حكم استعمال
الدمى لعرض
المالبس
النسائية
نشرة أعدها
األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة
أستاذ الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
إصدار لجنة رعاية مقابر المسلمين في
بيت المقدس فلسطين
 2418هـ
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن
به ونتوكل عليه ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد

أن محمداً عبده ورسوله صلى هللا عليه
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين.
وبعد ،فهذه نشرة متعلقة ببيان حكم عرض
المالبس النسائية على الدمى أو ما يعرف
ب ( المنيكان ).
وأصل هذه النشرة فتوى أجبت فيها على
سؤال أحد التجار ،وقد نشرت في كتاب
فقه التاجر المسلم وآدابه والذي صدر قبل
عامين ،وقد رغب بعض األخوة الكرام في
طبع وتوزيع هذه النشرة على التجار لتعم
الفائدة .ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن ينفعنا
بما علّمنا وأن يف ّقهنا في الدين إنه سميع
قريب .وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا
رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيت المقدس  /الخامس من رمضان
1241هـ وفق 4221/9/11م.
بسم هللا الرحمن الرحيم
يقول السائل :يقوم بعض أصحاب
المحالت التجارية التي تبيع المالبس
النسائية بعرض المالبس الداخلية للنساء
على مجسمات في محالتهم ،ومنهم من
لنساء يلبسن
يعرض صوراً إباحية
ٍ
المالبس الداخلية في أوضاع مخزية،
1

ويرى هؤالء التجار أن هذه وسيلة
لتسويق بضائعهم فما قولكم في ذلك ؟
الجواب :من الضوابط الشرعية التي
تحكم العمل في التجارة تحريم االتجار
والعمل بالمحرمات سواء كان ذلك بانتهاك
محرم أو ترك واجب .يقول هللا تعالىَ :يا
ِين َءا َم ُنوا َال ُت ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوالُ ُك ْم َو َال
أَ ُّي َها الَّذ َ
ك
أَ ْو َال ُد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َّ ِ
ك َفأُولَ ِئ َ
هللا َو َمنْ َي ْف َع ْل َذلِ َ
ونسورة المنافقون اآلية .9
ُه ُم ْال َخاسِ ُر َ
ومن األمور المحرمة استعمال الصور
اإلباحية في ترويج البضائع فمن المعلوم
عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد،
قال اإلمام العز بن عبد السالم:للوسائل
أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل
المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى
أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل) قواعد
األحكام  .24/1فوسيلة المحرم محرمة أي
إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام .فالصور
اإلباحية التي تشتمل على الفحشاء والمنكر
محرمة وال يجوز استعمالها في ترويج
البضائع وكذلك التماثيل التي يستعملها
التجار لعرض المالبس عليها والمسماة (
المنيكان ) فهذه تعتبر من التماثيل المحرمة
شرعاً ،فقد ورد عن أبي الهياج األسدي

قال:قال لي علي بن أبي طالب رضي هللا
عنه:أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال تدع تمثاالً
إال طمسته ،وال قبراً مشرفا ً إال سويته)
رواه مسلم ،وإن عرض المالبس النسائية
الداخلية عليها يضيف منكراً إلى منكر ،فال
يجوز استعمالها في عرض المالبس
وخاصة المالبس الداخلية للنساء لما يترتب
على ذلك من مفاسد كثيرة ففي ذلك فتنة
للرجال وخاصة الشباب منهم .ويضاف
إلى ما سبق أن عرض المالبس الداخلية
للنساء على هذه المجسمات وهي على
شكل امرأة فيه امتهان للمرأة وكرامتها
واحتقار لها ومتاجرة بجسدها حيث إن
جسم المرأة يستغل أبشع استغالل لكسب
المال.
ومما يدل على تحريم هذا العمل قوله
ان
اإل ْث ِم َو ْالع ُْد َو ِ
تعالىَ :و َال َت َع َاو ُنوا َعلَى ْ ِ
سورة المائدة اآلية .4
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه
هللا[:وهذا النهي يقتضي التحريم] المغني
 .141/2فال شك أن نشر الصور اإلباحية
المشار إليها فيه نشر للفساد والرذيلة وفيه
إثارة للشهوات وكل ذلك داخل في باب

التعاون على اإلثم والعدوان.كما إنه يدخل
في إشاعة الفاحشة بين الناس وهذا من
ِين
كبائر الذنوب ،قال هللا تعالى:إِنَّ الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا
يع ْال َفا ِح َش ُة فِي الَّذ َ
ُّون أَنْ َتشِ َ
ُي ِحب َ
لَ ُه ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم فِي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخ َِر ِة سورة
النور اآلية .19
إذا تقرر تحريم عرض المالبس الداخلية
للنساء على التماثيل المجسمة (المانيكان)
وكذلك تحريم ترويج تلك المالبس عبر
الصور اإلباحية فإني أنبه التجار الذين
يستعملون هذه الوسائل المحرمة بأنهم
يدخلون بعملهم هذا ضمن دائرة الكسب
الحرام ،والكسب الحرام نوع من أكل
السحت ،قال هللا تعالىَ :و َمنْ ي ُِر ِد َّ
هللاُ ِف ْت َن َت ُه
ِين لَ ْم
َفلَنْ َتمْ ل َِك لَ ُه م َِن َّ ِ
ِك الَّذ َ
هللا َش ْي ًئا أُولَئ َ
ي ُِر ِد َّ
هللاُ أَنْ ي َ
ُطه َِّر قُلُو َب ُه ْم لَ ُه ْم فِي ال ُّد ْن َيا
خ ِْز ٌ
ي َولَ ُه ْم فِي ْاآلخ َِر ِة َع َذابٌ َعظِ ي ٌم
تسورة
ون لِلسُّحْ ِ
ُون ل ِْل َك ِذ ِ
ب أَ َّكالُ َ
َسمَّاع َ
المائدة اآلية .24
وقال هللا تعالىَ :و َت َرى َكثِيرً ا ِم ْن ُه ْم
ان َوأَ ْكل ِِه ُم
ارع َ
ُون فِي ْاإلِ ْث ِم َو ْالع ُْد َو ِ
ي َُس ِ
السُّحْ َ
ون سورة
س َما َكا ُنوا َيعْ َملُ َ
ت لَ ِب ْئ َ
المائدة اآلية .44
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ُّون
وقال تعالىْ :لو َال َي ْن َها ُه ُم الرَّ بَّانِي َ
َ
اإل ْث َم َوأَ ْكل ِِه ُم السُّحْ َ
ت
َو ْاألحْ َبارُ َعنْ َق ْول ِِه ُم ْ ِ
ُون سورة المائدة
س َما َكا ُنوا َيصْ َنع َ
لَ ِب ْئ َ
اآلية .46
ون
قال أهل التفسير في قوله تعالى:أَ َّكالُ َ
تأي الحرام وسمي المال الحرام
لِلسُّحْ ِ
سحتا ً ألنه يسحت الطاعات أي يذهبها
ويستأصلها .انظر تفسير القرطبي .116/4
وقال جماعة من أهل التفسير:ويدخل في
السحت كل ما ال يحل كسبه] فتح المالك
 .446/1ومن السحت الربا والغصب
والقمار والسرقة ومهر البغي وثمن الخمر
والخنزير والميتة واألصنام والتماثيل
والصور اإلباحية واألفالم الجنسية وقد
جاء في الحديث عن جابر رضي هللا عنه
قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(:ال
يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم
نبت من سحت كانت النار أولى به) رواه
أحمد والدارمي والبيهقي في شعب اإليمان.
وفي رواية أخرى(:كل جس ٍد نبت من
سح ٍ
ت فالنار أولى به) رواه أحمد
والطبراني والحاكم وغيرهم وقال العالمة
األلباني صحيح .انظر صحيح الجامع
الصغير .161/4

وعن كعب بن عجرة رضي هللا عنه قال:
قال لي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم...(:يا كعب بن عجرة إنه ال يربو
لحم نبت من سحت إال كانت النار أولى
به) رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه
وصححه العالمة األلباني .صحيح سنن
الترمذي .119/1
وعن أبي بكر رضي هللا عنه أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال(:ال يدخل الجنة
ِي بحرام) رواه أبو يعلى والبزار
جسد ُغذ َ
والطبراني في األوسط ورجال أبي يعلى
ثقات وفي بعضهم اختالف قاله الهيثمي في
مجمع الزوائد  .496/12وصححه العالمة
األلباني في صحيح الترغيب والترهيب
 .642/4وغير ذلك من النصوص.
فيا أخي التاجر ابتعد عن الكسب الحرام و
احرص على الكسب الحالل واعلم أن من
الواجبات على المسلم أن ال يأكل إال
الحالل بل إن هللا قدم األكل من الطيبات
على العمل الصالح فقالَ :يا أَ ُّي َها الرُّ ُس ُل
ُكلُوا م َِن َّ
صالِحً ا إِ ِّني ِب َما
الط ِّي َبا ِ
ت َواعْ َملُوا َ
ون َعلِي ٌم.
َتعْ َملـ ُ َ
وفي هذا الزمان تحقق ما أخبر عنه النبي
صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق

المصدوق حيث أخبر أن من الناس من ال
يفرق في كسبه بين حالل وحرام فال يهمه
من أين اكتسب المال وكل ما يهمه أن
يكون المال بين يديه ينفقه كيفما شاء.
فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي
هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال(:يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء
ما أخذ منه أمن الحالل أم من الحرام)
رواه البخاري.
وقد ينسى بعض الناس أنه سيحاسب على
ماله وأنه سيسأل عن هذا المال من أين
اكتسبه وفيما أنفقه؟ فقد ورد في الحديث
عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه
قال(:ال تزول قدما عب ٍد يوم القيامة حتى
يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم
فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله) رواه الترمذي
وقال حسن صحيح ،وصححه العالمة
األلباني .وقد وردت نصوص كثيرة من
كتاب هللا عز وجل ومن سنة النبي صلى
هللا عليه وسلم في الحث على األكل من
ِين
الطيبات منها:قول هللا تعالىَ :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
ت َما َر َز ْق َنا ُك ْم سورة
َءا َم ُنوا ُكلُوا ِمنْ َط ِّي َبا ِ
البقرة آية .114
6

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:قال
الرسول صلى هللا عليه وسلم(:إن هللا طيب
ال يقبل إال طيبا ً وإن هللا أمر المؤمنين بما
أمر به المرسلين فقالَ :يا أَ ُّي َها الرُّ ُس ُل ُكلُوا
َّ
صالِحً ا إِ ِّني ِب َما
م َِن
الط ِّي َبا ِ
ت َواعْ َملُوا َ
ون َعلِي ٌم.
َتعْ َملـ ُ َ
ت
ِين َءا َم ُنوا ُكلُوا ِمنْ َط ِّي َبا ِ
وقالَ :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
َما َر َز ْق َنا ُك ْم ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه
حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)
رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:سئل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر
ما يدخل الناس الجنة فقال(:تقوى هللا
وحسن الخلق ،وسئل عن أكثر ما يدخل
الناس النار فقال الفم والفرج) رواه
الترمذي وقال حديث صحيح غريب
وحسنه العالمة األلباني في صحيح
الترغيب والترهيب .611/4
وجاء في الحديث عن عبد هللا بن مسعود
رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه
وسلم قال(:استحيوا من هللا حق الحياء.
قلنا:يا نبي هللا إنا لنستحي والحمد هللا.

قال:ليس ذاك ولكن االستحياء من هللا حق
الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى
وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت
والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحياة
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا  -يعني من
هللا  -حق الحياء) رواه الترمذي وحسّنه
العالمة األلباني .صحيح سنن الترمذي
.499/4
وخالصة األمر أنه يحرم عرض المالبس
الداخلية للنساء على المجسمات المسماة
بالمنيكان ويحرم نشر صور النساء
اإلباحية بالمالبس الداخلية وغيرها وأن
ذلك يدخل في إشاعة المنكرات والفواحش
بين الناس وأن التاجر الذي يستعمل هذه
الوسائل المحرمة لترويج تجارته فإنه
يُدخل في كسبه الحرام.
وهللا الهادي إلى سواء السبيل
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