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 السإال:

ا: علٌه ةجابكم اإلمن رٌدأو أسئلة لدي ،حد شباب حزب التحرٌرأحمد وسام الهشلمون أنا أ ،السالم علٌكم

طبق علٌه حكم نهل الرسم ٌ -3 ؟نسانجزاء من جسم اإلأما حكم رسم  -2 ؟سالمما حكم الرسم فً اإل -1

 .وشكرا ؟النحت

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

ب، فهو ٌتناول لقد سبق أن أجبنا بشكل مستوفى عن الرسم "التصوٌر"، وٌبدو أنك لم تطلع على الجوا

 المسائل التً سؤلت عنها، ومسائل أخرى فً الموضوع نفسه... وأعٌد علٌك نص الجواب:

 قبل اإلجابة على أسئلة الرسم "التصوٌر" نإكد على أمرٌن:)

األول: إن األجوبة أدناه هً عن الحكم الشرعً فً التصوٌر، أي الرسم بالٌد، فهذا هو المعنى الوارد فً 

 التصوٌر باآللة "الكامٌرا"، فهذا مباح وال تنطبق األحادٌث علٌه. األحادٌث، ولٌس

الثانً: إن األجوبة أدناه هً عن الصور المستوٌة المسطحة التً ال ظل لها، وهً مفصلة بجمٌع فروعها 

 ذات العالقة بالسإال... 

النحت"، فإنها حرام " "التً عبرت عنها فً سإالك بكلمة الثالث: أما التصوٌر الذي له ظل، أي التماثٌل

 على النحو المبٌن فً آخر الجواب...

أوالً: أجوبة أسئلة الرسم "التصوٌر" التً ال ظل لها، أي الصور المستوٌة المسطحة بفروعها 

 المختلفة:

 :ًبالنسبة إلى السإالٌن األول والثان 

 (..الوجه إلخ..* تعدٌل الصور وتصحٌحها )أي إزالة التجاعٌد، تغٌٌر لون العٌن أو بعض مٌزات 

 * رسم صور األشخاص والحٌوانات الشبٌهة بالواقع...

فإن هذٌن السإالٌن ٌتعلقان برسم األشٌاء ذوات األرواح، أو إجراء تعدٌالت بالرسم الٌدوي على صور 

األشٌاء ذوات األرواح كإزالة التجاعٌد وبعض مٌزات الوجه... وهذه ٌنطبق علٌها التحرٌم الوارد فً األدلة، 

واء أكان الرسم بالقلم الٌدوي أو كان باستعمال "الفارة" على الحاسوب "الكمبٌوتر"، فما دام الرسم بالجهد س

البشري محاكاة لذي روح فالتحرٌم ٌنطبق علٌه، أخرج البخاري من حدٌث ابن عباس قال: قال رسول هللا 

َ مُ »ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 
َر ُصوَرًة َفإِنَّ َّللاَّ َس ِبَنافٍِخ فٌَِها أََبدً َمْن َصوَّ ٌْ وَح َولَ ْنفَُخ فٌَِها الرُّ ٌَ ُبُه َحتَّى  وأخرج من طرٌق ابن «. اَعذِّ

ٌُوا َما َخَلقْ »عمر أن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال:  ٌَُقالُ َلُهْم أَْح اَمِة  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُبوَن  ٌَُعذَّ َوَر  ْصَنُعوَن َهِذِه الصُّ ٌَ  «.ُتمْ إِنَّ الَِّذٌَن 

 :وبالنسبة إلى السإالٌن الثالث والرابع 



 * استعمال الصور والرسوم الجاهزة فً الطباعة.

 * استخدام الصور أو الرسوم أو الشعارات للمصممٌن اآلخرٌن بدل رسمها بنفسً.

أي نقلها من اآلخرٌن دون رسمها من قبل السائل، فهذه ٌنطبق علٌها حكم اقتناء الصور، وهً ثالثة 

 :أنواع

إذا كان نقلك لها لتضعها على ما ٌستعمل فً أماكن العبادة مثل سجادات الصالة أو ستائر المسجد أو  -أ

 دعاٌة وإعالن للمساجد، ونحو ذلك... فهذا حرام ال ٌجوز، ومن األدلة على ذلك:

ً فٌها، فرفُض الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حدٌث ابن عباس أن الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أبى أن ٌدخل الكعبة حتى ُمحٌت الصور الت

دخوَل الكعبة إال بعد أن محٌت الصور هو قرٌنة على الترك الجازم لوضع الصور فً أماكن العبادة، فٌكون 

 دلٌالً على التحرٌم للصور فً المساجد:

ًَّ »أخرج اإلمام أحمد َعِن اْبِن َعبَّاٍس  بِ َورَ  أَنَّ النَّ ا َرأَى الصُّ ْدُخلْ َوأََمَر ِبَها  َلمَّ ٌَ ْعنًِ اْلَكْعَبَة َلْم  ٌَ ِت  ٌْ فًِ اْلَب

ٌَتْ   «َفُمِح

أما إن كان نقُل السائل للصور المرسومة من غٌره، نقلُها الستعمالها فً غٌر أماكن العبادة، فإن  -ب

 األدلة الواردة بٌّنت أن هذا جائز:

الحترام أو التعظٌم كستائر للبٌوت أو وسائل مع الكراهة إن كان نقل الصور الستعمالها فً أماكن ل -

إٌضاح للمإسسات الثقافٌة أو على قمصان تلبس أو ثٌاب... أو فً المدارس والمكاتب واإلعالنات التً ال 

 عالقة لها بالعبادة، أو كؤن تعلق فً صدر الغرفة أو تلبس لتحسٌن الهٌئة ونحو ذلك... فكل هذا مكروه.

ر الستعمالها فً غٌر أماكن العبادة وفً غٌر األماكن المحترمة كؤن تكون ومباحة إن كان نقل الصو -

على بساط أرضً ٌوطؤ أو على "فرشات" ٌُنام وٌستلقى علٌها، أو وسائد ٌتكؤ علٌها، أو رسومات على 

 األرض تُداس أو نحوها... فكل هذا مباح.

 ومن األدلة على ذلك:

ال تدخل المالئكة بٌتاً فٌه كلب وال »هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌقول: حدٌث أبً طلحة عند مسلم بلفظ سمعت رسول  -

فهذا ٌدل على استثناء الصورة « إال رقماً فً ثوب»وفً رواٌة من طرٌٍق رواها مسلم أنه قال: « صورة

 المرقمة فً ثوب، ومفهومه أن المالئكة تدخل البٌت الذي فٌه رقم فً ثوب أي صورة مرسومة رسماً.

ً على ثوب" جائزة ألن المالئكة تدخل البٌت الذي فٌه صور  وهذا ٌعنً أن الصورة المستوٌة "رقما

 مستوٌة. ولكن وردت أحادٌث أخرى تُبٌّن نوع هذا الجواز:

ًُّ »حدٌث عائشة رضً هللا عنها الذي أخرجه البخاري قَالَْت:  - ِب ًَّ النَّ ِت قَِراٌم فٌِِه  َدَخلَ َعَل ٌْ َوفًِ اْلَب

ْتَر َفَهَتَكهُ  ُصَورٌ  َن َوْجُهُه ُثمَّ َتَناَولَ السِّ والقرام نوع من الثٌاب، وكان موضوعاً كساتر على باب البٌت، « َفَتلَوَّ

ن وجه الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ة طلب ترك لوضع الستار على الباب إذا كان فٌه صور، فإذا ونزع الستار هو بمثاب وتلوُّ

م هذا مع جواز دخول المالئكة البٌت الذي فٌه صور "رقماً على ثوب"، فإنه ٌدل على أن طلب الترك غٌر  ضُّ

جازم، أي مكروه، وألن مكان الصور هذا كان فً ستار منصوب على الباب، وهو مكان محترم، فإذن وضع 

 الصور فً مكان محترم مكروه.

ٌُْقَطْع »ل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: حدٌث أبً هرٌرة الذي أخرجه أحمد من قول جبرٌل علٌه السالم للرسو - ْتِر  َوُمْر ِبالسِّ

ٌُْجَعلَ ِمْنُه ِوَساَدَتاِن ُتوَطآَنِ  ، فجبرٌل قد أمر الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بإزالة الستر عن المكان المحترم، وعمل وسادتٌن «َف

 ر محترمة مباح.منه توطآن، وهذا ٌعنً أن استعمال الصور المرسومة من آخرٌن فً أماكن غٌ

 والسادس: وبالنسبة للسإالٌن الخامس 



* رسم رموز الناس أو الحٌوانات )على سبٌل المثال معالم فً الطرٌق مثل "عبور المشاة" أو "الباب عند 

 الحرٌق" أو "ممنوع التنزه مع الكالب"(.

سبابة أو رأس * رسم أجزاء جسم اإلنسان أو الحٌوان )على سبٌل المثال صورة المصافحة أو إصبع 

 الحصان... كشعار(.

 إن الجواب على هذٌن السإالٌن هو:

إذا كانت الرموز التً تُرسم تدل على صورة لها روح، فهً حرام، ألن األحادٌث وصفت التحرٌم 

لى الصور الكاملة أو النصفٌة أو الرأس المتصل به أجزاء واضحة المحرم بذي روح، وهذا الوصف ٌنطبق ع

 من الجسم كالٌدٌن أو نحو ذلك.

أما إذا كانت الرموز ال تدل على صورة لها روح مثل رسم ٌد وحدها أو رسم إصبع ٌشٌر إلى شًء أو 

 رسم ٌدٌن تتصافحان أو نحو ذلك... فال ٌنطبق علٌها التحرٌم.

تصاله بؤجزاء واضحة من الجسم فهذه فٌها خالف فقهً، والذي أرجحه هو أما رسم رأس وحده دون ا

عدم تحرٌم رأس وحده ال ٌتصل به أي جزء من الجسم، وذلك ألن األحادٌث التً تجٌز قطع رأس التمثال 

لتمثال ال ٌعود لٌبقى كالشجرة مثل حدٌث أبً هرٌرة الذي ٌقول فٌه جبرٌل علٌه السالم للرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بؤن ا

َفُمْر »... ، «فمر برأس التمثال الذي فً باب البٌت فلٌقطع لٌصٌر كهٌئة الشجرة»حراماً إذا قُطع رأسه... 

َجَرةِ  َئِة الشَّ ٌْ َر َكَه ٌَّ ٌَُص ٌُْقَطْع َف ْمَثاِل  أخرجه أحمد. هذا الحدٌث ٌعنً أن الرأس وحده، وباقً ...« ِبَرْأِس التِّ

لٌس حراماً، وال ٌتؤتى القول إن عدم التحرٌم هو لجسم التمثال المقطوع رأسه، وأما  التمثال وحده، كل منهما

الرأس المقطوع فهو حرام، ألن أمر جبرٌل للرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بقطع رأس التمثال ٌعنً أن هذا القطع جائز، وبالتالً 

 فإن ما ٌترتب علٌه جائز.

ون الرأس وحده، وأما الشافعٌة، فعندهم خالف... فؤكثر فقهائهم فً وللعلم فإن الحنابلة والمالكٌة ٌجٌز

 تحرٌم الرأس وحده، وآخرون منهم ٌجٌزونه.

 :أما السإاالن األخٌران السابع والثامن 

 * رسم صور األشخاص والحٌوانات غٌر الشبٌهة بالواقع )كارٌكاتورٌة(.

 صالً.* رسم أحرف الحكاٌات الخرافٌة غٌر الموجودة فً الواقع أ

فإن جوابهما هو أن هذه الصور ما دامت تدل على كائن ذي روح، حتى وإن لم ٌكن مشابهاً للواقع، فإنه 

حرام ألن النصوص تنطبق علٌه، فالرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث الذي أخرجه مسلم أمر عائشة رضً هللا عنها أن 

راً لخٌول ذوات أجنحة، وبطبٌعة الحال فلٌس هناك خٌوٌل تنزع السترة التً كانت على الباب ألن علٌها صو

 فً الواقع ذوات أجنحة.

ِ »أخرج مسلم عن عائشة رضً هللا عنها قالت:  ْرُت َعلَى َبابًِ ُدْرُنوًكا  َقِدَم َرُسولُ َّللاَّ ِمْن َسَفٍر َوَقْد َستَّ

لُ َذَواُت اأْلَْجِنَحِة َفؤََمَرِنً َفَنَزْعُته ٌْ  الدرنوك نوع من الثٌاب.و« فٌِِه اْلَخ

 ثانٌاً: أجوبة الصور التً لها ظل: أي التماثٌل "النحت":

 التماثٌل لذي روح حرام باستثناء لعب األطفال، ومن األدلة على ذلك ما ٌلً:
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أتانً جبرٌل علٌه السالم فقال: إنً كنت أتٌتك » :وروى أحمد عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا  -

التمثال فمر برأس  ...نً أن أدخل علٌك البٌت الذي أنت فٌه إال أنه كان فً البٌت تمثال رجلاللٌلة فلم ٌمنع

 .« ففعل رسول َّللا ٌقطع فٌصٌر كهٌئة الشجرة...

وعن ابن عباس، وجاءه رجل فقال: إنً أصور هذه الصور، وأصنع هذه الصور، فؤفتنً فٌها، فقال ادن  -

ٌقول:  سمعت رسول هللا  ه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول هللا منً، فدنا منه حتى وضع ٌده على رأس

ٌُجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه فً جهنم، فإن كنت ال بد فاعالً فاجعل الشجر » كل مصور فً النار، 

التصوٌر هو رسم صورة الشًء، ومن التصوٌر ُصْنُع التماثٌل، وٌشمل النحت. والرسم .. و.«وما ال نفس له

 .أو التمثال هو الصورة، جمعها صور، وٌقال لها فً اللغة أٌضاً تصاوٌر، وٌشمل التماثٌلنفسه 

 رواه مسلم. «...ال تذر تمثاالً إال هدمته»أرسل علٌاً فً سرٌة فقال له:  وُروي أن النبً  -

 وهكذا فإن كل صورة لذي روح سواء أكانت صورة لها ظل "تمثال"، أو صورة ال ظل لها هً حرام.

كالرسوم الكارٌكاتٌرٌة لألطفال أو الرسوم إذا كانت تلك الرسوم لألطفال الرسوم المحرمة ٌُستثنى من و

 الخٌالٌة لألطفال، أو فً إلهائهم وتسلٌتهم، أو فً تعلٌمهم... فكل هذا جائز لألدلة الواردة فً ذلك ومنها:

ُ َعْنَها قَالَْت:  ًَ َّللاَّ ِ »أخرج أبو داود َعْن َعائَِشةَ َرِض َبَر َوفًِ  َقِدَم َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ِمْن َغْزَوِة َتُبوَك أَْو َخ

ا َعائِ  ٌَ ْتِر َعْن َبَناٍت لَِعاِئَشَة لَُعٍب َفَقالَ َما َهَذا  َة السِّ ٌَ ْت ِرٌٌح َفَكَشَفْت َناِح  ...«َشُة َقاَلْت َبَناِتًَسْهَوِتَها ِسْتٌر َفَهبَّ

ًِّ »البخاري قَالَْت: وحدٌث عائشة رضً هللا عنها الذي أخرجه  بِ أي ...«. ُكْنُت أَْلَعُب ِباْلَبَناِت ِعْنَد النَّ

 بلعب على شكل بنات.

وفً رواٌة  - َوَنْجَعلُ »...وحدٌث الربٌع بنت معوذ األنصارٌة رضً هللا عنها الذي أخرجه البخاري 

ُكوَن ِعْنَد اإْلِْفَطارِ  َلُهْم اللُّْعَبَة ِمْن اْلِعْهِن َفإَِذا َبَكى أََحُدُهمْ  -مسلم ونصنع  ٌَ َناهُ َذاَك َحتَّى  ٌْ َعاِم أَْعَط أي ، «َعَلى الطَّ

 تلهٌهم باللعبة حتى موعد اإلفطار.

وكل هذه األحادٌث تجٌز لُعب األطفال حتى وهً على شكل تمثال لذي روح، وبذلك فإنها جائزة من باب 

 انتهى أولى وهً على شكل صور مستوٌة مهما كانت.(

 جوانب األخرى ذات العالقة.الإلى تجد فً هذا الجواب جواب سإالك باإلضافة آمل أن 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1431جمادى الثانٌة  20

 م11/03/2012الموافق 

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/602110473319361/?type=3&theater 

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/AH1Jpg2tPUs 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/843468277733122050 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/602110473319361/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/602110473319361/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/AH1Jpg2tPUs
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/AH1Jpg2tPUs
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/843468277733122050

