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جامعة األزهر

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ببني سويف

االستثمار في الصورة الفنية

وحكم اتخاذها
دراسة فقهية

دكتور
شاكر حامد على حسن جبل

نشر في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية (جامعة األزهر )فرع بنى سويف العدد
الثامن 1437هـ 2016م في المجلة العلمية المحكمة برقم إيداع  18764بدار الكتب
والوثائق القومية .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلللين و وسلليد انولللين واآلخللرين
ووالمبعوث رحمة للعالمين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وومن اهتدى بهديه وسللار عللى
نهجه وواتبع سنته إلى يوم الدين و وبعد ....
فقد أصبحت الصورة الفنية على اختالف أنواعها وأشكالها جزءا ً ال يتجزأ من حياتنا
اليوميةو وأصبح الرسم في العصر الحديث فنا من الفنون الجميلة و يدرس في مراحل
التعليم المختلفة ووهو كذلك وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي باإلضافة إلى البعد
االقتصادي واالجتماعي ووالجمالي للرسم .
وقد اعتبر اإلسالم الجمال والزينة وقيمة من القيم التي حث عليها ووالجمال يكون في
الصورة وتركيب الخلقة و ويكون في انخالق الباطنة وويكون في انفعال

()1

واعتبار اللوحة الفنية من الزينة التي تزين بها البيللوت وريرهللاو مجللال جللدل وبحللث كبيللر
بين العلماء كما أن لها قيمة مادية كبيرة تقدر بماليين الللدوالرات وومللن للم كللان التعللر
لبيان االست مار في الصورة الفنية واقتنائها في الفقه اإلسالمي .

 -1جمال الخلقة هو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متالئما ً فتتعلق به النفس من رير معرفة بوجه
ذلك وال نسبة فيه نحد من البشر تفسير القرطبي  .71/10الجامع ألحكام القرآن  :ألبى عبد هللا محمد
بن أحمد األنصاري القرطبي  ،ط دار الفكر ،بيروت 1419 ،هـ 1998م .

-3-

أهمية الموضوع
تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلى -:
أوالً :التصوير أو الصورة الفنية من الموضوعات المهمة التي طرحت نفسها على المجتمع
كظاهرة لها بعد اجتماعي و وترفيهلي و واقتصللادي و وعقائللدي و وإعالملي وأصللبحت
الصورة في هذا العصللر ل للة أساسللية ال رنللى عنهللا فللي تبللادل المعلومللاتو وفللي توصلليل
انفكارو والعقائد ووالمواقفو بل وت يير انشياء من حولنا .
انيا ً  :الصورة الفنية سلعة من السلع تباع وتشترى وويلحقها ال الء والرخص.
ال لا ً  :دخ لول الرسللم والللنق

والزخرفللة علللى ال يللاب ووالحللوائط و وانبللواب ووانوانللي

المنزلية للزينة وودخلت صناعة الصورة في انطعمة والحلوى فصنع على أشللكال وصللور
مختلفة للترويج وجذب المشترين .
رابعا ً  :تستعمل الصور المجسمة في صناعة لعب انطفال فتكون علللى أشللكال الحيوانللاتو
كاللللدب ووانرنلللب و والحصلللان ونحلللو ذللللك  .و تسلللتخدم الصلللور المجسلللمة كلللذلك
(التما يل)لعر

المالبس في المحالت التجارية ووفى بيوت انزياء ووفى محللالت تفصلليل

ال ياب .كما تستخدم الصورة للتعريف بللونواع وأصللناف البضللائع التللي تعللر

مللن خللالل

التليفزيللون وواإلنترنللت ووالصللحف والمجللالتو وتعبللر عللن العالمللة التجاريللة والرمللز
كالحصان رمز السرعة ووانسد رمز القوة ووالقط انسللود و فتسللتعمل للتعريللف والتللرويج
للبضائع والمنتوجات .
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خامسا ً :اهتمام اإلسالم بالزينة والجمال وشرعية التمتع بذلك لقوله تعالى (ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزي َنةَ
َّللا الَّ ِتي أ َ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َو َّ
َّ ِ
ق )()1
الط ِي َبا ِ
ت ِمنَ ِ
الر ْز ِ
والصورة الفنية تعبر عن الزينة والجمال و وتضفى علللي المكللان زينللة وجمللاالً ووقللد نبلله
اإلسالم على قيمللة الجمللال مللن خللالل علدة نصللوص مللن القللرآن والسللنة للليس هنللا مجللال
تفصيلها .ويكفينا ما حكاه القرآن الكريم عن الجمال والزينة في خلق السللماء قَلا َل قَتلَلا َدة فللي
2
وم ِلل َالَ ،
ث فوائللد ووذكللر
{ولَقَ ْد زَ َّي َّنا ال َّ
س َما َء الد ْن َيا ِب َم َ
قوله تعالى َ
صا ِبي َح} خَلَلقَ ه َهل ِذ ِه النجل َ

اء
منها أنه تعالى َجعَلَ َها ِزي َنةً ِلل َّ
س َم ِ

3

(:ولَك ْم فِي َها
وفي اقتناء الخيل والب الو والتمتع برؤيتها في الذهاب والرجوع" قال ه تعالى َ
ق
َج َما ٌل ِحينَ ت ِريحلونَ َو ِحلينَ ت َْسل َرحونَ َ .وتَحْ ِملل أ َ ْقَلالَك ْم إِلَلى َبلَل ،د لَل ْم تَكونلوا َبا ِل ِ يل ِه إِ َّال ِب ِشل ِ
وهلا َو ِز َينلةً َو َي ْخللق َملا َال
لر ِلت َْر َكب َ
ْان َ ْنف ِس إِ َّن َربَّكل ْم لَل َرء ٌ
وف َر ِحلي ٌم َو ْالخ َْيل َل َو ْال ِب َلا َل َو ْال َح ِميل َ
تَ ْعلَمونَ )

4

فقد اشتملت على جمللال الشللكل ووجمللال المضللمون أى حمللل ان قالوففيلله أيضلا ً نللوع مللن
الجمال .

-1سورة انعراف ()32
-2سورة الملك رقم اآلية ()5

 - -3والفائدة الثانية َو ُر ُجو ًما ِلل َّ
عالَ َما ٍ
ت يهتدي ِب َها .شرح صحيح البخاري
ش َي ِ
ين والثالثة َ َ
اط ِ
130/4
 -4سورة النحل 8: 6 :
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منهج البحث -:
يق وم البحث على المنهج التحليلي و ببيان كل نقطة من نقاط البحث ودراستها مع الترتيب
والتوافق بين هذه الجزئيات وكما استخدمت منهج االستدالل واالستنتاج وبيان ذلك -:
أوالً  :اعتمدت على كتاب ه وسنة رسوله  -صلى ه عليه وسلمو وأدلة الفقهاء انخرى
من القياسو واإلجماع ووالمصلحةووالقواعد الفقهية وانصولية.
انيا َ :ذكرت أقوال الفقهاء فى كل مسولة محررا ً محل النزاع ووأسباب الخالف وودراسة
ما يتعلق بالموضوع من أحكام فقهية و م رجحت بين انقوال أو المذاهب المختلفة.
ال اَ :عزوت مذاهب وأقوال الفقهاء إليهم ووبينت مواضعها فى كتبهم بذكر رقم الصفحة
والجزء والطبعة.
رابعا ً  :بينت رقم اآلية واسم السورة من اآليات التى ذكرتها فى البحث موضحا ً وجه
الداللة منها.
خامسا ً  :أذكر مواطن انحاديث الشريفة التى ذكرتها فى البحث مع ذكر اسم الكتاب ورقم
الصفحة والطبعة والحكم عليها إذا احتاج الحديث إلى حكم .
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خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة تشتمل على أهمية الموضوعو وفائدته و وخطة البحث والتي تتكون
من عدة مباحث كالتالي -:
المبحث انول :معنى االست مار في الصورة الفنية.
المبحث ال اني  :تعريف التصوير في الل ة وعند الفقهاء.
المبحث ال الث  :انلفاظ ذات الصلة بالصورة الفنية .
المبحث الرابع  :التصوير الفني و والتعبير عن الرأي.
سمة .
المبحث الخامس  :التجارة في التما يل المج َ
المطلب انول :تصوير ما ليس فيه روح.
المطلب ال اني :تصوير ما فيه روح"مما له ظل قائم"
المطلب ال الث :آراء المعاصرين في صنع التما يل .
المبحث السادس :عمل التما يل المتحركة والتجارة فيها وواقتنائها .
المبحث السابع :بيع التما يل ان رية.
المبحث ال امن :تصوير ما ليس له ظل قائم.
المبحث التاسع :حكم الفن التشكيلي.
المبحث العاشر :تصوير ورسم العورة باسم الفن.
المبحث الحادى عشر :اقتناء الصور الفنية للزينة.
المطلب انول  :مذاهب العلماء في اقتناء الصور في البيت.
المبحث ال اني عشر :آراء المعاصرين في اقتناء التما يل في البيوت للزينة.
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المبحث ال الث عشر  :التصاوير على جسم اإلنسان للزينة(الوشم).
المبحث الرابع عشر :بيع الحيوانات والطيور المح َنطة واقتنائها.
المبحث الخامس عشر :اقتناء الصور الضوئية وتعليقها.
المبحث السادس عشر :حكم إقامة المتاحف وعر
المبحث السابع عشر :اتخاذ التما يل ل ر

من أررا

التما يل فيها.
التسويق.

المبحث ال امن عشر:بيع لعب انطفال واتخاذها.
المبحث التاسع عشر :اتخاذ التصوير للتعلم والعالج.
المطلب انول :الرسم ل ر

التعليم في المناهج الدراسية.

المطلب ال اني :العالج بالرسم والتصاوير .
المبحث العشرون  :صناعة انطعمة والحلوى على شكل ذات روح .

د /شاكر حامد على حسن جبل
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المبحث األول
معنى االستثمار في الصورة الفنية
نتحدث في هذا المبحث عن معنى االست مار في الل ة واالصطالح و والمقصود بالصورة
الفنية من خالل ما يوتي-:
معنى االستثمار لغة واصطالحا
نتكلم في هذا المطلب عن معنى االست مار في الل ة واالصطالح.
أوال تعريف االستثمار لغة  :من أ مر الشجر أى بلغ أوان اإل مار – وأ مر الشيء أى أتى
بنتيجته و ويقال أ مر ماله و أى ك ر وو مر ماله و أى نماه و واست مر المال أى ك َره.
ثانيا ّ  :االستثمار شرعا  :االست مار بمعناه العام هو تنمية المال وزيادته بالطرق
المشروعة و وفي معناه المضاربة ووقد تحدث الفقهاء عنها باستفاضة في باب مستقل.
وجاءت كلمة المضاربة في الل ة بمعنى االست مار  :يقال ضارب لفالن في ماله أى
اتجر له فيه وأو اتجر فيه على أن له حصة معينة من ربحهو والمضاربة في السوق تعنى
اشترى في الرخص وتربص حتى يرتفع السعر ليبيع و وقد يهبط فتحدث الخسارة .

1

والمضاربة اصطالحا  :هي دفع المال إلى ريره ليتصرف فيه وويكون الربح بينهما على
ما شرطا فيكون الربح لرب المال بسبب ماله؛ننه نماء ملكه وللمضارب باعتبار أنه

-1المرجع السابق.
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تسبب بوجود الربح  1.فهي مجرد شركة بين صاحب المال والعمل والربح على ما شرطا َ
ووحينئذ تكون المضاربة صورة وأسلوب من أساليب است مار المال وتنميته .
واالستثمار:هو استخدام األموال في اإلنتاج إ ّما بشراء اآلالت ،والمواد األولية ،وإما
بطريق غير مباشر كشراء األسهم والسندات (.)2وعلى ذلك فاالستثمار يعنى تنمية المال أو
اكتسابه من خالل العمل والتجارة .
ثالثا  :أما المقصود بالصورة الفنية  :فهي كل شكل مرسوم على الورق وأو الجداران وأو
انبواب وأو السجاد والمفروشات وأو الستائر ووالمالبس و أو الزجاج ووقد تنحت على
الخشب وأو الحجر و ويشمل ما كان في لوحة وهى كل مساحة مسطحة رسمت فيها أشكاالً
وخطوطا ً باستخدام انلوان لتعبر عن فكره و أو هدف في فترة زمنية معينة فالصورة الفنية
نتاج ذهني وعقلي و ووسيلة من وسائل التعبير عن الرأى وهى عمل تاريخي

أيضا ً ()3

وعلى ذلك فالمقصود باالست مار في الصورة الفنية هي بيع وشراء اللوحة أو الصورة
بقصد تنمية المال وأو صنعها والتكسب منها  .بون يشترى اللوحة في الرخص و ويتربص
بها حتى يرتفع سعرها وأو يصنع الصورة الفنية بقصد التكسب بها و ويبيع ويشترى فيها و
وسوف نتكلم عن حكم التكسب والتجارة في الصورة الفنية أو الرسم .
 - 1تبيين الحقائق  514/5شرح كنز الدقائق المؤلف  :فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى
(743هـ ) ط دار الكتب العلمية .
 -2المعجم الوسيط ص 100و قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر و
محمد على النجار ط دار الدعوة السلفية .
- 3منتديات الزخرفة بتصرف (كيف تتذوق لوحة الفن التشكيلي ).رزق السيد الجمعة 24سبتمبر
2010م .
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المبحث الثاني
تعريف التصوير في اللغة وعند الفقهاء
في هذا المطلب نذكر تعريف التصوير في الل ة واالصطالح كالتالي-:
أوالً  :التصوير ل ة  :توتى كلمة الصورة والتصوير في كالم العرب على معان متعددة
منها-:
صفَ ِته  .يقال  :صورة الفع ِل كذا أَي هيئته و
الصورة تدل على حقيق ِة الشيءو وهيئتهو و ِ
الت ْم َال
صور الشيء أى تخيله واستحضر صورته وشكله في ذهنه ووالصورة ِ
صفته 1وت َّ
ص َّو ْرت ال َّ
ص َّو َر2.ومن
ورتَه َو َ
ش ْكلَه فِي ِ
الذ ْه ِن فَتَ َ
أيضا ً و َو َج ْمع َها ص َو ٌر و َوتَ َ
ش ْي َء َم َّ ْلت ص َ
صور جميع الموجودات فوعطى كل شيء صورته
المصور أى الذي
أسماء ه تعالى
ِ
َّ
َّللا ْالخَا ِلق
الخاصة به ووهيئته المفردة على اختالف الخلق وك رتهم3وقال تعالى (ه َو َّ
ص ِور لَه ْان َ ْس َماء ْالح ْسنَى ). 4
ارئ ْالم َ
ْال َب ِ
ورةَ ،ما شَا َء َر َّك َبكَ ). 5
والصورة هي هيئة اإلنسانو وفي التنزيل العزيز (فِي أَي ِ ص َ
والصورة المجسمة كالتما يل هي التي لها ظل ووحجم ويمكن تمييزها باللمس باإلضافة
س َّ
ط َحة ووتتميز
إلى النظرووأما الصورة َ
ريْر ْالم َج َّ
ي ْالم َ
س َم ِة و هي التي ال ظل لهاو َو ِه َ
اء .
س ِ
بالرؤية و دونَ اللَّ ْم ِس و َكالص َو ِر الَّ ِتي َ
وح ْال َم ْل َ
علَى ْال َو َر ِ
ق و أ َ ِو ْالق َما ِ و أ َ ِو السط ِ

6

 - 1لسان العرب 471/4
 -2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير282 /5المؤلف  :أحمد بن محمد بن علي الفيومي
،الحموي ،أبو العباس (المتوفى  :نحو 770هـ)
-3لسان العرب مادة صور
 - 4سورة الحشر ()24
 - 5سورة االنفطار ()8
 - 6الموسوعة الفقهية الكويتية 93 /12
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ومن معناه أيضا ً الرسم يقال صور الشخص أى رسمه على الورقو أو الحائط ونحوهما
بالقلم وأو بآلة التصوير.
( والتصللور ) ( فللي علللم الللنفس ) استحضللار صللورة شلليء محسللوس فللي العقللل دون
التصرف فيه.
وعند المناطقة  :إدراك المفرد أي معنى الماهية من رير أن يحكم عليها بنفي أو إ بات .
والتصوير  :هو نق

صورة انشياء أو انشخاص على لوح أو حائط أو نحوهماو

و( التصوير الشمسي ) أخذ صورة انشياء بالمصورة الشمسية 1و( والصورة ) الشللكل
ورةو وجه اإلنسان 3
و يقال هذا انمر على الث صور أي أنواع  2و والص َ
وعلى ذلك فالصورة تطلق على الصورة المجسمة و و الرسللم علللى الللورقو أو الحللائطو
ونحوه ذلك  .والجمع تصاوير .ويطلللق علللى التم للال .وعلللى نقل
انشخاص على لوحو أو حائطو أو

صللورة انشللياءو أو

نحوهما4.

شلةَ -
عا ِئ َ
َصلا ِوير و َوقَل ْد َو َر َد ذَ ِللكَ ِفلي َحلدِيث َ
َوقَ ْد ت َ
ورة تصللويرة و َو َج ْمع َهلا ت َ
سل َّمى الصل َ
ع َّنا قِ َرا َم ِك َهذَا و فَإِ َّنه
ع ْن َها  -فِي شَو ْ ِن ال َّ
سلَّ َم  :أ َ ِم ِ
صلَّى َّ
ي َّ
يطي َ
َّللا َ
َّللا َ
َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
س ْت ِر قَ ْوله َ
ض َ
صا ِويره تَ ْع ِر
الَ تَزَ ال تَ َ

صالَ ِتي )
فِي َ

5

 -1المعجم الوسيط . 528 /1
 - 2المعجم الوسيط . 528/1
 - 3لسان العرب . 471/4
 - 4القاموس الفقهي  218سعدي أبو جيب دار الفكر .دمشق – سورية طبعة  1993م الطبعة ال انية
 1408هل و  1988م
 -5أخرجه البخارى . 484/4
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ومما تقدم يتضح أن التصوير في الل للة للله معللان متعللددة منهللا الشللكل وأو النللوع وووجلله
اإلنسان ووالصورة المرسومة على الورق أو القما

وأو الجدار ووالنق

والزخرفة ومنلله

التصوير الضوئي و والنحت من الصخر على هيئة شكل ذات روح .

اء
ح ا ْلفُقَ َه ِ
ثانيا :التصوير فِي اص ِْطالَ ِ
من خالل ما سبق يتضح أن معنى التصوير شامل للمجسم ول يره مما يرسم على الحائط
أو المفروشات أو النقوش عليها كذلك ،وما يصور باآللة الحديثة .

وقد تحدث الفقهاء عن الصور الدائمة المجسمة ،ذات الروح  ،وتكون على هيئة حيوان
عاقل ،أو غير عاقل من الحجر ،أو الخشب ،ولها ظل ،ويدوم (.والمراد به التمثال
المنحوت أو المصنوع ) .ومنها صور حيوان ناقصة عضو بحيث ال يعيش بدونه ،وتحدثوا
كذلك عن العرائس التي يلعب بها البنات الصغار  ،وتحدثوا عن تصوير ما ليس بروح
كشجرة ،وسفينة ،وجامع ،ومنارة ،والشمس ،والقمر ،والنجوم ،والجبال َ ،ولَ ْو َكانَ لَهُ ِظ ٌّل
َو َيدُو ُم ،وعن الصور التي ال تدوم وال تطول إقامتها ،كالمصنوعة من العجين ،وقشر
البطيخ ،والحلوى والعجوة .وغيرها ،وتحدثوا كذلك عن الصور غير الدائمة كخيال الظل
ي صغيرة ويحركونها أمام
فكانوا يقطعون من الورق صورا ً لألشخاص ويمسكونها
ِ
بعص َّ
السراج فتنطبع ظاللها على شاشة بيضاء ويقف خلفها المتفرجون  ،وهو ِظل ال َّ
ش ْي ِء إِذَا
ور ا ْ
إل ْسالَ ِم َّي ِة ومنها الصور
ض ْالعُ ُ
صاد ِِر الض َّْو ِء  ،و َكانُوا َي ْستَ ْع ِملُو َنهُ فِي َب ْع ِ
قَا َبل أ َ َحدَ َم َ
ص ِ
1
التي تعرض في التليفزيون فإنها تدوم ما دام الشريط متحركا ً فإذا وقف انتهت الصورة

 -1الموسوعة الفقهية الكويتية 93 /12
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المبحث الثالث
األلفاظ ذات الصلة بالصورة الفنية
هناك عدة ألفاظ البد من توضيحها لصلتها الوثيقة بموضوع البحثثم منهثثا مانثثى اللوحثثة
الرسم والنحت والزخرفة والصورة والتمثثثال والصثثنم والفثثن التشثثكيل

وبيانهثثا

كالتالى -:
ثدار:
ور ْس ُم الدار :ما كان من آثارهثثا الصثثقا أل بثثاألررَ وت ََرسث ْمتُ الث َ
الر ْس ُم لغة  :األثر َ
َ -1
سث ُم بالتشثثديد:
تأ ّملت َر ْس َمهاَ وناقةٌ َرسو ٌم :تؤثّر ف األرر من شدّة الوطءَ
والثوب ال ُم َر ُ
ُ
ُ
َب
س َم على كذا وكذا أي كت َ
ور َ
المخطط َ َ

()1

سام ) مثثن يرسثثم بثثالقلم أشثثكاالأل أو صثثورا أل أو خطوطثا أل ويطلثثع عليث اآن "الفنثثان"
( الر ُ
(ترس ثم) فثثىن أر نظثثر أيثثن يحفثثر وأين يبن ورسثثم المنثثزل أي تأمثثل رسثثم وتفرس ث
و
ّ
َرسثم
والرسم التقريب هو رسم مجمل يقتصر في على إبراز ماالم الش ء المرسثثوم 2وت ُ
صره . 3
الش َء  :أي تَب ُ
والرسم عبارة عن تعبير عن انشياء بواسطة الخطوطو ويكون تسجيالً لبع

المعلومات

أو المشاهد و وقد يكون عمال فنيا ً مستقالً بذاته ووال يمكن فهمه أو معرفته أوعمله و إال
عن طريق حاسة العين .
فالرسم من األعمال الذهنية ويتم بخطوط وأشكال على الورق أو الجدران ،ويستخدم لشرح
وتوضيح العلوم والمعارف .
-1الصحاح في اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري .254
–2المعجم الوسيط .345
 -3تاج العروس .259/32أبو الفيض  ،الملقّب بمرتضى َّ
الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققين الناشر
دار الهداية.
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 -2الصورة  :سبق تعريف التصوير والصورة وومللن معناهللا الرسللم ووالتم يللل ووالتم للالو
والتخيل والوصف الذي يكشف عن جزئيات الشيء .
الحجْ ر قال تعالى َ (:كانوا َي ْن ِحتونَ ِملنَ
 -3النحت .وقد ذكره ه عز وجل في قصة أصحاب ِ
ْال ِج َبا ِل بيوتًا ِآمنِينَ ) .1
والنحت يكون من انحجار فيصنع منها شكالً معينا ً أو صورة مجسمة لها ظل وذات روح.
 -4النق

الر ْقم الكتابللة وو للوب م َوشلىو
من نقشه أي لونه بانلوان وز َّينه  2ووانصل في َّ

ورقَّمه أى خططه  3وفالمعنى الذي يدالن عليه ه َو زخرفة الشيء
ورقَ َم ال وب َي ْرقمه َر ْقما ً َ
َ
س َوا ٌء أ َ َكانَ شكالً هندسيا وأو رير ذلك .
وتلوينه و َ
 -5الصنم  :هو تم ال من حجر وأو خشب وأو معدن كانوا يزعمون أن عبادته تقربهم إلللى
صن َ،ام
علَى أ َ ْ
علَى قَ ْو ،م َي ْعكفونَ َ
ه ووالجمع أصنام 4ووفي التنزيل العزيز (فَوَت َْوا َ

لَه ْم)5

ق ِملن خ َْللق ه ؛ وجمعلله  :التما ِيللل .وأصللله
صنوع م َ
 -6التم ال  :اسم للشيء ال َم ْ
شبَّها ً ِبخ َْل ،
من َ :م َّلت الشي َء بالشيء و إذا قَد َّْرتَه على قَدْره  .6وهو الصورة من حجر أو ريره سللواء
عبد من دون ه أم لم يعبد ووصورة الشيء على مثاله كأنه ينظر إليــه َّ ،،7
ومثلـه لــه ث المثـي ً :
ٍ
كأنه ينظر إليه8
َّ
صوره له بكتابة أو غيرها حتى ّ
ُ

 -1سورة الحجر ()82
 - 2المعجم الوسيط .946/2
 - 3لسان العرب248/12
- 4المرجع السابق
 -5سورة األعراف()138
 - 6تهذيب اللغة ـ  ، 72/15أبو منصور محمد بن أحمد األزهري تحقيق  :محمد عوض مرعب دار
النشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت 2001 -م .
-7لسان العرب مادة مثل -
 -3تاج العروس من جواهر القاموس .385/30
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الو َن هو الصنم ما كان ووقيل الصنم الص يرو وفرق بينهما البع
َ -7
له ج َّةٌ معمولة من جواهر انَر

الو َ ِن كل ما
فقال َ

وأَو من الخشب والحجارة وكصورة اآلدمي تع َمل

صنَموالصورة بال ج َّ ،ة وومنهم من لم يفرق بينهماووأَطلقهما على
صب فت ْع َبد وال َّ
وت ْن َ
ان عند العرب كل ِت ْم ا ،ل من
الو َن على رير الصورة ووأَصل ان َ ْو ِ
المعنيينو وقد يطلق َ
خشب وأَو حجارةو أَو ذهب وأَو فضةو أَو نحاس أَو نحوها وكانت العرب تنصبها وتعبدها
كالت ْم ال تعَ ِظمه
صليب وهو ِ
ووكانت النصارى نصبت ال َّ

وتعبده1.

ومما سبق تتضح العالقة الو يقة بين التصوير وريره من انلفاظ كالرسم و والنق
صنع التما يلو والنحت .

 1تهذيب اللغة  - 105/15لسان العرب .442/13

ووكذلك
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المبحث الرابع
التصوير الفني  ،والتعبير عن الرأي
نتحدث في هذا المطلب عن التعبير عن الرأي أو الفكر من خالل الرسم أو التصوير
كالتالي -:
ال شك أن الرسم أو التصوير قد أصبح اليوم مفيدا ً في تعلم العلوم واكتسابها ،وتوثيقها ،وقــد
يكون التعبير به لنشر ثقافة معينة  ،أو الترويج لفكــر معــين ،أو اســتخدامه للعــالج ،أو مــن
أجل نشر فضيلة من الفضائل ،أو محاربة رذيلة من الرذائل.
ومن أنواع التصوير تلكم التصوير الــذهني الــذي يعبــر بــه الشــخا عمــا فــي نفســه ،وقــد
ن أَنــزَ َل
استخدم القرآن الكريم هذا النوع لتوضيح المعنى وبيانه ،فقال تعــالى (أ َ َلـ ْم تـَـ َر أ َ َّن َّ َ
اء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ثَ َم َرا ٍ
ف
ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ت ُّم ْختَ ِلفا ً أ َ ْل َوانُ َهـا َو ِمـنَ ْال ِج َبـا ِل ُجـدَدو ِبـ و
يض َو ُح ْمـ ور ُّم ْخت َِلـ و
سودو)
أ َ ْل َوانُ َها َوغ ََرا ِب ُ
يب ُ
فهذا تصوير لقــدرة

1

عــز وجــل باســتعمال مخلوقاتــه الحســية والمشــاهدة "كـإنزال المــاء

وإخراج الثمار المختلفة ذات األلــوان ،والجبــال ذات األلــوان ،البــيض ،والحمــر ،والســود،
فكانت مثاالً وتصويرا ً إلبداع الخالق وقدرته .

 -1سورة فاطر ()27
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ي يتنفس وأسند له صفة من صفات اإلنسان وهــى
وقد صور القرآن الكريم الصبح بكائن ح ّ
ْح ِإذَا
التــنفس قــال تعــالى َ ( :و ُّ
الص ـب ِ

س))2( )1(.
تَ ـ َنفَّ َ

فــالتعبير القرآنــي أو التصــوير الــذهني

استخدمه القرآن الكريم لتقريب المعنى وتوضيحه.
وتأسيسا ً على ما تقدم فإن لإلنسان حق التعبير بالرسم أو التصوير إذا كان يوضح به معنى
معينا ً أو عمالً من األعمال النافعة التي ال تؤثر على اآلخرين بجلب ضرر لهم  ،والبد أن
يكون الرسم مشروعا ً ،مع مراعاة ما يؤول إليه الرسم .
واللوحة الفنية تستخدم للتعبير عن الرأي ،من خالل التواصل بحاسة البصر ،من خالل
الشكل والمضمون فشكل اللوحة يتمثل في كونها كبيرة ،أو صغيرة ،مستديرة أم مستطيلة
أم مربعة ،وهذا ال إشكال فيه ولكن المحتوى والمضمون وهي الرؤى واألفكار التي تعيش
في مخيلة الفنان زمنا ً حتى يفرغها على سطح اللوحة الفنية ،وهذه يشترط فيها كونها
مقبولة ،وسائغة شرعا ً بأن تعالج قضية معينة أو تركز على عادة سيئة وتحذر الناس منها
كمعالجة قضية اجتماعية كعادة التدخين ،أو اإلرهاب ،أو محاربة الغالء ،أو اإلعالن عن
سلعة معينة مباحة شرعا ً .
ومما سبق يتضح أن اإلسالم أباح التعبير بأي وسيلة لتوصيل األفكار والمعتقدات والعلوم
سواء أكان هذا بالعقل عن طريق الخيال أو باستخدام الرسم لتوصيل معنى أو فكرة معينة
،أو التنفير والتحذير من شيء بشرط أن ال تكون لنشر الرذيلة أو الفساد في األرض.
 -1سورة التكوير ()18
-2د .ماهر أحمد راتب السوسي األستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية عزة
 " tajamoh@hotmail.comبتصرف "
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المبحث الخامس
التجارة في التماثيل المجسمة
نتكلم في هذا المبحث ع ن حكم صناعة التماثيل المجسمة أو التصاوير التي ليس لها روح
،أو التي لها روح ،ولها ظل قائم  ،وآرء المعاصرين في صنع التماثيل وبيعها.
المطلب األول
تصوير ما ليس فيه روح
قال الشوكاني –رحمه

–" لم يختلف الفقهاء في جواز تصوير ،أو رسم ما ليس فيه

غي ِْر ذلك
......،و َ
ض
روح ،والتكسب منه كتَ ْ
ص ِوير أو رسم األشجار ،واألنهارَ ،و ِج َبا ِل ْاأل َ ْر ِ
َ
ان فال يحرم صنعه ،وال التكسب منه ؛ إال أن مجاهدا ً فرق بين
ِم َّما ليس فيه ُ
ورة ُ َح َي َو ٍ
ص َ
اء َكافَّةً َّإال ُم َجا ِهدًا ،فإنه َج َع َل
َب ْالعُلَ َم ِ
،و َهذَا َم ْذه ُ
الثمرة المثمرة وغيرها ،قال ابن َرسْالن َ
رسم الشجرة المثمرة أو تصويرها

مكروها ً ()1

ي َّ
ع ْن ُه َما -أنه أَتَاهُ َر ُج ول فَقَا َل َيا
عب ٍ
نُ َ
واستدل جمهور العلماء بما روى عن اب ِْن َ
َّاس َ -ر ِ
ض َ
س و
ير ،فَقَا َل اب ُْن
ان أنمى َم ِعي َ
ص ْن َع ِة َيدِيَ ،و ِإ ِّني أ َ ْ
عب ٍ
أ َ َبا َ
َّاس ِإ ِّني ِإ ْن َ
ص َن ُع َه ِذ ِه التَّ َ
ش ِتي ِم ْن َ
صا ِو َ
ن
س ِم ْعتُ َر ُ
عب ٍ
ص َّو َر ُ
َ
ورة ً فَإِ َّن َّ َ
سو َل ِ َ يقُو ُل َ :
َّاس الَ أ ُ َح ِدّثُكَ إِالَّ َما َ
س ِم ْعتُهُ َيقُو ُل َ :م ْن َ
ص َ
صفَ َّر َوجْ ُههُ
الر ُج ُل َرب َْوة ً َ
شدِيدَة ً َوا ْ
خ فِي َها أ َ َبدًا ،فَ َر َبا َّ
ُمعَ ِذّبُهُ َحتَّى َي ْنفُ َخ فِي َها ُّ
الرو َح َ ،ولَي َ
ْس ِبنَافِ ٍ
ص َن َع فَ َعلَيْكَ ِب َهذَا ال َّ
ْس ِفي ِه ُرو وح.)2( ).
ش َج ِرُ ،ك ِّل َ
فَقَا َلَ :و ْي َحكَ ِإ ْن أ َ َبيْتَ ِإالَّ أ َ ْن تَ ْ
ش ْيءٍ لَي َ

 - 1نيل األوطار .الشوكانى  .98/2من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار المؤلف  :محمد بن
علي بن محمد الشوكانى الناشر  :إدارة الطباعة المنيرية.
-2صحيح البخاري  108/3الناشر  :دار المعرفة  -بيروت 1379 ،هـ.
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وجه الداللة  :النهى خاص بذات الروح ،وليس الشجر منها ،وأن التعذيب والتكليف بنفخ
الروح للتشديد على تحريم تصوير ذات الروح؛ألنها التي ينفخ فيها ،أما ما ليس فيه روح
فال بأس به كاألشجار وغيرها.
وأما مأخذ مجاهد  -رضي
سمعت رسول

عنه -فبما روى عن أبى هريرة -رضي

 يقول  «:قال

عنه  -قال:

عز وجل ،ومن أظل ُم ممن ذهب يخلق خلقا ً كخلقي

،فليخلقوا ذرة ،أو ليخلقوا حبة ،أو ليخلقوا شعيرة ».

()1

وجه الداللة :أن ذكر الذَّرة إشارة إلى ما له روح ،وذكر الشعيرة إشارة إلــى مــا ينبــت ممــا
يؤْ كل .
ومع أن الفقهاء متفقــون علــى جـواز رســم مــا لــيس فيــه روح أو تجســيمه وبالتــالي يجــوز
التجارة فيه والتكسب منه خالفا ً لمجاهــد كتصــوير األنهــار ،والبحــار ،والجبــال  ،والشــمس
،القمر ،والسماء ،والنجوم ،ولكن إذا صنعت هذه األشياء التي ال اختالف فيها لمن يكفر بها
أو يفسق فال يجوز تصويرها وال التجارة فيها كذلك فالحديث السابق (ومــن أظلــم  )......قــد
تأوله الفقهــاء بـأن الوعيــد لمــا فيــه روح لمــن يكفــر بهــا  ،2إال أنــه ال مــانع مــن دخــول كــل
تصوير ،أو رسم ،أو نحت  ،قصد به الشرك والكفر .
فتأويله بما فيه روح خاص بمن صنعها لمن يكفر بها ووال يمنع مـن دخــول كــل تصــوير أو
رسم قصد به الكفر والفساد مما فيه روح وغيره فيحــرم تصويره،وصــنعه أو نحتــه وبيعــه
وشرائه كذلك .
فيشمل التحريم ما ليس له روح ،وما له روح مما يعبد ويؤيد هذا نقل ابن حجر في الفتح
 -1الجامع الصحيح صحيح البخاري ، 215/7صحيح مسلم  / 162/6أبو الحسين مسلم بن الحجاج
بن مسلم القشيري النيسابوري ط دار الجيل بيروت.
 - 2فتح الباري ابن حجر  494/10فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف  :أحمد بن علي بن
حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،الناشر  :دار المعرفة  -بيروت 1379 ،هـ.
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ير الشمس والقمر ؛ ألن من الكفار من عبدهما
ْنى وجها ً بمنع تَ ْ
ص ِو ِ
عن أبى محمد ال ُج َوي ِ
من دون

فيمتنع تصويرهما لمن يعبدها،فبعض بني تميم وبعض قبائل العرب كخزاعة

وقريش ولخم قد عبدوا الكواكب ،والنجوم  ،وبعض طيئ عبدوا " الثريا ".1
وجاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن رسول
قال (قال

 -صلى

عليه وسلم -

تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قال ُم ِط ْرنا بفضل

ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ،وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذالك كافر
بي ومؤمن بالكوكب. 2)،
وصنف من العرب عبدوا الشمس  ،وزعم عبادها أنها ملك من المالئكة لها نفس وعقل
وهي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها  ،وهي
عندهم ملك الفلك ،فتستحق التعظيم والسجود والدعاء  ،ومن شريعتهم في عبادتها أنهم
اتخذوا لها صن ًما  ،بيده جوهرة على لون النار  ،وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له
الوقوف الكثيرة وله سدنة ،فكان منهم من يأتي ذلك البيت ويصلي فيه ،ويأتيه أصحاب
العاهات ،فيصومون لذلك الصنم ،ويدعونه ويتشفعون به ،وإذا طلعت الشمس سجدوا
كلهم لها كما يسجدون له ،ومن أجل ذلك نهى النبي  -صلى

عليه وسلم -عن تحري

الصالة في هذه األوقات قط ًعا لمشابهة الكفار ،وسدًّا لذريعة الشرك وعبادة األصنام. 3
وطائفة أخرى عبدت القمر ،وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة ،وإليه تدبير هذا العالم
السفلي ،ومن شريعة عبادتهم أنهم اتخذوا له صن ًما على شكل عجل وبيد الصنم جوهرة
 - 1تفسير األلوسى 20/32
 -2صحيح البخارى ، 214/1كتاب بدء الوحي ،صحيح مسلم  59/1باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء
كذا  ،الموطأ ْ رواية يحيى الليثى 192/1باب االستمطار بالنجوم  .دار إحياء التراث العربي  ،مصر
تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي .
 - 3إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ،البن القيم . 223/2
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يعبدونه ويسجدون له ويصومون له أيا ًما معدودة من كل شهر ثم يأتون إليه بالطعام
والشراب والفرح والسرور.1
ار َوال َّ
س َو ْالقَ َم ُر َال
وقد رد القرآن الكريم عليهم ذلك بقوله َ (:و ِم ْن آ َيا ِت ِه اللَّ ْي ُل َوال َّن َه ُ
ش ْم ُ
تَ ْس ُجدُوا ِلل َّ
عبُد ُونَ ) ،.2
ش ْم ِس َو َال ِل ْلقَ َم ِر َوا ْس ُجدُوا ِ َّّلِلِ الَّذِي َخلَقَ ُه َّن إِ ْن ُك ْنت ُ ْم إِيَّاهُ تَ ْ
وعلى ذ لك فيحرم تصوير الجمادات و الشمس والقمر واألشجار لمن يعبدها أو يكفر

بها،

وأما األشياء التي صنعها البشر فلم يختلف العلماء في جواز رسمها أو تصويرها،
كصورة المنزل والسيارة والسفينة والمسجد ؛ ِأل َّن ِل ْ
ص َن َع َها  .فَ َكذَلِكَ لَهُ أ َ ْن
ان أ َ ْن َي ْ
إل ْن َ
س ِ
3
ص ّ ِو َرهَا.
يُ َ

ومما سبق يتضح أن العلة في تحريم تصوير ذات الروح وغيرها هي العبادة فإذا عبد
شيء من دون

حرم تصويره ،أو رسمه فال يجوز تصوير ذات الروح أو غير ذات

الروح إذا عبد من دون

كما لو كان من صنع البشر .

-1مجلة البحوث اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية "العدد التاسع والثمانون عدد ذي القعدة إلى
صفر1431هـالجزء رقم ، : 89الصفحة رقم)( 106عبادة الكواكب والشمس والقمر.
- 2سورة فصلت آية ()37
 - 3الموسوعة الفقهية الكويتية .97/12
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المطلب الثاني
تصوير ما فيه روح"مما له ظل قائم"
نــتكلم فــي هــذا المطلــب عــن عمــل التصــاوير ،أو رســم كــل مــا فيــه روح كالحيوانــات
،والحشرات ،والطيور ،واإلنسان ،ومذاهب الفقهاء في صناعة التماثيل ذات الــروح وإليــك
البيان كالتالي -:
المذهب األول  :يحرم تصوير كل ذي روح من حيوان وإنسان ،وعملها محرم على
صانعها  )1(.وهو قول الجمهور من العلماء فيحرم صنعها والتكسب بها .
المذهب الثاني  :ذهب جماعة من العلماء إلى جواز عمل الصور ذات الروح ،ومنهم أبو
سعيد اإلصطخري (•) من الشافعية ،ومكي ( ) والنحاس
•

دون

(•) ()1

.إال أن يصنع صنما ً يعبد من

.

 -1حاشية ابن عابدين 49،/5رد المحتار على "الدر المختار  :شرح تنوير األبصار" المؤلف  :ابن
عابدين  ،محمد أمين بن عمر (المتوفى 1252 :هـ)الحاوي الكبير  ،563/9في الفقه الشافعي المؤلف
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى 450 :هـ) دار
الكتب العلمية ط األولى 1414هـ  1994 -م  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /5ا 74شمس الدين
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى 1004 :هـ) المبدع البن مفلح
 378/1إبراهيم بن محمد بن عبد بن محمد ابن مفلح( ،المتوفى 884 :هـ ) عالم الكتب ،الرياض ط
1423هـ 2003/م  ،نيل األوطار  .الشوكانى ،وكره اآلجري الصالة على ما فيه صورة وعلى ما يداس
لقوله عليه السالم ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة وال كلب وال جنب إسناده حسن  .تفسير القرطبي
.272/14
)•( الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد اإلصطخري شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبها ،وولى
القضاء،وكان من كبار الفقهاء ،كان ورعا ً زاهدا ً أخذ عن أبي القاسم أألنماطي  ،درس عليه أبو إسحاق
المروزي ببغداد  ،له مصنفات مفيدة توفي سنة ثمان وعشرين وثالثمائة ولد سنة أربع وأربعين طبقات
الشافعية .110/1ألبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه تح عبد العليم خان ط األولى -
بيروت  1407 -هـ .
)•( مكي بن أبى طالب  ،أبو محمد :مقرئ ،عالم بالتفسير والعربية .من أهل القيروان .ولد فيها ،وطاف
في بعض بالد المشرق ،وعاد إلى بلده ،وأقرأ بها.ثم سكن قرطبة (سنة  )393وخطب وأقرأ بجامعها
وتوفى فيها ،له كتب كثيرة ،في القراءات والتفسير ،وكتاب في الناسخ والمنسوخ .األعالم  .الزر كلى
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،دار العلم للماليين ط 2002/15م
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األدلة
استدل جمهور العلماء على حرمة عمل التصاوير من كل ذي روح بالسنة والمعقول.
أوالً السنة-:
-1

عن عائشة – رض هللا عنها  -أن رسول هللا  قال":إن أصحاب هذه الصور

ياذبون يوم القيامة يقال لهم  :أحْ يُوا ما خلقتم وقال :إن البيت الذي في الصور ال تدخل
المىئكة

"( )2

 -2عن أبى ُز ْرعة قال دخلت مع أبى هريرة -رضي
تصاوير فقال :سمعت رسول

 يقول  «:قال

عنه  -في دار مروان فرأى فيها

عز وجل ،ومن أظل ُم ممن ذهب يخلق

خلقا ً كخلقي ،فليخلقوا ذرة  ،أو ليخلقوا حبة  ،أو ليخلقوا شعيرة ».

()3

وجه الداللة :
فيه الوعيد لمن عملها أو اتخذها ،والمراد كل ما فيه روح ؛ألنه يطالب بخلق الروح فيها .
واستنبط بعض العلماء من الوعيد الشديد في هذا الحديث وغيره "أن التصوير كبيرة ،وأنه
أغلظ من القتل

4

)•(هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري ،أبو جعفر النحاس :مفسر ،أديب.مولده ووفاته
بمصر .كان من نظراء نفطويه وابن األنبا ري ،زارالعراق واجتمع بعلمائها.وصنف (تفسير القرآن)
و(إعراب القرآن  -خ) و (ناسخ القرآن ومنسوخه  -ط) و (معاني القرآن  -خ) األعالم .الزر كلى
.208/1
-1ينظر تفسير القرطبي .272/14
 -2الموطأ مالك بن أنس األصبحي.رواية يحيي الليثى  966/2ط  :دار إحياء التراث العربي – مصر
ت محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح البخارى  83/3أبو عبد (المتوفى 256 :هـ) ط دار الشعب ط
األولى حسب ترقيم فتح الباري ط دار الشعب القاهرة الطبعة  :األولى 1987– 407 ،م
 -3الجامع الصحيح صحيح البخارى ، 215/7صحيح مسلم  / 162/6أبو الحسين مسلم بن الحجاج
بن مسلم القشيري النيسابوري ط دار الجيل بيروت.
-4فتح الباري ابن حجر 36 /13المؤلف  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
الناشر  :دار المعرفة  -بيروت  ،1379تحقيق  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني،
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ي َّ
سو ُل
عا ِئ َ
ع ْن َها  -قالت قَد َِم َر ُ
نُ َ
-3عن َ
شةَ َ -ر ِ
ض َ

ِ  -صلى

سو ُل
س ْه َوةٍ ِلي فِي َها تَ َما ِثي ُل فَلَ َّما َرآهُ َر ُ
ست َْرتُ ِب ِق َر ٍام ِلي َ
علَى َ
َ
ق
َ ،وقَا َل أ َ َ
شد ال َّن ِ
عذَابًا َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة الَّذِينَ يُ َ
اس َ
ضا ُهونَ ِبخ َْل ِ
ق
وجه الداللة  :أن فيه مضاهاة ً لخل ِ

سفَ ٍر َوقَ ْد
عليه وسلم ِ -م ْن َ
ِ  -صلى

ِ)

عليه وسلمَ -هتَ َكهُ

1

عز وجل  ،2وأن الهتك للستر الذي فيه التماثيل

دليل على الحرمة.
ثانيا ً  :استدل جمهور الفقهاء من المعقول ؛ألنه بعث عليه الصالة والسالم والصور تعبد
فكان األصلح إزالتها.

3

استدل أصحاب المذهب الثاني على جواز تصوير ذات الروح وغيرها بما يأتي -:
-1بأن العلة قد زالت من عبادة األصنام ،وتعظيم الصور فزال الحكم .
-2

أن التصوير كان مباحا ً في األمم السابقة بدليل قوله تعالىَ (:ي ْع َملُونَ لَهُ َما َيشَا ُء ِم ْن

ت ا ْع َملُوا آ َل دَ ُاوودَ ُ
ُور َرا ِس َيا ٍ
ِي
يب َوتَ َما ِثي َل َو ِجفَا ٍن َك ْال َج َوا ِ
ار َ
ب َوقُد ٍ
َم َح ِ
ش ْك ًرا َوقَ ِلي ول ِم ْن ِع َباد َ
ال َّ
ور ) ()4
ش ُك ُ
ين َك َه ْيئَ ِة َّ
-3بما أخبر عن المسيح ( )5في قوله تعالى (أ َ ِّني أ َ ْخلُ ُق لَ ُك ْم ِمنَ ِ ّ
الطي ِْر فَأ َ ْنفُ ُخ
الط ِ
ون َ
فِي ِه فَ َي ُك ُ
ن َوأُب ِْر ُ
ن) ()6
ص َوأُحْ ِيي ْال َم ْوتَى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
طي ًْرا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ئ ْاأل َ ْك َمهَ َو ْاألَب َْر َ
وجه الداللة  :قوله تعالى (أنى أخلق لكم) أي أصور وأقدر لكم .من الطين كهيئة الطير
ففيه داللة على جواز التصوير .
 - 1صحيح البخارى  ،215/7صحيح مسلم .159/6
 - 2حاشية ابن عابدين 49/5
- 3تفسير القرطبي .272/14
-4سورة سبأ (.)13
-5تفسير القرطبي .272 /14
-6سورة آل عمران (.)49
 - 7تفسير القرطبي . 93/4

7
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المناقشة والترجيح
رد جمهور الفقهاء على المذهب الثاني  :بأنه صح النهي عن النبــي  عنهــا ،والتوعــد لمــن
عملها ،أواتخذها ،والحكمة في ذلك ؛ألنه بعث عليه الصالة والســالم والصــور تعبــد ،فكــان
األصلح إزالتها 1 .سدا ًّ لذريعة العبادة ، 2وأنه ال يجوز بيع األصنام ؛ألنــه ال يحــل االنتفــاع
بها ،فوضع الثمن فيها إضاعة للمال ،وقد نهى النبي  -صلى

عليه وســلم  -عــن إضــاعة

المال ( )3وللفساد في الدين .والمحافظة على الدين من الضروريات الخمسة.
الرد على مناقشة جمهور العلماء
قال ابن حجر وغيره في تأويل ما ورد من األحاديث التــي يســتدل بهــا علــى التحــريم .بــأن
المراد من قوله عليه الصالة والســالم "أحيــوا مــا خلقــتم " هــو التقريــع واالســتهزاء أى إذا
صورتم مخلوقات

تعالى فأحيوهــا كمــا أحيـا هــو مــن خلــق " وأمــا قولــه عليــه الصــالة

والسالم "فليخلقوا ذرة أو شعيرة "أمر بمعنى التعجيز بخلق الحيــوان تــارة إن كانــت الــذرة
بمعنى النملة ،وبخلق الجماد تارة أخرى ،أو بخلق ما ليس بمحســوس ،والوعيــد لمــن تشــبه
بالخالق ،ويحتمل أن يكون "أو" شكا ًّ من الراوي

( )4

ويحتمل كذلك أن ما ورد من األخبار في ذلك في حق من يصــور صــنما ً ليعبــد مــن دون
،أو يقصد التشبيه بخلق

عز وجــل ،فهــذا الحــديث متــروك الظــاهر علــى مــذهب أهــل

السنة باتفاق  )5( .أو يكون المعنى فيه الزجر الشــديد علــى صــنعها لــذلك ،والوعيــد بعقــاب
 -1فتح الباري .ابن حجر .536/15تفسير القرطبي .272/14
ْ
سبُّوا َّ
عد ًْوا ِبغَي ِْر ِعل ٍم( األنعام
سبُّوا الَّذِينَ يَ ْد ُ
ن فَيَ ُ
 - 2دل عليه القرآن بقوله تعالى ( َو َال تَ ُ
ُون َّ ِ
نَ َ
عونَ ِم ْن د ِ
108
 -3شرح صحيح البخارى ال بن بطال دار النشر  :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض 1423 -هـ -
2003م ط الثانية
-4فتح الباري البن حجر .536/14
 -5فيض القدير شرح الجامع الصغير رقم/ 8823م  /223/ 6زين الدين "عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي
المناوي (المتوفى 1031 :هـ) الناشر  :دار الكتب العلمية بيروت ط األولى  1415ه  1994 -م ، .مصابيح التنوير
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الكافر ليكون أبلغ في االرتداع ،وظاهره غير مراد ،وهذا في حق العاصي بذلك ،وأمــا مــن
فعله مستحالًّ فال إشكال فيه

1

ي َّ
ي ِ صلى
عب ٍ
ع ْن ُه َما َ ،
نُ َ
ع ِن اب ِْن َ
وهذا مثل هذا ما روى َ
َّاس َ ،ر ِ
ع ِن ال َّن ِب ّ
ض َ

عليه وسلم

قَا َل  :قَا َل َّ
اي
نُ َكذَّ َب ِني اب ُْن آدَ َم َولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ذَلِكَ َ ،و َ
شـتَ َم ِني َولَـ ْم َي ُكـ ْن لَـهُ ذَ ِلـكَ فَأ َ َّمـا تَ ْكذ ُ
ِيبـهُ إِ َّيـ َ
سـ ْب َحا ِني أ َ ْن أَتَّ ِخـذَ
ع َم أ َ ِّني الَ أ َ ْقد ُِر أ َ ْن أ ُ ِعيدَهُ َك َمـا َكـانَ َ ،وأ َ َّمـا َ
اي فَقَ ْولُـهُ ِلـي َو َلـدو فَ ُ
فَزَ َ
شـ ْت ُمهُ ِإ َّيـ َ
اح َبةً  ،أ َ ْو َولَدًا2 .
ص ِ
َ
والمراد" بكذبنى ،وشتمني " هم طائفة خاصــة مــن بنــي آدم ،وهــم المنكــرون للبعــث مــن
ع ّباد األوثان ،والنصارى
مشركي العرب وغيرهم من ُ

3

الذين قالوا إن هلل ولدا ً ،فيدخل فــي

ابن آدم كل مشرك أو عاص  .كمــا أن تحـريم الصــنع وإباحتــه معتبــر بحــال االســتعمال

() 4

فيحرم الصنع والتكسب منها إذا استعملت استعماالً محرما ً كالعبادة ،أو الكفر بها فــإذا انتفــع
بها للزينة فقد انتفى عنها صفة العبادة.

الراجح
ومما سبق يتضح أن الوعيد المذكور في التصوير محمول على من يصنعه للكفر به كالذي
يصور األصنام لتعبد من دون

فإنه كفر ،وأن المقصود من األحاديث هذا المعنى ،وعلى

ذلك أرى جوا ز صنع التماثيل إن كانت لغير العبادة ،أو لم يقصد بها مضاهاة خلق
تعالى ،بل قصد الصنع ل لزينة ،ومن ذلك التصاوير الفنية التي يقصد بها الزينة ؛ألنه ال
لإلمام عبد الرءوف المناوي) المؤلف
على صحيح الجامع الصغير (292/1مختصر فيض القدير شرح الجامع الصغير
ِ
 :محمد بن ناصر الدين األلباني إعداد وترتيب  :أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح، .عمدة القارئ ، .76/22وذهب
المعتزلة إلى تخليد المصور في النار.

- 1فتح الباري  .ابن حجر 394/10
 -2فتح الباري ابن حجر .24/6
-3

عمدة القارئ 52/29

.

-4المبدع  .ابن مفلح 378/1

.

-27-

يقصد بها العبادة ،وال التشبيه بخلق

 ،وإنما يقصد بها الزينة والجمال ،وقد قال عليه

الصالة والسالم (إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى).1
وعمالً بقاعدة (األمور بمقاصدها) .2
وقد استخدمت التماثيل في عصرنا الحاضر في البالد اإلسالمية وغيرها ألغراض متعددة
منها نماذج العرض لترويج المالبس ،أو تزيين المنزل ،أو لغرض من أغراض الزينة ؛أو
إلحياء ذكرى العظماء في المياديين لتذكرهم ،وتذكر أعمالهم ،أو تزيين األبواب كطاووس
محفور أو تمساح مجسم على باب المنزل  ،ونحوه فالمقصود به الزينة؛ألن العلة التي
ألجلها حرمت التصاويرهى العبادة قد زالت فزال الحكم ؛ألن الحكم يدور مع علته وجودا ً
وعدما ً .
فشبهة العبادة قد زالت من األذهان ،والشك أن هذه التماثيل في الوقت الحاضر تتخذ للزينة
في البيوت والقصور ،والنوادي والمتاحف والمياديين ،فإذا صنعها لغرض الزينة فال بأس
بها .أما إذا صنعها للعبادة فال يجوز ،ويكون آثما ً ،ويستحق الوعيد الشديد في اآلخرة وعليه
العقوبة في الدنيا لإلفساد.
ومما سبق يتضح أن تماثيل ذات الروح التي تصــنع لغــرض جــائز ال شــيء فيهــا ،وأمــا إذا
اتخذت للعبادة فال شك في حرمة صناعتها واتخاذها ،والتجارة فيها.

- 1صحيح البخارى 2 /1وفى صحيح مسلم (إنما األعمال بالنية وإنما لكل امرئ  ) ..مسلم .48/6
- 2األشباه والنظائر .البن نجيم . 27/1زَ يْنُ ْال َعا ِب ِديْنَ ب ِْن ِإب َْرا ِهي ِْم ب ِْن نُ َجي ٍْم (970-926هـ) الناشر  :دار
الكتب العلمية،بيروت،لبنان الطبعة 1400:هـ1980/م
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المطلب الثالث
آراء المعاصرين في صنع التماثيل
اختلف المعاصرون في صنع التماثيل ذات الروح والتكسب منها على قولين كالتالي -:
القول األول :تحريم صناعة التماثيل والتجارة فيها ،وهى فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة
العربية السعودية ومفادها"أنه ال يجوز للمسلم التجارة فيها; لما ثبت في األحاديث
الصحيحة من تحريم تصوير ذوات األرواح  ،ويحرم إقامة التماثيل لها مطلقا ً ،واإلبقاء
عليها ،والتجارة فيها ت ُعد ترويجا ً لها وإعانة على تصويرها ،ونصبها في البيوت والنوادي
ونحوها ،وعليه فال يجوز للمسلم أن يتكسب منها  ،وإن وقع في ذلك فعليه أن يتخلا منه
،ويتوب إلى

ع ِم َل
تعالى عسى أن يتوب عليه ،قال تعالىَ ( :و ِإنِّي لَغَفَّ و
َاب َوآ َمنَ َو َ
ار ِل َم ْن ت َ

حا ث ُ َّم ا ْهتَدَى)()2( )1
صا ِل ً
َ

القول الثاني  :يجوز صنعها والتكسب منها ،ويضم عدة فتاوى وهى كالتالي -:
-1فتوى الشيخ محمد عبده "أجاز الرسم ،والصور ،والرسوم ،والنحت ،والتماثيل ،وأسس
رأيه على دليلين ،العقل  ،والمصلحة -:
فأما األول  -:فإنه ال يتصور عقالً أن يقوم الرسام أو ممن يقتنى تمثاالً بتعظيمه لحد العبادة
حيث إن العبادة وتعظيم الصور قد محي من األذهان ،وأن المقصود من قوله  -صلى
عليه وسلم ( -أشد الناس عذابا ً يوم القيامة المصورين ) 3جاء أيام الوثنية ،حيث كانت
الصور والتماثيل تتخذ للهو والتبرك .

 -1سورة طه ()82
-2اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء مجموع الفتاوى – مجلد  ، 14عبد بن قعود ،عبد بن
غديان ،عبد الرزاق عفيفي ،ابن باز  ،السؤال الرابع من الفتوى رقم  ) 4763وهو قول ابن عثيمين
أيضاً.
 - 3قد سبق تخريجه .
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الثاني  :المصلحة  :الشريعة اإلسالمية ال تحرم وسيلة من أعظم وسائل العلم بعد التحقق
من أنها ال خطر عليه في الدين ال من جهة العقيدة وال من جهة العمل.
وعلق بعضهم

•

1

على فتوى الشيخ محمد عبده ،قائالً ":إنها اعتمدت على أن اإلسالم قد

استقر على وحدانية

وتنزيهه عن الشرك،وأنه من نوع الشعر وكالهما يرتفع ويسمو

بالنفس وبنظرة عابرة للتاريخ اإلسالمي تدلنا على أن فن الرسم قد ازدهر في أواخر الدولة
الطولونية ،وانتشر في الدولة الفاطمية ،وكل سالطين بني عثمان المعروفين بأنهم سن ُّي ُون
وجد في الكثير من آثارهم رسوم الطيور ،والحيوانات في متاحف العالم كتركيا ،وإيطاليا،
ومتحف الفن اإلسالمي بمصر

2

 -2فتوى الشيخ على جمعة مفتى مصر األسبق فقال :هي من المسائل الخالفية التي ال
حرج علي المسلم في األخذ بأحدها; ألنه إذا حصل الخالف وجدت السعة ,فال مانع من
االشتغال برسم البشر ،والحيوانات األليفة وغير ذلك ,سواء أكان ذلك من المخيلة أم من
الطبيعة ،أو بالتصوير الفوتغرافى .ولكن ال يجوز رسم ذات النبي الكريم عليه الصالة
والسالم ،وكذلك صور للصحابة الكرام رضي

1

عنهم3 .

-مجلة المسلم المعاصر دراسة نقدية لبعض فتاوى اإلمام محمد عبده بقلم د فايز محمد حسن

يونيو2001م فتوى محمد عبده((1905
- 2.المصدر السابق
•عز الدين نجيب صاحب كتاب فجر التصوير المصري الحديث .
-3األهرام( قضية الفن بين الرفض والقبول في كل األزمان والعصور )21إبريل
2013م.
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 -3فتوى مجمع البحوث اإلسالمية بمصر  :يجوز صنعها والتكسب بها ،فقال الدكتور
محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث اإلسالمية ،وعضو هيئة كبار العلماء إلي أن
مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف أصدر فتوي بعدم حرمة صناعة التماثيل بشرط
أالّ يكون التمثال في صورة عارية ،أو موحية لمعني جنسي ،أو عقدي يخالف الشريعة
اإلسالمية ،ومن الثابت في نصوص القرآن الكريم أن التماثيل كانت تصنع لسيدنا سليمان
ٍ
اعمُلوا
ان َك ْال َج َوا ِ
ار َ
ب َوقُد ٍ
يب َوتَ َما ِثي َل َو ِجفَ ٍ
قال تعالى ( َي ْع َملُونَ لَهُ َما َيشَا ُء ِم ْن َم َح ِ
ُور راسيات ال
يل م الن عبادي َّ
الش ُكوُر.1)..ومن الثابت ثاريخياً أن التماثيل األثرية في
آل د ُاوود ُش الك ًار وقل ٌ
مختلف أنحاء مصر كانت موجودة وقت الفتح اإلس مي ،وال شك في أن الخليفة الثاني
عمر بن الخطاب ،وكذلك عمرو بن العاص قد علما بوجودها ،ومع ذلك لم يصدر أمر
من أي منهما بهدم التماثيل2.
-4الدكتور نصر فريد واصل المفتي األسبق لمصر :وقد أبدى رأيه في الفن بشكل عام
من رسم ،ونحت ،وغناء ،وموسيقي ،فقال هو مباح مادام ال يمثل خدشاً للحياء ،أو إثارة
للغرائز ,وصنع التماثيل للزينة مباح ،ويباح كل ما فيه مصلحة لإلنسان مثل عمل
المجسمات لدارسة الطب ،أو صنع مجسمات لعب األطفال مثل العرائس ،وأشكال
الحيوانات كلها جائزة ،ولكن ينهي عن التماثيل التي ثعمل بغرض العبادة ,وأضاف الدكتور
نصر أنه بعد فتح مصر ودخول الصحابة الكرام إليها لم يذكر التاريخ أن أيا منهم أمر
بهدم اآلثار المصرية مثل األهرامات ،وأبو الهول ،والتماثيل ،والمعابد األثرية ،بل إن
التاريخ ذكر أن سيدنا سليمان عليه الس م كان يأمر الجن ببناء التماثيل.

 -1سورة سبأ()13
 -2المصدر السابق
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ومما سبق يتضح أن الراجح رأى بعض العلماء المعاصرين بجواز الرسم ،والنحت ،أو
التصوير ولو لذات الروح إذا لم يحتوى على شيء حرام كاإليحاء الجنسي أو التعبير عن
الفسق والفجور.
المبحث السادس
عمل التماثيل المتحركة والتجارة فيها ،واقتنائها
نتكلم في هذا المبحث عن نوعين من التماثيل انتشرت في اآلونة اآلخيرة فقد تطورت
صناعة التماثيل على هيئة اإلنسان من المعدن ،أو المطاط أي الجلد ،تشبه اإلنسان
،،ويختلف الغرض الذى صنعت ألجلها ونتكلم عن ذلك فيما يلى -:
أوال ً :عمل التماثيل المتحركة (اإلنسان اآللى )
أوالَ  :اإلنسان اآللي )  ( robotوهو جهاز أو مجموعة من األجهزة يمكن أن تؤدي مهام
مستقلة أو مبرمجة مسبقاً ،وقد تعمل االنسالة تحت توجيه بشري مثل الذراع اآللية علي
الم كوك الفضائي  ،أو بشكل مستقل تحت سيطرة حاسوب مبرمج  .وتستخدم االنسالة ألداء
المهام ذ ات الطبيعة الخطرة بالنسبة لإلنسان مثل تنظيف النفايات المشعة  ،كما تستخدم أيضا
إلتمام المهام المتكررة التي تقتضي دقة عالية مثل إنتاج السيارات. 1
وأما آراء الفقهاء المعاصرين حول صناعة هذا اإلنسان اآللي والتجارة فيه فإن هناك عدة
صمم جهاز آلي على
فتاوى مفادها تحريم صناعة اإلنسان اآللي ؛ وخالصتها ":أنه إذا ُ
صورة إنسان  ،أو صورة أحد ذوات األرواح  ،فهو حرام  ،وهو داخل في الوعيد الشديد
الوارد في المصورين ،وأما إذا صمم جهازا ً ليس على هيئة ذوات األرواح أو كان تصميمه
غير مكتمل بحيث ال يصدق عليه أنه إنسان آلي فال حرج في ذلك .

2

 . -1المعرفة  /األربعاء 4يناير 2017م  5ربيع 1438هـ http://www.marefa.org/index.php
 -2اإلسالم سؤال وجواب  https://islamqa.info/حكم صناعة الرجل اآللي الشيخ محمد صالح المنجد47062
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و قال بعض المعاصرين إذا كان ناقا الخلقة كالرأس أو كان على شكل غير إنسان جاز
صنعه.

1

وهذه الفتاوى غير متفقة مع مقاصد الشريعة وبعيدة كل البعد عن مقاصده السامية ،ألن
العمل واإلنتاج والسعى في األرض من مقاصد اإلسالم قال تعالى (فَا ْم ُ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا
ِمن ِ ّر ْزقِ ِه ۖ َو ِإلَ ْي ِه ال ُّن ُ
ور ) .2
ش ُ
والفتاوى تستند إلى األحاديث الواردة في تحريم التصوير ،ويرد على هذا أن المراد
بالتصوير هو المتخذ للعبادة ؛واإلفساد فى األرض ؛ألن المنفعة حينئذ غير شرعية.
أما اإلنسان اآللي أو كان على صورة حيوان فيستعان به في الصناعة ونحو ذلك ،وال شك
في جواز من كانت منفعته مشروعة.
ويؤيد هذا قول القرطبي في تفسيره ،وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت
وأنس به فرسه حتى ألفه،
خيل المسلمين من الفيلة ،فعمد رجل منهم فصنع فيالً من طين،
ّ
فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له :إنه قاتلك.
فقال :ال ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين .

3

وفي ترجمة اإلمام القرافى "وكان مع تبحره في عدة فنون ،من البارعين في عمل التماثيل
المتحركة في اآلالت الفلكية وغيرها ،نقل عن كتابه (شرح المحصول) قوله :بلغني أن الملك
الكامل وضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه ،وخرج منه شخا يقف

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php -1إسالم ويب  ،ومركز الفتوى حكم رسم الروبوت.

-2سورة الملك آية ()15
 -3تفسير القرطبي  .364/2سورة البقرة ( )195وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة،
قال رجل من المسلمين :ضعوني في الحجفة (ترس من الجلود) وألقوني إليهم ،ففعلوا وقاتلهم وحده
وفتح الباب
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في خدمة الملك ،فإذا انقضت عشر ساعات طلع الشخا على أعلى الشمعدان ،وقال :صبح
السلطان بالسعادة ،فيعلم أن الفجر قد طلع ،قال :وعملت أنا هذا الشمعدان ،وزدت فيه أن
الشمعة يتغير ل ونها في كل ساعة ،وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد
إلى الحمرة الشديدة ،في كل ساعة لها لون ،فإذا طلع الفجر طلع شخا على أعلى
الشمعدان ،وإصبعه في أذنه يشير إلى األذان ،غير أني عجزت عن صنعة الكالم. 1
فهذا الفقيه األصولي المجتهد قد صنع التمثال بنفسه ،ولم يفهم النصوص التي تحرم التصوير
فهما جامدا ً  ،وال نتفق مع هؤالء الذين يقولون إذا لم يعجبهم حكم المسألة قالوا زلة عالم
فلبسوا على الناس الحق ،وهذا هو سبب تأخر المسلمين ،وما ابتلى المسلمون بالجمود
والتخلف إال بمثل هذه اآلراء الجامدة التي تقف حائالً دون االبتكار والتجديد في العلوم
الحديثة  .إن اإلسالم ال يقف أمام اإلبداع إذا كان نافعا ً لألمة ولدين

 ،وال يتعارض مع

الشريعة.
ومما سبق يتضح أنه يجوز صنع اإلنسان اآللي وصنع غيره من الحيوانات ،واتخاذها في
أى عمل نافع ومفيد ،فقد يستخدم فى الحروب ،وفى األعمال المنزلية ،وفى الصناعة وغير
ذلك من األعمال المفيدة.
ثانيا ً الدمى الصينية :
صنَم ،والصورة الم َنقَّشة  ،وقال ابــن األعرابــي  :يقـال
الدُّ ْم َيةُ في اللغة :هي الصورة  ،2وال َ
للمرأة الدُّ ْميةُ ي ْكنى عن المرأة بها  . 3والدمية  ،الصورة الممثلة من العاج وغيــره يضــرب
-1األعالم خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي ( 95/1المتوفى :
1396هـ) دار العلم للماليين ،الطبعة  :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م .
 -2تاج العروس .الزبيدى 255/2
 -3تهذيب اللغة  ،152 /14أبو منصور محمد بن أحمد األزهري تحقيق  :محمد عوض مرعب دار
إحياء التراث العربي  -بيروت 2001 -م
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ـى ، 1ومنهــا الدميــة التــي يلعــب بهــا
بها المثــل فــي الحســن ،والصــنم المــزين والجمــع  ،دُمـ ً
األطفال و( قره جوز ) دمى صغيرة من الورق المقوى أو الخشب الرقيــق يحركهــا إنســان
مختف ،وينطق بما تقول فَت ُ َرى كأنها تتحرك وتتكلم

2

الدمية الصينية  :هي دمية تشبه جسد المرأة أو الرجل بشكل كبير جدًّا مصنوعة من الجلد
لغرض االستمتاع بها وجماعها

3

وهذا مما ابتلى بــه النــاس فــي هــذا العصــر  ،عصــر التكنولوجيــا واالختراعــات ،وقــد ورد
سؤال إلى مركز الفتوى على اإلنترنت ملخصه هل يجوز االستمتاع بالدمية الجنسية لغيــر
المتزوج ،ولمن يخشــى الفتنــة ،وال يمكنــه الــزواج فأجابـت اللجنــة أنــه يحــرم هــذا الفعــل،
والواجب عليه أن يجاهد نفســه ،ويبتعــد عــن مثيــرات الشــهوة ،وال يجــوز لــه أن يبقــي هــذه
الدمية باإلضافة إلى كونها صورة محرمة ،فإن وجودهــا عنــده مــن دواعــي إثــارة الشــهوة.
ومن ابتلي بالوقوع فــي شــيء ممــا يســخط

تعــالى وجــب عليــه أن يســتتر بســتر

 ،وال

يجاهر بذلك ،فالمجاهرة في حد ذاتها معصــية تضــاف إلــى المعصــية نفســها ،فتكــون بــذلك
ظلمات بعضها فوق بعض

4

وعلى ذلك فيحرم صناعة هذه الدمية الجنســية والتجــارة فيهــا حــرام وثمنهمـا حــرام كــذلك
،وال يجوز اقتناؤها ،وال التمتع بها للمتزوج ولغير المتزوج لآلتي -:
-1أن من شرط المعقود عليه أن يكون منتفعا ً به شرعا ً ،وهذه الدميــة الجنســية غيــر منتفــع
وج ِه ْم
بها شرعا ً ،بل منفعتها محرمة ،وال يجوز االستمتاع بها لقوله تعالى ( َوالَّ ِذينَ ُهـ ْم ِلفُـ ُر ِ
 - 1المعجم الوسيط .289 /1
 - 2المعجم الوسيط 731
 -3مركز الفتوى" إسالم ويب " حكم جماع دمية جنسية للبعد عن الزنا رقم الفتوى، 257782 :
والفتوى رقم ،97186 :وفتوى  .103381والفتوى رقم، .130812 :االثنين  18شعبان -16 - 1435
-6التصنيف :االستمتاع وآدابه.2014
-4إسالم ويب .

http://fatwa.islamweb.net-

-35-

َحافِ ُ
اج ِه ْم أ َ ْو َما َملَ َك ْ
ت أ َ ْي َمانُ ُه ْم فَإِ َّن ُه ْم َ
ومينَ  ،فَ َم ِن ا ْبت ََغـى َو َرا َء ذَ ِلـكَ
غي ُْر َملُ ِ
ظونَ ِ ،إ َّال َ
علَى أ َ ْز َو ِ
فَأُولَئِكَ ُه ُم ْالعَادُونَ )

1

؛وألن جمهور العلماء على حرمة االستمناء .2وهذه الدمية ال تجرى مجرى الزوجة .
ولما في اقتنائها من الفتنة والفساد ؛ ألن المحافظة على النسل من المقاصد الضــرورية فــي
الشريعة اإلسالمية فيحرم كــل فعــل يــؤدى إلــى ضــياع النســل بتــرك الزواج؛وألنهــا تجعــل
الفتيــات والشــباب يعزفــون عــن الــزواج ،فيضــيع النســل ،أو علــى األقــل منعهــا مكمــل
للضروري فالتمتع بهــا حــرام ،ولمضــاهاة خلــق

بصــنعها ،وقــد ورد التحــذير مــن ذلــك

فضالً عن األسباب النفسية الخطيرة التي تعود على الشخا من اقتنائها .
ويجب على الشخا الذي ال يجــد مؤْ نــة النكــاح أن يطلــب العفـة مــن طريــق مبــاح لقولــه
ف الَّذِينَ َال َي ِجدُونَ ِن َكا ًحا َحتَّى يُ ْغ ِن َي ُه ُم َّ
ضـ ِل ِه ) 3واالســتعفاف طلــب
نُ ِمـ ْن فَ ْ
تعالى ( َو ْل َي ْستَ ْع ِف ِ
العفة  ،فأمر

تعالى بهذه اآلية كل من تعذر عليــه النكــاح وال يجــده بــأي وجــه بــأن تعــذر

عليه أن يتعفف يعنى يطلب العفة ،ووعده

باإلغناء من فضله ،فيرزقه ما يتــزوج بــه ،أو

يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق ،أو تزول عنه الشهوة . 4
وقال عليه الصالة والسالم إجابة لمجموعة مــن الشــباب الـذين ال يســتطيعون الــزواج قــال
ب َم ِن ا ْستَ َ
(َ .....يا َم ْعش ََر ال َّ
ج َ ،و َمـ ْن
ع ْال َبا َءة َ فَ ْل َيتَزَ َّوجْ فَإِ َّنهُ أَغ ُّ
طا َ
ش َبا ِ
ص ِر َوأَحْ َ
َض ِل ْل َب َ
ص ُن ِل ْلفَ ْر ِ
ص ْو ِم فَإِ َّنهُ لَهُ ِو َجاء)  .5ويستفاد مــن الحــديث أيضـا ً أن الشـخا إذا كــان
لَ ْم َي ْست َِط ْع فَ َعلَ ْي ِه ِبال َّ
 - 1سورة المؤمنون ()7 ،6، 5
 - 2تفسير القرطبي  .106/12وأنه ليس من قبيل االستمناء ،وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ،ويحتج
بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ،أصله الفصد والحجامة ،وعامة جمهور العلماء على
تحريم االستمناء.
 - 3سورة النور )(33
-4تفسير القرطبي 243/12
-5صحيح البخارى 3 /7صحيح مسلم.128/4
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قادرا ً على الزواج وجب عليه الزواج ،وإذا لم يســتطع صــام حتــى يكســر الشــهوة أو شــغل
نفسه بأمور نافعة حتى ييسر

له الزواج .

وعلى ذلك فيجب منع استيراد هذه الدمية ،أو صناعتها ،والتجارة فيها ،أو اقتنائها .
ويحرم جلبها إلى بالد المسلمين ،لما فيها من الفتنة واإلفساد ،وتؤدى إلى عزوف الشباب
عن الزواج وقطع النسل  ،وفيها مضاهاة لخلق

إذ أنها مصنوعة لالستماع بها فتحقق

المضاهاة بذلك  ،ويحرم اتخاذها .
المبحث السابع
بيع التماثيل األثرية
في هذا المطلب نتحدث عن بيع التماثيل األثرية التي توجد مدفونة في باطن األرض حيث
توجد في البالد اإلسالمية مواقع أثرية متفرقة ،وأحجار منحوتة ،وأخشاب ،وجلود منقوشة،
وتماثيل من ذهب ،وسيوف عليها رسوم ونقوش ذات روح ،فما حكم بيع هذه التماثيل
األثرية والتجارة فيها .
المقصود بالتماثيل األثرية هي التي تنتمي إلى عصر تاريخي معين ،وقد تكون في باطن
األرض ،وهو المسمى بالركاز  ،1والركاز هو دفين الجاهلية من جميع األشياء .
فإذا عثر على تماثيل فرعونية ،أو رومانية ،أو أثرية من األمم السابقة فهل يجوز للشخا
بيعها ،أو التجارة فيها .
قال الشيخ محمد حسان :إذا وجدها الشخا في أرضه أو بيته فمن حقه أخذها ،وهو رزق
ساقه

له ،وال حرج عليه في ذلك ،وليس من حق الدولة أخذها منه سواء أكان ذهبا ً  ،أو

 -1اتفقوا على وجوب الخمس في الركاز  -وهو دفين الجاهلية  -في جميع األشياء  .اختالف األئمة
العلماء المؤلف  :الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني تحقيق  ،السيد يوسف أحمد دار
الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت  1423 -هـ  2002 -م الطبعة األولى .
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كنزا ً ،وإذا كانت تلك اآلثار تجسد أشخاصا ً فعليه طمسها؛ألن النبي عليه الصالة والسالم
نهى عن بيعها ،وما حرم بيعه حرم ثمنه .وأما إن كانت هذه اآلثار في أرض عامة تمتلكها
الدولة فليس من حقه أخذها ،أو تهريبها ،أو سرقتها وبيعها ،فهذا حرام ،ومالها حرام ).
س ِم َع
.واستدل بالنهى عن بيع األصنام الوارد في حديث َجا ِب ِر -رضي
عنه -أ َ َّنهُ َ
()1

صلَّى َّ
سولَهُ َح َّر َم َب ْي َع ْال َخ ْم ِر
ن َو َر ُ
َر ُ
سو َل َّ ِ
سلَّ َم َيقُو ُل َ
نُ َ
ح َوه َُو ِب َم َّكةَ ِإ َّن َّ َ
علَ ْي ِه َو َ
ن َ
ع َ
ام ْالفَ ْت ِ
َام )2(، )..........
ير َو ْاأل َ ْ
صن ِ
َو ْال َم ْيتَ ِة َو ْال ِخ ْن ِز ِ
بينما قال الشيخ عبد الرحمن السحيم "ال يجوز بيع التماثيل األثرية ولو للكافر حتى ولو لم
يعبدها من دون

،سدا ًّ لذريعة العبادة ،فإنه ال يؤمن أن يعبدها أو يعطيها لمن يعبدها

فالتماثيل األثرية الموجودة من عهد الرومان وغيرهم ال يجوز بيعها ،ولو كانت لها قيمة
عظيمة "واستدل بحديث جابر – رضي

عنه  -المتقدم  ،وأن ما حرم بيعه حرم ثمنه.

تعقيب على الرأيين
فرق الشيخ "محمد حسان " بين وجود األثر في الملكية الخاصة أى أرضه أو داره فتكون
من حق الشخا مع وجوب طمس معالمها إذا كان لذات روح ،وبين وجود األثر في
ملكية عامة كمقابر األقدمين فال يكون من حق الشخا وهذا صحيح  ،إال أنه إذا أخذنا
بهذا وجب تعارض حقين ،أو مصلحتين ،وهما مصلحة الفرد في بيعها واالنتفاع بها
،ومصلحة الجماعة في عدم بيعها ،والشريعة هنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة ،ولذلك قدمت مصلحة الجماعة من خالل حظر التجارة في اآلثار قانونا ً لتغليب
مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ،وعلى ذلك فال يجوز تملكها ،وال بيعها ولو في ملكية
 -1بالغ للنائب العام في مصر بعد فتوى تبيح بيع اآلثار وتحطيم التماثيل ،األربعاء  27شوال 1431هـ
  06أكتوبر 2010م القاهرة – أميرة فودة العربية.نت بتصرف . -2صحيح البخارى  110 /3صحيح مسلم.41/5
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خاصة ،وإذا وجدت في ا لملكية الخاصة فهى ركاز والواجب فيه الخمس التفاق الفقهاء
علي ذلك .
أما عن طمس هذه اآلثار وبيعها فذلك مفسدة كبيرة ؛وفيه إهدار لماليتها وتهديد لالقتصاد
القومي ،وضد المصلحة العامة ؛ والواقع أن تكسيرها ،أو طمسها أو بيعها يهدر أمواالً
طائلة،وإبقائها على حالها سيبقي ثمنها ،وتنتفي العلة من تعظيمها أو عبادتها حيث إنها
تحفظ في المتاحف ويأتي الناس من جميع البلدان لمشاهدتها ودراستها فتأتى بدخل كبير
للبلد ولذلك فإن سرقة اآلثار وطمس معالمها جريمة يعاقب عليها القانون المصري

()1

وأما الشيخ عبد الرحمن السحيم فقد منع البيع لمفسدة العبادة ولو لم يعبدها سدا ّ للذريعة
ونقول كما تقدم ال يجوز بيعها نظرا ً لقيمتها وتغليبا ً لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد
وأما بيعها لمن يعبدها فال خالف في منعه ،وعدم جوازه.
ويضاف إلى التعقيب "إن اآلثار" عموما ً "المصرية وغيرها" أيا ًّ كان العصر التي تتبعه
هي جزء من التاريخ القديم ،وتعبر عن فترة معينة ،ومن المؤكد أنها جزء من التاريخ
اإلنساني ،ولذلك فإن اعتبار حفظ هذه اآلثار مصلحة ،وإهمالها وبيعها فيه مفسدة ،وال شك
أن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد  ،وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة

()2

 -1بتصرف بالغ للنائب العام في مصر بعد فتوى تبيح بيع اآلثار وتحطيم التماثيل ،األربعاء  27شوال
1431هـ  06 -أكتوبر 2010م القاهرة – أميرة فوده العربية .نت"
ْ
ْ -2األ َ ْشبَاهُ َوالنَّ َ
ان 91/1المؤلف  :ال َّ
شيْخ زَ يْنُ ال َعا ِب ِديْنَ ب ِْن ِإب َْرا ِهي ِْم ب ِْن
علَى َم ْذ َه ِ
ظائِ ُر َ
ب أَ ِب ْي َحنِ ْيفَةَ النُّ ْع َم ِ
نُ َجي ٍْم (970-926هـ) الناشر  :دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان الطبعة 1400:هـ 1980م ،األشباه
والنظائر ص 87المؤلف  :عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ سنة الوفاة  911الناشر  :دار الكتب
العلمية سنة النشر  1403 :هـ بيروت
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وألن اآل ثار والتماثيل القديمة ملكية عامة  ،وهو كشف تاريخي يجب دراسته ،واالستدالل
من خالله على قدرة

في إهالك األمم السابقة فقد أمرنا

عز وجل بالنظر في هذه

ض ث ُ َّم ا ْن ُظ ُرواْ َكي َْف َكانَ َعاقِبَةُ ْال ُم َك ِذّبِينَ ). )1( .
يرواْ في ْ
األر ِ
اآلثار قال تعالى  (:قُ ْل ِس ُ
قال الرازي " :في اآلية تحذير للناس بعدم الغرور بطيبات الدنيا ،وما يتوصلون إليه من
لذاتها ،وشهواتها .بل سيروا في األرض لتعرفوا صحة ما أخبر عنه الرسول من نزول
العذاب على الذين كذبوا الرسل في األزمنة السالفة فإنكم عند السير في األرض والسفر في
البالد ال بدّ من مشاهدة آثار األمم السابقة ،فيكمل االعتبار ويقوى االستبصار،ووضح
الرازي الفرق بين قوله تعالى (قل سيروا في األرض فَان ُ
ظ ُرواْ )
ا ْن ُ
ظ ُرواْ )

3

2

وقوله عز وجل ( ث ُ َّم

أن كلمة فَان ُ
ظ ُرواْ ( يدل على أنه تعالى جعل النظر سببا ً عن السير فكأنه قيل

سيروا أل جل النظر ،وال تسيروا سير الغافلين ،وأما قوله " (ث ُ َّم ا ْن ُ
ظ ُرواْ) فمعناه إباحة السير
في األرض للتجارة وغيرها من المنافع ،وإيجاب النظر في آثار الهالكين ونبّه
على هذا الفرق بكلمة ث ُ َّم  ،لتباعد ما بين الواجب والمباح

تعالى

"()4

وقد تحدث القرآن الكريم أيضا ً عن فرعون ذي األوتاد؟ واألوتاد هي المسالت .أليس من
المفيد أن نتعرف على هذه المسالت وعظمة بنائها؟ ،وكيف دمرت األمم الصانعة لها

-1سورة األنعام (.)11
-2آل عمران . 137
 -3سورة األنعام ()11
 -4مفاتيح الغيب ج 136/12محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي دار النشر إحياء التراث
العربي ـ بيروت .بينما جعل القرطبي السفر ألجل هذا مندوبا ً إليه ،وقال القرطبي قل يا محمد لهؤالء
المستهزئين المكذبين سافروا في األرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب
،وأليم العذاب فدراسة األمم السالفة حث القرآن عليه وقا علينا أخبار األمم السابقة  ،فحدثنا عن قوم
عاد وثمود ،وهم من العرب البائدة وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل االعتبار بآثار من خال من
األمم  ،وأهل الديار والعاقبة آخر األمر .تفسير القرطبي .394،95/6

-40-

يرا ِمنَ
؟،وقال عز وجل عن فرعون ( فَ ْال َي ْو َم نُ َن ِ ّجيكَ ِب َبدَنِكَ ِلتَ ُكونَ ِل َم ْن خ َْلفَكَ آ َيةً َو ِإ َّن َك ِث ً
•1
ع ْن آ َيا ِتنَا لَغَافِلُونَ )
ال َّن ِ
اس َ
ومما سبق يتضح أنه ال يجوز امتالك اآلثار،وال يجوز التجارة فيها تغليبا ً للمصلحة العامة
على المصلحة الخاصة سواء أكانت ذهبا ً ،أم فضة خالصة ،وال يجوز طمسها وال كسرها
؛ألن كسرها أو طمسها يفقد قيمتها وماليتها كما أن طمس هذه اآلثار فيه إضرار بالمصلحة
العامة وتهدر أمواالً طائلة وإبقائها على حالها يبقى ثمنها وتنتفي العلة من تعظيمها ،وال
يجوز بيع التماثيل األثرية ولو جدها في الملكية الخاصة ،وهى من الركاز ،وال يجوز بيعها
للكفار لإلضرار بالمصلحة العامة .

 - 1سورة يونس عليه السالم ()92
• جثة فرعون وهو المعروف اآلن برمسيس الثاني وهو الفرعون الثالث من العائلة الحاكمة التاسعة
عشر ولقب برمسيس األكبر بسبب القوة والجبروت التى كان يتمتع بها وهذه الجثة موجودة فى المتحف
المصري بالقاهرة ونقلت فى الثمانينات من القرن السابق إلى فرنسا ليتم ترميم المومياء ومعرفة سبب
الوفاة حيث تم اكتشاف أنه مات غرقا ً وتم نقل الجثة بعد الوفاة وتم تحنيطها .فكان آية إلهالك الظالمين
".موقع موضوع على شبكة اإلنترنت بواسطة إسالم الزبون 2015م" .

-41-

المبحث الثامن
تصوير ما ليس له ظل قائم
نتكلم في هذا المطلب عن تصوير ما ليس له ظل قائم كالتصوير على الجللدار وأو النقللو
عليها وعلى الخشب ووانسرة ووالوسائد والسجاد ووالتطريز وونحو ذلك كالتالي-:
فصل ابن رشد المذاهب في ذلك بقوللله "اختلللف أهللل العلللم فيمللا للليس للله ظللل قللائم مللن
الصور على أربعة أقوال كالتالي -:

1

انول  :تحريم ما كان في جدار أو وب منصوب .
ال اني :إباحة ما كان في جدار أو وب منصوب .

2

ال الث :تحريم ما كان في جدار أو وب منصوب ووإباحة ما كللان منهللا فللي لوب مبسللوط
سد .
يوطو ويتو َّ
الرابع :تحريم ما كان منها في الجدار خاصة ووإباحة ما كان منها فللي للوب مبسللوط أو
منشور

3

 -1البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة 76 /18المؤلف  :أبو الوليد
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى 450 :هل) وحققه  :د محمد حجي وآخرون والناشر  :دار
ال رب اإلسالميو بيروت – لبنانوالطبعة  :ال انية و  1408هل  1988 -م منح الجليل شرح مختصر
خليل المؤلف  :محمد علي .292/7
 - 2المرجعين السابقين وينظر العناية شرح الهداية . 171 /2
 - 3وقال المالكية ورير ذي ظل كالمنقو في حائط أو ورق فيكره إن كان رير ممتهن وإال فخالف
انولى كالمنقو في الفر الشرح الكبير للدر دير 338 /2أبو البركات أحمد بن محمد العدوي و
الشهير بالدر دير (المتوفى 1201 :هل).
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ولم ينسب ابن رشد هذه األقوال ،ولكن المالكية يقولــون إن كانــت الصــورة مســطحة لــم
يحرم عملها كالمنقوش في جدار أو ورق أو قماش بل يكون مكروها ً .
األدلة
استدل أصحاب القول األول القائلون بحرمة التصوير ولو كانت مما ال ظل لها في جدار
أو ثوب بما يأتى -:
أوالً  :حكي عن عكرمة في تأويل قول
عذَابًا ُم ِهينًا ) ()1
عدَّ لَ ُه ْم َ
فِي الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َرةِ َ ،وأ َ َ

سولَهُ لَ َع َن ُه ُم َّ
نُ
ن َو َر ُ
تعالىِ ( :إ َّن الَّذِينَ يُؤْ ذُونَ َّ َ

وجه الداللة :المراد بهم أصحاب التصاوير ،.2أى في عملها واتخاذها .
ثانيا ًّ :عن عائشة زوج النبي :أنها اشترت نُ ْمرقة •فيها تصــاوير فلمــا رآهــا رســول
قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهيــة ،وقالــت :يــا رســول
،وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول
عليها ،وتوسدَّها ،فقال رسول



أتــوب إلــى

فما بال هذه النمرقة ؟قالت :اشتريتها لــك تقعــد

 :إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامــة يقــال لهــم

:أحيوا ما خلقتم ثم قال :إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله المالئكة )

()3

 -1سورة األحزاب ()57

- 2الحاوي الكبير 563/9
مرقَة .تهذيب اللغة ،310/9ويدل عليها قوله تعالى (ونمارق
• هي الوسائد  ،واحدها نُ ُ
•
مصفوفة)الغاشية15
-3الموطأ ،وفيه "أن عائشة رضي عنها اشترت نمرقة " ،966/2صحيح البخارى  ،83/3صحيح
مسلم  ، 160/6المعجم األوسط  /212/2أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني دار الحرمين  -القاهرة
1415 ،هـ طارق بن عوض ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .
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وجه الداللة  :أن لفظ الصور من ألفاظ العموم ،فيدل على تحريم اتخاذ الصور لما فيها مــن
الوعيد الشديد ،وسواء أكانت في ثوب أو جدار مبسوط أو منشور .
ثالثا ً  :عن عائشة – رضي

عنها -قالت  :قدم رسول

 من ســفر قالــت :فعلقــت علــى

بابي قِراما ً• فيه الخيل أوالت األجنحة قالت :فلما رآه رسول

 قال :انزعيه

) 1( .

وجه الداللة  :أنكر النبي عليه الصالة والســالم الصــورة فــي الســتر ،وال يشــك أحــد أنــه
مذموم بسبب اإلنكار ،وليس له ظل ،والــذم دليــل واضــح علــى حرمــة اتخــاذ الصــور علــى
الستر ،واألبواب ،والجدار بدليل األمر بنزع الستر الذي فيــه ذلــك  )2(.مــع بــاقي األحاديــث
المطلقة في كل صورة (.)3
قال ابن عبد البر" :األحاديث الــواردة فــي ذلــك تــدل علــى العمــوم ،وهــى تقتضــي تحــريم
استعمال ما فيه صور من الثياب ،وغيرها سواء كان فــي ثــوب أم ال ؟،كــان الثــوب ممــا
يوطأ أم ال ؟ وألن النمرقة مما توطأ،وتمتهن  ،ولم يخا النبي  نوع تصوير من نوع ،
وال موضع من آخر ،وال ثوبا ً من ثوب ،وحكم كل ثوب حكــم الوســادة " 4النمرقــة"،وفى
بعض الروايات " قراما ً بدالً من النمرقة

"()5

• القرام هو ستر فيه رقم ونقوش ،وثوب من صوف غليظ جدا ً ...تاج العروس
 -1مسند اإلمام أحمد 229/6تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين،سنن النسائي
الكبرى  .458/8مؤسسة الرسالة تحقيق  :حسن عبد ال ُمنعم حسن شلبي عن هشام بن عروة عن
.255/23

أبيه عن عائشة رضي

عنها.

 - 2التمهيد البن عبد البر .197، 196/21
-3التمهيد البن عبد البر . 52/ 16قال ابن عبد البر :وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب
تغييره ،التمهيد  52/16وهذا اإلجماع فيه نظر .
-4التمهيد البن عبد البر .196 /21
 -5عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت  :خرج رسول هللا صلى هللا علي و سلم خرج ثم
دخل وقد علقت قراما أل في الخيل أوالت األجنحة قالت فلما رآه قال انزعي " قال األلبان صحيح سنن
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استدل أصحاب القول الثاني بإباحة ما كان على جدار أو ثوب منصوب بما روى عن

عائشة زوج النبي 
خلقه)

أنها قالت  :إن أشد الناس عذابا ً يوم القيامة الذين يضاهون

في

1
( )

وجه الداللة :إذا قصد الرسام أو المصور مضاهاة خلق
الصور دخل في الوعيد

•

،أو صاحب هذه النية في صنعه

ثم إن كلمة يضاهون ويضاهئون في اللغة أي يعارضون بما

يعملون يقال :عارضه أي باراه ،2.وهذا العمل ال يوجد فيه معارضة بل يعلم الشخا أنه
يعمل عمالً فنيا ًّ دون قصد المعارضة؛وألن العلة التي من أجلها حرمت التصاوير قد زالت
؛وهى عبادة األصنام ،والحكم يدور مع علته وجودا ً وعدما

ً3

كما أن الصورة في الجدار أو على الستر ليست مما تعظم بل هي ممتهنة مبتذلة .
استدل أصحاب القول الثالث على تحريم ما كان في جدار أو ثوب منصوب دون ما كان
على ثوب منشور باآلتي - :
أوالً  :ما روى عن مالك  -رحمه
ب)
قال ( إِ َّال َما َكانَ َر ْق ًما فِي ثَ ْو ٍ

 -عن أبى النضر أن رسول

صلى

عليه وسلم –

()4

النسائ بأحكام األلبان  َ312/8مكتب المطبوعات اإلسىمية حلب الطباة الثانية  1406هث –
1986م َ تحقيع  :عبد الفتاح أبو غدة َ
 -1سنن النسائي بأحكام األلباني 216 /8قال األلباني صحيح  .ت عبد الفتاح أبو غدة ط الثانية /1406
1986م
• -ينظر ص 22
 -2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 361/5أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو
العباس (المتوفى  :نحو 770هـ)
-3الحاوي الكبير . 564/9
-4عن أبي النضر أنه دخل على أبي طلحة األنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو
طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه؟ قال :ألن فيه تصاوير ،وقد قال
رسول

 -صلى

عليه وسلم -فيها ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول

إال ما كان رقما في
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وجه الداللة  :دل ذلك على أن كل صورة مرقومة في ثوب ،أو ممتهنة في بساط  ،أو
وسادة،فال بأس بها على كل حال ؛ألن رسول



استثنى الرقم في الثوب ،ولم يخا

من ذلك شيئا ً ،وال نوعا ً (.)1
ثانيا ً  :عن عائشة – رضي

عنها  -دخل على رسول

بقرام
 وقد سترت سهوة 2لي
ٍ

فيه "تماثيل" فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال « يا عائشة أشد الناس عذابا عند
القيامة الذين يضاهون بخلق

» .قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة ،أو

يوم

وسادتين (.)3

وجه الداللة :
أن رسول
،وامتهنه

 كره من ذلك ما كان سترا ً منصوبا ،ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك

()4

قال ابن عبد البر :وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول
وتهتكت فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها

 تغيرت صورته

() 5

ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي "الموطأ رواية يحيى الليثى  .966/2سنن النسائي
212/8بأحكام األلباني وقال صحيح ،مسند اإلمام أحمد مذيل بأحكام شعيب األرناءوط
عليه وقال صحيح لغيره،الترمذى.73/7وقال حسن صحيح.
-1التمهيد .179/21
 - 2حائط صغير يبنى بين حائطي البيت ويجعل السقف على الجميع فما كان وسط البيت فهو سهوة وما
كان داخله فهو المخدع ،وسترة تكون قدام فناء البيت  ،المعجم الوسيط  .459/1ت مجمع اللغة العربية.
3
علَى ِإحْ دَا ُه َما
صلَّى
سلَّ َم ُمت َّ ِكئًا َ
َ
عل ْي ِه و َ
ي َ
 صحيح مسلم  159/6وفى لفظ ابن ماجه  ،فَ َرأَيْتُ النَّ ِب َّ.624/4كتب حواشيه محمود خليل ط الرسالة .الناشر مكتبة أبى المعاطي.
 -4التمهيد .179/21
-5مصنف ابن أبي شيبة .317/8
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ع ْب ِد
سا ِل ِم ب ِْن َ
َارَ ،
ع ْن َ
ثالثا ً َ :
ع ْن َ
ع ْم ِرو ب ِْن دِين ٍ
سا ()1
التصاوير َبأ ْ ً

ئ ِمنَ
ِ  ،قَا َل َ :كانُوا الَ َي َر ْونَ ِب َما ُو ِط َ

رابعا ً  :عن ابن أبى شيبة أن ابنة سعد قد جاء أباها من فارس بوسائد فيها تماثيل  -تقول -
فكنا

نبسطها)2(.

أما المذهب الرابع فيمكن أن يستدل له على ما ذهب إليه من حرمة ما كان في جدار خاصة
دون ما كان في ثوب ؛ألن الصورة في الجدار غير ممتهنة بخالف الثوب .

مناقشة األدلة والترجيح بينها
يمكن مناقشة األدلة بما يأتى :
أما ما استدل به أصحاب القول األول من تحريم الصور في الجدار أو الثوب ولــو كانــت ال
ظل لها ،من قول عكرمة – رضي

عنه -في اآلية ،فقد أثر عنه أيضـا ً قولــهَ :كـانَ ي َُقـا ُل

س ِط ال ِتي تُو َ
ع ْنـه قَـا َل َ :كـانُوا َي ْك َر ُهـونَ َمـا
ساِئد َوالبُ ُ
طأ َ ُ :هـ َو ذل لَ َها.و َ
الو َ
فِي التَّ َ
صا ِو ِ
ير فِي َ
ت
سا ِب َما َو ِطئَ ِ
صبًا َ ،والَ َي َر ْونَ َبأ ْ ً
ب ِمنَ التَّ َما ِثي ِل َن ْ
ص َ
نُ ِ
ويكون معنى اآلية "الذين يؤذون

األ َ ْقدَا ُم)3(.

" أي يقصدون مشـابهة

ومضـاهاته فـي خلقـه وهـو مثـل قـول

النبي عليه الصالة والسالم ( كذبني ابن آدم ولـم يكـن لـه ذلـك  )....وأمــا الحــديث الــذي اســتدل بــه

-1مصنف ابن أبى شيبة 321/8
 -2السابق
-3المرجع السابق .318/8
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القائلون بالتحريم ,فيدل على أن الوعيد الشديد إنمــا جــاء فــيمن صــور مضــاهاة لخلـق

.1

والمقصود المعارضة كما مــر  ،فيتالقـى معنـى اآليـة مـع معنـى الحـديث.وأيضـا ً قــد روى هــذا
الحديث من طريق عبيــد

بــن عمــر ،2وفيــه "الرخصــة فيمــا يرتفــق ويتوســد"،أى يوطــأ

ويمتهن .وكراهة ما ينصب نصبا ً كالستر وشبهه ،وما لــم ينصــب ويبســط فلــيس بــه بــأس .
فاختالف األلفاظ في الحديث ،وزيادة من زاد فيه من الثقــات الحفــاظ تــدل علــى إباحــة مــا
يتوسد من ذلك ويرتفق به ،ويمتهن ،وأنه يجب قبول زيادة الثقــة ،كمــا أنــه ال يجــب أن يقــع
المنع والحظر إال بدليل ال منازع له ،وحديث ســهل بــن حنيــف مـع أبــي طلحــة األنصــاري
يعضد ما رواه عبيد

بن عمر في ذلك (.) 3

ويمكن مناقشة القول الثالث بأن كراهة الستائر المعلقة التي بها ذات روح لمضاهاة خلق
،أي المعارضة ،فإذا كانت المعارضة بالصور فهي كراهة التحريم ،وقد تكون الكراهة
من جانب آخر هي علة اإلسراف في اتخاذ الستر وما فيه من التصاوير ،والمغاالة فيه
والتلهي بهذه التصاوير ،ويؤيد هذا قوله عليه الصالة والسالم في رواية (( إن

لم

يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . ))4
و جاء في المفهم لشرح مسلم " ترجمة هذا الحديث بكراهة ستر الحيطان بالستر؛ َّ
ألن ذلك
سرف  ،وفضول زهرة الدنيا التي نهى
من ال َّ

تعالى النبي ـ صلى

عليه وسلم ـ أن يمدَّ

 -1شرح صحيح البخارى البن بطال .178/9كتاب اللباس.

 - 2عن القاسم بن محمد عن عائشة ،وعبيد
صحيح .التمهيد البن عبد البر .54 /16

ثقة حافظ وسماعه من القاسم ،ومن سالم

-4التمهيد ابن عبد البر . 54 /16
-4صحيح مسلم 158/6ط دار الجيل بيروت وذكر البيهقى العلتين ينظر سنن البيهقى الكبرى وبذيله
الجوهر  271/7ما جاء في تستير المنازل .الطبعة  :األولى ـ  1344هـ دائرة المعارف النظامية .
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ع ْي َنيْكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه أ َ ْز َوا ًجا ِم ْن ُه ْم زَ ْه َرة َ ْال َح َياةِ الدُّ ْن َيا
عينه إليها بقوله تعالى َ ( :و َال تَ ُمد ََّّن َ
). 1وليس من أجل التصوير ويؤيد هذا ما جاء في الرواية األخرى  (( :فإني كلما دخلت
فرأيته ذكرت الدنيا )) .2فالنهى ليس ألجل الصورة  .بل ألجل شغل البال بها ،ومخافة
ص َورهُ تعرض
التلهي بها عن الصالة .إذ كان هذا الستر هو الذي كان
ِ
يصلّي إليه  ،وكانت ِ
له في صالته  ،وترجم البخاري أيضا ً للحديث بكراهية الصالة في التصاوير .حيث روى
ست ََر ْ
ي َّ
ب َب ْي ِت َها فَقَا َل
ع ْنهُ  ،قَا َل َكانَ قِ َرا َ وم ِلعَا ِئ َ
نُ َ
ت ِب ِه َجا ِن َ
تحتها ما روى ع ْن أَن ٍَس َ ،ر ِ
شة َ َ
ض َ
ي  -صلى
لَ َها ال َّن ِب ُّ
صالَ ِتي.3).
َ

ض ِلي فِي
عليه وسلم  -أ َ ِم ِ
يرهُ تَ ْع ِر ُ
صا ِو ُ
يطي َ
ع ِّني فَإِ َّنهُ الَ تَزَ ا ُل تَ َ

سِتر إنما كان بعد تكرار دخول النبي ـ صلى
فدل هذا أن هتك هذا ال ّ

عليه وسلم ـ ورؤيته

مرة من دخول البيت حتى هتكه .4
له  ،وصالته إليه  ،فلما بين له حكم امتنع َّ
ومما سبق يتضح أن تصوير ما ليس له ظل قائم كالستائر المعلقة التــي فيهــا تصــاوير ذات
روح أو المنقوشة أو المطرزة جائزة ؛ألنها ال تحتمل التعظيم أبداً ،إنما تحتمــل اإلســراف
أو انشغال اإلنسان بها إذا صلى إلى هذه الصور ،ولذلك لما اعترض عليه الصالة والســالم
على عائشة رضي

عنها  -علل وجه االعتراض بقوله "فــإن تصــاويره تعــرض لــي فــي

صالتي " ،وينبغي على اإلنسان أال ينشغل بأي شيء في صالته فال يصلى إلــى جــدار فيــه
تصاوير وال ستارة فيها تصاوير؛ ألجل ذلــك ،و تجــوز الصــورة فــي الثــوب لقولــه  إال
رقما ً في ثوب .
 -1سورة طه (131
- 2صحيح مسلم . 158/6
 - 3صحيح البخارى .216/7
-4المفهم لما أشكل من تلخيا كتاب مسلم 107/17المؤلف  /الشي ُخ الفقيهُ اإلمام  ،العال ُم العامل ،
المحدّ ُ
ِث الحافظ  ،بقيَّةُ السلف  ،أبو العبَّاس أح َمدُ بنُ
إبراهيم
بن
الشيخ
ا ُ
المرحوم الفقي ِه أبي َح ْف ٍ
ِ
ع َم َر ِ
َ
ِ
ي  ،رحمه .
الحافظ  ،األنصار ُّ
ي القرطب ُّ
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المبحث التاسع
حكم الفن التشكيلي
نتكلم في هذا المطلب عن حكم الفن التشكيلي ؛ألنه يتعلق بالزخارف الفنيــة والنقــوش فالبــد
من االســتفادة بــه فــي العمـل المعمــاري لجعــل المكــان جمــيالً ،ال ســيما وأن قيمــة الجمــال
والزينة مطلب أصيل في الشريعة اإلســالمية ويتعلــق برســم مــا لــيس لــه روح مــن نبــات
وجماد ،وزخارف ،و لما فيه روح ،ويتعلق بحق التأليف األدبي؛ألنه عمل ذهنــي وفكــري
حرية التعبير عن الرأي .
،وله أيضا ً عالقة ب ِ ّ
تعريف الفن التشكيلي  :هو نوع من الرسم باستخدام األلوان ،ويشــمل كـل لوحــة فنيــة ،أو
رسم مطبوع ،أو مصمم على الكمبيوتر،ومنه ما يشــتمل علــى زخــارف إســالمية ،وأشــكال
هندسية كالمربع والمثلث .
حكمه :ال يمكن الحكم علــي الفــن التشــكيلي جملــة واحــدة فمنـه التصــوير أو الرســم ألشــياء
ليست فيها روح ،كالرســم مــن الطبيعــة كالشــمس ،والقمــر ،والجمــادات ،ورســم األشــجار
والجبال أو الرسم من خيال الشخا ،وأما حق التأليف في الفن التشكيلى:فإن عمل اللوحــة
الفنية يعتبر عمالً فكريا ًّ وذهنيا ًّ؛ الشــتماله علــى بــذل مجهــود بالــذهن ،وتنفيــذ باليــد وإنفــاق
بالمال أيضا ً إلفراغ هذا العمل في اللوحة الفنية ،وقد حافظت الشريعة علــى حقــوق الملكيــة
،ومنها الملكية الفكرية واألدبية ،وجعلت للشخا المطالبة بحقه فــي حمايــة عملــه الفكــري
والــذهني ضــد التزييــف والســرقة األدبيــة فــي اللوحــات الفنيــة ،وخصوص ـا ً مــع التطــور
التكنولوجي عــن طريــق الكمبيوتر،وتقنيــات الطباعــة المتطورة،وقــد تحــدثنا عــن ذلــك فــي
التصوير والتعبير عن الرأي .ورسم النبات واألشــجار والجمــادات ،و بينـا مــذاهب العلمــاء
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في ذلك ،فإذا كان يرسم مناظر ال روح فيها ،أو زخارف فنيــة ،ونقــوش فــال خــالف عليهـا
بين العلماء  ،وقد أفتى بذلك علماء لجنة الفتوى بالمملكة العربية الســعودية 1.؛ألن الخــالف
في تصوير ما فيه روح دون غيره.
وسبق كذلك حكم رسم أو تصوير ذات الروح فذهب بعض الفقهاء إلــى عــدم جــواز الرســم
أو التصوير ألشياء ينفخ فيها الروح ،كاإلنسان ،أو الحيــوان ،لقولــه صــلى

عليــه وســلم:

"إن الذين يصنعون هذه الصور ،يعذبون يوم القيامة ،فيقال لهم :أحيوا ما خلقتم"
ونوقش هذا بأنه وارد في حق من يعمل الصــور لمضــاهاة خلــق

2

.وقــال بعضــهم يجــوز

الرسم أو التصوير مطلقا ً ما لم يقصد الكفر بها أو الفسق ،وقد وضــحنا المــذاهب والــراجح
منها،وعلى ذلك فيجوز التجارة والعمل في اللوحة الفنية التشكيلية ،ولو كانت لـذات الــروح
؛ألنه ال يقصد مضاهاة خلق

 .فإن قصــد المضــاهاة دخــل فــي الوعيــد الشــديد ،وارتكــب

كبيرة من الكبائر ويكلف بنفخ الروح فيها يوم القيامة لقوله عليه الصالة والسالم (أحيوا ما
خلقتم ) )3( .؛ وألنه قد جرت سنة

عز وجل أن يكون الجزاء من جنس العمل.

وقد يجمع في اللوحة الفنية التشكيلية بين ذات الروح وغيرها فــإذا جمعــت ذلــك فإنـه جــائز
أيضا ً ؛لألدلة السابقة ؛وألنها ممتهنة ،وقد تشتمل علــى حيوانــات محنطــة ذات روح ويــأتي
حكمها في الصور المحنطة في مبحث مستقل .
وأما اقتناء الصورة الفنية التشكيلية فالظاهر أن القصد من اقتنائها أمران األول :االقتناء
للتجارة فيها ،حيث يقوم البعض بشرائها ثم بيعها.
-1إسالم ويب الفتوى رقم ..10539
-2متفق عليه.
-3الحديث متروك الظاهر عند أهل السنة ،وأنه محمول على من يصنع التماثيل لمن يكفر بها أى يعبدها
من دون .
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وقد تقتنى اللوحة التشكيلية -من السماسرة -للتجارة والكسب فلم يعد العمل الفني للزينة فقط
،بل إن أصحاب دور العرض يقتنون هذه اللوحات للمتاجرة بها ،حتى أصبح هناك
مستثمرون في اللوحة التشكيلية  .،وأصبح هناك من يبحثون عن لوحات الشباب ،وعن
أسعار اللوحات في السوق فيجمعون اللوحات لتباع بعد ذلك بأغلى األسعار في بلدان
أخرى بغية التجارة ،وقد يتعرض الفنان لالستغالل من قبل أصحاب المعارض الخاصة
حيث تتم الصفقة بصورة سرية بين صاحب الصالة والمشترى بسعر عا ٍل ،وال يحصل
الفنان أو صاحب اللوحة إال على القليل ،بينما تلعب صالة العرض دورا ً مهما ً في ترويج
اللوحة 1والشريعة اإلسالمية ال تقر هذا االستغالل فهو حرام؛ ألن
ض ُم ْف ِسدِينَ )
تَ ْب َخ ُ
اس أ َ ْش َيا َء ُه ْم َو َال تَ ْعثَ ْوا فِي ْاأل َ ْر ِ
سوا ال َّن َ

(و َال
عز وجل قال َ

2

الثاني  :االقتناء للزينة  :يختلف تزيين المنزل ،أو المكان حسب ثقافة الشخا ،وحسب
المكان وحسب البيئة ،وطبقة المجتمع .فهناك من يشتريها للزينة ،حيث تهتم األجهزة
الحكومية باقتناء اللوحات بل تكون اللوحة جزءا ً من المبنى ،كما ترصد لألثاث ،وتهتم بها
الفنادق والمطاعم لغرض الزينة ،وترمز اللوحة للمكان ،أو تشير له،وتضفى عليه جماالً
وفخامة ،ويصل ثمن هذه اللوحات إلى أثمان عالية فيشترى األغنياء ،أو رجال األعمال
والوجهاء هذه اللوحات للزينة حيث تساوى الواحدة منها ماليين الدوالرات . 3

-1المجلة العربية ص  16العدد  394السنة الرابعة والثالثون ذو القعدة 1430هـ /نوفمبر  2009م
االستثمار والمضاربة في اللوحة التشكيلية
 -2سورة الشعراء )(183
 -3المجلة العربية ص ، 13االستثمار والمضاربة في الصورة الفنية.
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ويشترط في المقتنى أن يقصد بتعليقها الزينة ال التبــاهي والمفــاخرة بــامتالك هــذه اللوحــات
الغالية الثمن  ،وعدم المغاالة في ثمن اللوحة ،ألن اإلسراف والتبذير منهي عنهما في الـدين
كمــا أن اإلســراف والتبــذير يعــد فاقــداً،وماالً مهــدرا ً ،ويحــرم علــى المســلم إضــاعة المــال
،وإهداره ،وإنفاق المال في ذلك حرام وسفه.
وقد تجمع اللوحات بغرض الدراسة الفنيــة  :حيــث يهــتم الــدارس بحفــظ التــراث ،وإيصــاله
كلغة حوار ،وثقافة ،وهناك باحثين في مرحلة الماجستير والــدكتوراه يبحثــون عــن التــراث
واللوحات الفنية األصلية ويستطيعون التمييز بينها وبين المقلدة .1
ومما سبق يتضح أن الفن التشكيلي له أحكام منها الرسم أو تصوير ذات الروح ،وغير ذات
الروح ،وقد يشــتمل الرســم علــى أشــكال هندســية أو زخرفيــة  ،وكــذلك األوراق المســطحة
واقتناء اللوحة التشكيلية يكون ألمرين ،األول االقتناء للزينة ،والثاني التجارة فيها واقتنائهــا
للتجارة  .أما األول فيجب على الشخا عدم اإلسراف فــي شــراء اللوحــة الفنيــة وال يكــون
لها فائدة إال تــزيين الحــائط بــأغلى األثمــان ،فإننــا لــم نــؤمر بــذلك ،وربمــا نفــع هــذا المــال
لمساعدة محتاج أو نحو ذلك ،وأما التجارة في اللوحات ،فاألصل فيه الحل ؛ألنــه مــن البيــع
،ولكن ال يجوز فيه االستغالل أوالسرقة أو التزييف أوالغش أوالتدليس فيجب االحتراز من
هذا وهو عمل يعتريه الحل والحرمة فإذا كان العمل مباحا ً فهو حالل .

- 1المصدر السابق .

-53-

المبحث العاشر
تصوير ورسم العورة باسم الفن
نتكلم في هذا المبحث عن حكم تصوير أو رسم العورة ،أو تصوير اإلنسان عاريا ًّ باسم الفن
،وبيان ذلك كالتالي -:
تصوير أو رسم اإلنسان عاريا ًّ حرام؛سواء أكان تمثاالً ،أو رسما ً مسطحا ً على الجدار ،أو
الورق ،أو التصوير في التليفزيون،وال يجوز نشر الصور العارية ،وال صور النساء
عاريات عبر التليفزيون ،أو المجالت باسم الفن وال غيره ،وال نشرها في وسيلة من
وسائل التواصل االجتماعي .وأغلفة المجالت ،بما يطلق عليه فتاة الغالف لما فيه من نشر
الفاحشة .وال يجوز أخذ األجرة على ذلك ،وال تجوز التجارة في بيع وشراء هذه األشياء
لعدم إباحة المنفعة فيها.وال يجوز مشاهدتها ،وتسمية هذه األفعال فنا ًّ يتعارض مع الشرائع
السماوية ،بل يتنافى مع األخالق ،وهذا شيء معلوم بالعقل ،والحفاظ على األخالق قد
أجمع عليها عقالء الناس ،وال ينكر ذلك إال جاهل ؛وألن ستر العورة من الفرائض
والواجبات كما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ،قال تعالى (اي َب ِني آدَ َم قَ ْد
س ْوآ ِت ُك ْم َو ِري ً
ن لَ َعلَّ ُه ْم
اس التَّ ْق َوى ذَلِكَ َخي وْر ذَلِكَ ِم ْن آ َيا ِ
ع َل ْي ُك ْم ِل َبا ً
ت َّ ِ
شا َو ِل َب ُ
أ َ ْنزَ ْلنَا َ
سا ي َُو ِاري َ
1
َيذَّ َّك ُرونَ ) .
وال يأتى إنسان ويقول إنه يظهر الفن والجمال ،كال بل إن فيه إشاعةً للفاحشة وإظهارها
،وقد توعد على نشر الفاحشة في المجتمع اإلسالمي قال تعالىِ ( :إ َّن الَّذِينَ ي ُِحبُّونَ أ َ ْن
عذَابو أ َ ِلي وم ِفي الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َّ
نُ َي ْع َل ُم َوأ َ ْنت ُ ْم َال
اح َ
تَشِي َع ْالفَ ِ
شةُ ِفي الَّذِينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم َ
تَ ْعلَ ُمونَ .2).
-1سورة األعراف رقم اآلية ()26
-2سورة النور ()19
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ويؤخذ من اآلية أن في نشر الفاحشة عقوبة تعزيرية في الدنيا فضالً عن العقوبة التي
تنتظره في اآلخرة .فالبد من المحافظة على المجتمع المسلم وسط هذه التيارات التي تنادى
بنشر الرذيلة باسم الفن ،ونشر القبح باسم الجمال ،وعلى ذلك فرسم العورة ،أو تصويرها
حرام ،وإبراز العورة في التصوير ينافى خلق الحياء ،وإظهار العورة من المنكرات ،حتى
وإن حاول الدفاع عنه أصحاب التيارات المعاصرة بحجة دراسة الفن والجمال على حد
تعبيرهم ،ومن جانب آخر زعمهم أنه من حرية التعبير  ،فيرد عليهم أنه لم تكن الحرية
يوما ً من األيام مطية للقبح والرزيلة ،وقلة الحياء ،فاإلنسان كرمه

عز وجل بستر

العورة عن سائر المخلوقات.
ويؤيد هذا ما جاء في فتاوى دار اإلفتاء المصرية "أنه يحرم رسم اإلنسان عاريا ًّ باسم الفن
ولو كان المقصود من ذلك الدراسة الفنية بناء على ما تقرر من حرمة كشف العورة في
الكتاب والسنة فيكون ما تفرع عنه حرام .

1

وكذلك ال يجوز اقتناء الصور العارية أو تعليقها لما فيها منافاة خلق الحياء ،إذ الحياء شعبة
من اإليمان .
ومما سبق يتضح أنه ال يجوز رسم اإلنسان عاريا ًّ باسم الفن ،أو اقتنــاء الصــور العاريــة أو
اقتنائها لما تقرر من حرمة كشف العورة .

-1الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصرية .2830/8
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المبحث الحادى عشر
اقتناء الصور الفنية للزينة
نتكلم في هذا المبحث عن اقتناء الصور للزينة أو اللوحات الفنية واقتناء التماثيل في البيوت
للزينة  ،ومذاهب العلماء في اتخاذها والعلة في تحريم التصوير على النحو التالي-:
المطلب األول
مذاهب العلماء في اقتناء الصور في البيت
تمهيد
يعد اقتناء الصورة المجسمة ذات الظل مــن صــور الحيوانــات والطيــور مــن األشــياء التــي
تزين بها البيــوت واألمــاكن العامــة والفنــادق والقصــور كمــا أنــه تعــددت طــرق التصــاوير
وأشكاله والنقش والزخرفة على جميع األشــياء مــن ســتائر معلقــة فــي البيــوت ،وتصـاوير
ســ ـرة والســــقوف
علــــى الوسائد،والســــجاد والمفروشــــات وزخــــارف فنيــــة علــ ـى األ ّ
،والجدران،واألبواب،وأواني البيت،واألشكال الموجودة على حــوائط المطــبخ ،والحمامــات
والسيراميك ،ونحو ذلك ،وقــد تكــون علــى أشــكال مختلفــة لـذات روح وغيــره ،وقــد ذكرنــا
مذاهب العلماء في التصوير ،والكالم هنا عن اقتناء هذه التصاوير فهل يجوز اتخاذهــا أم ال
؟ ومما سبق في بيان مذاهب الفقهاء يتضح أن لهم فيهــا أربعــة أقــوال وكــذلك فــي اقتنائهــا،
ونذكر ذلك ببعض من اإليجاز في األقوال في ثالثة آراء كالتالي -:
األول  -:أن من العلماء من قال بتحريم التصوير مطلقاً،وعلى ذلك فيحرم اقتناء الصور
مطلقا ً ،ويحرم دخول البيت الذي هي فيه ،وسواء كانت رقما ً في ثوب ،أو غير رقم
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،ويحرم كذلك لبس الثوب الذي فيه صورة ،وسواء كانت في حائط أو بساط ممتهن،أو غير
ممتهن ،وبه قال الزهري  ،وأحمد في رواية صالح (.)1
الثاني  :ذهب جمهور العلماء "الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية "إلى
كراهة اقتناء ما له روح مما كان منصوبا ً ،أما ما يوطء ويمتهن فال بأس به، 2وبه قال سعد
بن أبى وقاص ،وسالم بن عبد

،وعروة ،وابن سيرين ،وعطاء ،وقال عكرمة  :فيما

يوطأ من الصور هو أذل لها  ،وهو قول الثوري ،وسلمه بن علقمة ،وسعيد بن جبير ، 3
فيكره التصاوير في البيوت بتمثال ،والتصاوير في الستور المعلقة ،وكذلك ما كان خرطا ً
أو نقشا ً في البناء.أما الصور الممتهنة باالستعمال كالوسائد واألطباق ،واإلبريق فهي
جائزة
والمراد بكراهة الصور التي لها روح  ،في الثوب والحائط كراهة التنزيه أى ينبغي التنزه
عنها ،فليست حراما ً ،ولكنه ينبغي لإلنسان أن يتنزه عنها ،لورود النهي (. )4

 - 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  .195،.195/21 -المؤلف  :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 463 :هـ)المحقق  :مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير
البكرى مؤسسة القرطبة المبدع  ،378/1شرح النووي على صحيح مسلم "المنهاج "شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المؤلف  :أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية ،
.1392
 - 2قدمه ابن تميم

 - 3وكان ال يرى بأسا بالصالة في الكنيسة والبيعة ، 301/1 .المبدع  .378/1حاشية الدسوقى على
الشرح الكبير  .338/2محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى 1230 :هـ) شرح صحيح البخارى البن بطال
 ،179/9وهذا أوسط المذاهب في هذا الباب .

-4التمهيد البن عبد البر ،195،.195/21 .699/1وقال ابن القاسم عن مالك أيضا ً كراهة
سرة والقباب ،وأما البسط والوسائد والثياب فال بأس به وكره أن يصلي إلى
التماثيل في األ ِ ّ
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وأما النقود المنقوشة بصور الملوك والرؤساء فال تمنع المتهانها باإلنفاق والمعاملة وقد
كان السلف  -رضي

تعالى عنهم -يتعاملون بها من غير نكير ،ولم تستحدث الدراهم

اإلسالمية إال في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف ،ولذلك قال الزركشى "لو
نقشت صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب؛المتهانه باالستعمال" وتجوز
الصورة إن قطع رأسها ،أو صورت بال رأس ،وأما الرءوس بال أبدان فتردد الشافعية فيها
،والراجح الحرمة ،وفى الحاوي وجهان بناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان ال نظير
له إن جوزناه جاز ذلك وإال فال ،وهو الصحيح ،وال ينهى عنه إن كان في وليمة عرس
ونحوه،ومال بعض الشافعية إلى منع الصور في اإلبريق ()1
ويجب إلحاقه باألشياء الممتهنة.
الثالث :منهم من قال بإباحة التصاوير مطلقا ً ،وكل ذي روح  ،وكل ما له ظل للزينة

()2

وعليه فيجوز اقتناؤها دون كراهة .

األدلة
استدل القائلون بحرمة اتخاذ التصاوير مطلقا ً في الثياب وغيرهـا ولـو كانـت ممتهنـة بمــا
سبق االستدالل به في بيان مذاهب العلماء فيما ليس له ظــل ،وباآليــة التــي فســرها عكرمــة
بأن عمل الصور واقتنائها حرام .
قبلة فيها تماثيل .وقال به الليث وكره الحسن ابن حي التمهيد أن يدخل بيتا فيه تمثال في كنيسة
أو غير ذلك.
-1حاشية الرملي على أسني المطالب شرح روض الطالب  .226/3ألبي العباس أحمد الرملي
األنصاري .ويحرم التصوير للحيوان ،وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال المتولي  :ولو بال رأس
،ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بال بدن
-2الحاوي الكبير . 564/9وينظر ص ،مذاهب العلماء فيما ليس له ظل.
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وبحديث النمرقة المــروى عــن عائشـة – رضــي
تصاوير فلما رآهــا رســول
،وقالت :يا رسول

عنهــا  (: -أنهــا اشــترت نمرقــة فيهــا

 قــام علــى البــاب فلــم يــدخل فعرفــت فــي وجهــه الكراهيــة

أتوب إلى

وإلى رسوله فماذا أذنبت ،فقال رسول

النمرقة قالت :اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول

فما بال هــذه

 إن أصحاب هذه الصــور

يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم ثم قــال :إن البيــت الــذي فيــه الصــور ال تدخلــه

المالئكة )

()1

قال ابن عبد البر  ":والمعنى في ذلك كله واحد ؛ألنها كلها ثياب تمتهن ،ولم يرخا في
شيء منها في هذا الحديث  ،وإن كانت الرخصة قد وردت في غيره في هذا المعنى فإن
ذلك متعارض للنهى في الصورة على العموم  ،وعمالً بظاهر األحاديث السيما حديث
النمرقة

"

2

وأنه لو هدم بيتا ً مصورا ً بهذه األصباغ تماثيل الرجال والطيور ضمن قيمة البيت
وأصباغه غير مضمونة

()3

حرم اتخاذه بنا ًء على قاعدة "ما حرم فعله حرم اتخاذه".
حرم عمله ِ ّ
وأنه إذا ِ ّ

-1الموطأ ،وفيه "أن عائشة رضي عنها اشترت نمرقة " ،966/2صحيح البخارى  ،83/3صحيح
مسلم  ، 160/6المعجم األوسط  /212/2أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني دار الحرمين  -القاهرة
1415 ،هـ طارق بن عوض بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
 - 2التمهيد البن عبد البر  .196 /21وينظر كذلك تفسير القرطبي .273/14
-3نصاب االحتساب  230 /1عمر بن محمد بن عوض السنامي بدون تاريخ.
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استدل جمهور الفقهاء على جواز اقتناء الصور الممتهنة ولو كانت لذات روح بما يلي:
ن  -صلى
 -1بما روى عن أبى ه َُري َْرة َ – رضي عنه  -قَالَ :قَا َل َر ُ
سو ُل َّ ِ
علَيْكَ ْال َبيْتَ
ار َحةَ فَلَ ْم يمنعني أ َ ْن أ َ ُكونَ دَخ َْلتُ َ
وسلم « -أتاني ِجب ِْري ُل فَقَا َل إني ُك ْنتُ أَتَ ْيتُكَ ْال َب ِ
ت "قرام" ِس ْت ٍر فِي ِه
الر َجا ِل َ ،و َكانَ في ْال َب ْي ِ
ب ْال َب ْي ِ
ت ِت ْمثَا ُل ِ ّ
الذي ُك ْنتَ فِي ِه إِالَّ أ َ َّنهُ َكانَ في َبا ِ
عليه

ب فَ ْليُ ْق َ
ير َك َه ْيئَ ِة ال َّ
تَ َما ِثي ُلَ ،و َكانَ في ْال َب ْي ِ
ش َج َرةِ
ت َك ْلبو فَ ُم ْر ِب َرأْ ِس ال ِتّ ْمثَا ِل الذي ِب ْال َبا ِ
ط ْع فَ َي ِ
ص َ
سادَتَي ِْن ُم ْنتَ َبذَتَي ِْن ي َُو َ
س ْت ِر فَ ْليُ ْق َ
رجْ »()1
َ ،و ُم ْر ِبال ِ ّ
آن َ ،و ُم ْر ِبا ْل َك ْل ِ
ط ْع َويُجْ َع ْل ِم ْنهُ ِو َ
ب َفي ُْخ َ
ط ِ
س ْتر الذي به صور،واألمر بإخراج الكلب ،وقطع رأس
وجه الداللة  :النهى عن اتخاذ ال ِ ّ

التمثال حتى يصير َك َه ْيئَ ِة ال َّش َج َرةِ .

()2

فيزيل من التمثال ما ال تبقى معه الحياة فإذا فعل

ذلك لم يكره ،وبه قال جمهور العلماء منهم الشافعية والحنابلة .
قال الشافعي -رحمه

( )3

":-ال تحرم الصورة ذات الروح إذا كانت توطأ ".

 -2بما روى عن مالك عن أبى النضر  -رضي

()4

عنه -من قوله عليه الصالة والسالم

ب) ()1
( ِإ َّال َما َكانَ َر ْق ًما ِفي ثَ ْو ٍ
1
ص َّح َحهُ 422/10باب فيما جاء أن المالئكة ال تدخل بيتا ً فيه صورة وال كلب قال
ي َو َ
أخرجه ال ِت ّ ْر ِم ِذ ُّأبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وينظر ط دار إحياء التراث العربي – بيروت  115/5تحقيق أحمد
محمد شاكر وآخرون ،وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة قال الشيخ األلباني  :صحيح ،سنن أبى داود
 74/4ط دار الفكر ت محمد محيى الدين عبد الحميد ،مسند أحمد  305 /2وعلق عليه شعيب
األرنؤوط بقوله صحيح دون قصة تمثال الرجل فقد تفرد بها يونس بن أبي إسحاق وقد قال عنه اإلمام
أحمد  :في حديثه زيادة على حديث الناس وقال أبو أحمد الحاكم  :ربما وهم في روايته  .قلنا  :ويونس
قد حسن حاله غير واحد من أهل العلم وهو عندنا حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر ويستغرب" الناشر
مؤسسة قرطبة القاهرة  ،السنن الكبرى للبيهقى  270/7أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقى
الناشر  :مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة  :األولى ـ  1344هـ.
2
نيل األوطار .الشوكانى . 98/2-3الحاوي الكبير ،.563/9عمدة القارئ  .76/22بدر الدين محمود العيني ط إحياء التراث العربي
 - 4الحاوي الكبير .563 /9
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 -3ما ورد عن عائشة – رضي

ى رسول
عنها  -دخل عل َّ

 وقد سترت سهوه لي

بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال « يا عائشة أشد الناس عذابا عند
القيامة الذين يضاهون بخلق
وجه الداللة  :أن رسول
عليه من ذلك ،وامتهنه

» .قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو

يوم

وسادتين (.)2

 كره من ذلك ما كان سترا ً منصوبا ً ،ولم يكره ما اتكأ

()3

 -4عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل ،الطير ،والرجال.
()4

وجه الداللة  :أن الوسائد ممتهنة فلذلك جاز استعمالها وبها صور ذات روح.
علَى ْالقَا ِس ِم َوه َُو ِبأ َ ْعلَى َم َّكةَ فِي َب ْي ِت ِه  ،فَ َرأَيْتُ فِي َب ْي ِت ِه
ع ْو ٍن  ،قَا َل  :دَخ َْلتُ َ
ع ِن اب ِْن َ
َ -5
اء. )1(.
ير ْالقُ ْند ُِس َ ،و ْال َع ْنقَ ِ
صا ِو ُ
َح َجلَةً• فِي َها تَ َ

 -1عن أبي النضر أنه دخل على أبي طلحة األنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو
طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال ألن فيه تصاوير وقد قال رسول
فيها ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول إال ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب
لنفسي الموطأ رواية يحيى الليثى  .966/2سنن النسائي 212/8بأحكام األلباني وقال صحيح ،مسند
اإلمام أحمد مذيل بأحكام شعيب األرناءوط عليه وقال صحيح لغيره،الترمذى.73/7وقال حسن صحيح.
2
علَى إِحْ دَا ُه َما
صلَّى
سلَّ َم ُمت َّ ِكئًا َ
َ
عل ْي ِه و َ
ي َ
 صحيح مسلم  159/6وفى لفظ ابن ماجه  ،فَ َرأَيْتُ النَّبِ َّ.624/4كتب حواشيه محمود خليل ط الرسالة .الناشر مكتبة أبى المعاطي.
 -3التمهيد

.179/2

-4السابق
ستور،الصحاح فى
• ال َح َجلَةُ بالتحريك :واحدة ِحجا ِل العروس ،وهي بيتو يُزَ يَّنُ بالثِياب
واألسرةِ وال ُ
َّ
اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابى ص116/
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وأما دليل الشافعية على حرمة تصوير الرأس ؛ألن ما قطع رأسه فليس بصورة بما يأتى -:
حديث أبى هريرة – رضي

عنه – "وفيه األمر بقطع رأس التمثال " 2فـدل علـى أن الـرأس صـورة

؛ألنه أمر بقطعها .
علّية عن أيوب عن عكرمة قال  :إنما الصورة الرأس فإذا قطع فال بأس
وعن ابن ُ

() 3

ب إستبرق•  ،فقال َ :ما َهـذَا ؟
علَ ْي ِه ثَ ْو ُ
ثالثا ً  :أن ابن عباس دخل عليه ا ِلمسْور بن َم ْخ َر َمةَ َو َ
ساَ ،و َما أ َ ُ
صلَّى َّ
نُ
ظ ُّن َر ُ
اإل ْستَب َْر ُق ،قال  :ما علمت ِب ِه َبأ ْ ً
سو َل َّ ِ
نَ -
فَقَالََ :و َما ه َُو؟ قَالََ :هذَا ِ
ن َكـذَلِكَ َ ،قـالَ :فَ َمـا هــذه
ع ْنهُ ِحينَ َن َهى ِإال ِللتَّ َجب ُِّر َوالتَّ َكب ُِّرَ ،ولَ ْسـنَا ِب َح ْمـ ِد َّ ِ
سلَّ َم َ -ن َهى َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
عـوا
ار ،فَلَ َّما َخ َر َج ْال ِمس َْو ُر ،قَالَ :ا ْن ِز ُ
ْف أَحْ َر ْقنَاهَا ِبال َّن ِ
ون؟ فَقَالَ :أَال َي َرى َكي َ
الطيور فِي ْال َكانُ ِ
ع ِّني َ ،وا ْق َ
ص َو ِر.)4( .
وس َه ِذ ِه التَّ َما ِثي ِل أ َ ِو ال ُّ
ب َ
َهذَا الثَّ ْو َ
طعُوا ُر ُء َ
وجه الداللة :
أن ابن عباس رضي

تعــالى عنــه أمــر بقطــع رؤس التماثيــل فــدل ذلــك علــى أن الــرأس

الصورة .
وأن الصور المنقوشة في الجدار والسقوف دون ما في الممر ،وما على األرض وما يــداس
على البساط ،فهذا يحرم ابتداء فعله وال يحرم استدامته

5

ُ -1مصنف ابن أبي شيبة  :.321/8أبو بكر عبد بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( 159ـ 235
هـ):تحقيق  :محمد عوامة .الدار السلفية الهندية القديمة .
 -2سبق تخريجه.
 -3مصنف ابن أبى شيبة .320/8
•  -اإلستبرق  :نوع من الحرير السميك  ،الكانون  :الموقد الذي يشعل نارا ً ،التصاوير ،التماثيل
والرسوم .
 . -4المعجم الكبير للطبراني  123/10سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،مسند
الطيالسي  449/4سليمان بن داود بن الجار ود المتوفى سنة  204هـ تحقيق  :الدكتور محمد بن عبد
المحسن التركي الناشر هجر للطباعة والنشر ط األولى 1419هـ  1999 -م .
 - 5المنثور في القواعد 85 /3.بدر الدين محمد بن عبد بن بهادر الزركشى (المتوفى 794 :هـ)،
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استدل المذهب الثالث على إباحـة كـل الصـور واتخاذهـا للزينـة ولـو كانـت ذات روح بمـا
روى عن عائشة زوج النبي  أنها قالت  :إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضــاهون
في خلقه)

1
( )

وجه الداللة :
إذا قصد الرسام مضاهاة خلق

،أو صاحب هذه النية في صــنعه دخــل فــي الوعيــد •وأن
ً2

العلة قد زالت ؛ألن عبادة األصنام زالت ،والحكم يدور مع علته وجودا ً وعدما
والراجح في هذه المسألة :

هو أن العمل باألحاديث أولى من ترك بعضها واألخذ ببعضها وقد سبق بيان األحاديث
التي تدل على حرمة ما فيه روح إال كان رقما ً في ثوب أو كان ممتهنا ً فهذا مخصا
لألحاديث التي تدل على حرمة اتخاذ الصور مطلقا ً .
وعلى ذلك فالراجح ه و جواز اتخاذ الصورة في البيت للقنية ما لم يتباهى بها أو يغالى في
ثمنها أو يتخذها للعبادة .

 -1سنن النسائي بأحكام األلباني 216 /8قال األلباني صحيح  .ت عبد الفتاح أبو غدة ط الثانية 1986 /1406م

• -ينظر ص 22
-2الحاوي الكبير . 564/9
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المبحث الثاني عشر
آراء المعاصرين في اقتناء التماثيل في البيوت للزينة
سبق عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في تجارة التماثيل وكذلك عرض آراء المعاصرين
وأما خالصة القول في اقتناء التماثيل في البيوت للزينة أن العلماء اختلفوا في اقتنائها على
قولين كالتالي -:
القول األول  :ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى إباحة الرسم ،وصناعة التماثيل ولو
لذات روح ،وصرح بعضهم باقتناء التماثيل للزينة ،وبه أفتى الشيخ محمد عبده ،وهو ما
أقره مجمع البحوث واإلسالمية  ،1والشيخ نصر فريد مفتى مصر األسبق ،وأما الشيخ على
جمعه مفتى مصر األسبق  ،فقد رجع عن القول بتحريم تزيين البيوت بالتماثيل إلى القول
باإلباحة فقال :إن هناك آراء تحرم التماثيل وآراء تبيحها ثم قال :ونحن نأخذ بفكرة اإلباحة
مبررا ً أنه الحل األمثل للخروج من الخالف ،وضرورة التعايش مع مقتضيات الظروف
التي يفرضها الواقع.2
القول الثاني  :قال الشيخ ابن باز ،وابن عثيمين عن التماثيل الموجودة في كل أسواق
المسلمين وبيوتهم على شكل خيول ،وبنين ،وبنات ،وحيوانات ،وطيور يحرم
اقتناؤها ،سواء أكانت معلقة ،أم موضوعة على الرفوف مادامت تماثيل ؛وقاال هو من
السفه ،وينبغى التخلا منها ،فيجب على من عنده شي من ذلك أن يتلفه أو على األقل
يقطع رأسه ويزيله حتى ال تمتنع المالئكة من دخول بيته،وأنه ال ينبغي لعاقل فضالً عن
 -1ينظر آراء المعاصرين في صنع التصاوير والتكسب بها.
- 2جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية الخميس  -1ربيع 1427هـ 2006م – مارس – عدد
.9984
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مؤمن أن يضع هذا عنده في بيته ،والتخلا من هذا يكون باإليمان والعزيمة الصادقة حتى
يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك ،وكل لحظة تمر بهم
عليه وسلم –" أن المالئكة ال تدخل بيتا ً

يزدادون بها إثما ً .؛ألنه ثبت عن النبي  -صلى

فيه صورة" ،1 .وإذا كانت المالئكة ال تدخل هذا البيت فإنه ال خير فيه .وكذلك أيضا ً يحرم
أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل ،وأسود ،أو جمال ،أو غيرها
؛ألن تعليق الصور رفع من شأنها فيدخل في عموم قول النبي صلى
المالئكة ال تدخل المالئكة بيتا ً فيه صورة "

2

عليه وسلم " إن

،وبينا حكم الصور في الفُرش فقاال :إن

جمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع اجتنب كل فرش ليس فيها صور حيوان فهو
أولى وأحسن  ،ومن أخذ بقول جمهور العلماء فأرجو أال يكون عليه بأس  .وأما بيعها
وشرائها فحرام لقول النبي  -صلى

عليه وسلم  -إن

إذا حرم شيئا ً حرم ثمنه فال

يجوز استيرادها ،وال إيرادها ،وال بيعها ،وشراؤها ،وال يجوز تأجير الدكاكين لهذا
الغرض ؛ألن كل هذا من باب المعونة على اإلثم والعدوان و

عز وجل يقول لعباده

ان)  3فالتصوير ال يجوز ال باليد
علَى ْال ِب ِ ّر َوالتَّ ْق َوى َو َال تَعَ َاونُوا َ
( َوتَعَ َاونُوا َ
اإل ْث ِم َو ْالعُد َْو ِ
علَى ْ ِ
وال بغير اليد فالتصوير كله ال يجوز ال بالرسم وال غيره ؛ألن الرسول عليه الصالة
والسالم لعن المصورين " وقال صلى
المصورون)). 4

 - 1سبق تخريجه
 --2سبق تخريجه .
 - 3سورة المائدة ()2
 - 4سبق تخريجه .

عليه وسلم(( :أشد الناس عذابا ً يوم القيامة
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وقال عليه الصالة والسالم (( :كل مصــور فــي النــار)) 1،والمصــور :يعــذب بكــل صــورة
صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى

عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال(( :إن

أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) .
ثم قاال  :الواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير مستدالً بقوله عليه الصالة والسالم "أنه
ع ِن ْال َوا ِش َم ِة َو ْال َم ْو ُ
الر َبا َو ُمو ِك ِل ِه َولَعَنَ
شو َم ِة َوآ ِك ِل ِ ّ
" َن َهى َ ،

ص ّ ِو َر2".
ْال ُم َ

"فقد حذر من أكل الربا ،والوشم وتصوير ذوات األرواح كتصوير حمام أو دجاج أو
بعير ،أو إنسان ،أو عصفور ،أو غيره ،كل هذا فيه روح ال يجوز تصويره ال في األوراق
وال في الخرق وال في الخشب وال في غيره وال مجسم كذلك ال يجوز".

3

وسئل ابن باز عن بيع األصنام أي – التماثيل فقال  :ال يجوز بيعها  ،وال بأس ببيع الصنم
مكسراً ،أما أن يبيعه على حاله فال يجوز ،لكن إذا كسره ،فإنه تحول من كونه صنماً؛
فيجوز .والواجب تكسيره وال يقر على حاله ،بل يجب أن يكسر ،ثم يبيع كسره.
والراجح من هذين القولين
هو األول ؛ألن التحريم كان من أجل العبادة ومضاهاة

وعلى ذلك فالذي أطمئن إليه

أنه يجوز اقتناء التماثيل فى البيوت ؛ألن العلة قد زالت من عبادة األصنام .

- 1جزء من حديث ابن عباس – رضي هللا عنه عن النبي عليه الصالة والسالم حين سأله شخص فقال إني أصور
هذه التصاوير فقال ادن منى فقال سمعت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -يقول « كل مصور فى النار يجعل له بكل
صورة صورها نفسا فتعذبه فى جهنم » .وقال إن كنت ال بد فاعال فاصنع الشجر وما ال نفس له"صحيح مسلم 161/6
باب ال تدخل المالئكة بيتا ً فيه كلب أو صورة .
 - 2صحيح البخارى باب بدء الوحي .78/3
 -3الموقع الرسمي للشيخ ابن باز حكم التصوير الفوتوغرافي /http://www.binbaz.org.sa.
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المبحث الثالث عشر
علة تحريم اقتناء التصاوير
اختلف العلماء حول علة تحريم التصاوير والسبب في ذلك اختالفهم في سبب ورود
األحاديث  ،ونعرض ذلك كالتالي -:
أوالً  :العلة في تحريم التصاوير قرب عهدهم باألصنام .
علة تحريم التصوير حتى ال تتخذ للعبادة ؛لقرب عهدهم باألصنام ،وليستقر في نفوسهم
بطالن عبادتها وزوال تعظيمها،وعلى ذلك فإنه من المقرر في الفقه أن الحكم يدور مع
العلة وجودا ً وعدما ً فإذا زالت العلة زال الحكم ،ولذلك قال بعض علماء الشافعية  :وقد
استقر في النفوس العدول عن تعظيمها وعبادتها فزال حكم تحريمها وحظر استعمالها"

()1

ثانيا ً التشبه بخلق هللا تعالى ،ومضاهاة هللا .
فالنهى جاء عن اتخاذ الصور جملة ،وإن كانت رق ًما ؛ ألنهم كانوا حديث عهد بعبادة
الصور  ،ثم أبيح ما يمتهن ؛ألنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن ،وأبيح أيضا ً ما كان
رق ًما في ثوب لضرورة اتخاذ الثياب،واالمتهان  ،وبقى النهى فيما ال يمتهن  ،وفيما ال
حاجة بالناس إلى اتخاذه لإلسراف ،وظل ما بقى مخلدًا في مثل الحجر وشبهه من الصور
التي لها أجرام وظل ؛ألن في صنعها التشبه بخلق

 -تعالى  -وكره بعضهم ماله روح ،

وإن لم يكن له ظل على ظاهر حديث عائشة (:إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون
يقال لهم  :أحيوا ماخلقتم ))3( 2

-1نيل األوطار.100/2
- 2شرح صحيح البخارى ابن بطال . 180/9
س َّمى ال َّ
س َّما ُه ْم
ارعُ فِ ْعلَ ُه ْم خ َْلقًا َو َ
-3شرح صحيح البخارى ـ البن بطال  .176/9قال الشوكانى إنما َ
ش ِ
ق ِب ْال ُم َحا ِل َو ْال ُم َرادُ أَنَّ ُه ْم يُ َعذَّبُونَ يوم ْال ِقيَا َم ِة َويُقَا ُل لهم ال
خَا ِلقِينَ وقال :أحيوا ما َخلَ ْقت ُ ْم من بَا ِ
ب الت َّ ْع ِلي ِ
ب َوا ْستِ ْم َر ِار ِه نيل
ب حتى ت ُحْ يُوا ما َخلَ ْقت ُ ْم َولَ ْي ُ
عذَا ٍ
سوا ِبفَا ِعلِينَ وهو ِكنَايَةو عن دَ َو ِام ْال َعذَا ِ
تَزَ الُونَ في َ
األوطار .101/2
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والرد عليه هذه العلة ال يجب حملها على عموم الناس ؛ألن من المصورين من هو مؤمن
باهلل سواء أكان نحاتا ً ،أو يصنع تماثيل ،أو يكون مهنته التصوير أو الرسم  ،أو التصوير
بما صنع ؛ألن المضاهاة هي المعارضة

الفوتغرافى ،فلم يقصد بصنعها مضاهاة خلق

بها .فلو قصد أن يعبدها الناس أو قصد أنه صنع هذا كصنع

ليصرف الناس إليها

استحق الوعيد الشديد ،فيبطل وجه تخطئته بالتهمة عند من يرى ذلك من العلماء ،وألن
األمر ظاهر في أنه لم يرد المضاهاة وتنتفي التهمة في ذلك 1ولذلك فإن من قصده إنشاء
شيء جميل للزينة ال يفكر في مضاهاة

أصالً ،وال يمر له في خاطر أو فكر  ،بل قصد

الزينة .
ثالثا ً  :حجب المالئكة من دخول البيت ؛ألن نا ْال َحد ُ
ِيث َيدُ ُّل على أن ْال َمال ِئ َكةُ ال تدخل
ن  قال ال تَ ْد ُخ ُل
ْالبُيُوتَ التي فيها تَ َما ِثي ُل  ،أو َك ْلبو ففي البخارى وغيره أن رسول َّ ِ
ْال َمال ِئ َكةُ َب ْيتًا فيه َك ْلبو َوال تَ َما ِثي ُ
ل ) ()2
عدم دخول المالئكة للبيوت التي فيها تماثيل أو كلب  ،ولكن ما المراد بالمالئكة؟ فقيل
الرحْ َم ِة واالستغفار،وقيل مالئكة الوحي ،ويبعد أن
مالئكة الرحمة التي تتنزل ِب ْال َب َر َك ِة َو َّ
ب وغيره؛وألن
يكون المراد بهم الحفظة ،ومالئكة الموت ؛ألن الحفظة ال يفارقون ْال ُجنُ َ
الحفظة مأمورون بإحصاء أعمال بني آدم.)3(.
ويرد على ذلك فأما مالئكة الموت فهم مأمورون بقبض روح اإلنسان في أي وقت وفى
كل مكان فال يمنعون من الدخول ،وأما مالئكة الرحمة فالجواب أن النبي عليه الصالة
والسالم امتنع من دخول بيت على كرم

وجهه ألجل الصورة ،ولو كانت ألجل حجب

-1شرح صحيح البخاري ـ البن بطال175 /9

.

2
عا َوال
ي ٍ َم ْرفُو ً
ي عن َ
ي زَ ادَ أبو دَ ُاود َوالنَّ َ
ي ِ َ ،والنَّ َ
 رواه البخارى َو ُم ْس ِل ٍم َوأَ ِبي دَ ُاود َوال ِت ّ ْر ِم ِذ ّع ِل ّ
سائِ ُّ
سائِ ُّ
ُجنُبو .
 -3شرح النووي على صحيح مسلم .84/14

-68-

أقر عليا ًّ علي تعليق الصورة فلم يبق إال أن النهى خاص بالنبي عليه
مالئكة الرحمة لما ّ
الصالة والسالم .وهم مالئكة الوحي ،وأما الكلب فهو مقيد بما يحرم اقتناؤه من الكالب فأما
ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة
وغيرهما فال يحرم ،ورجح آخرون أن النهى عام في كل كلب ،وكل صورة وأنهم يمتنعون
الجرو الذي كان في بيت النبي  تحت السرير كان له
من الجميع إلطالق األحاديث ؛وألن
ْ
فيه عذر ظاهر لعدم علمه به ،ومع هذا امتنع جبريل عليه السالم من دخول البيت ،وعلل
بالجرو ،فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب ال يمنعهم لم يمتنع جبريل

( )1

ب ا ْم ِتنَاعِ ْال َمال ِئ َك ِة من َب ْي ٍ
ت فيه
س َب ُ
ح ُم ْس ِل ٍم َ
رابعا ً  :العلة تعبدية ولذلك قال النووي في ش َْر ِ
شة ً .
اح َ
ص َيةً فَ ِ
ُ
ورة و َك ْونُ َها َم ْع ِ
ص َ
خامسا ً  :العلة هي التشبه بالكفار واالنشغال بهذه التصاوير عن الصالة ،وهذا واضح نهى
النبي عليه الصالة والسالم عندما قال فإني كلما دخلت ذكرت الدنيا.ولذلك نهى النبي عليه
الصالة والسالم من الصالة إذا طلعت الشمس وإذا غربت .والصالة أمام النار للتشبه
بالكفار ،وكذلك الصالة في المقبرة ونحو ذلك .
ومما سبق يتضح أن العلة في تحريم الصور اتخاذها أو صنعها ذريعــة للعبــادة أو التعظــيم
،أو حجب المالئكــة عــن دخــول المنــزل  ،أو لمضــاهاة خلــق

،أوللتشــبه بعبــاد األصــنام

والصور ،والراجح أن العلة اتخاذها للعبادة ،أو قصد التشبه بعبادة األصنام ؛ وكذلك فإنــه
يغلب على الظن أن المراد بالمالئكة جبريــل حيــث عبــر بالكــل وأراد الجــزء ،وعلــى ذلــك
فهو خاص بالنبي عليه الصالة والسالم ،فلم يبق إال من اتخذها للعبادة ،أو صورها مضاهاة
للخلق

 ،وهى علل قريبة من بعضها  .فتكون العلة مظنة العبادة .

-1نيل األوطار .100/2
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المبحث الثالث عشر
التصاوير على جسم اإلنسان للزينة(الوشم)
نتكلم في هذا المبحث عن تزيين الجسم  ،أو الجلد بالصور ،ونحوها .وحكم الوشم غير الــدائم
كالحناء ونحوها من خالل ما يأتى -:
شـ َم ) الجلــد ( يشـ َمهُ ) ْ
الو ْشـ ُم مــا تجعلــه المــرأَة علــى ذرا ِعهــا
الوشم في اللغة َ ( :و َ
وشـما ً ،و َ
باإل ْب َرةِ ثم تَحشوه بال ُكحل ،أوال ِّنيل وشبهه ويكون أيضا ًّ باللون األزرق أو األخضر .
والوشــو ُم أى العالمــاتُ ،والجمــع ُوشــو وم و ِوشــا وم ،ويكــون الوشــم فــي
الوسو ُم ُ
( والوشم ) هو ُ
الو ْش َم أو َ
طلَ َب ْته.1
الذراع ،واليد ،والفم  ،وا ْست َْو َ
ش َمت المرأَة ُ أَرادت َ
والوشم شرعا ً  :ال يختلف عن معناه لغة فهو أن تغــرز إبــرة ونحوهــا فــي البــدن حتــى يســيل
الدم ،ثم يحشى بالكحل ونحوه ْ
ضر ،ومنه الدائم وغير الدائم .
فيخ ّ
وقد قسم الفقهاء الوشم نوعان دائم وغير دائم ونتكلم عن كل واحد بالتفصيل كاآلتي-:
القسم األول :الوشم الدائم وحكمه أنه حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة
له،ابتدا ًء ،ويكون في اليد ،والذراع ،والصدر ،وغير ذلك من أجزاء الجسد ،وقد يفعل ذلك
نقشا ًّ ،وقد يجعل دوائر،وقد يكتب اسم المحبوب ،ففعله حرام بداللة اللعن عليه ،ويصير
الموضع الموشوم نجسا ًّ ؛ألن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجراحة إال إن
خاف منه تلفا ً أو شينا ً ،أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه ،وتكفي التوبة في سقوط اإلثم ،
وإن لم يخف شيئا ًّ من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى بتأخيره ،ويستوي في ذلك الرجل
والمرأة فإن فُعل بطفلة فاإلثم على الفاعلة ال على الطفلة لعدم تكليفها حينئذ والعلة فى

- 1مختار الصححاح 740/1لسان العرب  ،638/12مادة وشم . /المعجم الوسيط. 103 /2
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ق كالخلقة كالتفلج ، 1وهو توسيع ما بين األسنان ،ففيه غش وخداع
التحريم أ َ َّن َهذَا َم ْع ًنى با ٍ
ولو رخا في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش ،ولما فيها من
تغيير الخلقة وإلى ذلك اإلشارة في حديث بن مسعود بقوله المغيرات خلق
ع ْب ِد
ع ْن َ
والدليل ما روى َ

ِ بن مسعود – رضي

ت خ َْلقَ
ت ِل ْل ُحس ِْن ْال ُمغَ ِّي َرا ِ
ت َو ْال ُمتَفَ ِلّ َجا ِ
صا ِ
َو ْال ُمتَ َن ِ ّم َ
ب
عليه وسلم َو ْه َو فِي ِكتَا ِ

2

عنه  -لَ َعنَ َّ
ت
ت َو ْال ُم ْست َْو ِش َما ِ
نُ ْال َوا ِش َما ِ
ي صــلى
ِ تَعَالَى َما ِلي الَ أ َ ْلعَ ُن َم ْن لَعَنَ ال َّن ِبـ ُّ

سو ُل فَ ُ
خذُوهُ}3.
الر ُ
{و َما آتَا ُك ُم َّ
ِ َ

وجه الداللة  :الواشمة هي التي تعمل الوشم والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بهــا الوشــم
،أو تستدعى من يفعل بها

4

ن} 5والمغيرات خلق
وقال تعالى ( وآل ُم َر َّن ُه ْم فَلَيُغَ ِّي ُر َّن خ َْلقَ َّ ِ

هي صفة الزمة لمن يصنع

الوشم  6أي من يتخذ الوشم الدائم.
فكل ما يغير لون الجلد بشكل دائم يعتبر محرما ً ؛ألنه يغير خلق

تبارك وتعالى؛وألنه

يغير لون الجلد ،واألشد في الحرمة هو "تاتو الحواجب" الذي ترتكب فيه كبيرتان هما

 -1فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
 ،.372/10المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف  241/7زكريا يحيى بن شرف بن مري
النووي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  352/28بدر الدين العيني الحنفي المنتقى شرح الموطأ
 : 368/4سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي.
 -2فتح الباري ابن حجر باب المستوشمة  .380/10أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي الناشر  :دار المعرفة  -بيروت
 - 3صحيح البخارى .212/7
 - 4المفهم لما أشكل في تلخا كتاب مسلم .116/17
-5سور ة النساء :آية 119
-6فتح الباري شرح صحيح البخاري .373/10
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نما الحاجب (أي إزالة شعره) وبعدها رسم الحاجب بواسطة الوشم الذي يدخل في الجسم
.ويجب إزالته إن لم يجرح.
وعرف الحنفية حقيقة الوشم الدائم "بأنه غرز اليد أو الشفة مثالً بإبرة ثم يحشي محلها
بكحل أو نيلة ليخضر وينجس الكحل بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر
ويطهر بالغسل ؛ألنه أثر يشق زواله إال بسلخ الجلد أو جرحه والقياس على األثر الذي ال
يكلف بإزالة األثر منه الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى وال يلزمه
سلخ جلده .وعليه فتصح إمامته وصالته.وقيل ال تصح إمامته لنجاسة الموضع
فإن لم يمكن إزالته إال بالجرح فإن خيف منه الهالك أو فوات عضو لم تجب وإال وجبت
وبتأخيره يأثم ،والرجل والمرأة فيه سواء.
والراجح جواز اإلمامة والصالة لمن كان في يده تصاوير دون كراهة " وتصح صالة
وإمامة رجل على يده وشم بال شبهة " وإن ما تداخل في اللحم ال يؤمر بغسله كما لو
تشربت النجاسة في يده مثالً،و قياسا ً على ما لو اكتحل بكحل نجس فال يجب غسله؛ألنه لما
جرح – عليه الصالة والسالم – في غزوة أحد جاءت فاطمة  -رضي

عنها -فأحرقت

حصيرا ً ،وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم  ،وكذلك لو كسر عظمه فوصل
بعظم الكلب ،وال ينزع إال بضرر جازت الصالة 1على تلك الحالة.
قال النووي  -رحمه

 -فــي المجمــوع " :لــو فــتح موضــعا ً مــن بدنــه وطــرح فيــه دمـا ً أو

نجاسة أخرى ،أو وسم يده ،أو غيرها؛ فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم -أي مــن جبــر
عظمه بعظم نجس -هذا هو الصحيح المشهور .قال الرافعي :وفــي تعليــق الفــراء أنــه يــزال
 -1حاشية رد المحتار على الدر المختار  :330 /1ابن عابد محمد عالء الدين أفندى
الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر 1421 :هـ 2000 -م.بيروت .
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الوشم بالعالج ،فإن لم يمكن إال بالجرح ال يجرح وال إثم عليه بعد التوبة .وعلــى الصــحيح
المشهور كما في مسألة العظم النجس :يلزمه قلعه وإزالته إن لم يخش التلف.

1

وعليه فال يجوز االسئجار على الوشم الدائم للرجل وال للمرأة ،ويكفى فيما عمله عن جهل
التوبة  ،وكذلك ال يجوز جعل عالمة في الوجه لتمييزه عن غيره .دون تفريق بين الوشم
الدائم وغيره .
القسم الثاني  :الوشم غير الدائم ،وهو ما كان بالحناء ،والصبغ ،وال يكون تحت الجلد
وأما ما ال يبقى وإنما هو موضع للجمال يسرع إليه التغير كالكحل فقال مالك – رحمه
اء  ،أ َ ْو ت ُ َ
ط ِ ّرفَ ُه َما ِبغَي ِْر
س أ َ ْن تزين المرأة يديها ِب ْال ِح َّن ِ
– ال باس بالكحل للمرأة "اإلثمد" وال َبأ ْ َ
خضاب

2

فالزينة بالوشم غير الدائم وجميع األصباغ التي تزول مع الوقت جائزة ،ولكن يشترط أن ال
ت ُظهر هذه الزينة للرجال األجانب ،وأن ال تؤثر على صحة اإلنسان ال في بدنه وال جلده
،وأن ال تحمل عالمة كفرية ،أو يصنع صليبا ً ،وعدم كشف العورة أثناء وضع الحناء مع
مراعاة عورة األنثى مع األنثى  ،ويجوز رسم ذوات األرواح ؛ ألنها ال تدوم.
ومما سبق يتضح أن الوشم قسمان وشم دائم وهذا ال يجوز سواء أكان بصورة محرمة أم
ال ؟ ألن الدم ينحبس فيتنجس المكان ولما جاء من لعن الواشمة والمستوشمة  .وأما الوشم
غير الدائم فيجوز التزين به لكن ال يجوز اظهاره لألجانب من الرجال .

 -1الوشم .حقيقته ..حكمه ..وهل تجب إزالته مركز الفتوى هو بوابة علمية دعوية كبيرة ،ضمن بوابات
موقع الشبكة اإلسالمية "إسالم ويب"  ،التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية بدولة قطرhttp://fatwa.islamweb.net/ .
 - 2المنتقى شرح الموطأ  : 368/4سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي .
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المبحث الرابع عشر
بيع الحيوانات والطيور المحنطة واقتنائها
نتكلم في هذا المبحــث عــن حكــم تحنــيط الطيــور والحيوانــات وطهــارة جلــد الميتــة بالــدباغ
واتخاذها للزينة وبيان ذلك كما يلى -:
التحنيط في اللغة ( :الحناط ) كل ما يخلط من الطيب وأكفان الموتى وأجسامهم خاصة مــن
مســك ،وعنبــر وكــافور وغيــر ذلــك ،والحنــوطي مــن يبيــع الحنــوط ،ومــن يجهــز المــوتى
والتحنيط عند قدماء المصريين :حفظ هيكل جسم الميت بتخليصه مــن المــواد الرخــوة مــن
جلد وغشاء ،وتطهير جوفه بمواد خاصة . 1
وقد انتشر تحنيط الحيوانات والطيور بسلخ جلدها ،ووضع مواد فيها ثــم خياطــة الجلــد مــرة
أخرى ،وتقتنى هذه الحيوانات المحنطة فــي البيــوت للزينــة .فهــل يجــوز بيــع وشــراء هــذه
الحيوانات والطيور المحنطة واقتناؤها في البيوت .وهل هذه الحيوانات نجسة أم طاهرة؟
اشترط الفقهاء في المعقود عليه أن يكون طاهرا ً منتفعا ً به شرعا ً .فإذا كانت هذه الحيوانــات
مذكاة جاز االنتفاع بجلدها وشعرها في الزينة كاتخاذ الفراء من جلد الثعلب واألحذيــة وال
شك أن ذلك داخل في الصناعة .مثل اتخاذ النساء فرو الثعالب .
واختلف الفقهاء في بيع جلد الميتة من السباع غير المذكاة إذا دبغ ،وأكثر أهل العلم على أن
جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت واستدلوا بما روى عن ابن عباس قال  :قــال رســول
صلى

-

عليه و سلم -أيما إهاب دبغ فقد طهر  .2وقال بعضهم اإلهاب لجلد ما يؤكل لحمه

 -1المعجم الوسيط . 202/1
 -2سنن الترمذى  221 /4الجامع الصحيح سنن الترمذي المؤلف  :محمد بن عيسى أبو عيسى
الترمذي السلمي الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،سنن النسائى  ":المجتبى من السنن
 173/7أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر  :مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب
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وقال الشافعي :يطهر جلد الميتة بالدباغ إال الكلب والخنزير ،واحتج بالحديث السابق وقــال
بعض أهل العلم من أصحاب النبي  -صلى
وإن دبغ ،وهو قول عبد

عليه و سلم  -وغيرهم بكراهة جلــود الســباع

بن المبارك ،وأحمد وإسحق وشددوا في لبسهما والصالة فيها

1

وأما دبغها وجعلها زينة في البيوت فقد ْ
ف الفقهاء في ِحـل ذبــح أو صــيد غيــر مــأكول
اختَلَ َ
اللحم من أجل االنتفاع بجلده ،أو شعره ،أو ريشه .
يشـ ِه ؛ ألن
فذهب الحنفية إلى حل اصطياد مــا ال يؤكــل لحمــه ؛لمنفعــة جلــده أو شــعره أ َ ْو ِر ِ
عةو َ .2وهذا َما يفهم من مذهب المالكية في اعتبار المنفعة مســوغا ً لــذكاة
االنتفاع غاية َم ْش ُرو َ
ما ال يؤكل .

3

َب ال َّ
ْح َما الَ يُؤْ َكل ،كبغل وحمار لالنتفاع بجلده
وذَه َ
شافِ ِع َّية ِإلَى تحريم ذَب ِ

4

وعلى مذهب الحنفية والمالكية يجوز صيد الحيوان غير المــأكول واالنتفــاع بجلــده وشــعره
وجعله زينة في البيــوت ؛ ألنــه ينتفــع بــه .وأن المحــرم مــن الميتــة والســباع األكــل ويجــوز
اقتنــاؤه فــي البيــوت  .وذهــب الشــيخ ابــن بــاز إلــى حرمــة اقتنــاء الطيــور المحنطــة لعلــة
اإلسراف ،والشتمالها على صور ذات أرواح.فقال "اقتناء الطيــور والحيوانــات المحنطــة
سواء ما يحرم اقتناؤه حيا ًّ أو ما جاز اقتناؤه حيا ًّ  -فيه إضــاعة للمــال وإســراف وتبــذير فــي
نفقات التحنيط  ،وقد نهى

عن اإلســراف والتبــذير  ،ونهــى النبــي عــن إضــاعة المــال ؛

الطبعة الثانية 1986 – 1406 ،ت عبد الفتاح أبو غدة  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل 219 /1أحمد بن
حنبل أبو عبد الشيباني مؤسسة قرطبة – القاهرة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير ابن وعلة فمن رجال مسلم
 -1سنن الترمذى 221/4
 - 2حاشية ابن عابدين 305،/5
 -3حاشية الدسوقى .108/2
 - 4أسني المطالب 18/1
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وألن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرهــا مــن ذوات األرواح  ،وتعليقهــا ونصــبها فــي
البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فال يجوز بيعها وال اقتناؤها" اهـ( )

( )1

وقد سبق أن تصوير ذات الروح مقيد باتخاذه للعبادة ولمن يكفر به فأما مــن اتخــذها للزينــة
فال بأس به وعليه فيجوز اتخاذ الطيور المحنطة للزينــة لكــن ال يجــوز المغــاالة واإلســراف
في ذلك ؛ألنه حرام .
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المبحث الخامس عشر
اقتناء الصور الضوئية وتعليقها
نتكلم في هذا المبحث عن اقتناء اللوحات الفنية الضوئية التي تم التقاطها بآلة التصوير
وت ليفها وتعليقها على الحائط كتصوير حيوانات برية من الطبيعة وأو طيور أو مناظر
ليست فيها أرواح كالجبال وانر

وانشجار هل يجوز تعليق هذه الصور أم ال ؟وبيان

ذلك كالتالى -:
المطلب انول
اقتناء الصور الضوئية للزينة
أوالً  :تصوير انشجار سواء أكان بآلة أم كان بالرسم ال خالف في جوازه واقتنائه
وتعليقه في البيت للزينة وننه ال خالف في جواز ذلك النوع من التصوير وورسم ما ال
روح له و أما تصوير اإلنسان والحيوانات والطيور مما له روح باآللة وتعليقها فذلك
مبنى على حكم التصوير الضوئي ووفيه خالف بين العلماء المعاصرين على رأيين -:
الرأي األول  :يقول أصحابه بجواز التصوير الضوئي وومنهم الشيخ جاد الحق على جاد
الحق حيث قال  :يجوز اتخاذ هذه اللوحات وتعليقها إذا خلت عن مظاهر التكريم والعبادة
( )1وونن هذه اللوحات تتخذ للذكرى ال للعبادة وال للتعظيم .
الرأي الثاني  :ال يجوز وبيان ذلك اتخاذ هذه اللوحات الفنية الملتقطة باآللة بناء على عدم
جواز التصوير وومنهم ابن ع يمين ولعدم الحاجة إلى اقتنائها واتخاذها وولحجب المالئكة
عن دخول البيت ؛ننها ذات روح)2(.و

-1الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصرية .3566/9

-2موقع نداء اإليمان
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وأما الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق فقال بتحريم تعليق الصور للزينة وتشتد الحرمة إذا
كانت للتعظيم ،وكذلك ال يجوز تعليق صور الزعماء والرؤساء دينيين كانوا أو سياسيين
،وال تزيّن البيوت والمكاتب بالصور أيا كانت ...وأما استخدام الصور الضوئية اليوم في
اإلعالم ،والتعليم ،والطب ،والحرب ،واألمن وسائر الميادين النافعة فقد يكون واجباً ،أو
مستحباً ،أو مباحا ً حسب الغرض الذي فعلت من أجله

()1

ومن المعلوم أنه ال يجوز تعليق الصورة إذا كان موضوعها مخالفا ً لعقائد اإلسالم ،أو
شرائعه ،أو آدابه  ،كتصوير النساء عاريات وتعليقها كصورة فنية مثالً فالشك في حرمته
،ونشره على الناس،واقتنائها ،واتخاذها في البيوت أو المكاتب وتعليقها على الجدران ،
ويحرم القصد إلى رؤيتها ومشاهدتها ،وإنك لتجد بعض الناس يعلقون هذه الصور الخليعة
باسم الجمال أو الزينة.وهذا من تزيين الشيطان ،وهذا ما أفتى به الشيخ جاد الحق في حكم
التصوير والرسم فقال "التصوير الضوئي لإلنسان والحيوان المعروف اآلن والرسم كذلك
ال بأس به ،إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ،ومظنة التكريم والعبادة وخلت
كذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس ،وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب
المحرمات.

2

ومما سبق يتضح أن اقتناء الصور الضوئية فيها رأيان أحدهما بالحل والثاني بالحرمة
والراجح في رأيي أنه يجوز تعليق الصور في المنازل متى خلت عن مظنة التعظيم
والعبادة ،ولم تكن من الصور أو الرسوم التي تحرض على الفسق والفجور وارتكاب
المحرمات.
-1أحكام التصوير في الشريعة اإلسالمية ،24المؤلف :عبد الرحمن بن عبد الخالق الكويت-األول من
صفر الخير 1415هـ .
- 2الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصرية .3566/9
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المبحث السادس عشر
حكم إقامة المتاحف وعرض التماثيل فيها
نتحدث في هذا المبحث عن حكم إقامة المتاحف وعر

التما يل بها كالتالى -:

المتاحف :جمع مفردها م ْت َحف وهى من حيث المعنىو تدل علللى مسللتودع التحللفو والفعللل
أتحف ليس مقصورا ً على معنللى إعطللاء تحفللةو بللل يصللح أن يكللون معنللاه أيضلا ً عرضللها
1

لالطالع عليها

وعلى ذلك وفهو المكان الذي تتجمع فيه التحف وانشياء النادرة وال مينة وتتزايد قيمته كلمللا
مر الزمن عليه.
وعرفه المجلسس العسالمي للمتساحف بأنسه مقسر دائسم مسن أجسل خدمسة المجتمسع وتطسوير ،
مفتسسوح للعامسسة ،ويقسسوم بجمسسع،وحفظ ،وعسسرض التسسراث اإلنسسساني وتطسسور  ،ألغسسراض
التعليم،والدراسة والترفيه.
وعرفتسسه الموسسسوعة العربيسسة بأنسسه"دار لحفسسظ اآلثسسار القديمسسة ،والتحسسف النسسادرة ،وروائسسع
المنحوتسات ،واللوحسسات الفنيسة،و كسسل مسسا يتصسل بسسالتراث الحضسساري ..وقسد يضسسم المتحسسف
أعماال علمية ،أو أعماال فنية  ،ومعلومات عن التاريخ و التقنية"

2

فال ر

من المتحف هو حفظ التراث وعرضه للعامة والخاصة ل ر

الترفيلله والدراسللة

والتعليم .

-1قرارات مجمع اللغة العربية  .31/الثانية 1403 ،هـ 1983 -م
 -2ينظر الموسوعة العربية العالمية مادة متحف  .الكتاب  :الموسوعة العربية العالمية أول وأضخم
عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية.عمل موسوعي ضخم اعتمد في
بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالميةWorld Book International .
شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم ،ومؤلف ،ومترجم ،ومحرر ،ومراجع علمي .
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وقد أفتى الشيخ "جاد الحق "أنه يجوز إقامة المتاحف وعللر

التما يللل ؛وعلللل ذلللك بقوللله

؛ننه ضرورة من الضرورات الدراسية والتعليمية .بل إنهللا تخللدم ررضلا ً علميلا ً وعقائللديا
إيمانيا حث عليه القرآن بمالحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة ال تتوقف .

()1

وأيضا ً إن القرآن الكريم يحث على السير في األرض والنظر في أخبار األمم السابقة .قال
ض ث ُ َّم ا ْن ُ
عاقِ َبةُ ْال ُم َك ِذّ ِبينَ ) ،2وقال عز شأنه (:قُ ْل
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
تعالى (:قُ ْل ِس ُ
ْف َكانَ َ
ظ ُروا َكي َ
ض فَا ْن ُ
عاقِ َبةُ ْال ُمجْ ِر ِمينَ
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
ِس ُ
ْف َكانَ َ
ظ ُروا َكي َ
ض فَا ْن ُ
عاقِ َبةُ الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ُل َكانَ أ َ ْكثَ ُر ُه ْم
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
وقال سبحانه (:قُ ْل ِس ُ
ْف َكانَ َ
ظ ُروا َكي َ
)3

ُم ْش ِركِينَ  4وعلى ذلك فيجوز اتخاذ المتاحف وعرض التماثيل فيها نررا

مشروعة م ل

التعليم وومعرفة أحوال انمم السابقة .
ومما سبق يتضح أنه يجوز إقامة المتاحف لحفظ التراث وعرضه للعامة والخاصة ل للر
الترفيه والدراسة والتعليم وولتنمية المجتمع ولدراسة التاريخ لمعرفة أحوال انمم السابقة .

المبحث السابع عشر
اتخاذ التماثيل لغرض من أغراض التسويق

-1الفتاوى اإلسالمية دار اإلفتاء المصرية . 3566/9
 -2سورة األنعام .11
 -3سورة النمل 69
 -4سورة الروم .42
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نت كلم في هذا المبحث عن حكم اتخاذ التماثيل لعرض المالبس وترويجها حيث تصنع تماثيل
من الجبس أو البالستيك أو الخشب على هيئة رجال أو نساء بغرض عرض نماذج المالبس
،وتستخدم بيوت األزياء هذه التماثيل ،فهل يجوز بيع واتخاذ هذه التماثيل لحاجة البيع أم ال؟
وبيان ذلك كالتالي -:
الكالم في هذه المسولة مبنى على جواز بيع التما يل وصنعها.
والحاصل مما سبق أن بع

العلماء قال بجواز بيع التما يل واتخاذها مطلقا ًوولو كانت

لذات روح وووالجمهور قال بتحريم بيع التما يل مطلقاًو ولكن أجازوا اتخاذها مع الكراهة
فى البيوت ومنهم من قال تقطع رأسه أو يده فيكون على هيئة الشجرة.وقد استوفينا اندلة
والمناقشة فيما سبق

..

وعلى ذلك فاتخاذ هذه الصور المجسمة وأو التما يل للحاجة أو الضرورة ل ر
وعر

التسويقو

المالبس لحاجة البيع وترويج المبيع جائز لحاجة البيع على رأى الجمهور .

ولكنى مع الرأي القائل بجواز بيع التما يل ولو لذات الروح بناء على ما سبق إذا لم تتخذ
للكفر بها أو العبادة أو جرت للفتنة أو الفساد وبنا ًء عليه يجوز اتخاذها لعر

المالبس

للحاجة الترويج والتسويق ؛وننها ممتهنة بذلكووهى بهذه الطريقة قد انتفى عنها التعظيم
والعبادةوولكن يجب على البائع مراعاة المصلحة العامة والذوق العام ووعدم اإلفحا
عر

في

تما يل النساء حفاظا ً على خلق الحياء ؛نن الحياء شعبة من شعب اإليمانو وأما

الصور رير المجسمة التي تعر

في المحالت التجارية الكبيرة والص يرة لمشهورين

من رجال الدين والفن وريرهم فهل يجوز اتخاذ هذه الصور أم ال ؟يرى ابن ع يمين أنه ال
يجوز تعليق هذه الصور  ) 1 (.ال في المحالت وال في ريرها.

-1
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والمدقق في هذا انمر يرى أنه ال بوس بعر
ال ر

هذه الصور والنتفاء التعظيم منها؛ونن

منها الترويج للمحل وجذب انتباه المشترى ووهذا مباح ما لم يتخذ لل

ومما سبق يتضح أنه ال بوس بعر

والتدليس

الصور في المحالت ما لم تكن للترويج المحرم.ولم

تخالف الذوق العام .

المبحث الثامن عشر
بيع لعب األطفال واتخاذها
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انتشرت لعب األطفال بصورة كبيرة جدا ّ حتى رأينا لعبا ً تصنع على هيئة إنسان ،أو جمل،
أو فرس ،أو أرنب ،أو دب  ،أو بطة  ،أو بقرة  ،وغير ذلك ،ووصلت درجة التقنية الحديثة
في جعل هذه األلعاب تحاكى الحقيقة ،فمنها ما يمشى ،ومنها ما يتكلم ويغنى  ،ورأينا كذلك
لعبا ً ليست بذات روح كالسيارات  ،والقطارات فما حكم التجارة في لعب األطفال ذات
الروح ،واقتنائها لألطفال ونتكلم عن ذلك في هذا المطلب كاآلتي -:
أوالً  :لعب األطفال إذا لم تصنع على هيئة ذات الروح .
إذا كانت اللعب على شكل سيارات ،أو سيوف أو قطارات فال إشكال في جواز بيعها
وشرائها  ،وصنعها ،والتكسب منها ،من قبل الشرع لعدة وجوه -:
األول  :أنه لم يرد شيء يمنع التجارة فيها ،وهى ليست بصورة ذات روح  ،فيجوز بيعها
،واقتنائها بال خالف في ذلك بين العلماء.كما سبق بيانه .
الثاني  :أن األصل في األشياء اإلباحة ما لم يرد دليل بالمنع .
الثالث  :أن في اتخاذها مصلحة للطفل ؛ألنها تنمى مدارك الطفل ،وتدخل الفرح والسرور
عليه  ،وتشغله عن البكاء وهذا معلوم مشاهد ال خالف فيه .
ثانيا ً  :لعب األطفال ذات الروح .
إذا كانت لعب األطفال على أشكال اإلنسان والحيوان ،والطير مما هو ذات روح فهل
تدخل في النهى الممنوع أم تستثنى من التحريم لحاجة لعب األطفال بها ؟لتنمية مواهب
الطفل  ،وقدراته العقلية ..

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين -:
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المذهب األول  :استثنى جمهور العلماء من الصور المحرمة أي ذات الروح ألعاب البنات ،فقد نقل
القاضي عياض جوازه عن العلماء وعللوا سبب االستثناء بأنه لمصلحة تدريب البنات وإصالح شأنهن

،وبيوتهن ( )1ويجوز ذلك لغير البنات أيضا ً من األوالد الذكور (األطفال عموما ً ) إذ األلعاب
لها تأثير في إصالح الولد ،ألنها ،تعمل على تنمية مدارك الطفل وقدرته العقلية وعمالً
بقاعدة المصلحة
المذهب الثاني  - :ذهب أحمد والشافعية في رواية إلى حرمة اتخاذ الصور إذا كانت لذات
روح  .ولو للعب األطفال ،فقد سئل اإلمام أحمد أترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن
يشتري لها لعبة فقال إن كانت صورة ،وكل شيء له رأس فهو صورة ،وقد يجعلون لها
ى أن يجتنب شراها
صدرا ً وعينا ً وأنفا ً وأسنانا ً فأحب إل ّ

()2

 ,وصرح بعض الشافعية بأنه

يحرم اللعب بكل ما فيه صورة محرمة (،. )3فقد ذكر الحليمي(•)أنه إن عمل من خشب ،أو
حجر أو نحاس شبه آدمي تام األطراف كالوثن،وجب كسره ،ولم يجز إطالق إمساكه لهن،
فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها
بنتا ً ،وتلعب بها فال تمنع منها وذكر ما في ذلك من انبساط قلبها ،وحسن نشوها وممارستها
معالجة الصبيان ()4
 -1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،338/2حاشية الرملي على نهاية المحتاج  ،226/3المحلى البن
حزم  .76، 75/10الحاوي الكبير.الماوردى  ، 55 /15شرح النووي على صحيح مسلم ، .209/9نيل
األوطار .الشوكانى  97/2ويحتمل أن يكون هذا منهيا ًّ عنه ،وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول
الهجرة قبل تحريم الصور .المرجع السابق.
-2الورع لإلمام أحمد بن حنبل 141/1ط بيروت الطبعة األولى 1983 ، 1403 ،تحقيق  :د .زينب
إبراهيم القاروط .
-3نهاية المحتاج .296/8
)•(الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني ،أبو عبد  :فقيه شافعي ،قاض.كان رئيس
أهل الحديث في ما وراء النهر .مولده بجرجان ووفاته في بخارى .له (المنهاج  -خ) في شعب اإليمان،
ثالثة أجزاء ،قال اإلسنوي" :جمع فيه أحكاما كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره" .
األعالم الزر كلى .235/2
4
 -سنن البيهقى الكبرى .220/10
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األدلة
استدل جمهور الفقهاء بالسنة على جواز واقتناء األلعاب بكل ما فيه روح لألطفال بما
يلي -:
شةَ – رضي
عا ِئ َ
ع ْن ُ
ع ْن َ
ع ْر َوة َ َ
أوالً َ -:

عنها  -أ َ َّن َها قَالَ ْ
ي رسول
ت (:دَ َخ َل َ
علَ َّ

 -صلى

سو َل
عا ِئ َ
ب فَ َرفَ َع ال ِ ّ
عليه وسلم َ -وأَنَا أ َ ْل َع ُ
شةُ فَقُ ْلتُ لُ َعبو َيا َر ُ
ب ِباللُّ َع ِ
س ْت َر َوقَا َل َما َهذَا َيا َ
س ِم ْن ِرقَاعٍ لَهُ َجنَا وح قَالَ ْ
ت
س َيا َر ُ
ن قَا َل فَ َر و
ن قَا َل َما َهذَا الَّذِي أ َ َرى َب ْي َن ُه َّن  ،قُ ْلتُ فَ َر و
سو َل َّ ِ
َّ ِ
ن صلى
ض ِحكَ َر ُ
فَقُ ْلتُ أَلَ ْم َي ُك ْن ِل ُ
سو ُل َّ ِ
سلَ ْي َمانَ ب ِْن دَ ُاودَ َخ ْي ول لَ َها أَجْ ِن َحةو فَ َ

عليه وسلم

)()1

وجه الداللة من الحديث  :في ذلك إباحة من النبي عليه السالم على جواز اللعب بكل ما فيه
روح واتخاذه مع سرور النبي بذلك ،ولو كان حراما ً لنهى النبي عليه الصالة والسالم عنه.
وفى رواية عن عائشة  -رضي

عنها  -قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول

وكانت تأتيني صواحبي فينقمعن من رسول

ي فيلعبن معي
 وكان يسربهن إل ّ

 -

)()2

وجه الداللة  :المراد بالبنات هي التماثيل التي تلعب بها البنات الصغيرات قال أبو عبيد
ليس لذلك وجه عندنا إال من أجل أنها لهو للصبيان فلو كان للكبار لكان مكروها ً (. )3
ثانيا ً  -:عن عبد العزيز بن أبي سلمه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي  كان
ى صواحبي يلعبن باللعب ،البنات
يسرب إل ّ

الصغار()4

-1صحيح ابن حبان  /174/13سنن أبى داوود .283/4
- 2سنن البيهقى الكبرى .220/10
-3سنن البيهقى الكبرى 220/10
-4األدب المفرد441 /1محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد
256هـ):المحقق  :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر  :دار البشائر اإلسالمية  -بيروت .

(المتوفى

-85-

ع َمي ٍْر -قَا َل
اس ُخلُقًا َ ،و َكانَ ِلي أ َ وخ يُقَا ُل لَهُ أَبُو ُ
سنَ ال َّن ِ
ثالثا ً َ :
ي  أَحْ َ
ع ْن أَن ٍَس قَا َل َكانَ ال َّن ِب ُّ
ب ِب ِه
ع َمي ٍْر َما فَعَ َل ال ُّنغَي ُْر نُغ وَر َكانَ َي ْلعَ ُ
أَحْ ِسبُهُ فَ ِطي وم َ ،و َكانَ إِذَا َجا َء قَا َل َيا أ َ َبا ُ

)1()...

والنغر طائر يشبه العصفور منقاره أحمر .
قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى وفيه  :جواز لعب الصبيان الصغار بالطير،
واتخاذها لهم وتسليتهم بها ( )2وهذا دليل على جواز األلعاب بالصور ذات الروح فهي أولى
بذلك الحكم .
رابعا ً  :أن الجواز لضرورة وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أوالدهن ثم إنه ال بقاء
لذلك

3

خامسا ً  :جواز اتخاذ هذه اللعب للحاجة والمصلحة ،وهى متحققة فى األلعاب حيت تنمى
مدارك الطفل العقلية  ،وتسكته عن البكاء  ،ولما فيها من تدريب البنات على تربية األوالد
 ،.وتنمية الذوق العام للطفل  ،وتدريب العقل على تخيل األشياء فتنمى فيه ملكة اإلبداع ،
وهذا ما يوصى به علماء النفس والتربية .

أدلة القائلين بعدم جواز اللعب بكل ما فيه روح ولو لألطفال:
-1صحيح البخارى  .55/8سنن أبى داود  .448/4ط دار الكتاب العربي  ،سنن النسائى الكبرى
132/9ط مؤسسة الرسالة السنن الكبرى للبيهقى 203/5الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية.
- 2شرح صحيح البخارى البن بطال  352/9أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال
البكري القرطبي .
- 3تفسير القرطبي 275/14
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استدل أحمد – رحمه

تعالى  -وبعض الشافعية

بما رواه ابن عمر عن النبي 

قال (

الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)(. )1
وقال عكرمة  :كل شيء له رأس فهو صورة

2

المناقشة والترجيح
أنه قيل لإلمام أحمد أليست عائشة تقول كنت ألعب بالبنات قال نعم هذا محمــد بــن إبــراهيم
يرفعه ،وأما هشام فال أراه يذكر فيه كالما ًفي حديث محمد بــن إبــراهيم أن النبــي صــلى
عليه و سلم كان يسرحهن إلى ،وأما حديث عائشة أهديت إلى النبي  -صلى
 -ومعي لعبي ،قال هو غريب ما أعرفه

عليه و ســلم

()3

سو وخ بنهى النبي عليه السالم
ب ِب ْال َبنَا ِ
ت َم ْن ُ
عى َب ْع ُ
ض العلماء أ َ َّن إ َبا َحةَ اللَّ ِع ِ
قال الشوكانى ادَّ َ
عن الصور؛ ألن كل من رخا في الصور فيما كان رق ًما أو في تصوير الشجر وما ال
روح له ،كلهم قد أجمعوا أنه ال يجوز تصوير ماله روح، )4( .وهذا اإلجماع فيه نظر كما
سبق بيانه.
وقد أفتى مجمع البحوث اإلسالمية ،ردا ً على سؤال ورد إليه "ما حكم عمل أنتيكات توضع فى
سبوع المولود والتي تكون مجسم لطفل ،أو عروسة ،أو حيوان صغير فجاء فى الفتوى
"الدًّمى والمشغوالت التي يلعب بها األطفال والتي تكون على شكل عرائس أو حيوانات؛ ال حرج
في عملها وبيعها ،أو االحتفاظ بها؛ فقد أقرها النبي  -صلى

عليه وسلم ،وذلك في

أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحة عن عائشة رضي

عنها ،5وبما رواه

-1صحيح مسلم  .160/6الورع لإلمام أحمد  .141المؤلف  :أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد
الناشر  :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة األولى  1983 - 1403 ،م .
 -2الورع لإلمام أحمد .141
-3الورع لإلمام أحمد بن حنبل 144: 141/1
- 4نيل األوطار .الشوكانى  .97/2شرح صحيح البخارى البن بطال .374/17ط السابقة .
 -1سبق تخريجه.
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أبو داود في سننه والنسائي في السنن الكبرى من حديث عائشة رضي
رسول

 -صلى

عنها قالت" :قدم

عليه وسلم  -من غزوة تبوك أو خيبر ،وفى سهوتها ستر فهبت ريح،

فكشفت ناحية الستر عن بناتى ،ورأى بينهن فرسا ً له جناحان من رقاع .فقال" :ما هذا الذي
أرى وسطهن؟ " قالت :فرس .قال :ما هذا الذي عليه؟ قالت :جناحان .قال" :فرس له
جناحان؟ " قالت :أما سمعت أن لسليمان خيالً لها أجنحة؟ قالت :فضحك حتى رأيت
ت ُمعَ ّ ِوذٍ ،قالت" :أرسل النبي صلى
الر َب ِّي ِع ِب ْن ِ
نواجذه ".وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ُّ
عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى األنصار" :من أصبح مفطرا ً ،فليتم بقية يومه ومن
ص ّ ِو ُم صبياننا ،ونجعل لهم اللعبة من
أصبح صائما ،فليصم" ،قالت :فكنا نصومه بعدَ ،ونُ َ
العهن ،فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند اإلفطار".
وكانت هذه العرائس تصنع قديما ً من العهن والرقاع والخرق ،لكن الرخصة كما هي فيما
يصنع اليوم من البالستيك أو غيره مما استحدث عملها به في زماننا؛ إذ الحكم واحد
والرخصة ثابتة كذلك على الراجح من أقوال العلماء المعاصرين ،مع إمكان استبدال ذلك
بما ال يكون على صورة ذوات األرواح كالسيارات ونحو ذلك.

1

وأما دعوى النسخ لم يقم عليها دليل ،وشرط العمل بذلك إثبات أنه منسوخ وهو متعذر
ومما سبق يتضح أنه يجوز بيع لعب األطفال واتخاذها حتى ولو كانت لذات روح إلباحة
ذلك للضرورة من تعليم وتلهية.
المبحث التاسع عشر
اتخاذ التصوير للتعلم والعالج

- 1اليوم السابع 28،ديسمبر 2016م مجمع البحوث اإلسالمية :يجوز صنع الدمى والعرائس وبيعها واالحتفاظ بها
ttp://www.youm7.com/
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المطلب األول
الرسم لغرض التعليم في المناهج الدراسية
انتشر الرسم في التعليم بصورة كبيرة جدا ً حتى بنيت عليه العلوم المختلفة في المرحلة
االبتدائية وما قبلها وما بعدها ،فوجدنا الكتب الدراسية كالرياضيات واللغة العربية،والعلوم
بل في المرحلة الجامعية كالطب ،والعلوم ،ويطلب من التالميذ في المراحل األولى من
التعليم رسم صور ذات روح ،أو يعطى نصف صورة ،ويطلب منه إكمالها ،وأحيانا ً يقا
صورة ويلصقها على الورق ،أو يقوم بتلوين صورة ،كما ال يخلوا أي كتاب من كتب
المرحلة االبتدائية من رسم ،بل يطالب التلميذ بالرسم ،وهو ضمن المقرر عليه فهل يباح
ذلك لغرض التعليم وتنمية ذكاء الطفل ؟وما حكم تعلم التلميذ في هذه الكتب؟
قال ابن عثيمين ":هذا حرام يجب منعه  ،ويجب على المسؤلين أداء األمانة في هذا الباب
،ومنع هذه األشياء  ،وعليهم أن يثبثوا ذكاء الطفل من خالل صنع صور ما ال روح له من
السيارات ،أو األشجار ،أو البناء  ،فإذا اضطر الطالب فليصور إنسانا ً ليس له رأس فإذا
اضطر لرسم إنسان كامل وإال سيرسب فيجوز له الرسم ،ويكون اإلثم على من أمره وكلفه
بذلك" .

1

ونحن ال نوافق على رأى ابن عثيمين ونرى أنه ال حرمة في الرسم للتعليم مطلقا ً ،سواء
أكان الرسم لذات األرواح أم ال ،ألنه يستخدم لغرض علمي صحيح ؛ألن التعليم والفهم
واإلدراك يحتاج إلى تدريب بهذه الصور ،أو الرسومات ،وهو واجب ،وما ال يتم الواجب
إال به فهو واجب ،وعلى فرض المنع للمفسدة ،فإنها معدومة ال متوهمة وال مشكوكة أو
مظنونة ،فال عبرة بها.وألن التعليم بالرسم إلدراك مصلحة عظيمة تربوا على المفسدة
 - 1موقع طريق اإلسالم حكم صنع العرائس بمادة الصلصال محمد بن صالح العثيمين  .فقه الملبس
والزينة والترفيه ،تاريخ النشر 10 :ذو القعدة )2006/12/1( 1427
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المعدومة أو المتوهمة ،وهذه المصلحة هي تنمية الذكاء ومهارات اإلدراك واالتصال لدى
الطفل .وعلى فرض وجود مفسدة فإذا ترتب على األمر مصلحة ومفسدة فتراعى المصلحة
لغلبتها على المفسدة  ،كما أن الطالب إذا لم يتعلم في هذه الكتب ال يتعلم ،وجاء في
الموسوعة الفقهية التصوير للمصلحة كالتعليم وأن صناعة الصور المجسمة أبيحت للعب
األطفال ولتدريبهم وزيادة فرحهم لتحسين النمو وذلك للمصلحة مع قيام سبب التحريم وهى
كونها تماثيل لذوات األرواح َوالتصوير بقصد التعليم والتدريب ونحوهما ال يخرج عن
ذلك  1.وهذا صحيح ؛ألن سبب التحريم هو اتخاذها للعبادة أو المضاهاة  ،أو التشبه بالكفار
.ال كونها تماثيل .
ومما سبق يتضح أنه ال مانع من الرسم لألطفال ؛ألنه يفيد في تعلم اللغة للطفل ،وتنمية
ذوقه العام ،وتنمية القيمة الجمالية ،وهى وسيلة من وسائل بناء شخصية الطفل ،وتعديل
سلوكه ،واستغالل طاقته .

المطلب الثاني

 -1الموسوعة الفقهية  113/12ط بعة ذات السالسل .الكويت 1408هـ 1998م
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العالج بالرسم والتصاوير
نتناول في هذا المطلب حكم العالج بالتصاوير ،والمقصود األشياء المصنوعة على هيئة
ذوات األرواح ،ونحن نتكلم عنها من الناحية الفقهية .
أكدت البحوث التربوية أن األطفال كثيرا ً ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من
خالل استعمالهم للدمى ،والمكعبات ،واأللوان ،والصلصال وغيرها،ومن خالل الرسم فهم
يعكسون مشاعرهم الحقيقية تجاه أنفسهم واآلخرين  ،ومن ثم كانت الرسوم وسيلة ممتازة
لفهم العوامل النفسية وراء السلوك الغامض  ،وأثبتت الدراسات النفسية التحليلية لألطفال
أننا نستطيع من خالل الرسم الحر الذي يقوم به الطفل أن نصل رأسا ً إلى الالشعور،
والتعرف على مشكالته وما يعانيه  ،وكذلك التعرف على ميوله واتجاهاته ومدى اهتمامه
بموضوعات معينة في البيئة التي يعيش فيها  ،وعالقته باآلخرين سواء في األسرة ،أو
الرفاق ،أو الكبار .
ومن ثم فقد لجأ المعالجون النفسيون إلى استخدام الرسوم كوسيلة يمكن من خاللها
تحقيق التواصل مع المرضى الذين ال يحسنون التحدث باللغة المنطوقة .والعالج
ليس مقصورا ً على األطفال بل الكبار أيضا ً  ،كما تعمل األلعاب بالصور على تنشيط
القدرات العقلية وتحسن الموهبة اإلبداعية لدى األطفال ،ومن أنواع اللعب  ،السيارات
والقطارات  ،والعرائس وأشكال الحيوانات  ،واآلالت. 1مما له روح وما ليس له روح ،
والغريب أنه سئل ابن عثيمين عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم
عجنها في الحال ؟فأجاب كل من صنع شيئا يضاهي خلق

فهو داخل في حديث  " :لعن

-1تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  ،دار القلم 1996 -م ،د  .خليل يوسف الخليلي ،د .عبد اللطيف
حسين حيدر  ،د .محمد جمال الدين يونس العالج بالفن أسلوب عالجي ناجح مع األطفال أ د .عـادل
كمـال خضـر أستاذ علم النفس اإلكلينيكي والتحليل النفسي وكيل كلية اآلداب  -جامعة بنـها E.mail
adelkhedr@yahoo.com
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النبي صلى

عليه وسلم المصورين  "...وحديث "أشد الناس عذابا ً يوم القيامة

المصورون" لكنه قال إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين وال أنف وال فم وال
أصابع فهذه ليست صورة كاملة وال مضاهية لخلق

عز وجل. 1

ونحن ال نوافق على هذه الفتوى ،ألن صنع هذه األشياء للعب وتنمية مهارات األطفال ولــو
كانت لذات روح ؛ألهميتها في التعلم والعالج وإلشباع حاجة الطفل نفسيا ًّ.
ومما سبق يتضح أنه يجوز اللعب والعالج بالصور لتنمية مهارات األطفال ولو كانت لذات
روح .

المبحث العشرون
صناعة األطعمة والحلوى على شكل ذات روح
 -1موقع طريق اإلسالم حكم صنع العرائس بمادة الصلصال محمد بن صالح العثيمين  .فقه الملبس
والزينة والترفيه ،تاريخ النشر 10 :ذو القعدة )2006/12/1( 1427
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دخل فن الرسم والتصوير مجال األطعمة ،وأصبح الطباخون وصانعي الحلوى يشكلون
األطعمة والحلوى من الكيك على أشكال العرائس والحيوانات ،ونحو ذلك فما حكم بيع
وصناعة هذه التماثيل .
الغرض من صناعة هذه الحلوى على أشكال مختلفة من الحيوانات وغيرها هو ترويج
المبيع وجعله في صورة مش ِوقة وجذابة لكي يجذب المشترين .
هذا الترويج ال بأس به؛ ألن البائع من حقه ترويج سلعته بالشكل الذي يراه ما لم يخالف
حكما ً شرعيا ً ،وهذا الحق مستمد من حرية البيع والتجارة وهو مقيد في اإلسالم بمنع
الضرر ،ألنه ال يجوز له إلحاق الضرر باآلخرين "ألنه ال ضرر وال ضرار "  ،فال
يجوز صنع شيء من الحلوى يسئ إلى األديان بالتشكيك في العقيدة بأن يصنع أشخاصا ً من
الحلوى ،ويسميها آلهة ،أو بشكل يسيء إلى اآلخرين .1
وقد مضى القول في التصوير وآراء العلماء فيه ،وأما التصوير من أشياء ال بقاء لها
كالحلوى فقال بعض المالكية والشافعية يجوز  ،قال القرطبي "يستثنى من صناعة التماثيل
والصور ما يصنع من الحالوة أو من العجين ؛ألنه ال بقاء له " ، 2وكذلك إذا صنعت من
الثلج يلعب بها أو قشر البطيخ ،أو كل ما ال بقاء له .
ص ْل َب ُ
ض ٍة أ َ ْو
ب أ َ ْو فِ َّ
ان َولَ ْو ِم ْن ذَ َه ٍ
ص َو ُر َوال ُّ
وعند الشافعية قوالن :األول :ال يصح بيع ال ُّ
الر َوا ُج ،و ويجوز
صدَ ِم ْن َها َّ
َح ْل َوى ،والثانى  :أجاز بعضهم بيع صور الحلوى ؛ ِأل َ َّن ْال َم ْق ِ
شة َ –
عا ِئ َ
ير َ
ب ْال َبنَا ِ
ي الَّ ِتي ت َْل َع ُ
لُ َع ُ
ب ِب َها ْال َبنَاتُ ِم ْن تَ ْ
سةًِ ،3أل َ َّن َ
س ُّمو َنهُ َ
ع ُرو َ
ش ْك ٍل يُ َ
ت أَ ْ
ص ِو ِ
 - 1صنع تاجر حلويات فرنسي شخصيات نسائية بدينة من الشكوالته بطريقة مسيئة  ،وقد استهجن
المجلس التمثيلي لجمعيات السود فى فرنسا (كران) الرسوم الزنجية الفاحشة والمسيئة التي تتسم
بالعنصرية / http://janoubia.com" .
-2تفسير القرطبي 275/14
 -3حاشية الجمل على شرح المنهج 394/17
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عنها َ -كان ْ
صلَّى َّ
سلَّ َم َ -ر َواهُ ُم ْس ِل وم َو ِح ْك َمتُهُ
رضي
َت ت َْل َع ُ
نُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ب ِب َها ِع ْندَهُ َ -
ص ُّح َب ْي ُع ْاأل َ ْ
ب َو ْالفُ ُر ِش
س التَّ ْ
ق َوال ِثّ َيا ِ
تَد ِْريبُ ُه َّن أ َ ْم َر التَّ ْر ِب َي ِة َ ،.وأ َ َّما َن ْف ُ
ير فَ َح َرا وم َو َي ِ
ص ِو ِ
ط َبا ِ
ان
ص َّو َرةِ ِب ُ
ْال ُم َ
ص َ
ورةِ ْال َح َي َو ِ

1

ض قَا َل ْال ُمت ََو ِلّي َ ،ولَ ْو ِب َال َرأْ ٍس
علَى أ َ ْر ٍ
َوقال الشافعية أيضا ً :يحرم تصوير حيوان َ ،ولَ ْو َ
ص َو َر } ،ويحرم
ي ِ { أَ َ
ص ّ ِو ُرونَ َه ِذ ِه ال ُّ
شدُّ ال َّن ِ
اس َ
عذَابًا َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة الَّذِينَ يُ َ
َار ّ
ِل َخ َب ِر ْالبُخ ِ
ان تُجْ عَ ُل
تَ ْ
ان كذلك َ ،وإِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَهُ ن َِظ و
ي ُ
ص ِو ُ
ص َو ُر َح َي َو ٍ
ير َح َي َو ٍ
ير ،فَ ِف ْع ُل ْال َمعَا ِلي ِ
ق َح َرا وم َو ِه َ
ع ْن بعضهم أ َّنهُ َال َيحْ ُر ُم ا ْس ِتدَا َمت ُ َها َ ،و َال ال َّن َ
ظ ُر إلَ ْي َها .
ِم ْن َح ْل َوىَ ،ونُ ِق َل َ
فالشافعية عندهم قوالن أحدهما يحرن تصوير حيوان ولو من حلوى وكذلك صورة
صلبان من ذهب أو فضة أو حلوى ،والقول الثاني :يصح بيع صورة الحالوة؛ ألن
المقصود منها الرواج  .وقيل بصحة بيع المذكورات هنا من النقد كاإلناء منه كما يأتي ،
وفرق بأن اإلناء من جنس ما يجوز استعماله  ,وقد يجوز استعماله أيضا عند الحاجة .2
وبعدم جواز صنع حيوان من حلوى أو تحريم صناعة الصور ولو لم تدم على الراجح جاء
فى الشرح الكبير للدر دير " يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل األعضاء
إذا كان يدوم إجماعا ً ،وكذا إذا لم يدم على الراجح .كتصويره من نحو قشر بطيخ ،ويحرم
النظر إليه ،إذ النظر إلى الحرام حرام ،وقال النفراوي في الفواكه :وجعل التمثال صورة
مستقلة لها ظل كما لو صنع صورة سبع أو كلب أو آدمي ووضعها على الحائط أو على
- 1حاشية الجمل على شرح منهج الطالب 195/10المؤلف  :سليمان بن عمر الجمل (المتوفى :
1204هـ) هو حاشية على (شرح منهج الطالب) الذي شرح به زكريا األنصاري (المتوفى 926 :هـ)
كتابه منهج الطالب .ومنهج الطالب هذا هو مختصر اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين
للنووي (المتوفى  676 :هـ)
 -2حاشية قليوبي على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين 199/2،شهاب الدين أحمد بن
أحمد بن سالمة القليوبي ـ سنة الوفاة تحقيق  :مكتب البحوث والدراسات ،الناشر  :دار الفكر ،سنة
النشر 1419 :هـ 1998 -بيروت
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األرض فإن ذلك حرام ،حيث كانت الصورة كاملة سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر
،أو خشب ،أو مما ال تطول إقامته ،كما لو صنع صورة السبع ،أو الفرس من عجين ،أو
حالوة مما ال تطول إقامته وقال القرطبي وبعض الشافعية يجوز ؛ألن المقصود الترويج .
وقد ورد سؤال إلى مركز الفتوى إذا كان يصنع أشخاصا ً من الحلوى أو طيور فهل يجوز
العمل في هذا المصنع ؟ففرق بعضهم بين ما إذا كانت الحلوى أو الشكوالته تصنع
خصيصا ً لألطفال ،فال بأس بالعمل في هذا المصنع ؛ألن جمهور أهل العلم استثنوا من
حرمة صناعة التماثيل ما كان لألطفال ،وال يضر في هذه الحالة أن بعض الكبار
يستعملون هذا النوع من الحلوى ،أما إذا كانت هذه الشوكالتة ال تصنع خصيصا ً لألطفال
،وإنما تصنع لعموم الناس ،فال يجوز العمل في هذا المصنع ؛ألن األصل هو عدم جواز
صنع تماثيل لذوات األرواح لعموم األدلة الواردة في تحريم صناعة التماثيل.

1

ولعل دليل هؤالء هو ما نقل أن أهل الجاهلية كانوا يعملون األصنام من كل شيء حتى أن
بعضهم عمل صنمه من عجوة (تمر) ثم جاع فأكله" 2وهو سد الذريعة للعبادة مطلقاً.
ولكننا مع الرأي القائل بجواز صناعة الحلوى على أشكال الحيوانات والطيور للكبار
والصغار ويجوز العمل في هذا المصنع ؛ألن المقصود الترويج ال العبادة ،ما لم يصنع
أشياء خادشة للحياء ومروجة للفاحشة وترمز للعنصرية وللسخرية من األشخاص .

 -1مركز الفتوى إسالم ويب حكم العمل في مصنع ينتج حلوى على شكل طيور وراجع الفتوى رقم:
 .22258يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنه ال تحرم،
ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهن؛ألن بهن يتدربن على حمل األطفال.
 - 2فتح الباري ابن حجر .384/10

-95-

خاتمة تتضمن أهم النتائج
•

المقصود باال ستثمار في الصورة الفنية هي بيع وشراء اللوحة أو الصورة بقصد

تنمية المال ،أو صنعها والتكسب منها  .بأن يشترى اللوحة في الرخا  ،ويتربا بها
حتى يرتفع سعرها ،أو يصنع الصورة الفنية بقصد التكسب بها  ،ويبيع ويشترى فيها ،
وسوف نتكلم عن حكم التكسب والتجارة في الصورة الفنية أو الرسم .
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•

االستثمار يعنى تنمية المال أو اكتسابه من خالل العمل والتجارة.

•

هناك عالقة الوثيقة بين التصوير وغيره من األلفاظ كالرسم  ،والنقش ،وكذلك

صنع التماثيل ،والنحت.
•

اإلسالم أباح التعبير بأي وسيلة لتوصيل األفكار والمعتقدات والعلوم سواء أكان هذا

بالعقل عن طريق الخيال أو باستخدام الرسم لتوصيل معنى أو فكرة معينة ،أو التنفير
والتحذير من شيء بشرط أن ال تكون لنشر الرذيلة أو الفساد في األرض.
•

العلة في تحريم تصوير ذات الروح وغيرها هي العبادة فإذا عبد شيء من دون
حرم تصويره ،أو رسمه فال يجوز تصوير ذات الروح أو غير ذات الروح إذا عبد

من دون
•

كما لو كان من صنع البشر.

تماثيل ذات الروح التي تصنع لغرض جائز ال شيء فيها ،وأما إذا اتخذت للعبادة

فال شك في حرمة صناعتها واتخاذها ،والتجارة فيها.
•

الراجح جواز الرسم ،والنحت ،أو التصوير ولو لذات الروح إذا لم يحتوى على

شيء حرام كاإليحاء الجنسي أو التعبير عن الفسق والفجور.
•

يجب منع استيراد الدمية الصينية ،أو صناعتها ،والتجارة فيها ،أو اقتنائها ،

ويحرم جلبها إلى بالد المسلمين ،لما فيها من الفتنة واإلفساد ،وتؤدى إلى عزوف الشباب
عن الزواج وقطع النسل  ،وفيها مضاهاة لخلق

إذ أنها مصنوعة لالستماع بها فتحقق

المضاهاة بذلك  ،ويحرم اتخاذها.
•

ال يجوز امتالك اآلثار،وال يجوز التجارة فيها تغليبا ً للمصلحة العامة على المصلحة

الخاصة سواء أكانت ذهبا ً ،أم فضة خالصة ،وال يجوز طمسها وال كسرها ؛ألن كسرها أو
طمسها يفقد قيمتها وماليتها كما أن طمس هذه اآلثار فيه إضرار بالمصلحة العامة وتهدر
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أمواالً طائلة وإبقائها على حالها يبقى ثمنها وتنتفي العلة من تعظيمها ،وال يجوز بيع
التماثيل األثرية ولو جدها في الملكية الخاصة ،وهى من الركاز ،وال يجوز بيعها للكفار
لإلضرار بالمصلحة العامة
•

تصوير ما ليس له ظل قائم كالستائر المعلقة التي فيها تصاوير ذات روح أو

المنقوشة أو المطرزة جائزة ؛ألنها ال تحتمل التعظيم أبداً ،وألن التصاوير في الثوب
مستثنى من التحريم ،وقد قال النبي عليه الصالة والسالم "إال رقما ً في ثوب "وإنما تحتمل
اإلسراف أو انشغال اإلنسان بها إذا صلى إلى هذه الصور ،ولذلك لما اعترض عليه
الصالة والسالم على عائشة رضي

عنها  -علل وجه االعتراض بقوله "فإن تصاويره

تعرض لي في صالتي " ،وينبغي على اإلنسان أال ينشغل بأي شيء في صالته فال يصلى
إلى جدار فيه تصاوير وال ستارة فيها تصاوير؛ ألجل ذلك ،و تجوز الصورة في الثوب
لقوله عليه السالم إال رقما ً في ثوب.
•

الفن التشكيلي له أحكام منها الرسم أو تصوير ذات الروح ،وغير ذات الروح ،وقد

يشتمل الرسم على أشكال هندسية أو زخرفية  ،وكذلك األوراق المسطحة واقتناء اللوحة
التشكيلية يكون ألمرين ،األول االقتناء للزينة ،والثاني التجارة فيها واقتنائها للتجارة  .أما
األول فيجب على الشخا عدم اإلسراف في شراء اللوحة الفنية وال يكون لها فائدة إال
تزيين الحائط بأغلى األثمان فربما نفع هذا المال لمساعدة محتاج أو نحو ذلك ،وأما
التجارة في اللوحات ،فاألصل فيه الحل ؛ألنه من البيع ،ولكن يقع في كل بيع االستغالل
والسرقة والتزييف والغش والتدليس فيجب االحتراز من هذا وهو عمل يعتريه الحل
والحرمة فإذا كان العمل مباحا ً فهو حالل.
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•

ال يجوز رسم اإلنسان عاريا ًّ باسم الفن ،أو اقتناء الصور العارية أو اقتنائها لما

تقرر من حرمة كشف العورة.
•

جواز اتخاذ الصورة في البيت للقنية ما لم يتباهى بها أو يغالى في ثمنها أو يتخذها

للعبادة.
•

جواز اقتناء التماثيل فى البيوت ؛ألن العلة قد زالت من عبادة األصنام .

•

علة تحر يم الصور أنها دائرة بين اتخاذ ها أو صنعها ذريعة للعبادة أو التعظيم ،أو

حجب المالئكة عن دخول المنزل  ،أو لمضاهاة خلق

،أوللتشبه بعباد األصنام والصور،

والراجح أن العلة اتخاذها للعبادة ،أو قصد التشبه بعبادة األصنام ؛ وكذلك فإنه يغلب على
الظن أن المراد بالمالئكة جبريل حيث عبر بالكل وأراد الجزء ،وعلى ذلك فهو خاص
بالنبي عليه الصالة والسالم ،فلم يبق إال من اتخذها للعبادة ،أو صورها مضاهاة للخلق
 ،وهى علل قريبة من بعضها  .فتكون العلة مظنة العبادة .
•

الوشم قسمان وشم دائم وهذا ال يجوز سواء أكان بصورة محرمة أم ال ؟ ألن الدم

ينحبس فيتنجس المكان ولما جاء من لعن الواشمة والمستوشمة  .وأما الوشم غير الدائم
فيجوز التزين به لكن ال يجوز اظهاره لألجانب من الرجال.
•

يجوز اتخاذ الطيور المحنطة للزينة لكن ال يجوز المغاالة واإلسراف في ذلك ؛ألنه

حرام.
•

يجوز تعليق الصور في المنازل متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة ،ولم تكن من

الصور أو الرسوم التي تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات.
•

يجوز إقامة المتاحف لحفظ التراث وعرضه للعامة والخاصة لغرض الترفيه

والدراسة والتعليم .
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ال بأس بعرض الصور في المحالت ما لم تكن للترويج المحرم.ولم تخالف الذوق

•
العام.
•

يجوز بيع لعب األطفال واتخاذها حتى ولو كانت لذات روح إلباحة ذلك للضرورة

من تعليم وتلهية.
•

ال مانع من الرسم لألطفال ؛ألنه يفيد في تعلم اللغة للطفل ،وتنمية ذوقه العام

،وتنمية القيمة الجمالية ،وهى وسيلة من وسائل بناء شخصية الطفل ،وتعديل سلوكه
،واستغالل طاقته.
•

يجوز اللعب والعالج بالصور لتنمية مهارات األطفال ولو كانت لذات روح.

•

يجوز صناعة الحلوى على أشكال الحيوانات والطيور للكبار والصغار ويجوز

العمل في هذا المصنع ؛ألن المقصود الترويج ال العبادة ،ما لم يصنع أشياء خادشة للحياء
ومروجة للفاحشة وترمز للعنصرية وللسخرية من األشخاص .

مراجع البحث
أوالً :القرآن وعلومه
• القرآن الكريم .
• الجامع ألحكام القرآن  :ألبى عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ،ط دار
الفكر ،بيروت 1419 ،هـ 1998م .
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• مفاتيح الغيب المؤلف  :اإلمام  :محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى الناشر
النشر  :دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
• في ظالل القرآن  /سيد قطب إبراهيم دار الشروق .
ثانيا ًّ  :الحديث وعلومه
• األدب المفرد المؤلف  :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا
(المتوفى 256 :هـ) المحقق  :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر  :دار البشائر اإلس مية -
بيروت .
•

الجامع الصحيح ( البخارر )(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو

عبد هللا (المتوفى 256 :هث) حسب ترقيم فتح الباري الناشر  :دار الشاب – القاهرة ط
األولى 1987 – 1407م َ
• الجامع الصحيح (مسلم ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري
ط دار الجيل بيروتََ
• الجامع الصحيح (سنن الترمذي) محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلم دار
إحياء الترام الارب بيروت تحقيع أحمد محمد شاكر وآخرونَ
• حاشية السيوطي والسندى على سنن النسائي عبد الرحمن بن أبى بكر ،جالل الدين السيوطي
(المتوفى 911هـ)
•حاشية السندي على سنن ابن ماجة المؤلف  :محمد بن عبد الهادي السندي (المتوفى 1138 :هـ)
•سنن أب داود سليمان بن األشام السجستان ط دار الفكر ت محمد محيى الدين عبد الحميد

ط دار الكتاب الارب ث بيروت .
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• السنن الكبرى للبيهقى وفي ذيله الجوهر النقي أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي
البيهقى ط دار المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة األولى ـ 1344
هـ .
• سبل السالم .المؤلف  :محمد بن إسماعيل األمير الصنعانى المتوفى 1182 :هـ) الناشر مكتبة
مصطفى البابي الحلبي .
• سنن النسائي بأحكام األلباني  .مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب الطبعة الثانية 1986 – 1406 ،م
 .تحقيق  :عبد الفتاح أبو غدة .

• سنن النسائي الكبرى .مؤسسة الرسالة تحقيق  :حسن عبد ال ُمنعم حسن شلبي .
• سنن ابن ماجة المؤلف  :ابن ماجة أبو عبد

محمد بن يزيد القزويني (المتوفى 273 :هـ) كتب

حواشيه  :محمود خليل الناشر  :مكتبة أبي المعاطي.

•

شرح صحيح البخارى البن بطال وهو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري
القرطبي دار النشر  :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض 1423 -هـ 2003 -م ط الثانية

• شرح السنة  .البغوى الحسين بن مسعود البغوى [436هـ 516 -هـ] المحقق  :شعيب األرناؤوط -
محمد زهير الشاويش الناشر  :المكتب اإلسالمي  -دمشق _ بيروت الطبعة  :الثانية 1403 ،هـ -
1983م.
• شرح النووي على صحيح مسلم ا لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف  :أبـو زكريـا يحيـى
بن شرف بن مري النووي الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية .1392 ،
• شرح بلوغ المرام المؤلف  :عطية بن محمد سالم (المتوفى 1420 :هـ)  184/9رقم الدرس 231
• عمدة القارئ شرح صحيح البخارى بدر الدين محمود أحمد العيني دار إحياء التراث العربي
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•

العرف الشذى شرح سنن الترمذي محمـد أنـور شـاه ابـن معظـم شـاه الكشـميري الهنـدي الطبعـة :
األولى المحقق محمود أحمد شاكر المدقق  :مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع.

•

فتح الباري شرح صحيح البخاري لمؤلف  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالني الشـافعي
الناشر  :دار المعرفة  -بيروت  1379 ،تحقيق  :أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني
الشافعي.

• فيض القدير شرح الجامع الصغير زين الدين "عبد الرءوف بن تاج العارفين بــن علــي
المناوي (المتوفى 1031 :هـــ) الناشـر  :دار الكتــب العلميــة بيــروت ط األولــى  1415ه -
 1994م.
• مصابيح التنوير علــى صــحيح الجــامع الصــغير (مختصــر فــيض القــدير شــرح الجــامع
لإلمام عبد الرءوف المنــاوي) المؤلــف  :محمــد بــن ناصــر الــدين األلبــاني إعــداد
الصغير
ِ
وترتيب  :أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح.
• المعجم األوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني دار الحرمين  -القاهرة 1415 ،هـ طارق بن
عوض

بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .

• ُمصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد

بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( 159ـ  235هـ):تحقيق

 :محمد عوامة .الدار السلفية الهندية القديمة .

•مسند الطيالسي سليمان بن داود بن الجار ود المتوفى سنة  204هـ تحقيق  :الدكتور محمد بن عبد
المحسن التركي الناشر هجر للطباعة والنشر ط األولى 1419هـ  1999 -م
• المفهم لما أشكل من تلخيا كتاب مسلم المؤلف  /الشي ُخ الفقيهُ اإلمام  ،العال ُم العامل  ،المحدّ ُ
ِث
الحافظ  ،بقيَّةُ السلف  ،أبو العبَّاس أح َمدُ بنُ
إبراهيم الحافظ ،
بن
الشيخ
ا ُ
المرحوم الفقي ِه أبي َح ْف ٍ
ِ
ع َم َر ِ
َ
ِ
ي  ،رحمه
األنصار ُّ
ي القرطب ُّ

.

-103-

•

مسند أحمد علق عليه شعيب األرنؤوط الناشر مؤسسة قرطبة القاهرة .

•

الموطأ مالك بن أنس األصبحي.رواية يحيي الليثى ط  :دار إحياء التراث العربي – مصر ت محمد

فؤاد عبد الباقي.

• نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار المؤلف  :محمد بن
علي بن محمد الشوكانى الناشر  :إدارة الطباعة المنيرية.
ثالثا ً  :معاجم اللغة .
الرزاق الحسيني أبو الفيض الملّقب
محمد بن عبد ّ
• ثاج العروس من جواهر القاموس ّ
بمرثضى ا َّلزبيدي ثحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية
•

المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ،دار الدعوة السلفية
ثحقيق  :مجمع اللغة العربية.

اجعالفقهن ب:
ًالص د
اذ بعئ
ضفن ب
بال ث
ً :قت
آوإل
• البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف  :زين الدين بن إبراهيم بن نجيم  ،المعروف
بابن نجيم المصري (المتوفى 970 :هـ) الناشر  :دار المعرفة بيروت.
• تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق المؤلف  :فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى
743 :هـ) .ط دار الكتب العلمية.
ثانياًّ :كتب المالكية
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• التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد المؤلف  :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 463 :هـ) المحقق  :مصطفى بن أحمد
العلوى و محمد عبد الكبير البكرى الناشر  :مؤسسة القرطبة
• حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على
الشرح الكبير ألبى البركات سيدي أحمد الدردير مع ثقريرات للع مة المحقق الشيخ
محمد عليش  ،ط دار إحياء الكتب العربية  ،فيصل عيسى البابى الحلبي وشركاه .
• الحاوي في الفقه الشافعي المؤلف  :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب
البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى 450 :هـ) الناشر  :دار الكتب العلمية
الطبعة  :األولى 1414هـ  1994 -م .
• حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب المؤلف  :أبي العباس أحمد
الرملي األنصاري
• نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف  :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى 1004 :هـ) .

• خامسا ً كتب الحنابلة .

• كشاف القناع :البهوتى :منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى :
1051هـ) .
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• المبدع شرح المقنع لمؤلف  :إبراهيم بن محمد بن عبد

بن محمد ابن مفلح ،أبو

إسحاق ،برهان الدين (المتوفى 884 :هـ) لناشر  :دار عالم الكتب ،الرياض الطبعة :
1423هـ 2003/م
•

الورع لإلمام أحمد .المؤلف  :أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد

الناشر  :دار الكتب

العلمية – بيروت الطبعة األولى  1983 - 1403 ،م .

• كتب الظاهرية
• المحلى باآلثار ،البن حزم ثحقيق لجنة إحياء التراث العربى بدار اآلفاق الجديدة،
قوبلت على النسخة التى حققها األستاذ /أحمد محمد شاكر ،بيروت.
كتب األصول والقواعد -:
• اختالف األئمة العلماء المؤلف الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني تحقيق :
السيد يوسف أحمد دار النشر  :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت  1423 -هـ  2002 -م الطبعة :
األولى .

•األشباه والنظائر المؤلف  :عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ سنة الوفاة  911الناشر :
دار الكتب العلمية سنة النشر  1403 :مكان النشر  :بيروت.
•األشباه والنظائر .البن نجيم.زَ ي ُْن ْال َعا ِب ِديْنَ ب ِْن ِإب َْرا ِهي ِْم ب ِْن نُ َجي ٍْم (970-926هـ) الناشر
دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان الطبعة 1400:هـ1980/م.
• نصاب االحتساب المؤلف  :عمر بن محمد بن عوض السنامي بدون تاريخ.

كتب التراجم
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• طبقات الشافعية.ألبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه ت عبد العليم
خان ط األولى  -بيروت  1407 -هـ
•األعالم  .الزر كلى خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الدمشقي :دار
العلم للماليين الطبعة  :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م.

كتب ومصادر أخرى فى الفقه
• أحكام التصوير في الشريعة اإلسالمية ،المؤلف :عبد الرحمن بن عبد الخالق الكويت-
األول من صفر الخير 1415هـ .
• الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصرية
• اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء مجموع الفتاوى – مجلد  ، 14عبد
عبد

بــن قعــود،

بن غــديان ،عبــد الــرزاق عفيفــي ،ابــن بــاز ) .الســؤال الرابــع مــن الفتــوى رقــم

()4763
• الشريعة اإلســالمية والفنــون ،.د/حســام عفانــة – أســتاذ الفقــه وأصــوله بجامعــة القــدس
بفلسطين.
• مجلة المسلم المعاصـر دراسـة نقديـة لـبعض فتـاوى اإلمـام محمـد عبـده بقلـم د فـايز محمـد حسـن

يونيو2001م فتوى محمد عبده َ 1905
• موقع "اإلسالم سؤال وجواب"الشيخ محمد صالح المنجللد تعليللق الصللور الشخصللية
فى البيت .و الموقع الرسمي للشيخ ابن باز َ
• موقع لجنة اإلفتـاء دائـرة اإلفتـاء العـام المملكـة األردنيـة الهاشـمية الموضـوع  :ضـوابط الرسـوم
الكاريكاتيرية .

• مصادر حديثة
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• الموسوعة العربية العالمية أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ ال قافة العربية
اإلسالمية .عمل موسوعي ضخم اعتمد في بع

أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف

العالمية . World Book International
• شارك في إنجازه أك ر من ألف عالمو ومؤلفو ومترجمو ومحررو ومراجع علمي منتديات
الزخرفة
•تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  ،دار القلم _ 1996م ،د  .خليل يوسف الخليلي ،د .عبد اللطيف
حسين حيدر  ،د .محمد جمال الدين يونس.
• العالج بالفن أسلوب عالجي ناجح مع األطفال أ د .عـادل كمـال خضـر أستاذ علم النفس اإلكلينيكي
والتحليل النفسي

وكيل كلية اآلداب _ جامعة بنـها E.mail : adelkhedr@yahoo.com

• كيف تتذوق لوحة الفن التشكيلي.رزق السيد الجمعة سبتمبر 2010مَ
• المجلة العربية العدد السنة الرابعة والثالثون .ذو القعدة 1430هـ /نوفمبر 2009م •االستثمار

والمضاربة في اللوحة التشكيليةَ
• جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية الخميس  -1ربيع 1427هـ 2006م – مارس – عدد
.9984

•

األهرام( قضية الفن بين الرفض والقبول في كل األزمان والعصور )21إبريل 2013م .بالغ
للنائب العام في مصر بعد فتوى تبيح بيع اآلثار وتحطيم التماثيل ،األربعاء  27شوال 1431هـ -
 06أكتوبر 2010م القاهرة – أميرة فودة العربية.نت

• فجر التصوير المصري الحديث عز الدين نجيب.
*

ماهر أحمد راتب السوسي األستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بالجامعة

اإلسالمية عزة tajamoh@hotmail.com
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• إسالم ويب الفتوى رقم10539 :
• وقف عدد مجلة فيتو وسحبه من األسواق بعد نشرها صورة مسيئة للرسول الكريم ،اليوم اإلثنين

/22ديسمبر 2014م عدد َ148

فهرس الموضوعات
الموضوع

الصفحة

مقدمة

2

منهج البحث وخطته

2

المبحث األول :معنى االستثمار في الصورة الفنية.

7

المبحث الثانى  :تعريف التصوير في اللغة وعند الفقهاء.

9

المبحث الثالث  :األلفاظ ذات الصلة بالصورة الفنية.

12

المبحث الرابع  :التصوير الفني  ،والتعبير عن الرأي

15
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سمة
المبحث الخامس  :التجارة في التماثيل المج َ

17

المطلب األول :تصوير ما ليس فيه روح.

17

المطلب الثاني :تصوير ما فيه روح"مما له ظل قائم"

21

المطلب الثالث :آراء المعاصرين في صنع التماثيل:

27

المبحث السادس :عمل التماثيل المتحركة والتجارة فيها ،واقتنائها

30

المبحث السابع  :بيع التماثيل األثرية

35

المبحث الثامن  :تصوير ما ليس له ظل قائم

40

المبحث التاسع :حكم الفن التشكيلي

48

المبحث العاشر :تصوير ورسم العورة باسم الفن

52

المبحث الحادى عشر :اقتناء الصور الفنية للزينة

54

المطلب األول :مذاهب العلماء في اقتناء الصور في البيت

54

المبحث الثاني عشر :آراء المعاصرين في اقتناء التماثيل في البيوت للزينة

65

المبحث الثالث عشر :التصاوير على جسم اإلنسان للزينة(الوشم)

68

المبحث الرابع عشر :بيع الحيوانات والطيور المحنطة واقتنائها.

72

المبحث الخامس عشر :اقتناء الصور الضوئية وتعليقها.

75

المبحث السادس عشر :حكم إقامة المتاحف وعرض التماثيل فيها

77

المبحث السابع عشر :اتخاذ التماثيل لغرض من أغراض التسويق

79

المبحث الثامن عشر:بيع لعب األطفال واتخاذها

81

المبحث الثاسع عشر  :اتخاذ التصوير للتعلم والعالج

87

المطلب األول :الرسم لغرض التعليم في المناهج الدراسية

87
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المطلب الثاني :العالج بالرسم والتصاوير

89

المبحث العشرون :صناعة األطعمة والحلوى على شكل ذات روح

91

خاتمة

95

قائمة المراجع
الفهرس

99

