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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                     

 أما بعداحلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                                           

جليل  و أمر عظيم    انتشر بني الناس  هأنرمحكم هللا ورضي عنكم وجنبكم مواضع سخطه وعقابه :  اعلموا  ف
وهو   ، اجملسمات  موضوع  وهو   ، فيه كثرياً  وتساهلوا   ، عنه  الناس  غفل  الناس    ،  من  سؤال  و   حمل  لقد ، 

وأماكنهم اخلاصة والعامة ،   ومكاتبهم ومراكبهم  انتشرت التماثيل واجملسمات يف كثري من بيوت املسلمني
ا فرق شاسع موتوسع الناس يف ذلك توسعاً أوقعهم يف احلرج الشرعي ، يظنوهنا كالتصوير الفوتغرايف ، وبينه

كاملعابد واألواثن والكنائس من كثرة الثماتثيل واجملسمات ، م  بعض البيوت والفنادق واملطاع، وأصبحت  
وصارت موضع مباهاة ومفاخرة ، وحّلت الشياطني يف البيوت ، وخرجت املالئكة منها، وإذا كان كذلك 

 األمر فكيف سيكون حال بيوت املسلمني ؟ 

يه التكالن، ومع شهر رمضان وقد أصبحت مأوى للجن والشياطني ، والعياذ ابهلل ، وهللا املستعان ، وعل  
 ، وكأنك على مائدة من موائد اليهود والنصارى وعباد األواثنتكثر هذه اجملسمات على موائد املسلمني 

، زينة ومباهاة ومفاخرة وحماكاة   وقد عمت هبا البلوى وتعلق الكثري وافتنت هبا الفتيات والشباب  ،  واجملوس
عليه   هم  وما  هبم  واإلعجاب  املسلمني  وما لغري   ، فيها  الواردة  الشريعة  نصوص  عن  غفلة  يف  هذا  وكل   ،

، والتساهل الذي أصاب بعض أفراد األمة ورقة الداينة ألسباب تدل عليه من التحذير والنهي عن ارتكاهبا
 . ليس هذا موضع بسطها  

امل   هذه  وأنواعها  :  قالة  وقد كتبت  فيها  الشرعي  احلكم  مدللةلتبيني   ، خمتصرة   ، ،   ، احلال   معللة  تناسب 
وأصله:  ضمن    ،واملقال  ، الفقهية  اخلالصات  )الواتس(    ا سلسلة  برانمج  عرب  عشر رسائل   ( وعددها   ،

وهي ، وانطالقاً من مبدأ األخوة والنصيحة ، والتعاون على الرب والتقوى ، واملؤمنون نصحة ،    مسائل (  
 بعنوان :

 إحتاف النبيل أبحكام التماثيل                                         

عماًل صاحلًا، دائًما، مبارًكا على   ا العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله  اهللا قبواًل حسًنا، ونفع هب  اتقبله
مر السنوات واألزمان ، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل، وأن ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن 

هو خري   وأن يبلغنا رمضان وحنن يف صحة وعافية وتوفيق وثبات وهداية وأمن وأمان   ينصر عباده املؤمنني،
 :مسائلإىل عدة  قسمتها    وقد ، مسؤول وأكرم مأمول  
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 تعريف التماثيل :  :   األوىلاملسألة  ۞

ت الشيء ابلشيء، إذا قدرته على قدره ، ويكون متثيل الشيء ابلشيء مجع متثال: وأصله من: مثلّ لغة :  
 تشبيهاً له.

ًها ابملخلوقات من عباد وحيوان وغريها  اصطالحاً   . : ما يُنحت ُمشب َّ

 . ، والتمثال يطلق على ما تقدم سواء عبد أو مل يعبد والتماثيل : البنات اليت تلعب هبا الصبااي  

 . والتماثيل : األصنام    

 .وقيل : بينهم فرقاً  ، الفرق بني التمثال والصورة : قيل : ال فرق    :   ةثانيال  املسألة۞

 . ، والتمثال : ما كان منحواتً من األجسام  أن التمثال نوع من أنواع الصور    واألقرب :   

 أحكام التماثيل واجملسمات ، له حاالت :  :الثالثة  املسألة۞

 أو صغري أو كبري حجر أو خشب أو حديد ، اجلسم الكامل بكل أعضائه ، سواء من  األوىل :  احلالة  ��
 واألدلة ما يلي : حيواانً وحنوها مما يستمر ويبقى طويالً، فحكمه حمرم  أو ، إنساانً 

 . والنووي    مجاعة من املالكية اإلمجاع ، وقد حكاه  -1

 . قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعلي رضي هللا عنه : ) ال تدع متثااًل إال طمسته (رواه مسلم    - 2

ملسو هيلع هللا ىلص : ) أشد الناس عذاابً يوم القيامة املصورون ( رواه البخاري ، واألصل يف النصوص رسول هللا  قال  -3
 . اليت فيها حترمي الصور تدخل فيها قضية اجملسمات دخواًل أولياً كالنقش ابليد 

، هللا    رسول قال  -4 وصححه  الرتمذي  رواه   ) متاثيل  صورة  وال  فيه كلب  بيتاً  املالئكة  تدخل  )ال   : ملسو هيلع هللا ىلص 
 وأصله يف الصحيحني. 

 ( رواه البخاري.إان ال ندخل كنائسكم من أجل التماثيل اليت فيها الصور)قال:   وورد أن عمر- 5

 . البخاريرواه    وكان ابن عباس يصلي يف الِبيَعة، إال بِيعة فيها متاثيل.-6

مر علي بقوم يلعبون بشطرنج فقال: ما هذه التماثيل اليت أنتم )وعن ميسرة بن حبيب النهدي قال:  - 7
 هلا عاكفون( رواه ابن سعد يف الطبقات . 
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من لثانية :  حلالة اا�� املناسبات  بعض  يف  يصنع  طويالً كما  يدوم  ال  مما  أعضائه  بكل  الكامل  اجلسم 
والبطيخ وحنوها فحكمه التحرمي ، وهو مذهب األئمة األربعة ، ملا تقدم من األدلة احللوى والطني والثلج  

 ، وال تفريق بني الدائم واملؤقت . 

اا�� فهي لثالثة :  حلالة   ، الرأس  الصورة  ألن   ، اتفاقاً  جائزة  فهذه  الرأس كاماًل  دون  الكاملة  الثماثيل 
 كالشجرة. 

ع لرابعة :  حلالة اا�� منه  قطع  الذي  أو التمثال  األايدي  احلياة كقطع  تبقى  العضو  هذا  ذهب  لو  ضو 
 القدمني ويبقى اجلزء األعلى من اجلسم مع الرأس فحكمه حمرم اتفاقاً . 

التمثال الذي قطع منه عضو لو ذهب هذا العضو ال تبقى احلياة معه كبقاء الرأس خلامسة : حلالة اا��
ه فحكمه التحرمي على الصحيح من قويل العلماء مع الصدر وحنوه وقطع اجلزء الذي ال تبقى احلياة بقطع

واملعاصرين   وغريهم  والشوكاين  اخلطايب  واختاره  واحلنابلة  الشافعية  من  مجاعة  مذهب  على ،  وهو  والدليل 
 ذلك ما يلي : 

 ألن فيه مضاهاة خلق هللا . - 1

عناية، واملدح والثناء  عموم النصوص املتقدمة ، والصورة الرأس ، وهي حمل التأمل واجلمال ، والشرف وال-2
 ، وما عداها خبالف ذلك. 

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :) أاتين جربيل فقال: إين كنت أتيتك البارحة فلم مينعين أن أكون دخلت عليك  -3
البيت الذي كنت فيه إال أنه كان يف ابب البيت متثال الرجال، وكان يف البيت قرام سرت فيه متاثيل، وكان 

س التمثال الذي ابلباب فليقطع فليصري كهيئة الشجرة، ومر ابلسرت فليقطع وجيعل يف البيت كلب، فمر برأ
للحسن   وكان ذلك الكلب جرواً   ملسو هيلع هللا ىلصمنه وسادتني منتبذتني توطآن، ومر ابلكلب فيخرج، ففعل رسول هللا  

أو احلسني حتت نضد له فأمر به فأخرج ( رواه الرتمذي وحسنه ، ألنه إذا قطع الرأس وأزيل صار كالشجرة 
 وخرج من كونه من صور ذوات األرواح . ،  

وورد عن ابن ،  (  فليس بصورة  ، فكل شيء ليس له رأس  ، الصورة الرأس ) ، قال:   ةعن أيب هرير -4
 .   ابن أيب شيبة والبيهقي  الطحاوي و ه  روا ، عباس وعكرمة ومجاعة حنوه  
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ورد أن املسور بن خمرمة رضي هللا عنهما دخل على ابن عباس رضي هللا عنهما يعوده من وجع وعليه   - 5
قال وهللا ما علمت به وما   ، قال ما هو قال هذا االستربق  ؟ اي أاب عباس ما هذا الثوب:  برد استربق فقال  

هنى عن هذا حني هنى عنه إال للتجرب والتكرب ولسنا حبمد هللا كذلك   -صلى هللا عليه وسلم    -أظن النيب  
الكانون  ، التصاوير يف  هذه  فما  قال  :  قال  ؟  قال  املسور  خرج  فلما  ابلنار  قد أحرقناها  ترى  انزعوا :  أال 

واقطعوا   عين  الثوب  عباس  رؤوسهذه  أاب  اي  قالوا  التماثيل  مع   :هذه  هلا  أنفق  السوق كان  إىل  ذهبت  لو 
 . د  ( رواه أمح رؤوسها  الرأس قال ال فأمر بقطع

 قال اجلوهري وغريه من أهل اللغة الكانون املؤقد يعين املوضع الذي توقد فيه النار. 

والوثنيني بتلك التماثيل واجملسمات فيه شبه أبهل اجلاهلية األوىل من املشركني  أن تزيني البيوت وحنوها  - 6
 وما عليه أهل العصر اليوم من الكفار ،ويفتخرون هبذا ، وقد هني عن التشبه هبم . 

 صناعة لعب األطفال اجملسمة ، وهي نوعان : لسادسة :  احلالة  ا��

هللا  :    األوىل�� خللق  املشاهبة  فيها  ليست  اليت  والقطن  اخلرق  من  وحنوه ،ما كان  الوجه  معامل  كممحو 
ودليله   الفقهاء  فحكمها على الصحيح جائز، وهو مذهب مجهور ، وهو استثناء مما تقدم من التحرمي ، 

أن عائشة رضي هللا عنها ملا كانت صغرية دخل عليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهي تلعب بتماثيل اخليل من اخلرق )  :
(رواه البخاري ، وحلاجة   ملسو هيلع هللا ىلص وحديث : ) كنت ألعب ابلبنات عند الرسول  ،  رواه أبوداود  (فضحك وأقرها  

 األطفال للتسلية ملثل ذلك ،ولتمرين البنات على حضانة األطفال وتربية األطفال . 

ما كان من البالستيك واخلشب واحلديد وحنوه فهذا مما اختلف فيه املعاصرون فقيل : ابجلواز :    ةالثاني��
 اجلواز ابلشروط التالية : :  واألقرب  ،  وقيل : ابلتحرمي  

والصنع - 1 األنيق،  املنظر  من  وهلا  اعتبار،  بكل  اتمًة  صوراً  فتكون  واملشاهبة  التفاصيل  دقيقة  تكون  أال 
" قال هللا تعاىل:  ) الدقيق، كخلق هللا فهذه ال جتوز ، للمضاهاة واملشاهبة خبلق هللا ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ( رواه البخاري. "ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية

 وألن احلاجة تقدر بقدرها . وألن القياس يكون على الوجه املنصوص عليه وما يف حكمه وما شاهبه ،  

 .  م  وتكرّ   أن تكون ممتهنة يف موضعها فال تعلق وتوضع على الرفوف- 2
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حكمه  :  السابعةحلالة  ا�� يف  وما  للتعليم  هذه  اجملسمات  وكليات   إذا كانت  املستشفيات  يف  هو  كما 
 .   ، والضرورات تبيح احملظورات  فهذا جائزواجلهات األمنية    الطب

 العضو املستقل كاليد والرجل فهذه جائزة ، وال تدخل يف التماثيل .   :   ثامنةلاحلالة  ا��

 

 احلكمة من حرمة التماثيل :   :الرابعة    املسألة۞

 خشية كوهنا تعبد من دون هللا ، فسداً للذريعة منعت . - 1

 مضاهاة خلق هللا . - 2

 كراهة املالئكة لذلك ، - 3

، وهي التشبه  ، لعموم املنع والغاية منوالتشبه ال يشرتط فيه القصد  ،  التشبه ابلكفار وأهل األواثن  -4
 . جمرد احملاكاة  

 وغريها من احلكم والعلل . ،  اإلسراف واملباهاة  -5

 : حكم الصالة يف مكان فيه هذه التماثيل   :  امسة اخل  املسألة۞

 . واحلنابلة  والشافعية  املالكية  احلنفية و يكره ، وتصح الصالة ، وهو مذهب    القول األول : 

 ورواية عند احلنابلة واختاره ابن تيمية. الصالة ، وبه قال بعض الشافعية   منع  القول الثاين : 

،  مينة أو يسرة، سواء كانت يف األمام أو اخللف أو   ملا تقدم من األدلة يف احلالة األوىل  ، الثاين  :الراجح
 . ، وهللا أعلم  وفعل الصحابة حيث مل يرد منهم ختصيص جهة دون األخرى،  إلطالق النصوص  

 هل تصح الصالة حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :   :   سادسةال  املسألة۞

 تصح ، وهو مذهب األئمة األربعة .   القول األول : 

 ال تصح ، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية .   الثاين : القول  

 تصح ، ألن اجلهة منفكة بني الصالة وبني حرمة التماثيل .  الراجح :
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والشافعية  املالكية  احلنفية و وقد نص    ،حكم بيعها : كل ما حرم اقتناؤه حرم بيعه وشراؤه:  بعةسا ال  املسألة۞
 . اجلواز فتصنيعه جائز  منها  ، وما كان حكمه واحلنابلة على حرمة تصنيعها  

يف كثري من حمالت بيع املالبس تعرض املالبس على دمى على شكل امرأة أو رجل وحنوها وهذه األصنام 
اإل حبجم  الكامل  تكون  حمرم،  نسان  أمر  إذا كانت   ،وهذا  إال  الدمى  هذه  على  املالبس  عرض  جيوز  فال 

 . مقطوعة الرأس، كما تقدم  

 حكم صناعتها ينبين على حكمها وحكم الغرض منها ، وقد تقدم ذلك .   :   ثامنةاملسألة ال۞

الشافعية املالكية و ، وقد نص عليه    يف الوليمة اليت فيها التماثيلتسقط إجابة الدعوة    :  تاسعةاملسألة ال۞
وإنزاهلا  ،    واحلنابلة رؤوسها  قطع  استطاع  إن  ذلك كرهوقالوا  ميكنه  مل  وإن  وجلس  قبل ،  فعل  هبا  علم  وإن 

 .، وهلم تفاصيل ، ليس املقام لبسطها  الدخول كره الدخول وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فال أبس هبا

  حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : األماكن اليت فيها متاثيل   حكم دخول  :  عاشرةاملسألة ال۞

 . ، لعدم الدليل املانع    أمحد واختاره ابن قدامةجيوز ، وهو مذهب   القول األول : 

 يكره ، وهو مذهب املالكية .   القول الثاين : 

، وهو مذهب الشافعية    القول الثالث : عليه السالم مل   ألن املالئكة ال تدخله،  التحرمي  ، وألن جربيل 
 . يدخل بيت النبوة بسبب وجود التمثال  

ودعا ، )  ( البيت فرجع   ورأى ابن مسعود صورة يف )    الثالث ، ملا تقدم ،وملا ورد يف البخاري :    :الراجح
عليه النساء، فقال: من كنت   على اجلدار، فقال ابن عمر: غلبنا  البيت سرتاً   ابن عمر أاب أيوب، فرأى يف 

 فإن خشي يف رجوعه مفسدة  (  ، فرجعأخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، وهللا؛ ال أطعم لكم طعاماً 
 .1 ، وحيقق املقصود ، من دون مفسدة أكرب   اإلنكار ما يستطيعهالنصح و أن يستعمل من درجات فعليه  

 
 (  59/ 2المحيط البرهاني ، الذخيرة للقرافي ، الحاوي ، مطالب أولي النهى، فتح الباري ، الفتاوى الكبرى البن تيمية )  1

 أحكام التصوير في الفقه لمحمد واصل ، موسوعة الفقه الكويتية ، 
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أخرياً : لنتفقد بيوتنا من تلك التماثيل واجملسمات وخنرجها ، لتكون موطناً مباركاً حتل فيه املالئكة     
،وتطرد ومتنع منه اجلن و الشياطني ، وقد تسلطت على كثري من الناس وآذهتم، وال حول وال قوة إال ابهلل 

 أهل العلم تبيني حكمها و التحذير من ذلك ، وبيان مفاسدها وآاثرها  .  وعلى،  العلي العظيم  

وصالحاً      رضاك  اللهم   ، ملسو هيلع هللا ىلص   املرسلني  سيد  سنة  وفق  الدين  يف  فقهنا  وطهارة   وثبااتً   اللهم  لقلوبنا 
 على لنفوسنا وذرايتنا ، ونصراً وعزاً لإلسالم واملسلمني وبالدان وبالد املسلمني ووالهتا ، ومجعاً للمسلمني

 هداك ، وهالكاًً للظاملني املعتدين .

 وإىل لقاء آخر يسره هللا مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى . 

 إاّن على الِبعاِد والتفرِق              لَنلتقي ابلذكِر إن مل نَلتق                   

                                                                                                                      

 كتبه/فهد بن حيىي العماري 

 اإلله مكة املكرمة حرسها  

 هـ1442/ 8/    29                                                                                  

Famary1@ gmail. Com 
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https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view
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