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"فقه "التصوير

 
(بني اجلمهور واملالكية (ما ال ظل له

 

حينما تذكر اخلالف يف التصوير عند الفقهاء فإنك تتوقف كثريا عند اخلالف

الذي نشب بني اجلمهور واملالكية يف حد التصوير املنهي عنه، فاجلمهور ال فرق

عندهم بني ما له ظل (املخروطة املجسمة بأن يكون هلا أبعاد: ارتفاع وعمق

وعرض)، وبني ما ال ظل له (الصورة املستوية، كالنقش، أو الرسم على الورق،

.أو الوشي يف الثوب)، بينما قصر املالكية النهي على الصورة املجسمة

 

 

:استدل اجلمهور مبا يلي

 

."أوال: النصوص العامة، وأا تشمل كل "مصور"، وتشمل كل "صورة

 
ثانيا: عموم علة املنع من مضاهاة خلق اهللا، وال فرق يف ذلك بني الصورة املجسمة وبني

.الصورة املستوية

 
ثالثا: أحاديث خاصة يف النهي عن الصورة املستوية اليت ال ظل هلا، كحديث النمرقة: «ما بال

هذه النُّْمرقة؟»، وحديث القرام: «وقد سترت بقرام يل على سهوة يل فيها متاثيل، فلما رآه

.«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هتكه

 
:رابعا: فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم لذلك

 
فهذا أبو هريرة رضي اهللا عنه: يف دار مروان، ينكر عليه الصور عندما: «رأى أعالها مصورا

.«يصور
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وهذا ابن عباس رضي اهللا عنه: يرشد الرجل املصور إىل تصوير ما ال نفس له كالشجر: «إن

كنت ال بد فاعال، فاصنع الشجر وما ال نفس له»، ولو كان جيوز تصوير ذوات األرواح

.رقما؛ ألرشده إىل ذلك

  

:بينما استدل املالكية مبا يلي

 
أوال: حديث: «إال رقما يف الثوب»، فهو استثناء صريح، فالرقم يف الثوب هو الوشي والنقش

.وحنو ذلك

 
:ورد اجلمهور االستدالل ذه الرواية بثالثة طرق

 
الطريقة (1): النقد: وإنكار الرواية، وأا وإن كانت يف الصحيحني إال أن سائر الرواة ذكروا

.أصل احلديث بدوا، وهذه طريقة ابن عبد الرب وابن تيمية

 
.الطريقة (2): النسخ: وأا نسخت بأحاديث النمرقة والقرام وحنومها

 
.الطريقة الثالثة: التأويل: وأن املراد رقم ما ال روح له، أو ما كان ممتهنا

 
الدليل الثاين: أن علة املنع مضاهاة خلق اهللا، وهي إمنا تتحقق يف الشاخص، ال فيما ال ظل له،

فإن الصورة الشاخصة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة اليت خلقها اهللا، فتتحقق فيها

.مفسدة الصور

 
خبالف ما كان رمسا: فإمنا هي رسوم ال أجساد هلا، وال حييا يف العادة ما كان على هيئتها،

وتلتوي وتنطوي ويتغري وضعها بطي الثوب و نشره وال تبقى على صورة احليوان الذي خلقه

.اهللا وفيه ابتذال لنفس الصورة، فأشبهت الصورة اليت توطأ و تداس

 
الدليل الثالث: استعمال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الدنانري الرومية والدراهم

.الفارسية وعليها صور ملوكهم، ومل يكن عندهم نقود غريها إال الفلوس

 
الدليل الرابع: ما نقل عن بعض الصحابة والتابعني من استعمال الصور يف الستور وغريها من

.(املسطحات (زيد بن خالد اجلهين، عروة بن الزبري، القاسم بن حممد
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وأجابوا عما جاء من نصوص النهي عن الصور املرقومة كالقرام والنمرقة والنمط وحنوها، بأا

:جاءت يف أحوال خاصة

 
.احلال األوىل: أن تكون الصورة أمام املصلي فتشغله، كما يف حديث القرام

 
 .احلال الثانية: إذا كانت الصورة يف موضع يذكر بالدنيا، كما يف حديث التمثال الطائر

 
.احلال الثالثة: أن يكسى ا احلجارة والطني، كما يف حديث النمط

 
ولو كانت الصور املرقومة حمرمة بذاا: ملا علل ذه العلل، فإن الشيء املمنوع لذاته ال يعلل

منعه مبانع طارئ؛ فكيف إذا كانت هذه العلل املذكورة منها ما ليس حراما، وإمنا ال يناسب

حال األصفياء من الكمل من الزهاد والعباد، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذروة

.األمر ومنتهاه، انقطاعا عن الدنيا وإقباال إىل ربه

 
---- 

 
يتبع، أمتىن عدم التعليق بأي مشاركة حىت أنتهي من ذكر اخلالصات، فيكون املوضوع

.متسلسال


