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عنيد كلية الشريعة والقانون األسبق
عضو جمنع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل الذي أرسل أنبياءه ورسلو ذلداية العادلْب ،والصالة والسالم على سيدنا زلمد اذلادي باحلق إٔب
الصراط ادلستقيم ،وعلى صحابتو الغر ادليامْب وآل بيتو الطاىرين والتابعْب ذلم بإحسان إٔب يوم الدين  ،أما
بعد
فقد شرفِب رلمع الفقو اإلسالمي الدوٕب بدعوٌب للمشاركة ُب أعمال مؤٛبر رللس اجملمع ُب دورتو احلادية
والعشرين وتكليفي بكتابة ٕبث ُب موضوع "٘بسيد األنبياء والصحابة ُب األعمال الفنية".
ونظراً ألمهية ادلوضوع ال سيما ُب الوقت احلإب ،ومع انشغإب بدنياي فقد استعنت باهلل – سبحانو وتعأب

ومن اهلل بو علي.
– وكتبت ما تيسر ٕب ّ
أىمية الموضوع

تتجلى أمهية ادلوضوع ُب اإلسهام ُب ادلشاركة ُب رد اذلجمة الشديدة على ثوابت اإلسالم وزلاولة اخَباقها
ُب ىذا اجلانب ،حيث تعالت األصوات واألبواق من بعض ادلسلمْب وغّبىمٕ ،بسن نية أو بسوئها مطالبة
بضرورة تشخيص أنبياء اهلل – عليهم السالم – وصحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – وإظهار صور
أشخاصهم و٘بسيد ذواهتم بدعوى نشر أفكارىم ومبادئهم ،وتعظيم شأهنم ،وٚبليد ذكرىم وىي ذات األفكار
الٍب أسهمت ُب اجلاىلية ُب نشر عبادة اإلصنام وساعد على ارتفاع ىذه األصوات وتضخمها بعض اجلهات
ادلشبوىة الٍب تنفق مليارات الدوالرات لنشر أفكارىا وتنفيذ سلططاهتا وقد بلع الطعم عدد من ادلسلمْب ُب دول
العآب اإلسالمي ،وشرعوا ُب تنفيذ أعمال ٘بسد أشخاص بعض األنبياء عليهم السالم وبعض أصحاب رسول
اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – شلا يدعو كل مسلم سللص للمساعدة ُب رد ىذه اذلجمة ووقف ىذه ادلوجة
والتصدي ذلا.
ومن ىنا فقد شعرت أن اإلسهام ُب ىذا ادلؤٛبر – فضالً عن كونو عمالً علمياً – ىو عبادة هلل سبحانو
وتعأب ودفاع عن دين اهلل ،وتوضيح ألحكامو حٌب يفيق ادلطالبون بذلك نتيجة تأثرىم ببعض الثقافات
األخرى.
خطة البحث
أعاِب ىذا ادلوضوع ُب نقاط كالتإب:
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أأوً:

توضيح مكانة األنبياء – عليهم السالم – أصحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو أسلم –
أتفردىم ببعض األحكام أإرساء فكرة تميزىم عن غيرىم.

ولذلك أتكلم عن فضل األنبياء وعصمتهم واألحكام اخلاصة هبم وحقوقهم على ادلسلمْبٍ ،ب أٙبدث ُب
فضل الصحابة – رضوان اهلل عليهم – وعدالتهم.
انياً :أبين حكم تجسيد األنبياء أالصحابة.
فأٙبدث عن حكم التصوير عموماً بالرسم اليدوي أو الفرجون أو بآلة تصوير أو طابعة أو بالنحت ٍب

أٙبدث ُب بيان حكم ٘بسيد األنبياء والصحابة بالنحتٍ ،ب بالرسمٍ ،ب بتمثيل أدوارىم.

وقبل احلديث ُب ذلك أذكر بعض ادلصطلحات الٍب استعملت ُب البحث ،مسبوقة ٗبقدمة للبحث،
وأختمو ٖباٛبة أذكر فيها نتائج البحث ٍب أورد مراجعو.
واهلل أسأل أن ينفع بو وأن جيزي من اقَبح ادلوضوع خّب اجلزاء وأن يوفق القائمْب على األمر دلا فيو خّب
اإلسالم وادلسلمْب.
واهلل وٕب التوفيق
في حدائق القبة بالقاىرة

أ.د .حامد محمد أبو طالب

شوال 1434ىـ

عميد كلية الشريعة أالقانون األسبق

سبتمبر 2013م

عضو مجمع البحوث اإلسالمية باألازىر الشريف
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مصطلحات
النبي:

لغة :النىب ،والنبئ :إنسان يصطفيو اهلل من خلقو ليوحى إليو بدين وشريعة مجعو أنبياء .1

اصطالحاً" :كل من نزل عليو الوحى من اهلل تعأب على لسان َملَك من ادلالئكة وكان مؤيداً بنوع من
الكرامات الناقضة للعادات".2
الرسول:
لغة :ادلبعوث برسالة تقول أرسلت رسوالً بعثتو برسالة يؤديها فهو فَعُول ٗبعُب مفعول جيوز استعمالو بلفظ
واحد للمذكر وادلؤنث وادلثُب واجملموع وجيوز التثنية واجلمع فيجمع على ُر ُسل بضمتْب ،وإسكان السْب لغة .3
اصطالحاً" :إنسان بعثو اهلل إٔب اخللق لتبليغ األحكام ،والرسول أخص من النىب قال الكلىب والفراء :كل

رسول نىب من غّب عكس".4
الصحابي:

لغة :من لقى النىب صلى اهلل عليو وسلم مؤمناً بو ومات على اإلسالم مجعو صحابو .5

اصطالحاً :اختلف فيمن يوصف بذلك .ذىب أكثر أصحاب الشافعى وأمحد إٔب أن الصحاىب من رأى
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حلظة وإن ٓب يرو عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم وٓب تطل مدة صحبتو
معو.
وقيل إن الصحايب من طالت مدة صحبتو مع الرسول صلى اهلل عليو وسلم وروى عنو.
وقيل الصحايب من لقى النىب صلى اهلل عليو وسلم مؤمناً بو ومات على اإلسالم؛ فيدخل فيمن لقى
من طالت رلالستو لو أو قصرت ومن روى عنو أو ٓب يرو ومن غزا معو أو ٓب يغز ،ومن رآه رؤية وٓب جيالسو،
ومن ٓب يره كالعارض.
وخيرج بقيد اإلديان من لقيو كافراً ولو اسلم بعد ذلك إذا ٓب جيتمع بو مرة أخرى ولو ٚبللت ردة َب
األصح.6
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ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربية ،نبأ.598 ،
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.41/40 ،
ادلصباح ادلنّب ،للفيومي ،رسل .269 ،286
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.41/40 ،
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة ،صحبو.360 ،359 ،
كتاب فضائل الصحابة ،لإلمام أمحد.9/1 ،
3

آل البيت:

لغة :آل الرجل أىلو وعيالو وأتباعو وأنصاره

1

اصطالحاً :اختلفت الكلمة َب ادلراد بآل البيت فقيل آل بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم أزواجو وذريتو
وأقاربو كالعباس وعلى وكل من حرمت عليو الصدقة ،وقيل ادلراد بأىل البيت َب قولو تعأب " إِمَّنَا يُِر ُ
يد اللموُ
ِ ِ
الرجس أَىل الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّرهَرُك ْم تَطْ ِهّباً" 2أزواجو خاصة والبيت ىنا يراد بو ادلسكن وىذا ضعيف،
ب َعْن ُك ُم ِّر ْ َ ْ َ َ ْ
ليُ ْذى َ
ألن اخلطاب بالتذكّب ولو أراد ذلك لقال عنكن.3
التمثيل:
مل الشيء لفالن :صورة لو
مل الشيء بالشيء ٛبثيالً وَٛبثاالً :شبهو بو وقدره على قدرهَ ،
ومث َ
لغة :يقال َمث َ
بكتابة أو غّبىا حٌب كأنو ينظر إليو .4
اصطالحاً :نقل األحداث ادلكتوبة أو ادلعروفة بالتشخيص والتجسيد الذى حياكى صورهتا َب األشخاص
وادلواقف واألقوال واألفعال من قِبل أشخاص مؤىلْب لذلك ومتعاونْب لتحقيقو.5
التصوير:

وص مور الشيء أو الشخص :رمسو على الورق أو احلائط وضلومها
ص موَره جعل لو صورة رلسمةَ ،
لغة :يقال َ

بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير.6

أيضا
صورت لفالن األمر أى وصفتو لو ،والتصور ً
"والتصوير ً
أيضا :ذكر صورة الشيء ،أى صفتو ،يقال ّ
صنع الصورة الٌب ىى ٛبثال الشيء أى ما دياثل الشيء وحيكى ىيئتو الٌب عليها.7"...
اصطالحاً :جيرى على ما جرى عليو َب اللغة.8
الرسم:

لغة :تطلق على معان متعددة منهاٛ :بثيل شيء أو شخص بالقلم وضلوه .9
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ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربية ،آل.30 ،
جزء من اآلية  33من سورة األحزاب.
كتاب التسهيل ،لعلوم التنزيل ،البن جزى.137/3 ،
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربيةَ ،مثَ َل ص .572
اإلجابة عن حكم ٛبثيل أدوار الصحابة ،أ.د /عبد اهلل النجار ص .15
ص َاره ،ص .373
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربيةَ ،
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.93 ،92/12 ،
ادلرجع السابق .93/12
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربيةَ ،ر َمسَت ،ص .263
4

اصطالحاً" :الصورة ادلسطحة أو التصوير ادلسطح إذا كان معموالً باليد وال تسمى الصورة الفوتوغرافية
رمساً بل يقال رمست داراً أو إنساناً أو شجرة" .1
النحت:
لغة :يقال ضلت الشيء قشره وبراه ،وضلت التمثال سواه وأكمل شكلو ،وضلت اجلبل قطع منو .2
اصطالحاً :يقصد بو "األخذ من كتلة صلبة كاحلجر أو اخلشب بأداة حادة كاألزميل أو السكْب ،حٌب
يكون ما يبقى منها على الشكل ادلطلوب فإن كان ما بقى ديثل شيئا آخر فهو ٛبثال أو صورة وإال فال"  ،3قال
ال أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن"  4أى تنجرون والنحت النجارة إشارة إٔب صنعهم لألصنام من
قال اهلل تعأب " :قَ َ
احلجارة واخلشب.5
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ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.95/12 ،
ت ،ص .605
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربيةَ ،ضلَ َ
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.95/12 ،
اآلية  95من سورة الصافات.
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزى .173/3
5

فضل األنبياء
شاءت إرادة اهلل سبحان وتعأب أن يفضل بعض خلقو على بعض ،حيث فضل بُب آدم على كثّب من
سللوقاتو وشرفهم بالعقل والسمع والبصر يفقو بذلك كلو وينتفع بو ويفرق بْب األشياء ،قال تعأبَ " :ولََق ْد َكمرْمنَا
ِ
ب ِِب آدم و َمح ْلنَاىم ُِب الْب ِّرر والْبح ِر ورزقْ نَ ِ
ض ْلنَاىم علَى َكثِ ٍّب ِشلمن خلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ض ًيال" .1
اى ْم م َن الطميِّربَات َوفَ م ُ ْ َ ٰى
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
واصطفى من اآلدميْب أنبياءه وفضلهم على من عداىم من اخللق واختصهم بوصية وجعلهم أمناء على
رساالتو .ووصفهم بأهنم من الصاحلْب الكاملْب َب الصالح وفضلهم على العادلْب ،ورفع درجاهتم َب العلم
ك ُح مجتُنَا آتَ ْي نَ َاىا إِبْر ِاىيم َعلَ ٰىى قَ ْوِم ِو ۚ
واحلكمة وأذلمهم البينات واحلجج فيما يدعون إليو ،قال اهلل تعأبَ " :وتِْل َ
َ َ
ات من نَشاء ۗ إِ من ربمك ح ِك ِ
ٍ
وحا َى َديْنَا ِم ْن
يم َ وَوَىْب نَا لَوُ إِ ْس َح َ
اق َويَ ْع ُق َ
وب ۚ ُك اال َى َديْنَا ۚ َونُ ً
يم َعل ٌ
َ َ َ ٌ
نَْرفَ ُع َد َر َج َ ْ َ ُ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ْب َ وَزَك ِريما َوَْحي َ ٰىٓب
وس ٰىى َوَى ُارو َن ۚ َوَك ٰىَذل َ
وس َ
قَ ْب ُل ۖ َوم ْن ذُِّرريمتو َد ُاو َ
ك َْصل ِزي الْ ُم ْحسن َ
ود َو ُسلَْي َما َن َوأَيُّ َ
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
ِ ِ
و ِعيسى وإِلْياس ۖ ُكلٌّ ِمن ال م ِِ
ِ
ْب"  2وال شك
س َولُوطًا ۚ َوُك اال فَ م
ض ْلنَا َعلَى الْ َعالَم َ
صاحل َ
َ
َ َ ٰى َ َ َ
ْب َ وإ ْمسَاع َ
يل َوالْيَ َس َع َويُونُ َ
ِ
ْب" تدل َب وضوح على أن اهلل فضل األنبياء على العادلْب.
أن قولو تعأب " َوُك اال فَ م
ض ْلنَا َعلَى الْ َعالَم َ

وتشّب بعض اآليات إٔب أن اهلل سبحانو وتعأب يصطفى وخيتار من عباده من يشاء ،ويرفع درجاتو عن
ماس ۚ إِ من اللمو َِمسيع ب ِ
صطَِفي ِم َن الْ َم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َوِم َن الن ِ
صّبٌ"  3ويقول تعأب
بقية خلقو ،قال اهلل تعأب " :اللموُ يَ ْ
َ ٌَ
آل إِب ر ِاىيم و َ ِ
ِ
ْب" .4
اصطََف ٰىى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
"إِ من اللموَ ْ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْب ".5
اصطََفاك َعلَ ٰىى ن َساء الْ َعالَم َ
اصطََفاك َوطَ مهَرك َو ْ
ويقول تعأبَ " :وإِ ْذ قَالَت الْ َم َالئ َكةُ يَا َم ْرَُ إِ من اللموَ ْ

ِ ِ ِ
يم
َواذْ ُك ْر عبَ َادنَا إبْ َراى َ
َ وإِن ُمه ْم ِعْن َدنَا لَ ِم َن

وَب سورة (ص) يعد أن ذكر اهلل تعأب داود وسليمان وأيوب يقول تعأب" :
ُوٕب ْاألَي ِدي و ْاألَبصا ِر  إِنما أَخلَصن ِ ِ
ص ٍة ِذ ْكَرى الدما ِر
َوإِ ْس َح َ
ْ َْ ُ
اى ْم ٖبَال َ
وب أ ِ ْ َ ْ َ
اق َويَ ْع ُق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْب ْاأل ْ ِ
َخيَا ِر".6
يل َوالْيَ َس َع َوذَا الْك ْف ِل ۖ َوُكلٌّ م َن ْاأل ْ
صطََف ْ َ
الْ ُم ْ
َخيَار َ واذْ ُك ْر إ ْمسَاع َ
ِ
وَب قولو تعأب " أ ِ
صا ِر " إشارة إٔب ما يتميزون بو من قوهتم َب األعمال الصاحلة وقوة
ُوٕب ْاألَيْدي َو ْاألَبْ َ
اى ْم "
فهمهم وكثرة عملهم أو أشارة إٔب النعم الٌب أسداىا اهلل إليهم من النبوة والفضيلة .وقولو " إِنما أ ْ
َخلَ ْ
صنَ ُ
تصريح من اهلل تعأب بأنو جعلهم خالصْب لو دون غّبىم .7
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سورة اإلسراء اآلية  ،70وانظر تفسّب ابن كثّب .55/3
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كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزى.187/3 ،
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اىا
وَب سورة األنعام بعد أن ذكر اهلل تعأب قصة سيدنا إبراىيم مع قومو ،قال تعأب " َوتِْل َ
ك ُح مجتُنَا آتَْي نَ َ
ات من نَشاء ۗ إِ من ربمك ح ِك ِ
ِ ِ
ٍ
ِِ
وب ۚ ُك اال
يم َ وَوَىْب نَا لَوُ إِ ْس َح َ
اق َويَ ْع ُق َ
يم َعل ٌ
َ َ َ ٌ
يم َعلَ ٰىى قَ ْومو ۚ نَ ْرفَ ُع َد َر َج َ ْ َ ُ
إبْ َراى َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ك
وس ٰىى َوَى ُارو َن ۚ َوَك ٰىَذل َ
وس َ
وحا َى َديْنَا م ْن قَ ْب ُل ۖ َوم ْن ذُِّرريمتو َد ُاو َ
ود َو ُسلَْي َما َن َوأَيُّ َ
َى َديْنَا ۚ َونُ ً
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
ِ ِ
َْصل ِزي الْمح ِسنِْب  وَزَك ِريما وَحيٓب و ِعيسى وإِلْياس ۖ ُكلٌّ ِمن ال م ِِ
اعيل َوالْيَس َع َويُونُس َولُوطًا ۚ
صاحل َ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ٰى َ َ ٰى َ َ َ
ْب َ وإ ْمسَ َ َ
َ
ض ْلنَا علَى الْعالَ ِمْب  وِمن آبائِ ِهم وذُِّرريماهتِِم وإِخواهنِِم ۖ واجتَب ي نَاىم وى َدي نَاىم إِ َ ٰىٔب ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم 
َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ْ َ َْ ْ
َوُك اال فَ م َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ط عْن هم ما َكانُوا ي عملُو َن  أُوٰىلَئِ م ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ين
َ
ٰىَذل َ
ك ُى َدى اللمو يَ ْهدي بو َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَاده ۚ َولَ ْو أَ ْشَرُكوا َحلَبِ َ َ ُ ْ َ
َْ َ
ك الذ َ
احلكْم والنُّب موَة ۚ فَِإ ْن ي ْك ُفر ِهبا ٰىىؤَال ِء فَ َق ْد ومك ْلنا ِهبا قَوما لَيسوا ِهبا بِ َكافِ ِرين  أُوٰىلَئِ م ِ
ِ
ين
َ
َ ْ َ َُ
آتَْي نَ ُ
َ َ َ ًْ ْ ُ َ
اى ُم الْكتَ َ
اب َو ُْ َ َ ُ
ك الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْب" .1
َجًرا ۖ إِ ْن ُى َو إِمال ذ ْكَر ٰىى ل ْل َعالَم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو أ ْ
َى َدى اللموُ ۖ فَبِ ُه َد ُاى ُم اقْ تَد ْه ۗ قُ ْل َال أ ْ
وواضح ٛباما من ىذه اآليات أن اهلل سبحانو وتعأب أذلم احلجة لسيدنا إبراىيم ورفع درجتو ،واهلل
سبحان وتعأب يرفع درجات من يشاء ،وىدى أنبياءه وجعلهم مجيعا من الصاحلْب ،كما صرحت اآليات بأن
اهلل تعأب فضلهم على العادلْب بالنبوة ،وأنو تعأب اختارىم وىداىم إٔب الطريق ادلستقيم ،وىذا ىدى اهلل
سبحانو وتعأب يهدى بو من يشاء.

وىؤالء الذين خصهم اهلل سبحان وتعأب هبذه اخلصوصيات والصفات ،ىم الذين آتاىم الكتب
واحلكمة والنبوة.2
ويقول اهلل تعأب مبينا فضلو على سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم " َولَ ْوَال فَ ْ
ض ُل اللم ِو َعلَْي َ
ك َوَر ْمحَتُوُ
ك ِمن َشي ٍء ۚ وأَنْزَل اللمو علَي َ ِ
ِ
َذل ممت طَائَِفةٌ ِمْن هم أَ ْن ي ِ
اب
ضلُّ َ
وك َوَما يُضلُّو َن إِمال أَنْ ُف َس ُه ْم ۖ َوَما يَ ُ
َ ْ
َ َ ُ َْ
ك الْكتَ َ
ُْ ُ
ضُّرونَ َ ْ ْ
3
ضل اللم ِو علَي َ ِ
و ِْ
يما " .
ْمةَ َو َعلم َم َ
ك َما َٓبْ تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم ۚ َوَكا َن فَ ْ ُ َ ْ
ك َعظ ً
احلك َ
َ
وكل ىذا يدل داللة واضحة وقاطعة بأن أنبياء اهلل تعأب خصهم اهلل سبحانو وتعأب ٖبصائص معينة
ومنحهم منحا خصهم هبا وأتاىم ما ٓب يؤت أحدا من العادلْب ،ومن ٍب ال يساويهم أحد من عباد اهلل وال
تتوافر صفاهتم وخصائصهم َب غّبىم من خلق اهلل.
ويشّب النيب صلى اهلل عليو وسلم إٔب فضل األنبياء على سائر البشر َب قولو صلى اهلل عليو وسلم "ما
طلعت الشمس وال غربت على أحد أفضل من أىب بكر إال أن يكون نىب" .4

1
2
3
4

اآليات من  90 83من سورة األنعام.
تفسّب اجلاللْب ،جلالل الدين احمللى ،وجالل الدين السيوطى ،ص . 183 ،182
اآلية  113من سورة النساء.
كتاب فضائل الصحابة ،لألمام أمحد 352/1 ،احلديث رقم . 508
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وَب رواية أخرى عن أىب الدرداء قال رآين رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمشى أمام أىب بكر فقال صلى
اهلل عليو وسلم يا أبا الدرداء أٛبشى أمام من ىو خّب منك َب الدنيا واآلخرة ما طلعت الشمس وال غربت
على أحد بعد النبيْب وادلرسلْب أفضل من أىب بكر" .1
وعن على بن أىب طالب كرم اهلل وجهو قال بينما أنا قاعد عند رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذ
طلع أبو بكر وعمر فقال صلى اهلل عليو وسلم يا على ىذان سيدا كهول أىل اجلنة ما خال النبيْب
وادلرسلْب".2
عصمة األنبياء
المقصود بالعصمة:
لغةً :تعِب احلماية واحلفظ والوقاية تقول العرب عصم اهلل فالناً من الشر أو اخلطأ عصمو :محاه وحفظو
ووقاه.3
اصطالحاً :ملكة يودعها اهلل ُب أنبيائو ومالئكتو تعصمهم من الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف
األؤب.4
مدى عصمة األنبياء:
فرق العلماء ُب إثبات العصمة لألنبياء قبل البعثة وبعدىا على النحو التإب:


اتفق العلماء باإلمجاع على عصمة األنبياء بعد البعثة من الكبائر مطلقاً والصغائر الدالة على خسة



واختلفوا فيما قبل البعثة فذىب أكثر األصوليْب إٔب أنو ال ديتنع عقالً أن يصدر قبل البعثة من األنبياء

فاعلو ونقص مروءتو.

– عليهم السالم – صغّبة كانت أو كبّبة.

وخالفهم الروافض مطلقاً وقالوا ال جيوز أن يصدر عنهم قبل البعثة معصية صغّبة كانت أو كبّبة.
وذىبت ادلعتزلة إٔب جواز صدور صغائر قبل البعثة ولكن ال جيوز أن تصدر عنهم كبائر.

1
2
3
4

ادلرجع السابق  153 ،152/1احلديث رقم . 153
كتاب فضائل الصحابة ،لإلمام أمحد 216/1 ،احلديث .245
ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربية ،عصم.421،422 ،
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت .137/30
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واعتمد الروافض وادلعتزلة على التقبيح العقلي ،ألن إرسال من ٓب يكن معصوماً من الكبائر – كما عند
ادلعتزلة ،ومن الكبائر والصغائر ،كما عند الروافض يوجب التنفّب عنو وىو مناف دلقتضى احلكمة فيكون قبيحاً
عقالً.1
وعلى ذلك فاألنياء معصومون من الذنوب الظاىرة كالكذب وضلوه والذنوب الباطنة كاحلسد والكرب
والرياء والسمعة وغّب ذلك.2
وقد تصدى القاضي عياض ُب كتابو :الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى ذلذه ادلسألة وتعقب الشبو الٍب قد
ترد ُب ادلوضوع وعاجلها – يرمحو اهلل – عالجاً جيداً.

وقد انتهى إٔب أن الصواب أن األنبياء "معصومون قبل النبوة من اجلهل باهلل وصفاتو والتشكك ُب ٍ
شيء
من ذلك ،وقد تعاضدت األخبار واآلثار عن األنبياء بتنزيههم عن ىذه النقيصة منذ ولدوا ونشأهتم على
التوحيد واإلديان ،بل على إشراق أنوار ادلعارف ونفحات ألطاف السعادة".
"وٓب ينقل أح ٌد من أىل األخبار أن أحداً نُبِئ واصطُفي شلن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك "...وقد
استدل – يرمحو اهلل – على ذلك وأورد الشبو الٍب تُعرض ُب ادلوضوع وتصدى ذلا.3
األحكام الخاصة باألنبياء

4

ٚبتص األنبياء ببعض األحكام اخلاصة هبم مع أهنم مكلفون كغّبىم من البشر وما شرع ألشلهم فهو
مشروع ُب حقهم – ُب اجلملة – وأىم االحكام الٍب ٚبصهم ىي:
ٙ . 1بر الصدقة عليهم:
ٙبرم الصدقة على النيب زلمد – صلى اهلل عليو وسلم – سواءً كانت فرضاً أو تطوعاً – لقولو – صلى
اهلل عليو وسلم" :إن الصدقة ال تنبغي آلل زلمد ،إَّنا ىي أوساخ الناس"  5وقد ٙبدث بعض الفقهاء ُب ذلك
قال القليويب" :أخذ الصدقة وقبوذلا جائز إال للنيب – صلى اهلل عليو وسلم – فال ٙبل لو قال والظاىر عدم
احلل أيضاً ُب سائر األنبياء".6

1
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3
4
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بيان ادلختصر ،شرح سلتصر ابن احلاجب ،لألصفهاينٙ ،بقيق د .زلمد مظهر بقا.479 ،478/1 ،
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.137/30 ،
وأحيل عليها من أراد ادلزيد ،حٌب ال خيرج البحث عن موضوعو ويكفي ما ذُكر إلثبات خصوصية األنبياء وأهنم ليسوا
كسائر البشر ( أنظر الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى ،للقاضي عياض بن موسى اليحصيب من .)426-417
راجع ُب ىذا ادلوضوع ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت .43/40
جزء من حديث طويل أخرجو مسلمُ ،ب كتاب الزكاة ،باب ترك استعمال آل النيب ،احلديث رقم .1072
نقالً عن ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت .43/40
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 . 2أمواذلم ال تورث عنهم بل تكون صدقة:
األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً وإَّنا ورثوا العلم قال صلى اهلل عليو وسلم..." :وإن العلماء ورثة األنبياء
وإن األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً ،ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ ٕبظ وافر" .1
قال ابن تيمية" :إن اهلل تعأب صان األنبياء أن يورثوا دنيا ،لئال يكون ذلك شبهة دلن يقدح ُب نبوهتم
ألهنم طلبوا الدنيا وورثوىا لورثتهم".
وقيل إن ىذه خاصية لسيدنا زلمد – صلى اهلل عليو وسلم – وليست لغّبه من األنبياء ،وىو قول غّب
ث
صحيح ،لصريح قول الرسول" :وإن األنبياء ٓب يورثوا ديناراً وال درمهاً" وال يعكر عليو قولو تعأبَ " :وَوِر َ
2
ِ
ك ولِياا  ي ِرثُِِب وي ِر ُ ِ ِ
وب ،3"...ألن سليمان
ُسلَْي َما ُن َد ُاو َ
ث م ْن آل يَ ْع ُق َ
َ ََ
ود" وقولو تعأب ..." :فَ َه ْ
ب ِٕب م ْن لَ ُدنْ َ َ
ٓب يرث من داود ماالً خلفو داود بعده وإَّنا ورث منو احلكمة والعلم ،وكذلك ورث حيٓب من آل يعقوب وىذا
ما عليو أكثر أىل العلم .4
 . 3ال يُدفن نيب إال حيث يقبض:

يُدفن النيب حيث يقبض لقولو – صلى اهلل عليو وسلم" :ما دفن نيب قط إال ُب مكانو الذي توُب فيو" ،5

ولذلك ُحفر للنيب  -صلى اهلل عليو وسلم – ُب مكانو.

حقوق األنبياء على المسلمين
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 .1أجوب اإليمان بهم:
جيب على كل مسلم مكلف أن يؤمن بأنبياء اهلل تعأب ،لقولو تعأب " :قُولُوا َآمنما بِاللم ِو َوَما أُنْ ِزَل إِلَْي نَا َوَما
اق وي ع ُقوب و ْاأل ِ
أُنْ ِزَل إِ َ ٰىٔب إِب ر ِاى ِ ِ
وس ٰىى و ِعيس ٰىى وَما أ ِ
ِ
ُوٌبَ النمبِيُّو َن ِم ْن َرِّرهبِ ْم َال
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوَما أُوٌبَ ُم َ َ َ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
7
َح ٍد ِمْن ُه ْم َوَْضل ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َن" .
نُ َفِّرر ُق بَ ْ َ
ْب أ َ
1
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جزء من حديث طويل أخرجو أبو داود ُب كتاب العلم ،احلث على طلب العلم ،احلديث رقم ( 3494سلتصر سنن أيب
داود ،للحافظ ادلنذري .)243/5
جزء من اآلية  16من سورة النمل.
جزآن من اآليتْب  5و 6من سورة مر .
اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.78/6 ،
جزء من حديث طويل ،أخرجو مالك ُب ادلوطأ ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء ُب دفن ادليت ،واحلديث رقم ( .531أوجز
ادلسالك إٔب موطأ مالك للكاندىلوي .)496/4
راجع ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.44/40 ،
اآلية  136من سورة البقرة.
10

ومه ال يؤمن بأنبياء اهلل على وجو اإلمجال أو يشك ُب نبوة بعض اجملمع على نبوهتم فهو كافر.
ٖبالف من يشك ُب بعض من ٓب جيمع على نبوهتم كاخلضر ولقمان فال يكفر ،لعدم القطع بنبوهتم.
 .2طاعتهم أمتابعتهم أمحبتهم:
الناس مجيعاً مكلفون بطاعة األنبياء الذين بُعثوا إليهم فيما يأمروهنم بو ويتبعوهنم وحيبوهنم ،ألهنم يأمرون
ٗبا يأمر اهلل بو ومقتضى ىذا أن يؤمن كل قوم بنبيهم حٌب إذا أدرك أحدىم رسالة النيب اخلاًب زلمد – صلى
اهلل عليو وسلم – وجب عليو اإلديان بو وطاعتو واتباعو وزلبتو والدخول ُب اإلسالم وااللتزام بو.
ولكن ليس ألحد من ادلسلمْب أن يرجع إٔب كتب الديانات السابقة الستمداد األحكام منها والعمل ٗبا
فيها إال ما ذُكر من أحكام تلك الديانات ُب القرآن أو السنة فنحن متعبدون هبا – على رأي اجلمهور خالفاً
للشافعية.
 .3أجوب احترامهم أتوقيرىم أتعظيمهم:
جيب على كل مكلف احَبام األنبياء مجيعاً وتوقّبىم وتعظيمهم وعدم امتهاهنم أو السخرية منهم أو من
أمسائهم بأي صورة من الصور و٘بنب أي قول أو عمل حيط من أقدارىم أو يؤدي إٔب إىدار كرامتهم
واالستهزاء هبم ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليو" :ال ينبغي ٍ
لعبد أن يقول أنا خّبٌ من يونس بن مٌب"  ،1ألن

رلرد قول ىذه العبارة حيط من مكانة سيدنا يونس.
 .4التسليم أالصالة عليهم:

ِ
ْب" ،2
الم َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
ال خالف بْب أىل العلم ُب استحباب السالم على األنبياء مجيعاً لقولو تعأبَ " :و َس ٌ

وأما الصالة على غّب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – فجمهور أىل العلم جييزون الصالة عليهم وىناك رأي
ضعيف يرى عدم جواز ذلك.

والصحيح جواز الصالة عليهم واستحباهبا قياساً على الصالة على سيدنا زلمد  -صلى اهلل عليو وسلم،
وكل من كان من األنبياء من ذرية سيدنا إبراىيم يدخل ُب الصالة اإلبراىيمية " :3اللهم صل على زلمد وعلى
آل زلمد كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم".
 .5عدم التفريق بينهم في اإليمان أأ بينهم أبين اهلل:

ال جيوز دلؤمن أن يفرق بْب أنبياء اهلل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض ،كاليهود والنصارى إذ أهنم يؤمنون

ٗبوسى ويكفر اليهود بعيسى ،ويؤمن النصارى ٗبوسى وعيسى ويكفرون ٗبحمد  -صلى اهلل عليو وسلم – مع
1
2
3

أخرجو البخاريُ ،ب كتاب األنبياء ،باب قول اهلل عز وجل" :وإن يونس دلن ادلرسلْب" احلديث رقم .3416
اآلية  181من سورة الصافات.
الشفاء بتعريف حقوق ادلصطفى ،للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ص .380 ،379
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أن الكفر بو كفر بالكل ،ألنو ما من نيب إال وقد أمر قومو باإلديان ٗبحمد  -صلى اهلل عليو وسلم – ؤبميع
األنبياء – عليهم الصالة والسالم – قال تعأب" :قُولُوا آمنما بِاللم ِو وما أُنْ ِزَل إِلَي نَا وما أُنْ ِزَل إِ َ ٰىٔب إِب ر ِاى ِ ِ
يل
ْ ََ
ََ
َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اق وي ع ُقوب و ْاأل ِ
وس ٰىى و ِعيس ٰىى وَما أ ِ
ِ
َحد مْن ُه ْم َوَْضل ُن
ُوٌبَ النمبِيُّو َن م ْن َرِّرهب ْم َال نُ َفِّرر ُق بَ ْ َ
َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
ْب أ َ
َسبَاط َوَما أُوٌبَ ُم َ َ َ َ
1
ِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِو" .2
لَوُ ُم ْسل ُمو َن" وقال تعأبَ" :ال نُ َفِّرر ُق بَ ْ َ
ْب أ َ
كما ال جيوز التفريق ُب اإلديان بْب اهلل ورسلو ،فهو كفر ،ألن اهلل سبحانو وتعأب فرض على الناس أن
يعبدوه ٗبا شرع على ألسنة الرسل فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم وٓب يقبلوىا منهم فكانوا شلتنعْب عن
التزام العبودية الٍب أمروا هبا فكان كجحد الصانع سبحانو وجحد الصانع كفر دلا فيو من ترك التزام الطاعة
ِ
ِ مِ
ْب اللم ِو َوُر ُسلِ ِو
ين يَ ْك ُف ُرو َن بِاللم ِو َوُر ُسل ِو َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفِّررقُوا بَ ْ َ
والعبودية ،ويدل على ذلك قول اهلل تعأب" :إ من الذ َ
ٰىِ
ِ
ْب ٰىذَلِ َ ِ
ك ُىم الْ َكافِرو َن َحقاا ۚ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ض َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يَتمخ ُذوا بَ ْ َ
ُ
ك َسب ًيال  أُولَئ َ ُ
ِ ِ
ين َع َذابًا ُم ِهينًا".3
َوأ َْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
ومن ىنا يظهر بوضوح فضل النبيْب وادلرسلْب على سائر البشر وأهنم متميزون عليهم وليس غّبىم
مثلهم.
كما فضل اهلل سبحانو وتعأب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على غّبىم على النحو
التأب.

1
2
3

اآلية  136من سورة البقرة.
من اآلية  285من سورة البقرة.
اآليتان  150و 151من سورة النساء.
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فضل الصحابة
اتفق أىل السنة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ٍب عمر وَب رأى مجهورىم ٍب عثمان ٍب على بينما يرى
بعض أىل السنة من أىل الكوفة تقد على على عثمان والصحيح تقد عثمان "قال أبو منصور البغدادى
أصحابنا رلمعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة على الَبتيب ادلذكورٍ ،ب ٛبام العشرةٍ ،ب أىل بدر ٍب أحد ٍب
بيعة الرضوان وشلن لو مزية أىل العقبتْب من األنصار وكذلك السابقون األولون وىم من صلى إٔب القبلتْب َب
قول ابن ادلسيب وطائفة وَب قول الشعىب أىل بيعة الرضوان وَب قول عطاء وزلمد بن كعب أىل بدر" .1
وأيا ما كان ترتيب فضلهم فهم مجيعا عدول فضالء صحابة صلباء سواء من تورط َب احلروب الٌب جرت
بينهم ومن ٓب يتورط فهم متأولون فيها ،رلتهدون َب مسائل زلل اجتهاد ،وكانت قضايا مشاهبة ،اختلف
اجتهادىم فيها ،يرفع ىذا فهم مجيعا سابقون َب اإلسالم وٙبملوا َب سبيل نشره ما ال يتحملو بشر وفضلهم
ثابت بالكتاب والسنة.
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والم ِذين اتمب عوىم بِِإحس ٍ
ِ
ان َر ِض َي
أما الكتاب فيقول اهلل تعأب " َوال مساب ُقو َن ْاألَمولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ِ
مات َ٘ب ِري َٙبت ها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ٍ
ِ
يم".2
ين ف َيها أَبَ ًدا ۚ ٰىذَل َ
اللموُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعْنوُ َوأ ََع مد َذلُ ْم َجن ْ َْ َ َ ُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِ ِ مِ م ِ
مِ
ك ُى ُم الْ ُم ْؤِمنُو َن َحقاا
ص ُروا أُوٰىلَئِ َ
اج ُروا َو َج َ
ين َآوْوا َونَ َ
ين َآمنُوا َوَى َ
اى ُدوا ُب َسب ِيل اللو َوالذ َ
وقال تعأبَ " :والذ َ
مِ
ِ
ِ ِ
ك ِمْن ُك ْم ۚ َوأُولُو ْاأل َْر َح ِام
اى ُدوا َم َع ُك ْم فَأُوٰىلَئِ َ
اج ُروا َو َج َ
ين َآمنُوا م ْن بَ ْع ُد َوَى َ
ۚ َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َورْز ٌق َك ِر ٌ َ والذ َ
ٍ ِ
ِ
ض ُهم أَوَ ٰىٔب بِب ْع ٍ ِ ِ ِ ِ
يم ".3
بَ ْع ُ ْ ْ َ
ض ُِب كتَاب اللمو ۗ إ من اللموَ ب ُك ِّرل َش ْيء َعل ٌ
وأما السنة فقد وردت أحاديث تفوق احلصر بفضائلهم وتكفى اإلشارة إٔب أن اإلمام مسلم أفرد ذلذه
األحاديث الصحيحة الٌب وردت َب فضل الصحابة تسعة وأربعْب بابا.

شلا يقطع بفضلهم ومكانتهم وما أعده اهلل ذلم فقد رضى عنهم ورضوا عنو ٗبا أعده ذلم من جنات النعيم
والنعيم ادلقيم ،وىم الذين رفعهم اهلل رفعة ال يبلغها أحد بعدىم كما قال عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنو.
فإذا كان اهلل أخربنا َب القرآن الكر بأنو "رضى عن السابقْب األولْب من ادلهاجرين واألنصار والذين
اتبعوىم بإحسان فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم والسيما سيد الصحابة بعد الرسول
وخّبىم وأفضلهم أعُب الصديق األكرب واخلليفة األعظم أبا بكر بن أىب قحافة رضى اهلل عنو" .4
ومن ٍب وجب التصدى ذلذه اجلردية والعمل على مقاومتها .
1
2
3
4

شرح النووى على مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضى اهلل عنهم .165/8
اآلية  100من سورة التوبة.
اآلية  75 - 74من سورة األنفال.
تفسّب القرآن الكر العظيم ،البن كثّب.398/2 ،
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عدالة الصحابة
المقصود بالعدالة:
لغةً :العدالة فضيلة من "الفضائل األربعة الٍب قال هبا الفالسفة من قد وىي احلكمة والشجاعة والعفة
والعدالة ،والعدل :اإلنصاف وىو إعطاء ادلرء مالو وأخذ ما عليو"  1وىو خالف اجلور ،يقال عدل عليو ُب
ومقنع ُب الشهادة ،والعدل ىو الذي ال دييل بو اذلوى فيجور ُب
القضية فهو عادل ورجل َع ْدل أي ِرضاً َ
احلكم ،والعدل من الناس ادلرضي قولو وحكمو ،والعدالة :صفة توجب مراعاهتا االحَباز عما خيل بادلروءة عادة

ُب الظاىر.2

اصطالحاً :العدل عند الفقهاء من تكون حسناتو غالبة على سيئاتو ،وىو ذو ادلروءة غّب ادلتهم .3
والعدل عند احملدثْب "أن يكون الراوي مسلماً بالغاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم ادلروءة" .4
أدلة عدالة الصحابة:
ذىب أكثر أىل العلم إٔب أن الصحابة عدول وال حاجة لتعديلهم ،وقيل إن الصحابة كغّبىم من
ادلسلمْب فيجب تعديلهم كغّبىم ،وقيل إن الصحابة عدول حلْب ظهور الفًب وىو آخر عهد عثمان رضي اهلل
عنو.
وقالت ادلعتزلة :الصحابة كلهم عدول إال من قاتل علياً رضي اهلل عنو وادلختار ما ذىب إليو أكثر أىل
العلم وىو أن الصحابة عدول  5والدليل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع وادلعقول:
 .1من الكتاب:
آيات كثّبةٌ تدل على عدالة صحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – منها:
وردت ُب القرآن الكر
ٌ


1
2
3
4
5

مِ
قول اهلل تعأبُ " :زل مم ٌد رس ُ م ِ
ين َم َعوُ أ َِشدماءُ َعلَى الْ ُكفما ِر ُر َمحَاءُ بَْي نَ ُه ْم ۖ تَ َر ُاى ْم ُرمك ًعا ُس مج ًدا
َ َُ
ول اللو ۚ َوالذ َ
ِ
ِ
وى ِهم ِمن أَثَِر ُّ ِ
ِ
ك َمثَلُ ُه ْم ُِب الت ْموَراةِ ۚ
ض ًال ِم َن اللم ِو َوِر ْ
يَْبتَ غُو َن فَ ْ
الس ُجود ۚ ٰىَذل َ
يم ُ
اى ْم ُِب ُو ُج ْ ْ
ض َوانًا ۖ س َ

ادلعجم الوجيز ،رلمع اللغة العربية ،عدل ص .409
الصحاح ،اجلوىري ،عدل.1760/5 ،
ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت .5/30
كتاب فضائل الصحابة ،لإلمام أمحد بن حنبلٙ ،بقيق وصي اهلل بن زلمد عباس .13/1
بيان ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب ،األصفهاينٙ ،بقيق زلمد مظهر بقا.703/1 ،
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ِِ ِ
ومثَلُهم ُِب ِْ ِ
ظ هبِِ ُم
ب ُّ
اع لِيَغِي َ
استَ ْغلَ َ
َخَر َج َشطْأَهُ فَ َ
اإل ْصل ِيل َكَزْرٍع أ ْ
الزمر َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ََ ُ ْ
استَ َو ٰىى َعلَ ٰىى ُسوقو يُ ْعج ُ
1
ِ
ِ
الْ ُكفمار ۗ وع َد اللمو الم ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال م ِ ِ ِ
يما " .
َ ََ ُ َ َ ََ
صاحلَات مْن ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َجًرا َعظ ً
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والم ِذين اتمب عوىم بِِإحس ٍ
ِ
ان َر ِض َي اللموُ َعْن ُه ْم
وقال تعأبَ " :وال مساب ُقو َن ْاألَمولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ِ
مات َ٘ب ِري َٙبت ها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ٍ
ِ
يم".2
ين ف َيها أَبَ ًدا ۚ ٰىذَل َ
َوَر ُ
ضوا َعْنوُ َوأ ََع مد َذلُ ْم َجن ْ َْ َ َ ُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِِ
ِ
مجَرِة فَ َعلِ َم َما ُِب قُلُوهبِِ ْم فَأَنْ َزَل
ْب إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
وقال جل شأنو" :لََق ْد َرض َي اللموُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْٙب َ
ت الش َ
ال مس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَ ْت ًحا قَ ِريبًا".3




أجو الدولة من ىذه اآليات:
ىذه اآليات كلها جاءت مدحاً ألصحاب رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – وأن اهلل – سبحانو
وتعأب – رضي عنهم ،ولو كانوا غّب عدول ما كانوا يستحقون ادلدح وال رضى اهلل – سبحانو وتعأب -
عنهم.
 .2من السنة:
منها:


وردت أحاديثٌ كثّبةٌ تدل داللة واضحة على عدالة أصحاب رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم –
قولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذىباً ما بلغ مد أحدىم
وال نصيفو".4

أجو الدولة من الحديث:
الرسول ينهى عن سب الصحابة ويبْب قدرىم وفضلهم بأن مد الواحد منهم أفضل من مثل جبل أحد
ذىباً من غّبىم وىكذا فضل الصحايب عن فضل الواحد من بقية ادلسلمْب.


ويقول – صلى اهلل عليو وسلم" :النجوم أمنةٌ للسماء ،فإذا ذىبت النجوم أتى السماء ما توعد ،وأنا
أمنةٌ ألصحايب ،فإذا ذىبت أتى أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنةٌ ألمٍب ،فإذا ذىب أصحايب أتى

أمٍب ما يوعدون".5
1
2
3
4
5

اآلية  29من سورة الفتح.
اآلية  100من سورة التوبة.
اآلية  18من سورة الفتح.
أخرجو البخاري ُب كتاب فضائل الصحابة ،باب ،احلديث رقم .3673
أخرجو مسلمُ ،ب كتاب فضائل الصحابة ،باب بيان أن بقاء النيب – صلى اهلل عليو وسلم – أمان ألصحابو ،وبقاء
أصحابو أمان لألمة ،احلديث رقم .2531
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أجو الدولة من الحديث:
قولو صلى اهلل عليو وسلم "أصحايب أمنة ألمٍب" عبارة صرحية ُب أن الصحابة  -رضوان اهلل عليهم –
أمان لألمة ،كما إنو – صلى اهلل عليو وسلم – أمان ألصحابو وىذا يدل على فضلهم على من سواىم من
ادلسلمْب.


ويقول – صلى اهلل عليو وسلم – عندما ُسئل أي الناس خّب ،قال" :قرينٍ ،ب الذين يلوهنم ٍب الذين
قوم تبدر شهادة أحدىم ديينو وتبدر ديينو شهادتو" .1
يلوهنمٍ ،ب جيئ ٌ

أجو الدولة من الحديث:
ّبْب رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – أن خّب الناس وأفضلهم الصحابة – رضوان اهلل عليهم – ومن

ٍب فمن أتى بعدىم من الناس ليس مثلهم بل وال يشاهبهم.
 .3أما اإلجماع:

فقد أمجع أىل السنة واجلماعة على عدالة الصحابة  - 2رضوان اهلل عليهم – وال يعتد بقول من خالفهم.
 .4المعقول:
حال الصحابة وما نقل متواتراً عنهم يقطع بعدالتهم فقد آمنوا وىاجروا وجاىدوا بأمواذلم وأنفسهم ُب
سبيل اهلل وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معو وقد وصفهم اهلل تعأب بأهنم ىم ادلفلحون ،كل

ذلك يبْب عدالتهم ويقطع هبا.3

ومه هىا يظهر أن األوبياء وصحابة رسىل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بما لهم مه فضل وفقا لما رأيىا

رفعهم هللا

ات من نَشاء ۗ إِ من ربمك ح ِك ِ
ٍ
يم " .
يم َعل ٌ
َ َ َ ٌ
درجات واهلل يرفع درجات من يشاء قال تعأب ..." :نَ ْرفَ ُع َد َر َج َ ْ َ ُ
وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز تشخيص ذواهتم َب األعمال الفنية من ٛبثيل وتصوير ورسم وضلت.
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أخرجو مسلمُ ،ب كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل الصحابة ٍب الذين يلوهنم ،احلديث رقم .2533
كتاب فضائل الصحابة ،لإلمام أمحد بن حنبلٙ ،بقيق ،وصي اهلل بن زلمد عباس .15/1
راجع ُب عدالة الصحابة :بيان ادلختصر ،شرح سلتصر ابن احلاجب ،لألصفهاين ٙبقيق د .زلمد مظهر بقا،
 ، 714كتاب فضائل الصحابة ،لألمام أمحد بن حنبلٙ ،بقيق وصي اهلل بن زلمد عباس.16-13/1 ،
من اآلية  83من سورة األنعام.
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،713/1

حكم تجسيد األنبياء أالصحابة
تبْب لنا فيما سبق أن أنبياء اهلل – سبحانو وتعأب – نوعية من البشر اصطفاىم اهلل – سبحانو وتعأب –
عن سائر خلقو ،وأهنم معصومون من الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف األؤب وأن ذلم حقوقاً على

ادلسلمْب من اإلديان هبم وتوقّبىم وإجالذلم وتعظيمهم ،وأن صحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم –
عدول كلهم وأن اهلل – سبحانو وتعأب – أخربنا بأنو رضي عنهم ورضوا عنو وأعد ذلم جنات ٘بري ٙبتها
األهنار ،كما أخربنا رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – بفضلهم على من سواىم وأن غّبىم ال يساويهم وال
يشاهبهم.
وعلى ذلك ىاتان الطائفتان طائفتان متميزتان ال يشاهبما أحد من غّبىم.
وال شك أن من حقوق ىاتْب الطائفتْب علينا أن نكرمهم وضلَبمهم ونوقرىم ونعظمهم وضلفظ أخبارىم
وننقلها لغّبنا بكل وسيلة شلكنة.
فهل ديكن ٙبقيق ىذه األىداف السامية بتجسيد صور أنبياء اهلل – تعأب – وصحابة رسولو الكر
بالوسائل ادلعاصرة من ٛبثيل أدوارىم ،وتصوير أشكاذلم ،ورسم شخصياهتم وضلت ٛباثيل ذلم وكل ذلك بقصد
ٚبليد ذكرىم ونقل أفكارىم وتعظيم شخصياهتم ،وقد اعتاد بعض أصحاب الثقافات األخرى تعظيم
عظمائهم وٚبليد ذكراىم هبذه الوسائل وأمثاذلا.
وتجسيد األنبياء أو صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – سواء كان ٘بسيدىم بالرسم أو النحت
أو التصوير ىو تصوير ذلم ُب اجلملة ٖبالف التمثيل.
وأبيه حكم التصوير والنحت قبل أن أبْب حكم ٘بسيد األنبياء والصحابة بالتصوير أو النحت أو التمثيل.
حكم التصوير بالرسم اليدأي بالقلم أأ الفرجون أأ بآلة تصوير أأ طابعة أأ بالنحت

وكل ذلك يدخل ٙبت أحكام التصوير عموماً والٍب ٙبدث فيها الفقهاء وأوجز أحكامها فيما يلي،
وأخص باحلديث أيضاً تصوير األشخاص.
اختالف الفقهاء في تصوير األشخاص:

اختلف الفقهاء ُب حكم تصوير األشخاص على قولْب.

القول األأل :جواز صنع صورة لإلنسان إال أن يصنع صنماً يعبد من دون اهلل ،لقولو تعأب حكايةً عن
سيدنا إبراىيم مستنكراً على قومو صنع التماثيل الٍب يعبدوهنا " أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن"  1ولقولو – صلى اهلل عليو
وسلم "إن اهلل ورسولو حرم بيع اخلمر وادليتة واخلنزير واألصنام.2 "...
1
2

اآلية  95من سورة الصافات.
جزء من حديث أخرجو البخاري ،كتاب البيوع ،باب بيع ادليتة واألصنام ،احلديث رقم .2236
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أاستدلوا على اإلباحة بقول اهلل تعالى ُب حق سيدنا سليمان – عليو السالم "يَ ْع َملُو َن لَوُ َما يَ َشاءُ ِم ْن
ِ
ِ
يل 1"...واحملاريب ىي البناء احلسن وىو أشرف شيء ُب ادلسكن وصدره وىي بنيان دون القصور
َزلَار َ
يب َوٛبََاث َ
أو ىي ادلساجد ،وأما التماثيل فهي الصور وكانت من ضلاس أو طْب أو زجاج  2أو رخام أو ٛباثيل أشياء
ليست ٕبيوان وذكر أهنا صور األنبياء والعلماء وكانت تصور ُب ادلساجد لّباىا الناس فيزدادوا عباد ًة
واجتهاداً.3
أجو الدولة:
ذكر اهلل – سبحانو وتعأب – ما أنعم بو على سيدنا سليمان – عليو السالم – ومنو تسخّب اجلن
يعملون لو ما يشاء من زلاريب وٛباثيل...اْب ِ
وذ ْكر ىذا ُب موضع االمتنان بالنعمة يدل على اباحتها ُب
شرعهم ،وشرعهم شرع لنا ،لقولو تعأب" :أُوٰىلَئِ م ِ
ين َى َدى اللموُ ۖ فَبِ ُه َد ُاى ُم اقْ تَ ِد ْه.4"...
َ
ك الذ َ

وقد جاءت ىذه اآلية بعد أن ذكر اهلل عدداًكبّباً من األنبياء الذين كانوا قبلنا وأشار اهلل – تعأب  -أنو
آتاىم الكتاب واحلكم والنبوةٍ ،ب جاءت اآلية ادلذكورة تأمر باالقتداء هبم.
وتصدى القرطيب وفند ىذا الدليل قائالً إن ىذا يدل على أن التصوير كان مباحاً عندىم ُب ذلك الزمان
وقد قال فيهم رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم" :إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاّب فمات بنوا على قربه

مسجداً وصوروا فيو تيك الصور أولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة"  5ونُسخ ذلك بشرع سيدنا زلمد -
صلى اهلل عليو وسلم.
كما استدلوا بقول النبي  -صلى اهلل عليو وسلم – ُب حق ادلصورين "الذين يضاىون ٖبلق اهلل"

6

واألحاديث الٍب تدل على ذات ادلعُب.
أجو الدولة:

لو كان ىذا على ظاىره القتضى ٙبر تصوير الشجر واجلبال والشمس والقمر ،مع أن ذلك ال حيرم

باالتفاق شلا يدل على أن ادلقصود بذلك من قصد أن يتحدى صنعة اخلالق – سبحانو وتعأب – ويفَبي عليو
أنو خيلق مثل خلقو.
أاستدلوا أيضاً ٕبديث "إن أشد الناس عذاباً عند اهلل ادلصورون" .7
1
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جزء من اآلية  13من سورة سبأ.
تفسّب القرآن العظيم ،البن كثّب .536/3
اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.272/14 ،
جزء من اآلية  90من سورة األنعام.
أخرجو البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب ىجرة احلبشة ،احلديث رقم .3873
أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اللباس ،باب ما وطئ من التصاوير ،احلديث .5954
أخرجو البخاري ُب كتاب اللباس ،باب عذاب ادلصورين يوم القيامة ،احلديث رقم .5950
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أجو الدولة:
أنو لو محل احلديث على التصوير ادلعتاد لكان ذلك مشكالً على قواعد الشريعة ،فإن أشد ما فيو أن
يكون التصوير معصية كسائر ادلعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والزنا ،فكيف يكون ادلصور أشد
الناس عذاباً ،شلا يتعْب معو محلو على من صنع التماثيل لتعبد من دون اهلل.
كما استدلوا بتعامل النبي – صلى اهلل عليو وسلم – وأصحابو بالدنانّب الرومية والدراىم الفارسية

وعليها صور ملوكهم ،وقد ضرب عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنو – الدراىم على السكة الفارسية فكان
فيها الصور وضرب معاوية الدنانّب وعليها الصور بعد أن زلا عنها الصليب وضرهبا عبد ادللك وعليها صورتو
متقلداً سيفاً.
القول الثاني :عدم جواز صنع الصور في الجملة  ،وبينما قصر بعض الفقهاء التحر على تصوير ما
فيو روح سواء كان للصورة ظل أو ٓب يكن وىو مذىب احلنفية والشافعية واحلنابلة ،وذىب ادلالكية وبعض
السلف وبعض احلنابلة أنو ال حيرم من التصوير إال ما توافرت فيو الشروط اآلتية:
 . 1أن تكون صورة اإلنسان شلا لو ظل – أي تكون ٛبثاالً رلسداً ،فإن كانت الصورة مسطحة ٓب حيرم
عملها كادلنقوش ُب جدار أو ورق أو قماش بل يكون مكروىاً .وأما صنع التماثل فهو حرام.
 . 2أن تكون الصورة كاملة األعضاء فإن نقص منها عضو ال يعيش معو اإلنسان ٓب حيرم كقطع الرأس.
 . 3أن تصنع الصورة شلا يدوم كاحلديد أو النحاس أو احلجارة أو الرخام أو اخلشب أو ضلو ذلك ،فإن
صنعها شلا ال يدوم كالثلج ٓب حيرم ،ألنو يذوب بعد فَبة ،وقيل حيرم ولو صنعها شلا ال يدوم.
أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالقول الثاين باألحاديث اآلتية:
 . 1ما روي عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت :قدم رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – من سفر

وقد سَبت بقرام ٕ 1ب على سهوة ٕ 2ب فيو ٛباثيل فلما رآه رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – ىتكو
وقال "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاىون ٖبلق اهلل" قالت فجعلناه وسادة أو وسادتْب .3

أجو الدولة :
أن إخبار الرسول  -صلى اهلل عليو وسلم – بالعذاب الشديد للمصورين الذين يضاىون خلق اهلل يدل
على ٙبرديو حيث ال عذاب إال على ارتكاب احملرم.
 1بكسر القاف والراء ،سَب رقيق ،وقيل سَب فيو رقم ونقوش.
 2بكسر السْب وسكون اذلاء ،الصفة الٍب تكون بْب البيوت وقيل ىو بيت صغّب من حجر ُب األرض ،وقيل الرف.
 3أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اللباس ،باب ما وطئ من التصاوير ،احلديث رقم .5954
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 . 2ما روي سآب عن أبيو قال :وعد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – جربيل فقال" :إنا ال ندخل بيتاً فيو
صورة وال كلب".1
أجو الدولة:
أن سيدنا جربيل أخرب النيب – صلى اهلل عليو وسلم – أن ادلالئكة ال يدخلون بيتاً فيو كلب وال صورة
وُب رواية أخرى وال ٛباثيل شلا يدل على حرمة اقتناء ىذه األشياء وصناعتها.
 . 3ما روي أن أبا ىريرة – رضي اهلل عنو – دخل داراً بادلدينة فرأى أعالىا مصوراً يصور فقال :مسعت
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – يقول" :ومن أظلم شلن ذىب خيلق كخلقي فليخلقوا حبة
وليخلقوا ذرة".2

أجو الدولة:
خيرب رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – أن من ذىب يرسم أو جيسم كفعل اهلل – سبحانو وتعأب –
فهو ظآب وال يوجد من ىو أشد منو ظلماً وىذا يدل على حرمة الفعل.
 . 4ما روي أن رجالً جاء البن عباس فقال لو :إين رجل أصور ىذه الصور فأفتِب فيها فقال :أدن مِب فدنا
منوٍ ،ب قال :أدن مِب فدنا منو حٌب وضع يده على رأسو قال :أنبئك ٗبا مسعت من رسول اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم – يقول" :كل مصور ُب النار جيعل لو بكل صورة صورىا نفساً فيعذبو ُب جهنم" ٍب
قال إن كنت البد فاعالً فاصنع الشجر وما ال نفس لو .3
أجو الدولة:
يشّب احلديث إٔب إن ادلصورين يعذبون ٗبا صوروا يوم القيامة حيث يؤمرون بأن جيعلوا لكل صورة شلا
صوروه نفساً ،وال عذاب إال على اتكاب أمر زلرم ومن ٍب يدل احلديث على ٙبر التصوير ال سيما تصوير
األشخاص وما فيو روح.
 . 5ما روى عن أيب اذلياج االسدي قال :قال ٕب علي بن أيب طالب "أال أبعثك على ما بعثِب عليو رسول
اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – أال تدع ٛبثاالُ إال طمستو وال قرباً مشرفاً إال سويتو" .4

1
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4

أخرجو البخاريُ ،ب كتاب بدأ اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمْب وادلالئكة آمْب فوافقت إحدامها األخرى غفر لو ما تقدم
من ذنب ،احلديث رقم .3227
أخرجو البخاريُ ،ب كتاب اللباس ،باب نقض الصور ،احلديث رقم .5953
،2225
أخرجو البخاريُ ،ب كتاب البيوع ،باب بيع التصاوير الٍب ليس فيها روح وما يكره من ذلك احلديث رقم
وأخرجو مسلمُ ،ب كتاب اللباس والزينة ،باب ٙبر تصوير صورة احليوان ،احلديث رقم  ،2110واللفظ لو.
أخرجو مسلمُ ،ب كتاب اجلنائز ،باب األمر بتسوية القرب ،احلديث رقم .969
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أجو الدولة:

يأمر سيدنا علي – رضي اهلل عنو – أبا اذلياج األسدي ،أال يَبك ٛبثاالً إال طمسو وىو أمر بإزالة منكر،
شلا يشّب إال أن بقاء التماثيل منكر جيب إزالتو ومن ٍب صناعتو منكر أيضاً.
الخالصة في حكم صناعة الصور

أأو :الصور المجسمة كالتما يل

صناعة الصور اجملسمة كالتماثيل زلرمة عند مجهور العلماء ،إال ما كان مصنوعا لعبة للصغار أو َّنوذجاً
للتعليم أو كان شلتهنا أو مقطوعا منو عضو ال يعيش بدونو أو كان شلا ال يبقى كتمثال من الثلج.
انيا :صناعة الصور المسطحة

خالف بْب الفقهاء ُب حكمها حيث ذىب بعض الفقهاء إٔب جواز صناعة الصور ادلسطحة مطلقا مع

الكراىة لكن إن كان فيما ديتهن فال كراىة بل خالف األؤب وتزول الكراىة إذا قطع من الصورة عضو ال تبقى
احلياة بدونو.
وذىب فريق آخر إٔب أن صناعة الصور ادلسطحة زلرمة كصناعة التماثيل ،واستثُب بعض ىؤالء الفقهاء

الصور ادلقطوعة وادلمتهنة.1

تجسيد األنبياء أالصحابة بالنحت

اعتادت بعض الشعوب وأصحاب الثقافات غّب اإلسالمية على تعظيم عظمائهم وٚبليد ذكراىم
ومبادئهم ونشرىا عن طريق صنع ٛباثيل ذلم جملرد التذكّب هبم وٗببادئهم وٚبليد ذكرىم.

وىذا السلوك يتناَب بالنسبة للمسلمْب وأحكام دينهم وقد رأينا كيف أن صناعة التماثيل وىي الصور
اجملسمة زلرمة عند مجهور العلماء ومن ٍب ال جيوز صنع ٛبثال لنيب أو لصحايب مهما حسنت النوايا وصلح
القصد ،وذلك لألدلة السابق ذكرىا.
وفضال عن ذلك عمل ٛبثال لنيب أو لصحايب وسيلة لتعظيم غّب اهلل سبحانو وتعأب وقد يؤدي ذلك
إٔب عبادة صاحب التمثال من دون اهلل ،وقد عبد الناس التماثيل بزعم أهنا تقرهبم إٔب اهلل زلفى ،قال تعأب:
مِ
ين ماٚبَ ُذوا ِم ْن ُدونِِو أ َْولِيَاءَ َما نَ ْعبُ ُد ُى ْم إِمال لِيُ َقِّرربُونَا إِ َٔب اللم ِو ُزلْ َف ٰىى .2"......
"َ ...والذ َ

وجاء ُب تفسّب القرآن العظيم ،البن كثّب ُب تفسّب قول اهلل تعأبَ " :وقَالُوا َال تَ َذ ُر من ِآذلتَ ُك ْم َوَال تَ َذ ُر من َوادا

وق َونَ ْسًرا " 3أهنا أمساء رجال صاحلْب من قوم نوح عليو السالم فلما ىلكوا أوحى
وث َويَعُ َ
اعا َوَال يَغُ َ
َوَال ُس َو ً
1
2
3

راجع فيما سبق ،ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت  92/12وما بعدىا.
جزء من اآلية  3من سورة الزمر.
اآلية  23من سورة نوح.
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الشيطان إٔب قومهم أن انصبوا إٔب رلالسهم الٍب كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوىا بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد
حٌب إذا ىلك أولئك ونسخ العلم عبدت.1 "....
وفضال عن ذلك تعظيم األنبياء عليهم السالم والصحابة رضوان اهلل عليهم بعمل ٛباثيل ذلم يعرضهم
لالمتهان وادلهانة من غّب ادلسلمْب ومن ادلوتورين من ادلسلمْب عن طريق إلقاء القاذورات عليهم وىدم التمثال
وتكسّبه.
كما أن صناعة التماثيل لألنبياء والصحابة تتناَب مع حقوقهم الٍب سبق ذكرىا.
ومن ٍب أرى أنو ال جيوز ألي سبب كان صنع ٛباثيل من أي مادة كانت ألي نيب أو صحايب.
تجسيد األنبياء أالصحابة بالرسم
٘بيز بعض الثقافات والديانات غّب اإلسالمية تصوير أنبيائهم والصاحلْب منهم صوراً مسطحة سواءً كان
ذلك بالرسم بالقلم أو الفرجون أو الطبع وضلو ذلك ،وقد يتأثر بعض ادلسلمْب شلن خيالطون أصحاب ىذه
الثقافات ويعمدون إٔب رسم صور لألنبياء – عليهم السالم – أو لبعض الصحابة – رضوان اهلل عليهم –
بدعوى ٚبليد ذكراىم والتربك بصورىم واحملافظة على مبادئهم ونشرىا وما إٔب ذلك.
وإذا كان ىناك بعض الفقهاء يرون جواز التصوير ادلسطح إال أن ىذا ال جييز تصوير أنبياء اهلل – عليهم
السالم – وال أحد من صحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم ،ذلك أن تصويرىم يؤدي إٔب امتهان
شخصياهتم عن طريق ٛبزيق الورق وإلقائو على األرض ،وقد يتمكن ادلوتورون من إىانة نيب أو صحايب برسم
صورتو من خيالو وإىانة الصورة واالستهزاء هبا.
فإذا رأى بعض ادلسلمْب أن ُب ذلك مصلحة لإلسالم وادلسلمْب فإنو سيَبتب عليو مفسدة كبّبة ومن ٍب
فإن دفع ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاّب.
ومن ىنا فإين أرى عدم جواز تصوير أحد من األنبياء  -عليهم السالم  -أو أحد من الصحابة –
رضوان اهلل عليهم – دلا يَبتب على ذلك من ادلفاسد.
تجسيد األنبياء أالصحابة بتمثيل أدأارىم
انتشرت ُب العآب اآلن ٘بسيد شخصيات بعض العظماء الذين كان ذلم دور مؤثر ُب اجملتمعات ،وقد تأثر
بعض ادلسلمْب هبذا اال٘باه ،وذىبوا إٔب زلاولة ٛبثيل أدوار عظماء ادلسلمْب بدءاً برسول اهلل  -صلى اهلل عليو

وسلم – ومروراً بصحابتو الكرام ،وقد القت ىذه األعمال تشجيعاً ودعاية وٛبجيداً من جهات مشبوىة شلا أثر
ُب كثّب من ادلسلمْب وقاموا ينادون بتجسيد شخصيات أنبياء اهلل – عليهم السالم – وصحابة رسول اهلل –
1

.454/4
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رضوان اهلل عليهم – وٓب يقنعوا بسرد قصصهم واالعتبار ٗبا فيها من عرب ولكنهم عمدوا إٔب ٛبثيل أدوارىم
بتقمص شخصياهتم شلن يعملون بالتمثيل مهنة ذلم .وساعدت على ذلك بعض الفرق اإلسالمية هبدف ٙبقيق
أغراض خاصة هبم.
والذي أراه  -شخصياً – عدم جواز ذلك دلا يلي:
أأو :بالنسبة ألنبياء اهلل عليهم السالم:
ىؤالء طائفة من البشر اختارىم اهلل – تعأب – من سائر خلقو واصطفاىم ،دلا يتمتعون بو من صفات
يعلمها اهلل تعأب واختصهم هبا ،وال يوجد ُب البشر من دياثلهم ُب القدر أو القدوة فإذا تقمص أحد ادلمثلْب
شخصية نيب فال شك أن ُب ذلك مهانة وإىانة ذلذا النيب وتقليالً من شأنو ُب نفوس ادلشاىدين ألننا نزلنا بو
إٔب درجة ىذا ادلمثل وىو ادلعروف ُب نفوس الناس وما عليو من سلوك قد يكون معيباً فكيف نشبهو هبذا
النيب ،وىذا الفعل يهبط ٗبكانة النيب احلقيقية ،فمهما كان ىذا ادلمثل لن يكون على قدر النيب الذي يتقمص
شخصيتو ،وإال كان قد أوحي إليو ىو.
ومن ىنا فإين أرى عدم جواز ٛبثيل أدوار أحد األنبياء ،وعدم االلتفات إٔب حجج الداعْب إٔب ٛبثيل
أدوارىم ودعاويهم الباطلة من نشر مبادئ ىؤالء األنبياء وٚبليد ذكراىم ونشر أفكارىم لدى األجيال...اْب.
انياً :بالنسبة لصحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو أسلم:
ىؤالء أشخاص حكم رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – بأهنم أفضل اخللق بعد رسول اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم – وفقاً دلا رأيناه ومن ٍب ال يشاهبهم أحد شلن جاء بعدىم وال يوجد من ىو على قدرىم وُب

مكانتهم.

ومن ىنا ال جيوز ألحد أن يتقمص شخصية أحد منهم وحياكي ما كان يؤديو ىذا الصحايب ،دلا ُب ذلك
من ظلم بْب ذلذا الصحايب ،مهما كانت درجة ادلمثل ُب التقوى والورع فإنو لن يكون مثلو ولن يقَبب من
مكانتو ومن ٍب فإن ٛبثيل دور الصحايب ينزل ٗبكانة ىذا الصحايب ُب نفوس ادلشاىدين ومهما بلغ ادلمثل ُب
تقمص شخصية الصحايب فلن يستطيع أن يظهر ما خصهم اهلل بو من التقوى والورع والقرب إليو  -سبحانو
وتعأب.
وفوق ذلك فإن ٛبثيل دور الصحايب يؤدي إٔب امتهان صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم –
ويذىب ٗبكانتهم ُب نفوس ادلسلمْب حيث يقرنوهنم بادلمثلْب الذين قاموا بتمثيل دور الصحايب.
ومن ىنا فإين أرى عدم جواز ٛبثيل أدوار صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – وعدم االلتفات
إٔب ما يسوقو ادلفتونون بغّب ادلسلمْب من نشر سّبة صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – وٚبليد
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ذكراىم وعدم نسياهنم وجعلهم قدوة يقتدي هبا شباب العصر وما إٔب ذلك من األفكار الٍب قد تكون
مصلحة ولكن ٙبقيق ىذه ادلصلحة يؤدي إٔب مفسدة أكرب وىي امتهان الصحابة واالستخفاف هبم وتعريضهم
للنيل منهم وتشويو سّبهتم ،وذىاب مكانتهم ُب نفوس ادلسلمْب ،ودفع ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاّب.
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خاتمة بنتائج البحث
ثبت من البحث النتائج اآلتية:
 . 1فضل اهلل األنبياء على سائر البشر واصطفاىم من خلقو ورفع درجاهتم ومنحهم العصمة الٍب ٛبنعهم من
األؤب ،وأوجب ذلم على ادلسلمْب حقوقاً ٓب دينحها ألحد
الوقوع ُب احملرمات وادلكروىات وخالف ْ
غّبىم.
 . 2فضل اهلل صحابة رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – على غّبىم ورفع درجاهتم ،وجعلهم مجيعاً
عدول ،ومن ٍب ليس غّبىم مثلهم.
 . 3ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بالنحت وعمل ٛبثال لواحد منهم.
 . 4ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بالرسم بأنواعو.
 . 5ال جيوز ٘بسيد األنبياء والصحابة بتمثل أدوارىم.
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قائمة بأىم المراجع
 اإلجابة عن حكم ٛبثيل أدوار الصحابة ،أ.د .عبد اهلل النجارٕ ،بث مقدم دلؤٛبر رلمع البحوث اإلسالمية
الرابع عشر عام 1431ى 2010 -م.


أوجز ادلسالك إٔب موطأ مالك ،تأليف زلمد زكريا الكاندىلوي ادلدين ،تعليق أ.د .تقي الدين الندوي،
الطبعة األؤب 1424ى 2003 -م ،مركز الشيخ أيب احلسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية
باذلند.

 بيان ادلختصر ،شرح سلتصر ابن احلاجب ،تأليف مشس الدين أبو الثناء زلمود بن عبد الرمحن بن أمحد
األصفهاين ادلتوَب 749ى  ،الطبعة األؤب ،طبع دار ادلدين للطباعة والنشر ٔبدة.
 التسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي ،زلمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي األندلسي ادلتوَب
ادلطبعة (بدون) الناشر دار الفكر.


292ى ،

تفسّب اجلاللْب ،للعالمة جالل الدين زلمد بن أمحد احمللي ،وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،طبع ونشر دار مروان ببّبوت.

 تفسّب القرآن العظيم ،البن كثّب ،إمساعيل بن كثّب القرشي الدمشقي الطبعة األؤب 1406ى 1986 -م
طبع ونشر دار ادلعرفة لبنان.
 تفسّب القرآن الكر  ،للبيضاوي ،ادلسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن
زلمد الشّبازي البيضاوي ادلتوَب 791ى  ،الطبعة الثانية1344 ،ى 1925 -م ،ادلطبعة البهية ادلصرية.


اجلامع الصحيح ،لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل النجاري ادلتوَب 256ى ٙبقيق تقي الدين
الندوي الطبعة األؤب 1432ى 2011 -م.



اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري القرطيب ،ادلتوَب 671ى ادلطبعة (بدون)
نشر مؤسسة مناىل العرفان ببّبوت.



الشفا بتعريف حقوق ادلصطفى ،للقاضي عياض بن موسى اليحصيب الطبعة األؤب

 2009نشر دار

الفاروق ٗبصر.


الصحاح للجوىري ،إمساعيل بن محاد اجلوىريٙ ،بقيق أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة الثانية 1402ى
1982 -م.



صحيح مسلم بشرح النووي ٙبقيق عصام الصبابطي وآخرين الطبعة األؤب 1415ى 1995 -م طبع
ونشر دار أيب حيان ٗبصر.
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 كتاب فضائل الصحابة ،لإلمام أمحد بن زلمد بن حنبل ادلتوَب 241ى ٙبقيق وصي اهلل بن زلمد عباس،
الطبعة األؤب 1403ى 1983 -م طبع ونشر مؤسسة الرسالة ببّبوت.


سلتصر سنن أيب داود ،للحافظ ادلنذريٙ ،بقيق زلمد حامد الفقي طبع ونشر السنة احملمدية ٗبصر.

 ادلصباح ادلنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي ،تأليف أمحد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي ادلتوَب
770ى  ،الطبعة الثانية ادلطبعة األمّبية ٗبصر 1324ى 1906 -م.
 ادلعجم الوجيز ،جملمع اللغة العربية ،طبعة خاصة بوزارة الَببية والتعليم عام

1415ى 1994 -م طبع

اذليئة العامة لشئون ادلطابع األمّبية ٗبصر.
 ادلوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الرابعة
ادلطبعة (بدون) الناشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.
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