اهكت ييت حرمييات الشيير "المه يير، وهيي ا هييو وجييا المهاسييب  مييو البييا  بييا  
 .مكفق عليا ،((أشد الها  ع ابًا عهد اهلل يوم ال يام  ال ين يضاهون بخلق اهلل ،عاةش 

، شد الها  ع ابًا يوم ال يام  من فعل   ا و ي ا(())أأحاديث أخرى أن ، جاء ف  أشد الها  ع ابًا يوم ال يام (())
في  غيير هيي ا الفعيل المعيين، ووجييا الجميو بييين هي   األميور الميي  ورة في  األحادييث األخييرى أن أفعيل الكفضيييل   

همييا كمهييو أن ينيييد  ،كمهييو الكسيياوي فييإ ا قييال: أشييد الهييا  عيي ابًا يييوم ال ياميي   ،هيي ا الميي  ور أحييد فيي  العيي ا  ىعلييوا 
يعهيي : هيي  ء قييد بلغييوا الغاييي  فيي  شييدة العيي ا ،  وه يي ا في ييون ،وفيي  حييديث هخيير   يير فعيياًل هخيير ،ثالً المصييور ميي

ا ، هيي  ء قييد بلغييوا الغاييي  فيي  شييدة العيي  ، ي ييون(4)((رجييل قكلييا هبيي  أو قكييل هبي ييا أشييد الهييا  عيي ابًا يييوم ال ياميي ))
المصييورين هييم اليي ين يضيياهون بخلييق اهلل، ن أشييد الهييا  عيي ابًا بالهسييب  للمضيياهين أو وبعييض أهييل العلييم ي ييول: ا

وقييل غيير  ،، وه  ا ف ل واحيد يخيكب ببابيا  ال كل من قكلا هب  أو قكل هبي اوأشد الها  ع ابًا يوم ال يام  ف  با
 واهلل كعالى أعلم. ،ه ا، ول ن ما   ركا أقر 
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ه ار مما ي ون كحت يد  أو ي در على وه ا الحديث أيضًا ي خ  مها اه ار المه ر باليد فيما يملع انهسان فيا ان
بييل يجيي   ،اه ييار  باليييد دون أن يكركيي  علييى  لييع مفسييدة أعاييم، فالرجييل سييلنان فيي  بيكييا فيسييكنيو أن يغييير بيييد 

وي بييل  ،أو رجييل عييالم  أو هحييو  لييع  لييع مهييا يعهيي  الرجييل اليي ي لييا وجاهيي ل عليييا أن يغييير بيييد ، وه يي ا ميين ي  ب يي
ن  ،الهيا  مهيا ليو غييير بييد  -ليم ي ين لييا سيلنان عليى هي  ء الهييا  فيال بيل  أن يغيير بيييد  لعميوم قيول الهبيي  وا 
، أمييا هحيياد الهييا  وميين يكركيي  علييى فعلييا  لييع (5)))ميين رأى مييه م مه ييرًا فليغييير  بيييد ((: -صييلى اهلل عليييا وسييلم

لكغيييير باليييد ن اا :مفسييدة أ بيير فلييي  لييا أن يغييير بيييد ، وهيي   المسييلل  لييي  فيتييا قاعييدة منييردة  مييا ي ييول بعضييتم
هما فيا الكفصيل ال ي   ركا ههفًا، واهلل كعالى أعلم. ،خاب ب ي سلنان، ه ا   دليل عليا  وا 

 وهلا وصحبا. ،وصلى اهلل على هبيها محمد

                                                 

األمر بالمعرو  أخرجا مسلم،  كا  انيمان، با  بيان  ون الهت  عن المه ر من انيمان، وأن انيمان ينيد ويه ب، وأن  - 5
 (.49والهت  عن المه ر واجبان، برقم )


