بسم هللا الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
أجوبة أسئلة
 -1استعمال الصور المرسومة
 -2االنتفاع بالنجس
 -3عمل األجير بنسبة دون أجر معلوم
إلى Mohmad Nawaja
األسئلة:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
هناك ثالثة أسئلة أرجو التكرم بالرد عليها:
 -1حكم الرسم اليدوي ورسم األشكال التي فيها حياة؛ كاإلنسان والحيوان ووضعها في البيوت وتعليقها.
 -2هل يجوز أخذ جين من خنزير مثال جين النمو ووضعه في طعام حالل مثل الخيار للنمو..؟
 -3هذه األيام كثر استخدام كلمة النسبة ،أي إذا بعت هذا الشهر بـ 121111دينار لك نسبة الربع مثال ،وإذا لم تبع
ليس لك شيء ،هل تجوز هذه الحالة؟
وبارك هللا بكم وسدد خطاكم وفتح على أيديكم.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
 -1بالنسبة للرسم اليدوي ورسم األشكال التي فيها حياة...


رسم صور األشخاص والحيوانات الشبيهة بالواقع...

إن هذه ينطبق عليها التحريم الوارد في األدلة ،سواء أكان الرسم بالقلم اليدوي أم كان باستعمال "الفارة" على
الحاسوب "الكمبيوتر" ،فما دام الرسم بالجهد البشري محاكاة لذي روح فالتحريم ينطبق عليه ،أخرج البخاري من
س ِب َناف ٍِخ فِي َها
الرو َح َولَ ْي َ
َّللا ُم َع ِّذ ُب ُه َح َّتى َي ْنفُ َخ فِي َها ُّ
ص َ
ص َّو َر ُ
حديث ابن عباس قال :قال رسول هللا َ « :منْ َ
ور ًة َفإِنَّ َّ َ
ص َن ُعونَ َه ِذ ِه ال ُّ
أَ َب ًدا» .وأخرج من طريق ابن عمر أن رسول هللا  قال« :إِنَّ الَّذِينَ َي ْ
ص َو َر ُي َع َّذ ُبونَ َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة ُي َقال ُ
لَ ُه ْم أَ ْح ُيوا َما َخلَ ْق ُت ْم».


أما حكم اقتنائها ووضعها في البيوت وتعليقها ،فهو كما يلي:

أ -إذا كان وضعها في أماكن العبادة مثل سجادات الصالة أو ستائر المسجد أو دعاية وإعالن للمساجد ،ونحو ذلك...
فهذا حرام ال يجوز ،ومن األدلة على ذلك:
حديث ابن عباس أن الرسول  أبى أن يدخل الكعبة حتى مُحيت الصور التي فيها ،فرفضُ الرسول  دخو َل الكعبة
إال بعد أن محيت الصور هو قرينة على الترك الجازم لوضع الصور في أماكن العبادة ،فيكون دليالً على التحريم
للصور في المساجد:
ص َو َر فِي ا ْل َب ْي ِ
ت َي ْعنِي ا ْل َك ْع َب َة لَ ْم َيدْ ُخلْ َوأَ َم َر ِب َها َف ُم ِح َي ْت».
َّاس «أَنَّ ال َّن ِب َّي  لَ َّما َرأَى ال ُّ
ْن َعب ٍ
أخرج اإلمام أحمد َع ِن اب ِ
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ب -إذا كان وضعها في غير أماكن العبادة ،فإن األدلة الواردة بيّنت أن هذا جائز:
 مع الكراهة ،أي أنه مكروه إن كان وضعها في أماكن لالحترام أو التعظيم كستائر للبيوت أو وسائل إيضاحللمؤسسات الثقافية أو على قمصان تلبس أو ثياب ...أو في المدارس والمكاتب واإلعالنات التي ال عالقة لها بالعبادة،
أو كأن تعلق في صدر الغرفة أو تلبس لتحسين الهيئة ونحو ذلك ...فكل هذا مكروه.
 ومباحة إن كان وضعها في غير أماكن العبادة وفي غير األماكن المحترمة كأن تكون على بساط أرضي يوطأ أوعلى "فرشات" يُنام ويستلقى عليها ،أو وسائد يتكأ عليها ،أو رسومات على األرض ُتداس أو نحوها ...فكل هذا مباح.
ومن األدلة على ذلك:
 حديث أبي طلحة عند مسلم بلفظ سمعت رسول هللا  يقول« :ال تدخل المالئكة بيتا ً فيه كلب وال صورة» وفيطريق رواها مسلم أنه قال« :إال رقما ً في ثوب» فهذا يدل على استثناء الصورة المرقمة في ثوب،
رواية من
ٍ
ومفهومه أن المالئكة تدخل البيت الذي فيه رقم في ثوب أي صورة مرسومة رسما ً.
وهذا يعني أن الصورة المستوية "رقما ً على ثوب" جائزة ألن المالئكة تدخل البيت الذي فيه صور مستوية .ولكن
وردت أحاديث أخرى ُتبيّن نوع هذا الجواز:
 حديث عائشة رضي هللا عنها الذي أخرجه البخاري َقا َل ْت« :د ََخل َ َعلَ َّي ال َّن ِب ُّي َ وفِي ا ْل َب ْي ِ
ص َو ٌر َف َتلَ َّونَ
ت ق َِرا ٌم فِي ِه ُ
وتلون وجه الرسول
س ْت َر َف َه َت َك ُه» والقرام نوع من الثياب ،وكان موضوعا ً كساتر على باب البيتُّ ،
َو ْج ُه ُه ُث َّم َت َن َاول َ ال ِّ
 ونزع الستار هو بمثابة طلب ترك لوضع الستار على الباب إذا كان فيه صور ،فإذا ضُّم هذا مع جواز دخول
المالئكة البيت الذي فيه صور "رقما ً على ثوب" ،فإنه يدل على أن طلب الترك غير جازم ،أي مكروه ،وألن مكان
الصور هذا كان في ستار منصوب على الباب ،وهو مكان محترم ،فإذن وضع الصور في مكان محترم مكروه.
س ْت ِر ُي ْق َط ْع َف ُي ْج َعل َ ِم ْن ُه
 حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد من قول جبريل عليه السالم للرسول َ « :و ُم ْر ِبال ِّان ُت َ
وطآ َ ِن» ،فجبريل قد أمر الرسول  بإزالة الستر عن المكان المحترم ،وعمل وسادتين منه توطآن.
ِو َ
سا َد َت ِ
وهذا يعني أن استعمال الصور المرسومة من آخرين في أماكن غير محترمة مباح.
 -2أخذ جين من خنزير ،وتغذية النباتات به لزيادة نموها ،كاستعماله في تنمية الخيار وغيره ،فهو ال يجوز ،وذلك
لألدلة التالية:


الخنزير حرام ،وهو نجس لألدلة التالية:

َّللا
ير َو َما أ ُ ِهل َّ ِب ِه لِ َغ ْي ِر َّ ِ
َّللا َف َم ِن ْ
اٍ َو َال َعا ٍد َف َال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ َّ َ
 ﴿إِ َّن َما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت َة َوال َّد َم َولَ ْح َم ا ْل ِخ ْن ِز ِاض ُط َّر َغ ْي َر َب ٍ
َغفُو ٌر َرحِي ٌم﴾.
َّللا بِ ِه.﴾ ...
ير َو َما أ ُ ِهل َّ لِ َغ ْي ِر َّ ِ
 ﴿ ُح ِّر َم ْت َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َولَ ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِز ِهللا َ فقُ ْل ُ
 أخرج الطبراني في الكبير َعنْ أَ ِبي َثعْ لَ َب َة ْال ُخ َشنِيِّ َ ،قا َل :أَ َتي ُض أَهْ ِل
ت َيا َرسُو َل ِ
ْت َرسُو َل ِ
هللاَ :وأَ َنا فِي أَرْ ِ
ُون فِي َها ْال َخمْ َر َفآ ُك ُل فِي َها َوأَ ْش َربُ ...؟ ُث َّم َقا َل َ ...« :وإِنْ َو َجدْ َت َعنْ
ْال ِك َتا ِ
ير َو َي ْش َرب َ
ون فِي آ ِن َيت ِِه ْم ْال ِخ ْن ِز َ
ب َو ُه ْم َيأْ ُكل ُ َ
ضا َ
شدِيدًا ُث َّم ُكلْ فِي َها» أي إن احتجت لها ولم
ض َها ِبا ْل َم ِ
اء َر ْح ً
ار َح ْ
ار ِغ ًنى َف َال َتأْ ُكلْ فِي َهاَ ،وإِنْ لَم َت ِجدْ ِغ ًنى َف ْ
آنِ َي ِة ا ْل ُك َّف ِ
تجد غيرها ،فاغسلها غسالً جيداً ،وهذا يدل على نجاسة الخمر والخنزير ما دامت تحتاج إلى غسل لتطهيرها .وفي
رواية للدارقطني يذكر الرسول  أن غسلها بالماء هو تطهير لها ،وهو داللة صريحة على نجاسة الخنزير والخمر،
وهذه رواية الدراقطني:
ُْ
ْ
َ ْ
ْن أَرْ َطا َةَ ،عنْ
ِيم بْنُ ُسلَ ْي َم َ
اج ب ِ
َح َّدث َنا ال ُح َسيْنُ بْنُ إِسْ مَاعِ ي َل ،نا َسعِي ُد بْنُ َيحْ َيى األ َم ِويُّ  ،نا َع ْب ُد الرَّ ح ِ
انَ ،ع ِن ال َحجَّ ِ
هللا إِ َّنا ُن َخال ُ
يسَ ،ع ِن ْال ُخ َشنِيِّ َ ،قا َل :قُ ْل ُ
ْس َل َنا قُ ُدو ٌر َو َال آ ِن َي ٌة َغ ْي ُر
تَ :يا َرسُو َل َّ ِ
ِين َولَي َ
ِط ْال ُم ْش ِرك َ
ُولَ ،عنْ أَ ِبي إِ ْد ِر َ
َم ْكح ٍ
اء َفإِنَّ ا ْل َما َء َط ُهو ُرهَا ُث َّم ْ
اط ُب ُخوا فِي َها»
ضوهَا بِا ْل َم ِ
ار َح ُ
اس َت َط ْع ُت ْم َفإِنْ لَ ْم َت ِجدُوا َف ْ
اس َت ْغ ُنوا َع ْن َها َما ْ
آ ِن َيت ِِه ْمَ ،قا َلَ :ف َقا َلْ « :
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وهو نص صريح بأن الخمر والخنزير من النجاسات ،فالرسول  يقول « َفإِنَّ ا ْل َما َء َط ُهو ُرهَا».


واالنتفاع بالنجس هو حرام كذلك ،ومن األدلة:

يي َّ
َّللا
هللا ُ َع ْن ُه َميا أَ َّني ُه َسيم َِع َرسُيو َل َّ ِ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا َرضِ َ
هللا َ يقُيو ُل َعيا َم ْال َفي ْت ِح َوه َُيو ِب َم َّكي َة «إِنَّ َّ َ
 أخرج البخاري َعنْ َج ِاب ِر ب َِّللا أَ َرأَ ْي َت ُ
سحفُنُ
سول َ َّ ِ
شح ُحو َم ا ْل َم ْي َتح ِة َفإِ َّن َهحا ُي ْطلَحى ِب َهحا ال ُّ
ص َن ِام َفقِيل َ َيا َر ُ
ير َو ْاألَ ْ
َو َر ُ
سولَ ُه َح َّر َم َب ْي َع ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي َت ِة َوا ْل ِخ ْن ِز ِ
َّللا ُ ا ْل َي ُهحو َد إِنَّ َّ
َّللا ِ ع ْنح َد َذلِح َك َقا َتحل َ َّ
َّللاَ لَ َّمحا
سحول ُ َّ ِ
اس َف َقال َ َال ه َُو َح َرا ٌم ُث َّم َقحال َ َر ُ
صبِ ُح بِ َها ال َّن ُ
َو ُيدْ هَنُ بِ َها ا ْل ُجلُو ُد َو َي ْس َت ْ
َح َّر َم ُ
ش ُحو َم َها َج َملُوهُ ُث َّم َبا ُعوهُ َفأ َ َكلُوا َث َم َن ُه».
هللا 
اع َخمْ رً اَ ،ف َقا َلَ :قا َت َل هللاُ َسم َُر َة ،أَ َل ْم َيعْ َل ْم أَنَّ َرسُو َل ِ
َّاسَ ،قا َلَ :ب َل َغ ُع َم َر أَنَّ َسم َُر َة َب َ
ْن َعب ٍ
 وأخرج مسلم َع ِن اب َِقا َل« :لَ َعنَ َّللاُ ا ْل َي ُهودَُ ،ح ِّر َم ْت َعلَ ْي ِه ُم ال ُّ
ش ُحو ُمَ ،ف َج َملُوهَاَ ،ف َبا ُعوهَا».
 وأخرج أبو داود َعنْ أَ ِبي َِّّللا َح َّر َم ا ْل َخ ْم َر َو َث َم َن َها،
الز َنادَِ ،ع ِن ْاألَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبي ه َُري َْر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ قا َل« :إِنَّ َّ َ
ير َو َث َم َن ُه».
َو َح َّر َم ا ْل َم ْي َت َة َو َث َم َن َهاَ ،و َح َّر َم ا ْل ِخ ْن ِز َ
وهذه األدلة تبين حرمة االنتفاع بالنجس ،ولذلك فال يجوز أخذ جين من خنزير وتغذية النباتات به لزيادة نموها،
كاستعمالها في تنمية الخيار وغيره ،فهو ال يجوز لحرمة االنتفاع بالنجس.
سا مِنْ ُع َر ْي َن َة
وال يقال إن هذا كالدواء الذي يجوز بالنجس مع الكراهة لما رواه البخاري من طريق أنس « :أَنَّ َنا ً
ص َد َق ِة َف َي ْ
ش َر ُبوا مِنْ أَ ْل َبانِ َها َوأَ ْب َوالِ َها ،»...ال يقال ذلك ألن
سول ُ َّ ِ
َّللا  أَنْ َيأْ ُتوا إِ ِبل َ ال َّ
ص لَ ُه ْم َر ُ
اج َت َو ْوا ا ْل َمدِي َن َة َف َر َّخ َ
ْ
تنمية المزروعات ال تقع تحت مدلول كلمة الدواء .عليه فال يصح استعمال جين من خنزير لتنمية النباتات.
 -3األجير الذي يعمل عند تاجر في محل بيع ،ال بد أن تكون أجرته معلومة ،ويجوز أن يضاف إليها نسبة من
المبيعات ،فتكون أجرته مثالً  111في الشهر مضافا ً إليها  %11من مبلغ المبيعات التي يبيعها.
أما أن تكون أجرته فقط نسبة من المبيعات ،أي إذا باع يأخذ  %11وإن لم يبع فال يأخذ شيئاً ،فهذه مسألة فيها
أقوال ...والذي أرجحه في المسألة هو أن العمل أجيراً عند آخر بأن يبيع له في محله التجاري ويكون أجره نسبة
مما يبيعه ،أي إذا باع أخذ نسبة من المبيع ،وإن لم يبع ال يأخذ شيئاً ،هذا ال يجوز في الراجح عندي ،ألن األجير
يجب أن تكون له أجرة معلومة ...ويمكن أن يضاف لها نسبة من المبيعات ،ولكن ال يجوز أن تكون أجرة األجير
بنسبة ما يبيعه ،فإذا باع فيأخذ أجراً "نسبة" وإن لم يبع ال يأخذ أجراً...
وذلك لألدلة التالية:
يراَ ،ف ْل ُي ْعل ِْم ُه أَ ْج َرهُ».
ج ً
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه َعنْ أَ ِبي ه َُري َْر َةَ ،وأَ ِبي َسعِيدٍَ ،ق َاالَ « :م ِن ْ
اس َتأْ َج َر أَ ِ
ف َع َرقُ ُه».
وأخرج البيهقي في السنن الصغير َعنْ أَ ِبي ه َُري َْر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ير أَ ْج َرهُ َق ْبل َ أَنْ َي ِج َّ
هللا « :أَ ْعطِ ْاألَ ِج َ
وعليه فإن األجير يجب أن يكون له أجر على عمله ،وال يصح أن يعمل عمالً عند آخر دون أجر .هذا هو الراجح
لدي في هذه المسألة ،وَّللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 18من جمادى األولى 1331هـ
الموافق 2113/13/11م
رابط الجواب من صفحة األمير على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.1544332
08058098/272988309535920/?type=1
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