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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أمحد اهلل تعاىل و أصلي و أسلم على نبينا و حبيبنا املصطفى حممد و على آله و صحبه الكرام و من 
 .سار على هديهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد

دين اإلسالم، فعصمهم من السوء، و اصطفى األنبياء و الرسل ليبلغوا عباده دعوة احلق و فإن اهلل تعاىل 
خلقهم على أكمل الصفات البشرية، ليكونوا قدوة للناس يف كل شأن من شؤون حياهتم، و قرن اإلميان هبم 
باإلميان به سبحانه و تعاىل، و قد وردت النصوص القرآنية صرحية يف االصطفاء و وجوب االقتداء و االحرتام 

كرمي أن يكونوا حماًل للهزل و لو كان ذلك باللسان و إن مل تصدقه اجلنان و و التبجيل و منع بصريح القرآن ال
 .حكم سبحانه بأن ذلك كفر باهلل

و هن لسن   خصوصية بالنص فهن أمهات املؤمنني  -صلى اهلل عليه و سلم– كما أن لزوجات النيب
 -رضي اهلل عليهم-من بناته و أحفاده  -صلى اهلل عليه و سلم–كسائر النساء، و ألهل بيت النيب 

و  -صلى اهلل عليه و سلم–خصوصية كذلك، و يعرف ذلك كل من له أدىن اطالع على سرية املصطفى 
 .سريته العطرة

جواز متثيل األنبياء و الرسل بذريعة نشر الدعوة و احرتام تالمس قلوهبم هذه املعاين  قوم مل و قد رأى
العلماء جبواز متثيل صحابة رسول اهلل عن قصد طيب حمتجني بأن كما أنه قد أفىت بعض . األنبياء و تبجيلهم

 .النصوص ليس فيها داللة على حرمة متثيلهم إذا تأكدنا من أهنم سيكونون يف موضع التقدير و االحرتام

فتاء و اجملامع الفقهية تصدر احلكم يف املسائل السابقة و مل تكن الكلمة فيما كل هذا دعا جمالس اإل
امعة، فقد اختلفت وجهات النظر، و عرضت متثيليات ظهر فيها الصحابة على طريقة ال تليق سبق كلمة ج

هبم، كما أنه جرى حتوير يف السرد التارخيي، األمر الذي دعا اجملامع الفقهية و جمالس الفتوى أن تصدر الفتوى 
االلتزام ببعضها، و قد روطاً، و مل يتم تلو األخرى للحد من هذه االنزالقات اخلطرية، و وضع بعضهم ش

جاءت الدعوة الكرمية من اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل للعلماء لقول كلمة رجاء أن تكون جامعة تضع 
 .األمر يف نصابه

و استجابة هلذه الدعوة و إسهامًا مين يف الذب عن دين اهلل تعاىل و الرغبة يف إمكانية، االستفادة من 
 .م كتبت هذا البح  و قد جاء يف متهيد و مطلبني و انتهى بالتوصياتالوسائل احلديثة يف نشر اإلسال

 .أما التمهيد ففي تعريف التمثيل لغة و اصطالحاً مع نبذة موجزة عن تاريخ هذه النازلة

 .حكم متثيل األنبياء عليهم السالم و أما املطلب األول ففي
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 .و أما املطلب الثاين ففي حكم متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم

 .و اشتملت اخلامتة على التوصيات

و إين أرجو اهلل تعاىل أن جينبين الزلل و أن يغفر يل إن أخطأت، فما قصدت إال التقرب إىل اهلل تعاىل 
 .بطاعته

 الفقري إىل اهلل تعاىل

 حممود علي مصلح السرطاوي. د
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 :األنبياء و الصحابةمقدمة في تعريف التمثيل في اللغة و االصطالح و تاريخ القول في تمثيل 
 :تعريف التمثيل

ويف احللدي   (1)الشبه والنظري َومثّلل ععلش شلّبه وصلّور : التشبيه والتصوير، فاملثل يف اللغة: التمثيل يف اللغة
َثلللل ملللن املمثللللني)الشلللريف  أي مصلللوير يقلللال يف اوبلللة متاايلللل أي تصلللاوير،  (2)( أشلللد النلللاس علللذاباً يلللوم القياملللة   

، ومّسي التمثلال متثلاالً لشلبهه علا صلنع عللى (3)واملماالة املشاهبة، ومتاال العليل قارب الربء فصار أشبه بالصحيح 
الللذي حيللاكي ش صللية معينللة أو فعللالً معينللاً فهللو يصللور تلللك : شللاكلته، والتمثللل واةاكللاة ععللش واحللد، فاملمثللل

 .(4)أو يشكلها فيعرض شكلها وصورهتا  الش صية

 :والتمثيل في االصطالح
واستحضللار صللورة مللن شلل ص أو حللاد ، واإلتيللان عثيللل وشللبيه للله، دون : تقملص دور اخخللرين وحللالتهم

تصلوير وتشلكيل األشلياء : وعرفهلا بعضلهم بأهنلا (5)استحضار الش ص نفسه، وإعادة احلاد  بكل تفصيالهتا 
عمللل فللين منثللور أو منظللوم يؤلللف علللى قواعللد خاصللة : والتمثيليللة (6)وحي باحلركللة واحليللاة واألفعللال بقالللب فللين يلل

  (7)ليمثل حادااً حقيقياً أو خمتلقاً، قصداً للعربة، والذي يقوم هبذا العمل يسّمى  ثالً 

 :أنواع التمثيل
أنللواع كثللرية وكلهللا تشللرت  يف املعللش اللغللوي ولكنهللا نتلللف يف الغللرض منهللا : التمثيللل عنللد أهللل هللذا الفللن 

 : وطريقة العرض فمنها

 .َما ي سّمى الرتاجيديا أو املأساة (أ )

 )*(. وامللهاة: ما يسمى الكوميديا (ب )

                                                           
 .4/00القاموس اةيط : والفريوز آبادي 11/306لسان العرب : ابن منظور  (1)
 .1/005املسند : اإلمام أمحد بن حنبل  (2)
 .11/316لسان العرب : ابن منظور  (3)
 .2/030املعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون. د  (4)
 .11فن املمثل العريب ص: زكي طليمات  (5)
 .620الشريعة اإلسالمية والفنون : أمحد القضاة. د  (6)
 .2/030املعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون. د  (7)

بأسلوب بذيء هابط بتصوير ( الالحمال)ويتفرع عن امللهاة الراقية أنواع أظهرها امللهاة العامية أو املهزلة وهي تستهدف    )*(
 . يتجاوز حدود االحتشام واألدب
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بلللامليلو درام أو مللا يسلللمى الللدراما وهلللي اللل  نللللط بللني اجللللد واهلللزل وتتنلللوع الللدراما إىل ملللا يسللمى  (ج )
املأسللاة العاميللة وهللي املبالغللة يف اإلاللارة وإيللراد العنللف واحلللواد  الفاجعللة واهلللزل اجلللريء واالسللتعانة 

 .بالرقص واملوسيقى التصويرية وهي منزلة أدىن من الدراما

 وملن أنلواع التمثيليلات ملا يقلوم عللى اإلنشلاء والغنلاء واملوسليقى واإليقلاع ويسلمى املسلرحية الغنائيلة (د )
وي عش هذا النوع باملناظر الف مة والزينة والرياشي( األوبرا)أو 

(1) . 

الفكرة واملوضوع، واحلركة والصراع والش صيات املمثِّلة والشل وص املمثيللة واحللوار، : وعناصر التمثيلية هي
 .(2)والديكور ومكان العرض وأشياء أخرى 

 .(تمثيل األنبياء والصحابة)تمهيد في تاريخ النازلة 
يف العقود األخرية من القرن الرابع عشر اهلجري تسربت التمثيليات الدينية واهلزلية إىل املدارس النظامية 
والدينية، فتألقت فيها فرقة التمثيل الديين مث اخذت تتطور إىل متثيل األش اص بعينهم مث إىل العظماء يف 

هلل ورسله عليهم الصالة والسالم مث إىل العوامل اإلسالم مث إىل طبقة الصحابة رضي اهلل عنهم مث إىل أنبياء ا
 .(3)الغيبية كمالئكة الرمحن 

مللن  1523وكانللت أول حماولللة لتمثيللل دور النلليب حممللد صلللى اهلل عليلله وسلللم يف فلليلم سللينمائي سللنة  
ة ملن املمثل يوسف وهيب وقد أصدر األزهلر عللى أالر ذللك فتلوى حتلرم هلذا الفعلل، ونظلراً مللا أحداتله هلذه اةاولل

رّدة فعلللل غاضلللبة عنلللد املسللللمني وعنلللد الشلللعب املصلللري خاصلللة مل يلللتم هلللذا العملللل، وتكلللررت اةاوللللة يف أفلللالم 
ومسلسلللالت أخلللرى لتمثيلللل رملللوز دينيلللة ملللن آل بيلللت النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم وزوجاتللله واخللفلللاء الراشلللدين 

 .والصحابة

ه متثيلللل محلللزة علللم النللليب صللللى اهلل عليللله أخلللرج مصلللطفى العقلللاد فللليلم الرسلللالة اللللذي   فيللل 1513ويف علللام 
 60وسلللم وبعللض الصللحابة رضللي اهلل عللنهم وقللد صللدرت عللدة فتللاوى عنعلله وقللد   منللع عرضلله يف مصللر طيلللة 

م   متثيلل عملر 2016م   متثيل خالد بن الوليد رضلي اهلل عنله يف أحلد املسلسلالت ويف 2012سنة ويف سنة 
وين آخلللر، و  متثيلللل أيب بكلللر رضلللي اهلل عنللله يف مسلسلللل القعقلللاع بلللن اخلطلللاب رضلللي اهلل عنللله يف مسلسلللل تلفزيللل

 .حي  ظهر من القفا يف لقطة قصرية

                                                           
أمحد القضاة الشريعة اإلسالمية . ود 205حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل بن أمحد الغزايل. د  (1)

 .620ص  والفنون
 .11نقالً عن مبادئ اإلخراج املسرحي ص  626الشريعة اإلسالمية والفن ص : أمحد القضاة. د  (2)
 .التمثيل حقيقة تارخيية وحكمة: بكر بن عبد اهلل أبو زيد  (3)
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وأخرياً   اإلعالن عن الشروع يف إخراج فيلم عاملي عن النيب حمملد صللى اهلل عليله وسللم سليتم تصلويره يف 
يللدي إلنتلاج أول فلليلم يركلز علللى مليللون دوالر، ويسلتعد امل للرج اإليلراين ماجلد جم 200هوليلوود بتكلفلة تقللدر بلل 

مرحلللة الطفولللة للنلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم، مث تليهللا أجللزاء أخللرى تسللتعرض كافللة مراحللل حياتلله صلللى اهلل عليلله 
 . (1)وسلم 

 :حكم تمثيل األنبياء: المطلب األول
اإلفتاء وملن علدد  ذهب مجهور العلماء إىل حرمة متثيل األنبياء وصدرت فتاوى من اجملامع الفقهية وهيئات 

 .كبري من علماء أهل السنة حبرمة متثيل األنبياء

ومللن ذلللك قللرار جلنللة الفتللوى بللاألزهر املؤرخللة  (2)فقللد صللدرت قللرارات مللن اجملللامع واهليئللات التاليللة بللالتحرمي 
  (3). م6/2/1500هل املوافق  1614مجادي اخخرة سنة  10يف 

هلل وقلرار اجملللس التأسيسلي 1650 مكة املكرملة يف ذي احلجلة وقرار مؤمتر املنظمات اإلسالمية املنعقدة يف
هلل والبيلان الصلادر علن مشلي ة األزهلر 1651لرابطة العامل اإلسلالمي يف دورتله الثالثلة عشلرة املنعقلدة يف شلعبان 

وقلللرار جمملللع  (4)بشلللأن فللليلم حمملللد رسلللول اهلل صللللى اهلل عليللله وسللللم لشللليخ األزهلللر اللللدكتور عبلللد احللللليم حمملللود 
هللل وقللرار هيئللة كبللار العلمللاء يف اململكللة العربيللة السللعودية رقللم 1651و  اإلسللالمية الصللادر يف ذي احلجللة البحلل
هلللل والفتلللوى الصلللادرة علللن اللجنلللة الدائملللة للبحلللو  العلميلللة واإلفتلللاء باململكلللة العربيلللة 2/11/1406يف  101

ابطة العلامل اإلسلالمي يف دورتله هل وقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي بر 11/1/1402تاريخ  4126السعودية رقم 
هللل، وقللرار اجململلع الفقهللي اإلسللالمي برابطللة العللامل اإلسللالمي يف دورتلله 1400الثامنللة املنعقللدة يف مجللادى اخخللرة 

م، وقلللرار اللجنلللة الدائملللة للبحلللو  2010هلللل املوافلللق سلللبتمرب 1462العشلللرين املنعقلللدة عكلللة املكرملللة يف حملللرم 
وبيان الشيخ عبلد العزيلز بلن بلاز،  4004هل وفتوى اللجنة رقم 11/1/1402يف  4126العلمية واإلفتاء رقم 

هلل وفتللوى 1635املفل  العلام للمملكلة العربيلة السلعودية وفتلوى الشليخ حسلنني حمملد خمللوف شليخ األزهلر سلنة 
هللل 1400الشلليخ عطيللة صللقر شلليخ األزهللر سللابقاً وفتللوى الشلليخ جللاد احلللق علللي جللاد احلللق شلليخ األزهللر سللنة 

                                                           
متثيل األنبياء بني غياب النص وحضور الفتوى أو التجريب االجتهادي، : )مقال بعنوان : إبراهيمسامي . د  (1)

6/5/2010 HTTP://WWW.ALAWAH.ORG . اإلسالم و الفنون ص : أمحد شوقي الفنجري. و انظر د
 .، طبعة دار األمني، الزقازيق، مصر110

هذه القرارات كتاب حكم متثيل الصحابة واألنبياء لألستاذ عبد الرمحن بن سعد بن علي الشرتي  انظر لإلطالع على  (2)
 .2012(  1)وفيه ملحق يتضمن الفتاوي والقرارات الصادرة هبذه املسألة ط 

 .5/113منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية   (3)
هل، 1466شعبان  10ر حدي  للجزيرة نت يف حممد رأفت عثمان عضو جممع البحو  اإلسالمية، باألزه. د  (4)

0/1/2012. 

http://www.alawah.org/
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هلل وفتلوى الشليخ حمملد 1462لشيخ عبد الرمحن بلن ناصلر اللربا  حيل  يلرى أن متثيلل األنبيلاء كفلر سلنة وبيان ا
 (1)هللل وفتللوى الشلليخ بكللر ابللن عبللد اهلل أبللو زيللد والللدكتور حممللد رأفللت عثمللان  1460بللن عبللد اهلل اليمللين سللنة 

 .والدكتور حسام عفانة وفتوى الشيخ أمحد اخلليلي مفىت سلطنة ع مان

ض علمللاء أهللل السللنة ومجهللور علمللاء الشلليعة إىل جللواز التمثيللل مطلقللاً سللواء يف ذلللك متثيللل وذهللب بعلل
شللروط تضللمن حسللن األداء وبأسلللوب يليللق عقامللاهتم وهللذا صللحابة، واألئمللة املعصللومني عنللدهم باألنبيللاء أو ال

- :عرض موجز ألدلة الفريقني

 :أدلة القائلين بحرمة تمثيل األنبياء : أوالً 
إن اهلل )أن الرسللل واألنبيللاء فئللة منتقللاة مللن البشللر وليسللوا كسللائر البشللر ملللا هلللم مللن االصللطفاء لقوللله تعللاىل  -1

فللإذا كللان هللؤالء مصللطفون مللن سللائر البشللر ( . اصللطفى آدم ونوحللاً وآل إبللراهيم وآل عمللران علللى العللاملني 
جلب علينلا أن فلتفا هبلا يف عقولنلا فهل يصح لنلا أن متثلل ش صلياهتم، فاملكانلة العاليلة لألنبيلاء والرسلل تو 

وفضل األنبياء والرسل على غريهم من األملور املعلوملة ملن اللدين . (2)وقلوبنا بصورة ال يشاركهم فيها أحد 
 .(3)(وكالّ فضلنا على العاملني) بالضرورة قال تعاىل

إن الرسل واألنبياء متصفون بالعصمة  لا جيعلل للنليب صلورة مثاليلة يف اللذهن ال يصلح أن يلتم نسليدها ملن  -2
ومللللن املعلللللوم أن للمسلسللللالت املعروضللللة آاللللاراً نفسللللية علللللى  (4). خللللالل شلللل ص للللليس متصللللفاً بالعصللللمة

ن هللا ملن الصلد  مشاهديها فيتفاعلون معها سللباً وإجيابلاً، فكلم تبكليهم املشلاهد وتضلحكهم، وإن مل يكل
نصيب ويندفعون حبماس يف تأييد بعض املمثلني ضد آخلرين حبسلب اللدور اللذي متثّلله كلل ملنهم وهلو بلال 
ريلب أملر خطلري لله آالاره البالغلة يف السلوء عنلدما ميثلل أحلد نبيلاً ملن األنبيلاء في يلل للمشلاهد أنله علني مللن 

ثل، وأن له قداسته وقدره، وأن كل ما يأيت به يف التمث يل هو صادر عن ذلك النليب، وال خيفلى ملا يف هلذا مي 
من التعدي على مقام النبوة واالستهانة بقدرها، فيجب منع هذا منعاً باتاً وحتلرم مشلاهدة هلذه املسلرحيات 

 .(5)حرمة قاطعة

                                                           
هل، 1466شعبان  10حممد رأفت عثمان عضو جممع البحو  اإلسالمية باألزهر حدي  للجزيرة نت يف  (1)

م، والشيخ إبراهيم رضا عضو جلنة احلوار باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ، القاهرة، اجلزيرة نت 0/1/2012
 .هل 1466شعبان 10

 .66آية : سورة آل عمران (2)
 .03آية : سورة األنعام (3)
شعبان  10الشيخ إبراهيم إبراهيم رضا عضو جلنة احلوار باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة ، اجلزيرة نت يف  (4)

 .هل1466
 .هل1460/ رجب/ 10مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مف  سلطنة ع مان  (5)
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إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب علليهم علدم حتلري الصلد  وعلدم التحللي بلاألخال  اإلسلالمية الفاضللة  -6
ة على اجملازفة وعدم مباالة باالنزال  إىل ملا ال يليلق ملادام يف ذللك حتقيلق لغرضلهم ملن اسلتهواء وفيهم جرأ

الناس وكسب املادة، وأن متثيلهم لألنبياء يفضي إىل السل رية واالسلتهزاء هبلم، والنيلل ملن كلرامتهم، واحللط 
ومللللن عللللى شللللاكلتهما  ملللن قلللدرهم، فلللللو قلللّدر أن التمثيليللللة جللللانبني جانللللب الكلللافرين كفرعللللون وأيب جهلللل

وجانللب املللؤمنني كموسللى وحممللد عليهمللا السللالم واتبللاعهم فللإن مللن ميثللل الكللافرين سلليقوم مقللامهم ويللتكلم 
... بألسنتهم فينطق بكلملات الكفلر ويوجله السلباب والشلتائم لألنبيلاء ويلرميهم بالكلذب والسلحر واجلنلون

له نفسه من الشر والبهتان  ا جرى من فرعلون اخل ويسفه أحالم األنبياء واتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله 
وأيب جهلللل وأضلللراهبما ملللع األنبيلللاء ال عللللى وجللله احلكايلللة بلللل عللللى وجللله النطلللق علللا نطقلللوا بللله ملللن الكفلللر 

وملن . والضالل وهذا  ا يلؤدي إىل ملا ال حتملد عقبلاه ملن الكفلر وفسلاد اجملتملع ونقيصله األنبيلاء الصلاحلني
إبلراهيم خليلل ( السي فلالن أو اخلواجله فلالن)شيخ حممد رشيد رضا أن يسمي أمناط االزدراء ال  أوردها ال

يلا رسلول : اهلل أو موسى كلليم اهلل ، أو عيسلى روا اهلل أو حمملداً خلا  رسلل اهللا فيقلال لله يف دار التمثيلل
غللري هبللذا اللقللب يف بعللد ذلللك أن خياطبلله بعللض اخللعللاء  فيقللول كللذا وال يبعللد.... اهلل، مللا قولللك يف كللذا 

مللدد يللا : وقللت التمثيللل علللى سللبيل احلكايللة أو مللن بللاب الللتهكم والزرايللة كللأن يللراه يرتكللب إ للاً فيقللول للله
إال أن إباحة متثيل هؤالء الناس لألنبياء قد يؤدي إىل مثل هلذا، وكفلى بله مانعل  للو مل يكلن مثّ ! رسول اهلل 

يئللة بللدوي  لللو  تللراوده سلليدته عللن ومللن ذلللك أيضللاً أن ميثللل بعللض املمثلللني يوسللف الصللديق هب  (1)غللريه 
تعلد  نفسه وتقد قميصه من دبر مث ميثله مسجوناً مع اجملرمني فتمثيل أحوال األنبياء وشئوهنم البشرية بصلفة

دة وهلللي حمظلللورة لللللضلللية إىل  ضلللعف اإلميلللان واإلخلللالل بلللالتعظيم املشلللروع مفسزرايلللة علللليهم وازدراء هبلللم مف
 .  (2)شرعاً 

عوة إىل اإلسالم ونشره إىل الناس كثرية، وقد رمسها األنبياء أل هم وآتت  ارهلا يانعلة إن وسائل البالغ والد -4
نصلللرة لإلسلللالم و لللرة للمسللللمني وقلللد أابلللت ذللللك واقلللع التلللاريخ وهلللذا هلللو الصلللراط املسلللتقيم اللللذي جيلللب 

 .(3)اتباعه

هم إيلذاء هللم وهلو حملرم إن يف متثيل األنبياء بالقول أو الفعل وفتح باب التشكيك يف أحواهلم والكذب عللي -0
 .(1) (4)(إن الذين يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل يف الدنيا واخخرة وأعد هلم عذاباً مهيناً )بالنص قال تعاىل 

(1). 
                                                           

 .613 – 600ص  20ج )رشيد رضا املنار  الشيخ حممد( 1)
 .4126باململكة العربية السعودية، الفتوى رقم :اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء (2)
 .4126باململكة العربية السعودية، الفتوى رقم :اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء( 3)
 .01آية : سورة األحزاب (4)
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بعد متثيل األنبياء من الكذب عليهم بالشلكل والقلول، والكلذب عللى األنبيلاء لليس كالكلذب عللى غلريهم  -3
 (2)" أحد، فمن كذب علّي متعمداً فليتبلوأ مقعلده ملن النلارإن كذباً علّي ليس ككذب على " ويف احلدي 

 . (3)والكذب على أخوانه من الرسل واألنبياء كالكذب عليه صلى اهلل عليه وسلم 

ملن التمثلل بصلورة الرسلول ففلي صلحيح  –إن اهلل تعاىل منع الشيطان مع ملا أعطلاه ملن قلدرة عللى التمثلل  -1
يقلول املرحلوم الشليخ جلاد احللق " من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثلل يف صلوريت" الب اري 

يف أن يتمثللللل هبللللم سللللله ور إن عظمللللة اهلل ألنبيائلللله " م1500شلللليخ األزهللللر يف الفتللللوى اللللل  أصللللدرها عللللام 
الشلليطان مانعللة مللن أن يتمثللل ش صللياهتم إنسللان وميتللد ذلللك ألصللوهلم وفللروعهم فكللل الش صلليات اللل  
تتصللل باألنبيللاء يأخللذون نفللس هللذا احلكللم تبعللاً لألنبيللاء ألن ذواهتللم كرمهللا اهلل تعللاىل وشللرفها بللالوحي فللال 

 .(4)ن عاصروا الرسالة وأسهموا يف إبالغهامتثل أصوهلم وال فروعهم وال زوجاهتم بل وال أصحاهبم الذي

إن متثيل األنبياء ذريعة إىل اقتحام محى األنبيلاء وابتلذاهلم وتعريضلهم للسل رية واملهانلة ويلؤدى إىل تشلكيك  -0
املؤمنني يف عقائدهم وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذه املثل العليلا إذ أهنلم قبلل ر يلة هلذه املشلاهد 

األنبيللاء ورسللالتهم ويتمثلوهنللا يف أكمللل مراتللب اإلنسللانية وأرفللع ذراهللا، فللإذا هللم بعللد  يؤمنللون حقللاً بعظمللة
العلللرض قلللد هانلللت يف نفوسلللهم تللللك الش صللليات الكرميلللة وهبطلللت ملللن أعللللى درجاهتلللا حيللل  تقمصلللهم 

وسللد الللذرائع ركللن مللن أركللان . املمثلللون يف صللور وأشللكال مصللطنعة  للا يللتقلص معلله ظللل الللدين واألخللال 
اسة، فقد أمجع العلماء أخذا من كتاب اهلل وبيان رسوله على أن من أعملال النلاس وأقلواهلم ملا الدين والسي

حرمه اهلل تعلاىل ألنله يشلتمل عللى املفسلدة ملن غلري وسلاطة كالغضلب والقلذف والسلرقة، وإن ملن األعملال 
فسلله مشللتمالً علللى واألقللوال مللا حرملله اهلل تعللاىل ألنلله ذريعللة إىل املفسللدة ووسلليلة هلللا وإن مل يكللن هللو يف ن

مفسدة ومن ذلك سب معبودات املشركني وهم يسمعون فهو يف نفسله جلائز ولكنله منلع جللره إىل مفسلدة 
وال تسللبوا الللذين "وهللي إطللال  ألسللنة املشللركني بسللب اهلل تعللاىل هلللذا هنانللا اهلل تعللاىل عللن هللذا السللب بقوللله 

هللذا القبيللل تفضلليل بعللض األنبيللاء علللى بعللض ومللن . (5)( يللدعون مللن دون اهلل فيسللبوا اهلل عللدواً بغللري علللم 
ملع أنله يف نفسله جلائز فقلد فضلل اهلل تعلاىل بعضلهم عللى بعلض ولكنله مينلع إذا َجلري إىل الفتنلة فقلد ناصلم 
مسلللمو ويهللودي زمللن النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم ولطللم املسلللم وجلله اليهللودي ألنلله أقسللم بالللذي اصللطفى 

ذي اصللطفى حممللداً علللى العللاملني، فلمللا بلللص األمللر النلليب صلللى اهلل موسللى علللى العللاملني، وأقسللم املسلللم باللل

                                                                                                                                                                                
 . هل1421قرار جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العشرين حمرم لسنة  (1)
 .رواه الشي ان يف الصحيحني من حدي  سعيد بن زيد  (2)
 .، دار اجليل، بريوت1ط 600الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة . د  (3)
 .، دار اجليل، بريوت1ط 600نون ص الشريعة اإلسالمية والف: أمحد القضاة . د   (4)
 .100: سورة األنعام  (5)
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ال نلريوين عللى موسلى، مث أالش عليله علا هلو أهلله : عليه وسلم غضب حىت ع لرف الغضلب يف وجهله وقلال
 .(1). وهناهم أن يفاضلوا بني أنبياء اهلل سداً لذريعة الفنت وحرصاً على وقارهم صلوات اهلل وسالمه عليهم

 :أدلة القائلين بجواز تمثيل األنبياء :ثانياً 
غلللين علللن القلللول بلللأن القلللائلني جبلللواز متثيلللل األنبيلللاء يقوللللون جبلللواز متثيلللل الصلللحابة، وهلللم القلللائلون جبلللواز 
التمثيللل مطلقللاً مللن غللري تفصلليل بللني األنبيللاء واملالئكللة والصللحابة واألئمللة املعصللومني عنللد الشلليعة ويف هللذا املقللام 

 .أدلتهم يف جواز متثيل األنبياءسأقتصر على إيراد 

األصلللل يف األشلللياء اإلباحلللة إال إذا ورد دليلللل يلللدل عللللى التحلللرمي وال يوجلللد دليلللل يف القلللرآن أو السلللنة أو  -1
 .(2)اإلمجاع أو القياس يدل على حترمي التمثيل لألنبياء أو غريهم

فتمثلل هللا بشلراً ) قلال تعلاىل حصل التمثيل من املالئكة فقد متثل جربيل عليه السالم للسيدة ملرمي بالبشلر -2
وجلاء ملرة يف صلورة أعلرايب  (4)ومتثل جربيلل للنليب صللى اهلل عليله وسللم يف صلورة دحيلة الكلليب  (3)( سوياً 

شلللديد بيلللاض الثيلللاب ، شلللديد سلللواد الشلللعر يسلللأل النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم علللن اإلسلللالم واإلميلللان 
يهمللا السللالم يف صللورة ضلليوف، وشللهدت املالئكللة واإلحسللان وورد نللزول املالئكللة علللى إبللراهيم ولللوط عل

مع املسلمني غزويت بدر وحنني وعليهم عمائم قال ابن عباس رضي اهلل عنهما كانت سليما املالئكلة يلوم 
ومن ذلك متثل املالئكلة للداود . (5)بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها على ظهورهم، ويوم حنني عمائم محراً 

وهللل أتللا  نبللأ اخلصللم إذ تسللّودوا اةللراب، إذ دخلللوا  )تعللاىل  لللداود عليلله السللالم يف صللورة خصللمني قللال
ال نلف خصلمان بغلى بعضلنا عللى بعلض، فلاحكم بيننلا بلاحلق وال ت شلطط : على داود ففزع منهم، قلالوا

ومتثللل املالئكللة يف صللورة أقللرع وأبللرص وأعمللى وصللور أخللرى  للا ورد يف  (6)(  واء الصللراطللللللللواهللدنا إىل س
 .(7)بوية نة النلللللللالس

                                                           
هل وانظر عبدالرمحن الشرتي، حكم متثيل 1614قرار جلنة الفتوى باألزهر، منشور يف جملة األزهر الصادرة يف رجب سنة   (1)

 . ، دار اجليل، بريوت1ط615الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة. الصحابة واألنبياء ود
الشريعة اإلسالمية : أمحد القضاة . ود 254حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل بن أمحد الغزايل  (2)

 .646والفنون ص 
 .10آية : سورة مرمي  (3)
 .4/115البداية والنهاية : ابن كثري   (4)
 .1/366السرية النبوية : ابن هشام  (5)
 .22 – 21اخيات : سورة ص  (6)
 .250 – 254وصاحل الغزايل، حكم  ارسة الفن ص  642الشريعة اإلسالمية والفنون ص : أمحد القضاة. د  (7)
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مللا وقللع لألنبيللاء مللن متثيللل كمللا يف منللاظرة إبللراهيم عليلله السللالم لقوملله يف بيانلله هلللم بللأن األجللرام السللماوية  -6
فلما جني عليله الليلل رأى كوكبلاً قلال هلذا ريب فلملا ) املشاهدة من الكواكب ال تصلح لأللوهية قال تعاىل

حيللل  أوهلللم إبلللراهيم عليللله . (1)سلللورة األنعلللام إىل آخلللر اخيلللات الكرميلللة ملللن ( أفلللل قلللال ال أحلللب اخفللللني
السللللالم مللللن بللللاب املنللللاظرة ال النظللللر أنلللله ال يعللللرف ربلللله ليللللدهلم علللللى صللللد  مللللا يقللللول مث إبطللللال قللللوهلم 

ومن ذللك أيضلاً تكسلريه عليله السلالم لألصلنام وإسلناد العملل . (2)باالستدالل ألنه أقرب لرجوع اخلصم 
إىل الصللنم األكللرب، ومللا حصللل منلله عليلله السللالم مللن ظهللوره بش صللية رجللل آخللر لزوجللة ولللده إمساعيللل 

و ا وقع لألنبياء من متثيل قصة يوسف عليه السالم ملع أخوتله، فقلد وضلع السلقاية يف رحلل أخيله . عليه
 . (3) يكن أخوته سارقني لصواع امللك يف قصة متثيلية فعلية ومل

االستدالل باملصلحة، عا أن املسألة ليس فيها أدلة نصية تدل على التحرمي فقلد ذكلروا أدللة يسلتفاد منهلا  -4
اجللللواز كملللا سلللبق القلللول، وعللللى فلللرض علللدم التسلللليم باألدللللة املبيحلللة فلللإن املصللللحة يف تقريلللب مفلللاهيم 

اإلباحلة ال سليما إذا ع للم بأنله إذا مل تقلم املؤسسلات اإلسلالمية  اإلسالم ونشر الدعوة اإلسالمية تقتضي
املنضللبطة بالشللروط اإلسللالمية هبللذا العمللل فإنلله سلليقوم بلله مؤسسللات أخللرى بقصللد تشللويه صللورة األنبيللاء 
والنلليب حممللد صلللى اهلل عليلله وسلللم كمللا حصللل يف اخونللة األخللرية مللن رسللم الصللور املسلليئة لشلل ص النلليب 

 .م من أعداء اإلسالمصلى اهلل عليه وسل

لليس للدينا إشلكالية : إن اإلملام اخلميلين قلال" يقول خملرج مسلسلل يوسلف عليله السلالم فلرج بلن سلحشلور
ألننللا إذا مل نللتمكن مللن عللرض صللورة نسللد وجلله األنبيللاء، فأعتقللد أننللا ( أي عللرض صللور املعصللومني)يف ذلللك 

س، كيللف وسللينما سللوف نكللون حمللرومني مللن ترمجللة قصللص القللرآن علللى أرض الواقللع وإيصللال هللذه الرسللالة للنللا
هوليود تسعى لعرض الصور أو وجوه كافة األنبياء، وهذا يثري شكوكاً حول قداسلة وعظملة األنبيلاء وخيلرج اللدين 

، ويللوحي بأنلله ضللعيف، ويللوحي بللأن األنبيللاء كائنللات أو أشلل اص ضللعفاء وإذا مل (4)منفعللة خللري فيلله مللن عمللل 
ن عللرض أعللداء اإلسللالم هلللا بأشللكال بشللعة هلللم نللتمكن مللن عللرض هللذه الوجللوه فإننللا ال نسللتطيع أن فللول دو 

 . يريدوهنا، وفن بإمكاننا أن نظهر هذه الوجوه بصورة جيدة ونقدمها كقدوة للمجتمعات

                                                           
 .15 – 13اخيات : سورة األنعام (1)
 .3/050التفسري : القامسي (2)
 . 601 – 250حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : الغزايل (3)
 .العبارة بتصرف بسيط ليستقيم املعش (4)
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إن بإمكانكم أن تظهروا وجلوه املعصلومني ولكلن : أنه قال بصراحة( اخلميين)وأضاف قائاًل، مسعنا عنه 
 صلية بللأن يكللون إنسلاناً طيبللاً ولليس ملواللاً بللاألمور بشلرط أن الشلل ص اللذي تسللتفيدون منلله للتقمص تلللك الش

 . (1)الدنيوية السيئة 

وقللد صللدرت فتللاوى لكبللار علمللاء الشلليعة جبللواز متثيللل األنبيللاء وآل البيللت والصللحابة ومللن ذلللك فتللوى 
إذا روعي فيه مستلزمات التعظليم والتبجيلل ومل : السيستاين، حي  قال رداً على سؤال عن حكم نسيد األنبياء

 . (2)يشتمل على ما يسيء إىل صورهم املقدسة يف النفوس فال مانع واهلل العامل 

كمللا أفلللىت املرجللع اللللديين كمللال احليلللدري بللأن اةلللذور املتصللور يف اإلظهلللار سللواء صلللور األنبيللاء علللليهم 
، إال إظهللار مللا يسلليء إىل صللورهم املقدسللة عللا يسللتلزم التللوهني: هللو( أي املعصللومون عنللدهم)السللالم أو األئمللة 

فلللو روعللي فيلله مسللتلزمات التعظلليم والتبجيللل ومل يشللتمل علللى مللا يسلليء إىل صللورهم املقدسللة يف النفللوس جللاز 
التمثيل بإظهار الصورة سواء يف ذلك األنبياء عليهم السلالم أم أهلل البيلت، ومثلل هلذا صلدر علن املرجلع اللديين 

 . (3)حسني فضل اهلل يف كتابه فقه احلياة 

 :الرأي المختار
إن لألنبياء والرسل من اخلصوصية ما ليست لغريهم وهذا اابت بالنص اللذي ال يأتيله الباطلل ملن يديله  

وال مللن خلفلله فاألنبيللاء معصللومون بعصللمة اهلل وال يتحقللق هللذا لغللريهم وال يقللدر أحللد علللى حماكللاهتم، فقللد كللان 
ىل هدي النيب صللى اهلل عليله وسللم الرجل جيلس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو على الكفر  ا أن يستمع إ

إال وقللد هللداه اهلل إىل احلللق، وقللد أابللت الكثللري مللن العلمللاء الصللحبه لكللل مللن رآى أو مسللع مللن النلليب صلللى اهلل 
عليه وسلم من املسلمني فكلان هللم فضلل الصلحبة عجلرد السلماع أو الر يلة وملا ذللك إال خلصوصلية يف شل ص 

لغلللريه فم لللارج الكلللالم منللله وقسلللمات وجهللله صللللى اهلل عليللله وسللللم وهلللو النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم ال تتلللأتى 
يف التمثيلللل، هللللذا  ا يلللؤدى إىل نقيصلللةيتحلللد  وهيئتللله وش صللليته ال يتلللأتى ألحلللد أن يتمثلهلللا عللللى وجههلللا  للل

ن أدللة تؤكلد باإلضافة إىل ما سبق ذكره يف الفتاوى الصادرة عن اجملامع وهيئات وجمالس اإلفتلاء وكبلار العلملاء مل
رى أن يف متثيل األنبياء ازدراء هبم وعكلانتهم وأنله يتضلمن الكلذب علليهم وأنله يلؤدي إىل ه اخلصوصية وال  تهذ

مفاسد أعظم  ا يرجوه بعضهم من املصاحل خصوصاً إذا كان امل ل يتعلق عسائل االعتقاد ال مسلائل التصلرفات 
 .من األقوال واألفعال ولذا فإن هذه املصاحل هي مصاحل موهومة

                                                           
 .10102جريدة الشر  األوسط العدد  (1)
 .050املسألة  646آية اهلل على احلسيين، الفقه للمغرتبني وفق فتاوى ص : السيستاين (2)
 . 133فقه احلياة ص : حسني فضل اهلل (3)
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وال جيوز أن يكون تشويه أعداء اإلسالم لصورة النيب صلى اهلل عليله وسللم الل  رفضلتها األملة بأكملهلا  
وتللرفض مللا يكللون منهللا سللبباً لتغيللري حكللم شللرعي، ولللو أجزنللا التمثيللل فإننللا نضللفي علللى متثلليلهم قللدراً مللن اجلللواز 

بلاجلواز نفلتح بابلاً للفتنلة والتشلكيك  الشرعي ويكون اخلالف معهلم يف بعلض اهليئلات أو املصلطلحات، وبلالقول
وملللا ظنلللوه ملللن مصللللحة فإهنلللا ملللن املصلللاحل املوهوملللة ال املصلللاحل احلقيقيلللة كيلللف ال . يف اللللدين ويف اإلميلللان بالرسلللل

 .واألدلة واضحة الداللة على خصوصية األنبياء وتفضيلهم على سائر البشر ملا هلم من االصطفاء

نة القول بتحرمي متثيل النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر لكل ما سبق فإنين أرى والنفس مطمئ 
 .أخوانه األنبياء عليهم الصالة والسالم واملالئكة أمجعني واهلل أعلم

 :حكم تمثيل الصحابة: المطلب الثاني
للفقهاء يف املسألة االاة مذاهب، مذهب يقول حبرمة التمثيل مطلقاً، و مذهب يرى اإلباحة مطلقاً، و 

يرى اإلباحة و يستثين متثيل اخللفاء الراشدين و آل البيت و زوجات النيب و بعضهم من أضاف مذهب 
 .املبشرين باجلنة

 : و هذا بيان موجز هلذه املذاهب مع األدلة

 :األول القول
دون تفريق بني اخللفاء الراشدين و آل  أصحابه إىل أن متثيل الصحابة حمرم مطلًقامجهور العلماء ذهب 

الرأي  و قد قال هبذا  -صلى اهلل عليه و سلم–البيت و املبشرين باجلنة و غريهم  ن ابتت هلم صحبة النيب 
كل من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ، ورابطة العامل اإلسالمي ، ودائرة اإلفتاء العام يف 

مف  عام اململكة العربية السعودية : ومن العلماء املعاصرين الذين تبنوا هذا الرأي هلامشية ، اململكة األردنية ا
عبدالعزيز آل شيخ ، ورئيس جممع فقهاء الشريعة يف أمريكا وعضو اجمللس األورويب لإلفتاء والبحو  الشيخ 

وشيخ ، القضاة نوا سلمان.دالشيخ ق سابحسني حامد حسان ، ومف  عام اململكة األردنية اهلامشية ال.د
أمحد عمر هاشم األستاذ جبامعة األزهر ، و مف  اململكة .د و، سبق الشيخ جاداحلق علي جاداحلقاألزهر األ

بكر .والشيخ دالدين األلباين ،  العربية السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ، و الشيخ حممد ناصر
والشيخ علي القره داغي ، .والشيخ دالعثيمني ، صاحل والشيخ حممد بدران أبوالعينني ، .والشيخ د، أبوزيد

قيس آل مبار  ، .والشيخ دوالشيخ عبداهلل بن قعود ، عبدالرزا  عفيفي ، والشيخ عبداهلل ابن غديان ، 
والشيخ حممد املرخيي، و الدكتور حممد رأفت عثمان، و الدكتور عقيل العقيل و الدكتور حسام عفانة و 

 .حي  ال يسمح املقام بذكرهم مجيعاً غريهم، 

  



13 
 

 :أدلة هذا القول
وجل يف   فقد أاش عليهم اهلل عزوجل للصحابة الكرام  املكانة العليا واملنزلة الرفيعة ال  جعلها اهلل عز  -1

ويف متثيل أدوارهم يف مسلسل أو مسرحية منافاة كتابه ، وأاش عليهم رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه : )وجل يف حقهم  قال اهلل عز،  1الثناء ، وإنقاص هلذه املكانة هلذا

نَ ُهْم تَ َراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا سِ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَ ي ْ يَماُهْم ِفي َأِشدَّ
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزَرُه ُوُجوِهِهْم  ِمْن َأثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِفي الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ

ا ِمُلو فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ 
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت : )وقال ، 2(الصَّاِلَحاِت ِمن ْ

وقال فيهم صلى اهلل ، 3(الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي قُ ُلوِبِهْم فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا
ُر ُأمَِّتي اْلَقْرُن الَِّذيَن يَ ُلوِني، ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ثُمَّ َيِجيُء قَ ْوٌم »: عليه وسلم  َخي ْ

فَ َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم َأنْ َفَق اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، »: وقال  4«َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َويَِميُنُه َشَهاَدتَهُ 
 .5«ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهًبا َما بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ 

والقضاء على ما هلم من هيبة ووقار أن متثيل الصحابة مدعاة وذريعة إىل الس رية واالستهزاء هبم ،   -2
 .6وإجالل يف نفوس املسلمني

الصحابة رضوان اهلل عنهم ومتيزهم عن غريهم يف كثري من األمور ، فقد رضي اخلصوصية ال  يتمتع هبا  -6
وجل عنهم ، وأاش عليهم يف كتابه ، وشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلمٍع منهم أهنم  اهلل عز

من أهل اجلنة ، كما شهد خبرييتهم وأفضليتهم على سائر الناس ، وهم نقلة الوحي ، وحرّاس الشريعة ، 

                                                           
 .حكم متثيل الصحابة و األنبياء: ، و انظر عبد الرمحن بن سعد الشرتي1/223: جملة البحو  اإلسالمية  - 1
 .25: سورة الفتح - 2
 .16: سورة الفتح - 3
ل ونَله ْم ، متفق عليه ، رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، بَاب  َفْضِل الصيَحابَِة مث ي اليِذيَن يَلل ونَله ْم مث ي اليِذيَن يلَ  - 4

، بَاب  َفَضائِِل َأْصَحاِب والب اري يف صحيحه ، كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،  2066: حدي  رقم 
 . 6300: النييِبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم ، حدي  رقم 

متفق عليه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ، بَاب  قَلْوِل النييِبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه  - 5
ومسلم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ،  بَاب  حَتْرمِِي ،  6316: ، حدي  رقم «َلْو ك ْنت  م تيِ ًذا َخِلياًل »: َوَسليمَ 

 . 2040: َسبِّ الصيَحابَِة َرِضَي اهلل  َعنلْه ْم ، حدي  رقم 
 . 1/241: جملة البحو  اإلسالمية  - 6
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تمنهم اهلل عزوجل على كتابه الكرمي ، وعلى سنة رسوله األمني صلى اهلل عليه وسلم ، وتربوا على ائ
 .1يدي سيد اخللق صلى اهلل عليه وسلم ، وتويف صلى اهلل عليه وسلم وهو عنهم راضٍ 

الصحابة أن املمثلني معروفون بسوء حاهلم ، وكثري منهم مشهور بفسقه وجمونه ، ويف متثيلهم ألدوار   -4
انتقاص من قدرهم ، فرياهم املشاهد وهم ميثلون أدوار الصحابة ، مث يراهم وهم ميثلون أدوارًا يعاقرون 
فيها اخلمر ، وميارسون الرذيلة فتتشوه الصورة الناصعة النقية املرسومة يف ذهن كل مسلم عن أصحاب 

 . 2النيب صلى اهلل عليه وسلم

هذه املسلسالت التارخيية وفوها جاهلون بالتاريخ اإلسالمي ، وعكانة ابة وكتأن أكثر املشتغلني بإعداد   -0
حقائق التاريخ الصحابة رضوان اهلل عليهم الواردة يف نصوص الشريعة  ا ال جيعل لديهم رادًعا لتشويه 

 . 3وتزييفها ، والزيادة فيها أو االنقاص منها

 .الكرام رضي اهلل عنهم أن متثيل أدوار الصحابة غيبةو يف حق الصحابة   -3

فيه فتح لباب تشكيك املسلمني يف دينهم وبلبلة  –باعتبارهم نقلة الدين والشريعة  –أن متثيل الصحابة   -1
 .وسنة نبيهم صلى اهلل عليه وسلم وهذه مفسدة راجحة  أفكارهم ناه عقائدهم ، وكتاب رهبم

 إظهار مكارم األخال ، وحماسن اخداب، مع: ، وهييف متثيل الصحابة  ما يقال من وجود مصلحة  -0
رغبة يف العربة  التحري للحقيقة، وضبط السرية، وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛

وما يهدفون إليه عرف أن هذا  جمرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال املمثلنيكله فهذا    واالتعاظ
 . 4لتمثيلا النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني، ورواد

أن اهلدف األساسي من أمثال هذه املسلسالت وفوها هو الكسب املادي وحتقيق األرباا لشركات   -5
وخمرجي و ثلي هذه املسلسالت وليس نشر فضائل الصحابة  ا حيوهلا إىل متاجرة بسرية هؤالء  اإلنتاج
 . 5األعالم

                                                           
 .1/416: جمموع فتاوى الشيخ ابن باز  - 1
حكم ، قيس بن حممد، ال مبار عدنان عبدالقادر ، متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين ،  - 2

 htm-90-http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart.138508، التمثيل
 .,جيلدد اجللدل حلول ظهور الصحابة يف الدراما« القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن - 3

m.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secIhttp://www.alarab.co
d=26# 

 .240-1/226اللجنة الدائمة يف جملة البحو  اإلسالمية  - 4
 .هل 1656 \ 4 \ 13بتاريخ  16، قرار رقم  يف دورهتا الثالثةفتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية :ينظر  - 5

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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القول حبرمة متثيل الصحابة لئال يفتح الباب أن األخذ بقواعد سد الذرائع ورعاية املصاحل يقتضي  -10
للتطاول على الصحابة الكرام ، أو وصفهم عا ال يليق هبم ، أو الكذب عليهم وتزوير تارخيهم ، أو 

 . 1التشكيك يف عدالتهم

 يفجرى بني الصحابة رضوان اهلل عنهم خالفات ونزاعات أسهمت خالل التاريخ اإلسالمي أنه قد  -11
انقسام الناس وظهور بعض الفر  والطوائف كاخلوارج والرافضة وغريهم ويف عرض هذه اخلالفات على 
املشاهدين إذكاءو هلذه االنقسامات وخوضو فيما هنينا شرًعا عن اخلوض فيه امتثاال لقول النيب صلى اهلل 

َوِإَذا ذُِكَر النُُّجوُم ، َحاِبي فََأْمِسُكوا َوِإَذا ذُِكَر َأصْ ، ُكوا   ِإَذا ذُِكَر اْلَقَدُر َفَأْمسِ »عليه وسلم 
 .قد جيعلهم عرضة للشبهات والشكو   ا ، السيما مع فشو اجلهل وقلة القراءة بني الناس2«فََأْمِسُكوا

أن هذه املسلسالت واألفالم ال نلو من مؤارات خارجة عن النص فتكون سبًبا للتقّول على الصحابة  -12
 . 3ليس فيهم أو نسبة ما ال تصح نسبته إليهم الكرام أو وصفهم عا

أن املسلمني جمبولون ِبِفطرهم السوية على حب الصحابة وآل البيت رضي اهلل عنهم وإجالهلم وتعظيم  -16
حقهم ، ومعرفة مكانتهم وقدرهم ويف متثيلهم حموو هلذه الصورة املستقرة يف أذهان املسلمني من إجالل 

أدوار أخرى مليئة باجملون ذين ال يتورعون عن متثيل ا بصور هؤالء املمثلني الستبداهلوتعظيم للصحابة وا
 .4والفسق

 ن اشتهروا بتأليف أن متثيل هذه املسلسالت فيه حماكاة وتقليد للغرب ولألمم الكافرة كاليونان وغريهم  -14
 اقتضاء الصراط)  يف - رمحه اهلل تعاىل - وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةاإللياذات ومتثيلها ، 

أهنم خيرجون بور  الزيتون وفوه  من( عيد الشعانني ) ما يفعله النصارى يف عيدهم املسمى  5(املستقيم
يف هيئة يطول  - حني دخل بيت املقدس -السالم  عليه -وفوه بزعم املشاهبة ملا جرى للمسيح 

                                                           
فتوى و ،  م1506هل 1614عددها الصادر يف رجب عام  يففتوى اللجنة امل تصة بالفتوى يف جملة األزهر : ينظر  - 1

 .٣٢٧٤اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية رقم 
، واألصبهاين يف حلية  210: ، حدي  رقم ( 1/142)أخرجه الاللكائي يف أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  - 2

،وقواه األلباين يف  1421:حدي  رقم ( 2/53)، والطرباين يف املعجم الكبري ( 4/100)األولياء وطبقات األصفياء 
 .64: حدي  رقم ( 1/10)السلسلة الصحيحة 

 .عدنان عبدالقادر ، متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين: ينظر  - 3
 .240-1/226يف جملة البحو  اإلسالمية اللجنة الدائمة فتوى  - 4
 .1/410اقتضاء الصراط املستقيم : ابن تيمية 5
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امتدت هذه البدعة لدى مث  يوم عيدهم املذكور يف ذلك – السالم عليه -وهم يقلدونه  - ذكرها
  . 1العرب إىل هتادي الزهور أيام املواسم واألعياد

أن متثيل الصحابة يستلزم وجود عدد من املمثلني ميثلون أدوار الكفار واملشركني واملنافقني وهذا يؤدي  -10
الوانية إىل نطقهم بكالم كفري أو دعاء غري اهلل أو السجود لألصنام أو غري ذلك من مظاهر 

 .2إلشرا وا

إن من املعلوم أن املباا أصاًل إن احتوى على حمرٍم أو أفضى إليه صار حمرًما ، وعلى فرض إباحة هذا  -13
كما حيصل بني املمثلني : التمثيل يف األصل ، فإن ما يصاحبه من حمرمات يؤدي إىل القول حبرمته 

واملمثالت من اختالط ، وخلوة ، ومصافحة ، وملس ، وكشف للعورات ، واشتمال هذه املسلسالت 
، وما حيصل شتملة على الرعونة وخرم املروءةواالتيان باألفعال املعلى املعازف ، والغناء ، والرقص ، 

عظيم شعائر الكفر كاألصنام والصلبان فيها من كذب واختال  ، وتزوير وتشويه حلقائق التاريخ ، وت
وفوها ، ونشر أخال  الكفرة واملشركني وعاداهتم ، وسب وشتم واستهزاء ، نعل القول حبرمته 

 .3متحتًما

من  ، وما كانت مفسدته أرجحمنه  أكثر من املصاحل املتحققة أن املفاسد املرتتبة على متثيل الصحابة  -11
 . 4شرًعا فهو  نوعمصلحته 

إال الصحابة الكرام ، فمن األوىل أن نبتعد عما يسيء إليهم،  أنه مل يتبق لنا يف عامل األسوة والقدوة -10
حفظا الكرام  جيدة يف الفن ، فلتكن بعيدة عن هؤالء الصحابة وإن كان هنا  إفالس يف موضوعات

 5.جلناهبم ومراعاة لعظيم حقهم

 6:عتراضات الموجهة لدأدلة السابقةاال
عدم التسليم بأن متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم مدعاة للس رية واالستهزاء هبم، بل قد يقال إن املقصود  -1

 . األول من هذه األعمال هو تعظيمهم ومحاية جناهبم، وإبراز م ارهم ومفاخرهم

                                                           
 .التمثيل حقيقته ، تارخيه ، حكمه ، لبكر بن عبداهلل أبوزيد: ينظر كتاب  - 1
 .4126 وفتوى اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية رقم: ينظر  - 2
 .تارخيه ، حكمه ، لبكر بن عبداهلل أبوزيدالتمثيل حقيقته ، : ينظر كتاب  - 3
 .226ص/ هل 1650من رجب إىل رمضان لسنة  -العدد األول (( جملة البحو  اإلسالمية ))  - 4
 .التمثيل حقيقته، تارخيه، حكمه: بكر بن عبد اهلل أبو زيد 5
أنظر البيان الصادر عن مشايخ و أعيان و مثقفي قبائل قريش، واجب العلماء و الدعاة يف منع مسلسل عمر رضي اهلل  6

 . 130-140عنه، من كتاب حكم متثيل الصحابة و األنبياء، عبد الرمحن الشرتي 
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رِّم متثيل الصحا -2 بة أو يعّده عدم وجود نص من كتاب اهلل عزوجل أو من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم جي 
 .انتقاًصا هلم 

 أن خصوصية الصحابة ليست ك صوصية األنبياء ، فاألنبياء والرسل عليهم السالم اختصهم اهلل عز -6
وجل بالوحي والنبوة والرسالة و العصمة ، أما الصحابة رضوان اهلل عليهم فهم بشر يصيبون وخيطئون ، 

 .فليس هلم من القداسة مثل ما لألنبياء 

ية اجتناب اةرمات واألخطاء املصاحبة ملثل هذه املسلسالت بوجود جلنة من أهل العلم الشرعي إمكان -4
املواوقني لإلشراف واملراجعة لكل ما سيتم عرضه على الشاشات من هذه األعمال التمثيلية ، وننب 

احلجاب خالل  ، وإلزام املمثالت بارتداءع ِرف بفسقه وجمونه من املمثلني إعطاء أدوار الصحابة ملن
عتقدات وعادات ، وننب عرض ما فيه نشر ملوعدم السماا بكشف شيء من العوراتتصوير املشاهد 
 .الكفرة واملشركني

ذكر  : هي : "رفها النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن الغيبة كما عمتثيل الصحابة غيبًة هلم فيه نظراعتبار  -0
فيها إال متجيد الصحابة و بيان عظيم قدرهم ومكانتهم ، وهذه التمثيليات ليس " أخا  عا يكره 

 .واحلدي  عن مناقبهم وم ارهم 

 :القول الثاني 
ذهب مجاعة من العلماء إىل القول بإباحة متثيل الصحابة رضوان اهلل عليهم مطلقا بشروط نعل متثيلهم 

و الدعوة إليه و رفعة قدر  منضبطًا بالضوابط الشرعية و حمققًا ألغراض مشروعة من بيان عظمة اإلسالم
الشيخ حممد رشيد رضا ، : ، وقد تبش هذا الرأي عدد من العلماء املعاصرين وهم -رضي اهلل عنهم–الصحابة 
علي الصاليب .مناع القطان املدير األسبق لقسم الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود، و د.والشيخ د
عبد احلميد األنصاري، . ية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، و دعائشة املناعي عميدة كل.اللييب، ود

وهبة الزحيلي األستاذ بكلية الشريعة اإلسالمية يف .حممد عمارة املفكر اإلسالمي املعروف ، والشيخ د. ود
اا عساكر جامعة دمشق ، والشيخ أمحد بدر الدين حسون مف  اجلمهورية العربية السورية ، واألستاذ عبدالفت

أمحد الغامدي رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكة املكرمة .املفكر اإلسالمي ، والشيخ د
 1.سابًقا ، والشيخ عدنان عبدالقادر الداعية الكوي ، و آخرون ال يسمح املقام بذكرهم

  

                                                           
املعرفة، بريوت، و زكريا الفتاوى، مجع و حتقيق صالا الدين املنجد و يوسف اخلوري، طبعة دار : حممد رشيد رضا  1

 .إبراهيم، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر
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 :أدلة هذا القول 
أن األصل يف األشياء اإلباحة ، وال يصار إىل القول باحلرمة إال بدليل ، وليس  ة دليل من كتاب اهلل   -1

 .1أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفيد حرمة متثيل الصحابة 

أن موضوع متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم خاضع ملبدأ مراعاة املصاحل واملفاسد ، وإذا وجدت مصلحة   -2
 .2متثيل أدوارهم فال مانع شرعي من ذلك من 

أن عرض مسلسل جيسد حياة الصحابة رضي اهلل عنهم بصورة حسنة مع مراعاة كافة الضوابط الشرعية   -6
، وكون املمثلني ألدوار الصحابة  ن عرفوا بالصالا والسمعة احلسنة والبعد عن اجملون واخلالعة ، وكون 

( الديكورات)تناسبة مع جالل وقدر الصحايب املمثيل ، و كون املناظر حركة املمّثل وألفاظه ومواقفه م
وعدم مصاحبة التمثيل واملكمالت منسجمة متامًا مع الوضع الطبيعي غري املتكلف حلياة الصحابة ، 

ألمر حمرم أو خمل باخداب ، وإخراج هذه األعمال بواسطة خمرج مسلم معروف االستقامة ، ووجود جلنة 
 .3ية فيه توجيه رسالة خلدمة الدين واإلصالا ونشر الفضيلة والدعوة إىل اهلل رقابية شرع

 : ما جاء من أدلة تفيد جواز التمثيل بشكل عام ، ومن ذلك  -

ما جاء يف كتاب اهلل عزوجل من قصة امللكني الذين أتيا إىل نيب اهلل داود عليه السالم يف صورة خصمني  -4
نَ َنا بِاْلَحقِّ َواَل ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإَلى اَل َتَخْف َخْصَما: )فقاال  ِن بَ َغى بَ ْعُضَنا َعَلى بَ ْعٍض فَاْحُكْم بَ ي ْ

ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَي نَ ْعَجٌة َواِحَدٌة فَ َقاَل : )، فقال أحدمها 4(َسَواِء الصَِّراطِ 
 .5(َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَابِ 

وقصة األبرص واألقرع واألعمى الذين متثل هلم مَلكو على صورة كل منهم ، فقد ورد يف الصحيحني من  -0
َع َرس وَل الليِه َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم ، يَلق ول  حدي  أيب هريرة رضي اهلل عنه  ِإني َاالَاًَة يف َبيِن : " أَنيه  مسَِ

: َص، فَلَقالَ أَبْلَرَص َوأَقْلرََع َوأَْعَمى، بََدا لِليِه َعزي َوَجلي َأْن يَلْبَتِليَله ْم، فَلبَلَعَ  إِلَْيِهْم َمَلًكا، فَأََتى األَبْلرَ : ِإْسرَائِيلَ 
، قَالَ : يُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَكا قَالَ أَ  َفَمَسَحه  َفَذَهَب َعْنه ، : َلْونو َحَسنو، َوِجْلدو َحَسنو، َقْد َقِذَرين النياس 

                                                           
 .164، ص61و حممد رشيد رضا ، جملة املنار، ج 254حكم  ارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص : صاحل الغزايل - 1
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-آل مبار  ، قيس بن حممد ،حكم التمثيل ،  - 2

138508.htm-90 
جيلدد اجللدل  « القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن،  152التمثيلية التلفازية واست دامها يف جمال الدعوة ص حممد األرجي ،   - 3

 حلول ظهور الصحابة يف الدراما
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26# 

 .22آية : سورة ص - 4
 .26آية : سورة ص - 5

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-90-138508.htm
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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َاِل َأَحبُّ ِإلَْيَكا قَالَ : فَأ ْعِطَي َلْونًا َحَسًنا، َوِجْلًدا َحَسًنا، فَلَقالَ 
،: أَْو قَالَ  -اإِلِبل ، : َأيُّ امل ه َو  البَلَقر 

َا اإِلِبل ، َوقَاَل اخَخر  : َشكي يف َذِلكَ  ، فَأ ْعِطَي نَاَقًة ع َشرَاَء، -البَلَقر  : ِإني األَبْلَرَص، َواألَقْلرََع، قَاَل َأَحد مه 
يَْذَهب  َعينِّ َهَذا، َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إِلَْيَكا قَاَل َشَعرو َحَسنو، وَ : يل َباَر   َلَك ِفيَها َوأََتى األَقْلرََع فَلَقالَ : فَلَقالَ 

، قَالَ  َاِل َأَحبُّ إِلَْيَكا قَالَ : َفَمَسَحه  َفَذَهَب َوأ ْعِطَي َشَعرًا َحَسًنا، قَالَ : َقْد َقِذَرين النياس 
، : فََأيُّ امل البَلَقر 

يَلر دُّ : َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ إَِلْيَكا قَالَ : يل َباَر   َلَك ِفيَها، َوأََتى اأَلْعَمى فَلَقالَ : فََأْعطَاه  بَلَقرًَة َحاِماًل، َوقَالَ : قَالَ 
َاِل َأَحبُّ إِلَْيَكا قَاَل : َفَمَسَحه  فَلَردي الليه  ِإلَْيِه َبَصرَه ، قَالَ : الليه  ِإيَلي َبَصرِي، فَأ ْبِصر  ِبِه النياَس، قَالَ 

فََأيُّ امل
َوَوليَد َهَذا، َفَكاَن هِلََذا َواٍد ِمْن ِإِبٍل، َوهِلََذا َواٍد ِمْن بَلَقٍر، َوهِلََذا َواٍد فََأْعطَاه  َشاًة َواِلًدا، فَأ نِْتَج َهَذاِن : الَغَنم  

يف َسَفرِي، َفاَل ِمْن َغَنٍم، مث ي ِإنيه  أََتى األَبْلَرَص يف ص وَرتِِه َوَهْيَئِتِه، فَلَقاَل َرج لو ِمْسِكنيو، تَلَقطيَعْت يبَ احلَِبال  
اَل، بَِعريًا أَتلَ  َباَلَغ اليَلْومَ 

َ
بَلليص  َعَلْيِه ِإالي بِالليِه مث ي ِبَك، َأْسأَل َك بِاليِذي أَْعطَاَ  الليْوَن احَلَسَن، َواجلِْلَد احَلَسَن، َوامل

، َفِقريًا َكَأينِّ َأْعرِف َك، َأملَْ َتك ْن أَبْلَرَص : ِإني احل ق وَ  َكِثريَةو، فَلَقاَل َله  : يف َسَفرِي، فَلَقاَل َله   يَلْقَذر َ  النياس 
ِإْن ك ْنَت َكاِذبًا َفَصيليَرَ  الليه  ِإىَل َما ك ْنَت، َوأََتى : َلَقْد َورِْات  ِلَكاِبٍر َعْن َكاِبٍر، فَلَقالَ : فََأْعطَاَ  الليه ا فَلَقالَ 

ِإْن ك ْنَت  : َردي َعَلْيِه ِمْثَل َما َردي َعَلْيِه َهَذا، فَلَقالَ ِمْثَل َما قَاَل هِلََذا، فلَ : األَقْلرََع يف ص وَرتِِه َوَهْيَئِتِه، فَلَقاَل َله  
َرج لو ِمْسِكنيو َواْبن  َسِبيٍل َوتَلَقطيَعْت يبَ : َكاِذبًا َفَصيليَرَ  الليه  ِإىَل َما ك ْنَت، َوأََتى اأَلْعَمى يف ص وَرتِِه، فَلَقالَ 

ِإالي بِالليِه مث ي ِبَك، َأْسأَل َك بِاليِذي َردي َعَلْيَك َبَصَرَ  َشاًة أَتَلبَلليص  هِبَا يف  احلَِبال  يف َسَفرِي، َفاَل َباَلَغ اليَلْومَ 
َقْد ك ْنت  َأْعَمى فَلَردي الليه  َبَصرِي، َوَفِقريًا فَلَقْد َأْغَناين، َف  ْذ َما ِشْئَت، فَلَوالليِه اَل َأْجَهد َ  : َسَفرِي، فَلَقالَ 
َا ابْلت ِليت ْم، فَلَقْد َرِضَي الليه  َعْنَك، َوَسِ َط َعَلى اليَلْوَم ِبَشيْ  ٍء َأَخْذتَه  لِليِه ، فَلَقاَل أَْمِسْك َماَلَك، فَِإمني
فاملَلك  ليس رجاًل وليس مسكينًا ومل تنقطع به احلبال يف سفره ، وال حيتاج إىل السؤال،  1"َصاِحبَلْيَك 

جواز التمثيل، وهو أن ”: ومن فوائد احلدي : " ابن عثيمني: وال يبّلص بصدقته يف سفره ، قال الشيخ
مثل أن يأيت بصورة مسكني وهو غين وما أشبه ذلك . يتمثل اإلنسان حبال ليس هو عليها يف احلقيقة

 .2“إذا كان فيه مصلحة وأراد أن خيرب إنساناً عثل هذا فله ذلك
يف صورة دحية الكليب فقد جاء عن عائشة رضي ( صلى اهلل عليه وسلم )للنيب ( عليه السالم)متثل جربيل  -3

َرأَْيت  َرس وَل اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم َواِضًعا يََدْيِه َعَلى َمْعَرَفِة فَلَرٍس َوه َو ي َكلِّم  : " اهلل عنها أهنا قالت 
" َورَأَْيِتا : " يْلت َك َواِضًعا يََدْيَك َعَلى َمْعَرَفِة فَلَرِس ِدْحَيَة اْلَكْليبِّ َوأَْنَت ت َكلِّم ه ، قَالَ رَأَ : َرج اًل، قل ْلت  

 َوَعَلْيِه السياَلم  َوَرمْحَة  اهللِ : قَاَلتْ " َذاَ  ِجرْبِيل  َعَلْيِه السياَلم ، َوه َو يل ْقرِئ ِك السياَلَم : " نَلَعْم، قَالَ : قَاَلتْ 

                                                           
، 6434عن بين إسرائيل ، حدي  رقم  أحادي  األنبياء ، باب ما ذكرمتفق عليه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب  - 1

 . 2534ومسلم يف صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ، حدي  رقم 
 ( .6/06)العثيمني ، حممد صاحل ، القول املفيد يف شرا كتاب التوحيد  - 2
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، َونِْعَم الديِخيل   رًا ِمْن َصاِحٍب َوَدِخيٍل، فَِنْعَم الصياِحب  ، ومتثله ملرمي عليها 1"َوبَلرََكات ه ، َجزَاه  اهلل  َخيلْ
َها ر وَحَنا : )السالم يف صورة بشر سوي ، قال اهلل جل وعال  فَانيََذْت ِمْن د وهِنِْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا إِلَيلْ

 .]11:مرمي[( ا َبَشرًا َسِوياافَلَتَمثيَل هلََ 

يف غري صورهتم ال  خلقوا عليها ، فتمثلوا يف ( عليه السالم)ولوط ( عليه السالم)متثل املالئكة إلبراهيم  -1
صورة شباب قد غلب عليهم اجلمال وحسن الصورة ، وذلك يف قصة عذاب قوم لوط الواردة يف كتاب 

َوَلميا َجاَءْت ر س ل َنا ل وطًا ِسيَء هِبِْم َوَضاَ  هِبِْم : )قول اهلل عزوجل اهلل تعاىل يف أكثر من موضع ، ومنها 
َوَجاَءه  قَلْوم ه  يل ْهَرع وَن إَِلْيِه َوِمْن قَلْبل  َكان وا يَلْعَمل وَن السييَِّئاِت قَاَل يَا ( 11)َذْرًعا َوقَاَل َهَذا يَلْومو َعِصيبو 

قَال وا َلَقْد ( 10)َهر  َلك ْم فَاتليق وا الليَه َواَل ن ْز وِن يف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنك ْم َرج لو َرِشيدو قَلْوِم َهؤ اَلِء بَلَنايت ه ني َأطْ 
قَاَل َلْو َأني يل ِبك ْم قل ويًة أَْو آِوي ِإىَل ر ْكٍن ( 15)َعِلْمَت َما لََنا يف بَلَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنيَك لَتَلْعَلم  َما ن رِيد  

ْنك ْم قَال وا يَا ل وط  ِإنيا ر س ل  َربَِّك َلْن َيِصل وا إِلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن الليْيِل َواَل يَلْلَتِفْت مِ ( 00)يٍد َشدِ 
 2(.(01)رِيٍب َأَحدو ِإالي اْمرَأََتَك ِإنيه  م ِصيبل َها َما َأَصابَله ْم ِإني َمْوِعَده م  الصُّْبح  أَلَْيَس الصُّْبح  بِقَ 

من ذلك ما جاء يف . يف حكاية ومتثيل بعض أفعال من سبقه( صلى اهلل عليه وسلم )ما ورد عن النيب  -0
َلميا َقَسَم َرس ول  : مسند اإلمام أمحد واألدب املفرد لإلمام الب اري عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قَالَ 

: " ح نَلنْيٍ بِاجلِِْعريانَِة، اْزَدمَح وا َعَلْيِه، فَلَقاَل َرس ول  اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليمَ اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم َغَناِئَم 
َهِتِه، َويَلق ول  : ِإني َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اهلِل بَلَعثَه  اهلل  ِإىَل قَلْوِمِه َفَضَرب وه  َوَشجُّوه ، قَالَ  َم َعْن َجبلْ : َفَجَعَل مَيَْسح  الدي

َكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل َرس وِل اهلِل َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم، : ، قَاَل َعْبد  اهللِ "بِّ اْغِفْر لَِقْوِمي ِإنليه ْم اَل يَلْعَلم وَن رَ 
َهِتِه، حَيِْكي الريج َل ، َويَلق ول   َم َعْن َجبلْ فكان مسح  3"وَن َربِّ اْغِفْر لَِقْوِمي ِإنليه ْم اَل يَلْعَلم  : " مَيَْسح  الدي

 .عن جبهته حيكي وميّثل فعل ذلك العبد الصاحل دلياًل على جوازه( صلى اهلل عليه وسلم)النيب 

ملَْ : " وما ورد يف الصحيحني من حدي  أيب هريرة رضي اهلل عنه َعِن النييبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم، قَالَ  -5
ْهِد ِإالي َاالَ 

َ
وََكاَنِت اْمَرأَةو تل ْرِضع  ابْلًنا هَلَا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، َفَمري هِبَا : " ، وذكر منهم : ... اَةو يَلَتَكليْم يف امل

الليه مي اَل : الليه مي اْجَعِل اْبيِن ِمثْلَله ، فَلتَلَرَ  اَْديَلَها َوأَقْلَبَل َعَلى الرياِكِب، فَلَقالَ : َرج لو رَاِكبو ذ و َشارٍَة فَلَقاَلتْ 
أَب و ه َريْلرََة َكَأينِّ أَْنظ ر  ِإىَل النييبِّ َصليى اهلل  َعَلْيِه َوَسليَم : قَالَ  -َعْليِن ِمثْلَله ، مث ي أَقْلَبَل َعَلى َاْدِيَها مَيَصُّه ، نَْ 

الليه مي اْجَعْليِن : فَلتَلَرَ  اَْديَلَها، فَلَقالَ الليه مي اَل َنَْعِل اْبيِن ِمْثَل َهِذِه، : مث ي م ري بَِأَمٍة ، فَلَقاَلتْ  -مَيَصُّ ِإْصبَلَعه  

                                                           
يَقِة َعاِئَشةَ  - 1 َها ، حدي  رقم  رواه أمحد يف مسنده ، مسند النساء ، م ْسَند  الصِّدِّ يِق َرِضَي اهلل  َعنلْ  .24432بِْنِت الصِّدِّ
 .01-11اخيات : سورة هود - 2
،  4633رواه أمحد يف مسنده ، مسند املكثرين من الصحابة ، مسند عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ، حدي  رقم  - 3

، وحّسنه األلباين يف السلسلة  101رَبِ بَْأًسا ، حدي  رقم والب اري ، يف األدب املفرد ، بَاب  َمْن ملَْ يَلَر حِبَِكايَِة اخلَْ 
 .6110، حدي  رقم ( 1/065)الصحيحة 
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َسَرْقِت، َزنَلْيِت، وملَْ : الرياِكب  َجبيارو ِمَن اجلََباِبرَِة، َوَهِذِه اأَلَمة  يَلق ول ونَ : مِلَ َذاَ ا فَلَقالَ : ِمثْلَلَها، فَلَقاَلتْ 
 .1"تَلْفَعْل 

تعاىل من ذكرها يف القرآن الكرمي ، وذكرها النيب أن التمثيل جيري جمرى ضرب األمثال ال  أكثر اهلل  -10
 .يف سّنته املطهرة ، وضرب املثل كما يكون بالقول يكون بالفعل أيًضا ( صلى اهلل عليه وسلم )

أن التمثيل نوع من أنواع التشبيه ، والتشبيه ورد يف نصوص كثرية يف القرآن والسنة وكالم العرب ومل  -11
 .فما جاز بالقول جاز بالفعل ما مل يأت دليل مينع منه(. عليه وسلم صلى اهلل )ينتقده النيب 

هي أدلة من كتاب اهلل وسنة رسول ( إىل الدليل احلادي عشر  –من الدليل الرابع ) ما تقدم من األدلة  -12
اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على جواز أصل التمثيل ، وإذا جاز األصل الذي هو التمثيل ، جاز 

الذي هو متثيل الصحابة رضي اهلل عنهم إال إن وجد دليل مينع من ذلك ، وحي  إنه ال دليل الفرع 
 .2على املنع فقد كان متثيل الصحابة جائزًا كجواز أصل التمثيل

أن التمثيل املنضبط بضوابط الشرع ترتتب عليه مصاحل عظيمة ، ككونه وسيلة دعوية مؤارة ، وواسعة  -16
سهم بدور كبري يف تثقيف النشء عرب عرضه ملعلومات أو أحدا  تارخيية بشكل االنتشار ، كما أنه ي

ميسور وسهل بعد تدقيقها وعرضها على املت صصني خصوصا يف هذه األزمنة ال  أعرض فيها كثري 
من املسلمني عن القراءة ، وأقبلوا على مشاهدة القنوات حي  تشري اإلحصائيات إىل أن اإلقبال على 

وات الفضائية يف العاملني العريب واإلسالمي تفو  اإلقبال على القراءة بأضعاف مضاعفة مشاهدة القن
وهذا يشمل الصغار والكبار والذكور واإلنا  بل إن الكتاب الواحد يف السرية أو التاريخ اإلسالمي قد 

 .يقرأه مليون ش ص يف حني أن املسلسل أو الفيلم املصور يشاهده مئات املاليني 
فهو سبحانه وحده امل تص ( ليس كمثله شيء)الذي الذي ال جيوز متثيله هو اهلل عزوجل وحده أن  -14

وال جيوز ألحد أن ميثل ذات اهلل املقدسة وال صفاته . بعدم املثلية وعدم الندية، فهو الفرد األحد الصمد
 .ه أو متثيل صفاته وأفعالهالعليا وال أفعاله، وال يكيفها أما غري اهلل تعاىل فال يقال إنه ال جيوز متثيل

                                                           
َواذْك ْر يف الِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْلَتَبَذْت ِمْن }متفق عيه ، رواه الب اري يف صحيحه ، كتاب أحادي  األنبياء ، بَاب  قَلْوِل الليِه  - 1

، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الرب والصلة واخداب ، بَاب  تَلْقِدمِي بِرِّ اْلَواِلَدْيِن  6463دي  رقم ، ح[13: مرمي]{ أَْهِلَها
 . 2000َعَلى التيَطوُِّع بِالصياَلِة َوَغرْيَِها ، حدي  رقم 

 : هذا من استنباطات الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل ، وقد وجه له يف جملة املنار السؤال التايل  - 2
هل جيوز متثيل حياة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية ت ظهر حماسن ذلك الصحايب املمثل ألجل االتعاظ " 

: " فكان جوابه ! " بسريته ومبادئه العالية مع التحفا والتحري لضبط سريته دون إخالل هبا من أي وجهة كانت أم الا
/  61جملة املنار["أعماهلم الشريفة بالصفة املذكورة يف السؤال ال يوجد دليل شرعي مينع متثيل حياة بعض الصحابة أو

 .  ]30م ، حتت عنوان فتاوى املنار، جواب رقم 1561املوافق يوليو  -هل 1600صفر : ، عدد شهر  164ص
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وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه :  )قال اهلل تعاىل على رجل ، ( عليه السالم)إلقاء شبه عيسى  -10
خان نيب اهلل  3“يودس”، وقال آخرون إنه رجل يقال له  2،وقد قال بعضهم إنه أحد احلواريني1(هلم

ألتباعه احلواريني بأنه ( عليه السالم)عيسى فألقى اهلل شبهه عليه بعدما بني ( عليه السالم)عيسى 
ألجل مصلحة على ( عليه السالم)فإذا كان كذلك فقد ألقى اهلل تعاىل شبه نيب اهلل عيسى . سريفع

 .رجل فاسق خائن
أن أار التمثيليات واألفالم املصورة على األطفال والشباب والكبار يفو  أار الكتب والدروس أضعافًا   -13

التمثيليات إذا كانت هادفة ومفيدة فهي أكثر فائدة من ”:لك يقول الشيخ ابن جربين كثرية ، ويف ذ
الكلمات ال  تلقى على احلاضرين، وتأاريها أكثر من تأاري الكلمات، وذلك ألهنم يشاهدوهنا بالنظر، 

تبهوا هلا حىت ين”: وقال أيضا.“فيقبلون عليها، مث يطبقوهنا وحيرصون عليها، ويتذكروهنا تذكرًا زائداً 
حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية كذا وكذا، وقد ال ينتبهون ملا قال، : أكثر  ا لو خطب خطيب فقال

 .4“وال يتمثلونه كما يتمثلونه إذا صّور أمامهم
أن املواقف املصورة املشاهدة تعلق يف الذهن والذاكرة أكثر من الدروس واخلطب فيبقى تأاريها مالزما  -11

 .للمشاهد 
                                                           

 .101آية : سورة النساء - 1
، أليب ( جامع البيان)الطربي تفسري [.304، ص 1الطربي ، حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج - 2

لرتكي بالتعاون مع مركز ا الدكتور عبد اهلل بن عبد اةسن: هل ، حتقيق610جعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف سنة 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع : البحو  والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ، الناشر

 . ]م 2001 -هل  1422األوىل، : واإلعالن الطبعة
يَا َمْعَشَر : " قَالَ [ 00: آل عمران]{ َورَاِفع َك ِإيَلي }أَني ِعيَسى ِحنَي َجاَءه  ِمَن الليِه : "قال اإلمام الطربي يف تفسريه  - 3

بُّ أَْن َيك وَن رَِفيِقي يِف اجْلَنيِة َحىتي ي َشبيَه لِ ، احلََْوارِيِّنَي  أَنَا يَا ر وَا : ْلَقْوِم يِف ص وَريت فَليَلْقتل ل وه  َمَكاينا فَلَقاَل َسْرِجس  أَيُّك ْم حيِ 
َفَكاَن ه َو ، َفَصَلب وه  ، َفَدَخل وا َعَلْيِه َفَأَخذ وه  ، َور ِفَع ِعيَسى َصَلَوات  الليه  َعَلْيِه ، فَجَلَس ِفيِه . فَاْجِلْس يف جَمِْلِسي: قَالَ . الليهِ 

تل ه ْم ِحنَي َدَخل وا َمَع ِعيَسى َمْعل وَمًة ، ب وه  َوش بَِّه هَل ْم بِِه اليِذي َصلَ  تَله ْم ، وََكاَنْت ِعدي فَلَلميا َدَخل وا ، َقْد رَأَْوه ْم َفَأْحَصْوا ِعدي
وََكان وا اَل يَلْعرِف وَن ، فَله َو اليِذي اْختَلَلف وا ِفيِه ،  َعَلْيِه لَِيْأخ ذ وه  َوَجد وا ِعيَسى ِفيَما يَلَرْوَن َوَأْصَحابَه  َوفَلَقد وا َرج اًل ِمَن اْلِعديةِ 

ِإَذا َدَخْلت ْم َعَلْيِه فَِإينِّ : فَلَقاَل هَل مْ ، َحىتي َجَعل وا لِي ود َس زََكرِييا ي وطَا َااَلِانَي ِدْرمَهًا َعَلى أَْن يَد هلي ْم َعَلْيِه َويل َعرِّفَله ْم ِإيياه  ، ِعيَسى 
فَلَلْم َيش كي أَنيه  ، َرَأى َسْرِجَس يِف ص ورَِة ِعيَسى ، َوَقْد ر ِفَع ِعيَسى ، فَلَلميا َدَخل وا َعَلْيِه ، َوه َو اليِذي أ قَلبِّل  َف  ذ وه  ، ل ه  َسأ قَلبلِّ 

فَاْختَلَنَق حِبَْبٍل َحىتي قَلَتَل ، ا ي وطَا نَِدَم َعَلى َما َصَنَع مث ي ِإني ي ود َس زََكرِيي ، َفَأَخذ وه  َفَصَلب وه  ، فََأَكبي َعَلْيِه فَلَقبليَله  ، ه َو ِعيَسى 
َوبَلْعض  النيَصاَرى يَلْزع م  أَني ي ود وَس زََكرِييا ي وطَا ، َوَقْد َكاَن َأَحَد اْلَمْعد وِديَن ِمْن َأْصَحابِِه ، َوه َو َمْلع ونو يِف النيَصاَرى ، نَلْفَسه  

" َوالليه  أَْعَلم  َأيي َذِلَك َكاَن . أَنَا اليِذي َدلَْلت ك ْم َعَلْيهِ ، ِإينِّ َلْست  ِبَصاِحِبك ْم : َوه َو يَلق ول  ، هَل ْم َفَصَلب وه   ه َو اليِذي ش بِّهَ 
 . ]301-303، ص1الطربي ، حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج[

 .03لعبداهلل آل هادي ، ص حكم التمثيل يف الدعوة إىل اهلل  - 4
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ن الفيلم أو املسلسل املكتوب واملراجع من قبل جلنة من امل تصني املواوقني قبل عرضه ، سيلقي الضوء أ -10
على جوانب جيهلها ويغفل عنها أكثر الناس يف حياة الش صية املراد متثيلها ، وهذه اجلوانب ال يوصل 

 .إليها إال بالغوص يف بطون الكتب واملراجع 
غرب وكذلك أبناء املسلمني الدارسني يف املدارس األجنبية يف البالد اإلسالمية ال أن أبناء املسلمني يف ال -15

يكادون يعرفون شيًئا عن صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال عن حياهتم ، خللو مناهجهم 
،  التدريسية عن مواد ت درس فيها سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم و سري أصحابه الكرام رضي اهلل عنهم

ويف عرض متثيليات وأفالم مصورة حتكي قصص الصحابة رضي اهلل عنهم وتضحياهتم على هذه النوعية 
 .من املشاهدين سدو لثغرة عظيمة يف تعريف النشء بدينهم وتارخيهم 

أن عادة الشرع يف املسائل ال  يراد هلا التحرمي املطلق املؤبد أن ال ترت  لالجتهاد البشري ، وإمنا تنص  -20
عليها الشريعة نًصا ؛ ةدودية قدرة العقل البشري وقصوره عن إدرا  الفساد املطلق والصالا املطلق ، 
فنجد أن النصوص الشرعية حني حتدات عن اةرمات الكربى كأكل الربا أو شرب اخلمر مثاًل قد بينت 

نواعها ، فالشريعة مل تسكت فسادها وشّرها مث أمرت أمرًا جازًما بالبعد عنها واجتناهبا بكافة صورها وأ
عن هذه اةرمات وال عن بعض صورها ، فلو سكتت عنها أو عن بعض صورها لكان املسكوت عنه 
عرضة لالجتهاد البشري والتأويل والتفسري ، ولكان يف السكوت داللة على القابلية للحل واحلرمة 

على التأبيد واإلطال  كانت فاسدًة حبسب االعتبارات ، فلما كانت مثل هذه اةرمات الكربى حمرمًة 
يف ذاهتا أواًل وال تقع إال فاسدة يف كل حال أو زمان أو مكان أو ظرف ، أما ما سكتت عنه نصوص 
الشرع ومل تنص عليه فقد تركت اجملال فيه مفتوًحا لالجتهاد البشري ، فهو قابلو إذن للصالا والفساد 

لظروف واألحوال اةيطة به ، وعليه فإننا نستطيع القول أن وقابلو للحكم عليه باحلل أواحلرمة تبًعا ل
يست مصلحة مطلقة وال مفسدة ل –وهي من قبيل هذا املسكوت عنه  –مسألة متثيل الصحابة 

 .1، بل خاضعة للحكم عليها بالفساد أو الصالا تبًعا للظروف واألحوال واألزمنةمطلقة
 : ت على ما تقدم من أدلة ومناقشتهااالعتراضا

أن عدم النص على حرمة متثيل الصحابة ال يدل على حله ، ففي النصوص الكثرية املبينة لفضلهم وعظيم  -1
مكانتهم واناء اهلل عزوجل ، واناء رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم عليهم كفاية على بيان فضلهم 

ه املكانة ال  نص عليها كثريًا يف وحرمة متثيلهم ملا يرتتب على التمثيل من منافاة هلذا الثناء وإنقاص هلذ
 .القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة 

                                                           
 . متثيل الصحابة قراءة أصولية حتليلية ألدلة املانعني واجمليزين عدنان عبد القادر ،  - 1
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أن متثيل الصحابة وإن وجدت فيه بعض املصاحل إال أن املفاسد فيه غالبة وراجحة ، َفِمن كون القائمني  -2
، إىل احتواء على هذه األعمال الدرامية والسينمائية ال يهمهم سوى حتقيق أكرب األرباا املادية املمكنة 

هذه األعمال على ما يليق نسبته إىل الصحابة الكرام ، إضافة إىل نقص التحري والتدقيق فيما يعرض 
فال نلو على سبيل املثال من ظهور : من أحدا  تارخيية ، واشتمال هذه األعمال على حمرمات 

، ! نساء حبجة التمثيلاملمثالت من غري لبسهن للحجاب أو ما قد حيصل من تالمٍس بني الرجال وال
أو تعظيم لشعائر الكفر كاألصنام والصلبان وفوها ، ونشر أخال  وعادات الكفرة واملشركني ، وتلفا 

، كل ذلك من املفاسد الراجحة ال  ال يبقى معها أي أار ! هؤالء املمثلني بألفاظ الكفر حبجة التمثيل
 .إىل العدول عنه  ألي مصلحة ، ونعل القول باحلرمة متحتًما وال سبيل

جواز أصل التمثيل وأنه إذا جاز األصل وهو التمثيل جاز الفرع وهو متثيل : "ما تقدم من أدلة على  -6
"  الصحابة إال إن وجد مانع مينع من ذلك وال مانع ، فلزم القول جبواز الفرع كما قيل جبواز األصل

ومكانة الصحابة يف نفوس الناس ، وننب غنب فهذا مناقشو بأن املانع قد و ِجد وهو احلفاظ على هيبة 
ذوي الفضل بإشعارهم بانتقاص الصحابة واالست فاف هبم حني يتمثل دورهم  ثل معروف بفسقه 

 .وجمونه 

يقتضي القول " الذي ال جيوز متثيله هو اهلل عزوجل وحده الذي ال ند وال مثيل له : "ما تقدم من أن  -4
عليه وسلم وبقية األنبياء عليهم السالم وهو حمرم باالتفا  ، فكما جاز لنا جبواز متثيل النيب صلى اهلل 

أن نستثين األنبياء من جواز التمثيل فإنه جيوز لنا أن نستثين الصحابة من ذلك أيًضا السيما مع وجود 
 .أدلة على تفضيل الصحابة على سائر الناس

 : مناقشة االعتراضات السابقة 
نصوص ال  أانت على الصحابة الكرام يف القرآن والسنة كافيةو للداللة على حرمة أن ال: " ما قيل من  -1

 " التمثيل ملا يستتبعه متثيل الصحابة من إنقاص ملكانتهم أو منافاة للثناء عليهم 
غري مسليٍم ألن التمثيل املنضبط بضوابط الشرع واملعروض على جلنة رقابية من املت صصني يف الشريعة 

والتاريخ اإلسالمي لن يؤدي حبال إىل إنقاص مكانة الصحابة أو منافاة الثناء عليهم بل على  اإلسالمية
العكس من ذلك سيسهم بدور فاعل يف تعريف الناس عناقب الصحابة الكرام و قصصهم وجهادهم 
 وتضحياهتم  ا يزيد من توقري وإجالل وحب واحرتام الناس للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم وسعيهم

 .لالقتداء هبم 

ما سرد من مفاسد متثيل الصحابة وعدم خلو هذه املسلسالت واألفالم ال  م ثّلت فيها أدوار الصحابة  -2
من حمرمات وأن هذه املفاسد واةرمات راجحة وال سبيل معها إىل القول باإلباحة ، حمجوجو بأن كل 
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عرضت مثل هذه األعمال على جلنة رقابية  هذه املفاسد واةرمات أو معظمها ميكن اجتناهبا فإذا ما
مت صصة وعملت هذه اللجنة بتحرٍّ وتدقيٍق وأمانٍة على فحص حمتوى هذه األعمال الدرامية 
والسينمائية ونليته من كل شيٍء حمرٍم ومن كل ما ال يليق أو ال تصح نسبته إىل الصحابة حبي  ال يتم 

ذه املرحلة من التدقيق ألدى ذلك إىل اجتناب هذه عرضها على الشاشات والفضائيات قبل أن متر هب
املفاسد واةرمات ال  عّدها اةرمون علة استندوا إليها للقول باحلرمة ، ومعلوم أن احلكم يدور مع علته 

 .وجودا وعدًما ، فإذا نلفت علة التحرمي نلف التحرمي 

ابة الذي هو فرع بأصله الذي هو حكم ما قيل من أن املانع الذي منع من إحلا  حكم متثيل الصح -6
التمثيل ، هو ما للصحابة من هيبة وتوقري ومكانة يف نفوس املسلمني وأن قيام من اشتهر عنه متثيل 
أدوار الفسق واجملون بتمثيل دور صحايب من الصحابة فيه است فاف بالصحابة وانتقاص لقدرهم ، 

النتقاص  تنع فإن املشاهد حني يرى هذا املمثل إن هذا االست فاف وا: ميكن أن يرد عليه بالقول 
ميثل دور صحايب من الصحابة لن يستحضر أاناء تلك املشاهدة إال جو هذا املسلسل أو الفيلم 
املتحد  عن حياة الصحابة وسريهم العطرة ، فإن العقل البشري له القدرة على التكيف مع كل موقف 

ذات املمثل وهو يؤدي أدوارا فيها فسق وفجور لن ينطبع على حدة ، فإذا ما رأى املشاهد بعد ذلك 
يف ذهنه حبال من األحوال أن الذي يؤدي هذه األدوار هو الصحايب الذي تقمص ش صيته ذلك 
املمثل ، بل سيكون واعيا ومدركا أن هذه األعمال صادرة عن املمثل نفسه لكونه ميثل عدة ش صيات 

ايل لن حيصل هذا االزدراء واالنتقاص الذي حتد  عنه القائلون خمتلفة يف أعمال فنية خمتلفة ، وبالت
بالتحرمي ، مث إن هذا املمثل حىت لو كان فاسًقا و فاجًرا فهل ميكن أن يقال إن الرجل الفاسق ال جيوز 
له أن يتحد  عن م ار الصحابة و يبني عظيم فضلهم للناس حىت لو كان بعيًدا عن ِفعاهلم وعن 

جاز له أن يتمثل أدوارهم  –مع فسقه  –جاز له احلدي  عن فضائل الصحابة  فحني! التأسي هبما
 .ليبني عظيم مكانتهم و فضلهم للناس 

متثيل النيب صلى اهلل عليه وسلم وسائر األنبياء مستثًش من جواز أصل التمثيل :" ما تقدم من أن  -4
منع متثيل : متكن مناقشته بأن  ،" خلصوصيتهم يقتضي القول باستثناء متثيل الصحابة للسبب نفسه 

صلى )كان خشيَة أن يفعل املمثل فعالً أو يتلفا بقول مل يصح عن النيب  ( صلى اهلل عليه وسلم)النيب 
من كذب علي متعمداً ”: حني قال( صلى اهلل عليه وسلم)فيدخل يف وعيد النيب  ( اهلل عليه وسلم

ل  تدل على وجوب التحرز يف نسبة فعل أو قول وغري ذلك من النصوص ا. “فليتبوأ مقعده من النار
وال يقال هذا األمر يف (. ِإْن ه َو ِإاّل َوْحيو ي وحى)وأفعاله وأقواله وحي (. صلى اهلل عليه وسلم)للنيب 

بل تساهل العلماء يف رواية القصص عن الصحابة واملواعا والزهديات إذا  ( رضي اهلل عنه )الصحابة 
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ا أن خصوصية الصحابة ليست ك صوصية األنبياء فاألنبياء ميزهم اهلل عن كان فيها ضعف يسري، كم
 . ذلك فال ميكن قياس غريهم عليهمسائر الناس باختصاصهم بالوحي والعصمة واملعجزات وغري

  : القول الثالث
ذهلللب علللدد ملللن العلملللاء إىل جلللواز متثيلللل الصلللحابة واسلللتثنوا كبلللار الصلللحابة كاخللفلللاء الراشلللدين والعشلللرة 

جمملع البحلو  اإلسلالمية بلاألزهر والشليخ يوسلف : املبشرين باجلنة وأمهلات امللؤمنني وآل بيلت النليب وملن هلؤالء
يخ عبلللد اهلل ملللربو  النجلللار واللللدكتور أمحلللد للللليخ عبلللد اهلل عللللوان والشللللللمان العلللودة والشلللللللالقرضلللاوي والشللليخ س

 .(1)القضاة  

دم متثيلللل الصلللحابة ملللن غلللري تفصللليل واالستعاضلللة علللن وذهلللب اللللدكتور وهبللله الزحيللللي إىل أن األوىل عللل 
متثيلهم ببدائل أخرى احرتاماً هلم وتقديراً هللم فلإن كلان وال بلد، فيجلب االلتلزام بشلروط حتقلق تقلدمي الصلحابة يف 
صللورة مشللرفة وصللحيحة واسللتدلوا باألدلللة اللل  تبلليح متثيللل الصللحابة اللل  سللبق ذكرهللا واسللتثنوا أمهللات املللؤمنني 

 . صلى اهلل عليه وسلمزوجات النيب

يَن فَ َلمَّ  ا َنجَّ  اُهْم ِإلَ  ى اْلبَ   رِّ  لقوللله تعللاىل   َوِإَذا َغِش  يَ ُهم مَّ  ْوٌج َكالظُّلَ  ِل َدَع  ُوا اللَّ  َه ُمْخِلِص  يَن لَ  ُه ال  دِّ
ُهم مُّْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ   . (2) َفِمن ْ

عللدم جللواز متثيللل كبللار الصللحابة مللن اخللفللاء الراشللدين والعشللرة املبشللرين باجلنللة بللأن كمللا اسللتدلوا علللى 
هلؤالء الصحابة درجة متيزهم عن غريهم يف االصطفاء فهم مبشرون باجلنلة، ولليس لغلريهم ملن الصلحابة ملا ابلت 

ف ملللن مل هللللم ملللن الوجاهلللة واحلصلللانة ، كملللا أن لكبلللار الصلللحابة مواقلللف انقسلللم النلللاس فيهلللا إىل طوائلللف خبلللال
ينقسم الناس يف شأهنم كبالل وأنس وأمثاهلما، األمر الذي يقتضي التحرز من متثيلهم خشية النيلل ملن كلرامتهم 

 .أو انتقاص قدرهم

 :وقد اشرتط أصحاب هذا القول جبواز متثيل سائر الصحابة شروطاً أمهها

 اخلري البارزة ومتسكهم بدينهم أن تكون الغاية من التمثيل إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة من معامل. 

 أن يتم التمثيل بأسلوب صاد  بعيد عن املبالغة ال  نرج بالسرد املوضوعي عن صدقه وحياديته. 

  أن يكون التمثيل بعيداً عن اإلاارة ال  قد تغري على التقليلد أو تغليلب جانلب املفسلدة عللى املصللحة
 .يف العمل

                                                           
 .5أمحد شوقي الفنجري، اإلسالمي والفنون، ص . د  (1)
 . 62: سورة األحزاب  (2)
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  حمملللود السلللمعة، مرضلللي السلللرية، ال يؤخلللذ عليللله ملللا يقلللدا يف  –أن يكلللون املمثلللل رجلللالً كلللان أو املللرأة
 . عدالته أو جيرا نزاهته وأن يكون مشهوداً له باخللق اجلميل والفكر املستقيم

 الرأي المختار
يَ  ا ِنَس  اء النَّبِ  يِّ َلْس  ُتنَّ َكَأَح  ٍد مِّ  َن  النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم لقوللله تعللاىل  حرم  ة تمثي  ل زوج  اتأرى 
ملا لذلك ملن صللة بشل ص النليب  ال يجوز تمثيل أصول النبي صلى اهلل عليه وسلم أو فروعهكما    النَِّساء

 .صلى اهلل عليه وسلم 

مللن قبيلل درء املفاسلد الل  تقلرتن التمثيللل  واألص ل ع دم ج واز تمثي ل س  ائر الص حابة رض وان اهلل عل يهم
يف كافة مراحله، وهو أمر مشاهد فيما   عرضه من مسلسالت، وقد حذرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن كلل 
ما ميسهم بسوء، ومن ذلك ملا ورد يف الصلحيحني علن أيب هريلرة وأيب سلعيد اخللدري أن الرسلول صللى اهلل عليله 

فلللو أنفلق أحللدكم  -دعللوين وأصلحايب: أي –ذروا يل أصلحايب )ضلوان اهلل عللليهم وسللم قللال يف شلأن أصللحابه ر 
 . رضي اهلل عنهم( مثل أ حد ذهباً ما بلص م ّد أحدهم وال نصيفه

ن أحدكم أنفق مثل أحلد ذهبلاً ملا بللص ّملدي أحلدهم وال ال تسبوا أصحايب فلو أ)روى الب اري أن النيب قال 
 (.نصيفه

 (ةو ألم ، فإذا ذهب أصحايب أتى أمىت ما يوعدونوأصحايب أََمنَ )روي مسلم 

مللن سللب أصللحايب فعليلله لعنللة اهلل واملالئكللة والنللاس أمجعللني اقتللدوا باليلللَذْين مللن بعللدي أيب )وروى الطللرباين 
علليكم بسلن  وسلنة اخللفلاء الراشلدين املهلديني ملن )حلدي  صلحيح وحبلدي  : قال الشيخ األلباين( بكر وعمر

 (. بعدي

قومللون بإعللداد السلليناريو يف متثيللل الصللحابة رضللوان اهلل عللليهم ينقلللون الغلل  والسللمني وحيرصللون والللذين ي
على نقل ما يساعدهم يف حبكة املسلسل أو الفللم وإالارة املشلاهدة، وزيلادة األشلياء الل  يت يلوهنلا، واألحلدا  

 . ال  يستنتجوهنا

ة شلرعية ملن اهليئلات املعتملدة املواوقلة أو جمملع ملن أما إذا أمكن ضبط مجيع مفردات التمثيلية من ِقَبِل هيئ
ألنله قلد ي علرض األملر عللى املفل  عللى غلري . اجملامع الفقهية، حبي  ال يرت  هذا األمر للرراء اخلاصلة ملن األفلراد

وجهه من قبل الكاتبني للمسلسل أو امل رجني أو املمثلني فيف  على فلو ملا يسلمع ولكلن واقلع احللال أو املل ل 
للللف فتقلللع فتلللواه يف غلللري موقعهلللا وال حتقلللق املقصلللود اللللذي توخلللاه املفللل  ملللن االنضلللباط ورفلللع شلللأن الصلللحابة خمت

أن يك  ون اْلش ران م ن تل  ك الهي  ات أو م  ن تني بهم م  ن أه ل العل  م وااللتلزام بقواعلد الشللرع، هللذا فلإنين أرى 
ملصللحة املنشلودة بفلتح نافلذة وهبلذا فقلق ا وأن يكون اْلش ران األعم ال م ن كتاب ة ال ن  إل ى تم ام اْلخ راج

مللن نوافللذ نشللر الللدعوة عللرب وسللائل إعالميللة معاصللرة هلللا تأاريهللا الكبللري يف نفللوس الكبللار والصللغار حيلل  دخلللت  
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كل بيت ورافقت اإلنسان حيثما كان من خالل اةمول والالب تلوب وغريهلا ملن أدوات التكنولوجيلا احلديثلة، 
ن إجالل واحرتام، ونبعد كل ما يثري الفتنه أو يزرع الفرقلة واخللالف، وفافا على ما ينبغي أن يكون للصحابة م

ونتجنب عرض ملا حصلل ملن خلالف بلني الصلحابة رضلوان اهلل علليهم امتثلاالً ألملر النليب صللى اهلل عليله مسللم 
 . بتوفري الصحابة وعدم إيذائهم أو اإلساءة إليهم

ل    عرضلها ميكلن أن نتجنبله، ونسلد الطريلق عللى وعليه فإن مجيع ما يقال عن السلبيات يف التمثيليات ا
 .املغرضني الذين ينالون من صحابة رسول اهلل حتت ذرائع متعددة

خصوصاً ألنه ال يوجد قوانني نستطيع من خالهلا منلع هلذه األعملال ملن مؤسسلات ال تلتلزم قواعلد الشلرع 
فإننلللا ال نسلللتطيع منلللع  -فيملللا أعللللم ملللع أهنلللا غلللري موجلللودة -وفتلللاوى العلملللاء وعللللى فلللرض وجودهلللا يف بللللد ملللا 

مشللاهدهتا مللن خللالل الفضللائيات ووسللائل التكنولوجيللا احلديثللة، ومللن املعلللوم أن الفتللوى م عملللة وليسللت ملزمللة، 
ول  ذا وج  ب علين  ا س  داً للذريع  ة أوالً وتحقيق  اً للمص  لحة الراجح  ة ثاني  ا أن نق  ول بحرم  ة تمثي  ل الص  حابة 

  :مي من خلفاء وعلماء إال إذا تحققت الشروط التاليةوالرموز الدينية عبر التاريخ اْلسال
أن تشلللرف عللللى مفلللردات ومكونلللات التمثيليلللة ملللن كتابلللة اللللنص إىل اإلخلللراج والعلللرض هيئلللة ملللن اهليئلللات  -1

اإلسالمية املواوقة واقرتا أن يكون جممع الفقه اإلسالمي الدويل صاحب الصلالحية مللا لله  ملن مصلداقية 
 .، وألنه ميثل معظم األقطار والبلدان والشعوب اإلسالميةعند املسلمني، وحيادية تامة

أن يكلللون املمثلللللون وامل رجللللون مللللن ذوي األخللللال  احلسللللنة والسلللرية احلسللللنة و للللن عللللرف عللللنهم االلتللللزام  -2
 .بأحكام الشريعة يف سلوكهم

 .أن ال يكون التمثيل خمتلطاً بني الرجال والنساء -6

اس حىت وللو كلان التمثيلل ألدوار يف عهلد اجلاهليلة أو لغلري أن يتم االلتزام بأحكام اإلسالم من حي  اللب -4
 .املسلمني

 .أن يكون القصد من التمثيلية هادفاً يعزز نشر دعوة اإلسالم ويرسخ العقيدة يف النفوس -0

 .أن متنع التمثيالت ال  تؤدي إىل إاارة الفرقة والنعرات الطائفية بني املسلمني -3

ثلة للواقع ومتناسبة مع ما للصحابة من أجالل واحرتامأن يكون اإلخراج والديكورات الفنية  -1   . 
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 :التوصيات
 .حرمة متثيل األنبياء مطلقاً  (1

 .حرمة متثيل والدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وبناته وأبنائه احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما مطلقاً  (2

 (.زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم)حرمة متثيل أمهات املؤمنني  (6

حرمللة متثيللل الصللحابة والرمللوز الدينيللة عللرب التللاريخ اإلسللالمي والعلمللاء واخللفللاء املعللروفني بالصللالا إال إذا  (4
 : توافرت الشروط التالية

أن تشللرف علللى التمثيليللة مؤسسللة شللرعية إسللالمية مللن كبللار العلمللاء املواللوقني وأن يللتم اإلشللراف  -أ 
يقلللوم هبللذا اللللدور جممللع الفقللله اإلسلللالمي  عليهللا ملللن كتابللة اللللنص إىل اإلخللراج والعلللرض وأقللرتا أن

 .الدويل أو من ينيبهم ملا له من مصداقية وحيادية وألنه ميثل األقطار والبالد والشعوب اإلسالمية

أن يكلللللون املمثللللللون وامل رجلللللون ملللللن ذوي األخلللللال  احلسلللللنة والسلللللرية احلسلللللنة وااللتلللللزام بأحكلللللام  -ب 
 .اإلسالم

 .أن ال يكون التمثيل خمتلطاً  -ج 

 .العورات يف التمثيل أو عرض هيئات الريبة ال  تثري الغرائز والشهواتعدم تكشف  -د 

 .أن يكون القصد من التمثيلية هادفاً يعزز نشر دعوة اإلسالم ويرسخ العقيدة يف النفوس -ه 

 .ات ال  تؤدي إىل إاارة الفرقة أو النعرات الطائفية بني املسلمنييأن متنع التمثيل -و 

واألمور الفنية األخرى  ثلة للواقع من غلري مبالغلة ومتناسلبة ملع ملا أن يكون اإلخراج والديكورات  -ز 
 .للصحابة والعلماء واخللفاء والرموز الدينية من إجالل واحرتام

واهلل تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، أسأله تعالى أن يتجاوز عن زلتي إن 
 .لى نيتي آمينزللت وأن يغفر لي خطي تي إن أخطأت وأن يثيبني ع

 

 الفقير إلى عفو اهلل وكرمه
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