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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

َمُدُع َعَلى احَلْمُد هلِل الَعِليِم احَلِكيِم؛ أَتْ َقَن َما َصَنَع، َوَأْحَكَم َما َشرََع، َوَأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُُثَّ َهَدى، نَْ 
ِتِه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُع اَل َشرِيَك َلُه؛ اَل ُحْكَم ِِلََحٍد َمَع ُحْكِمِه، َواَل أَْمَر ِهَدايَِتِه، َوَنْشُكرُُع َعَلى رَِعايَ 

، َوَأْشَهُد َأنَّ    (1)َأاَل َلُه اخلَْلُق َواَِلْمُر تَ َباَرَك اهلُل َربُّ الَعاَلِميَ  بَ ْعَد أَْمرِِع، تَ َفرََّد بِاخلَْلِق َفَكاَن َلُه احُلْكُم؛ 
ْرَسِلَي، َوَسيُِّد َوَلِد آَدَم َأْْجَِعَي، َوطَاَعُتُه طَاَعٌة لِلَِّه تَ َعا

ُ
َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد  ََل؛ ُُمَمًَّدا َعْبُدُع َوَرُسولُُه؛ ِإَماُم امل

ينِ ، َصلَّى اهللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَلْيِه،َوَعَلى آلِهِ   (2)أَطَاَع اهللَ   ...وبعد ....... ،َوَأْصَحابِِه،َوأَتْ َباِعِه ِإََل يَ ْوِم الدِّ

فإن مقام النبوة عظيم؛فاِلنبياء هم رسل رب العاملي،مصطفي،ومن بي البشر جمتبي؛ فالنبوة اصطفاء 
 :واختيار من اهلل،وليست مكتسبة،كما توهم املعتزلة،ومن وافقهم من املبتدعة،قال تعاَل 

   َه اْصطََفى آَدَم َونُوحًا َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِميَ ِإنَّ الل  (3) ، وقال تعاَل :  َوِإن َُّهْم
ويأيت بعدهم يف املقام،مقام . ، إَل غري ذلك من اِلدلة (4) ِعنَدنَا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَ اِْلَْخَيارِ 

ء،واملواصلون للدعوة،ويفرتقون عن الناس هبذا،وهم محلة الرسالة الصحبة؛فالصحابة هم املبلغون عن اِلنبيا
الذين أقاموا أعمدة اإلسالم،ونشروا منهجه بي اِلنام،قطعوا حبائل الشرك،وأوصلوا الدين إَل أطراف 
املعمورة؛فاتسعت رقعة اإلسالم،وطبقت اِلرض شرائع اإلميان،فهم أدق الناس فهًما،وأغزرهم علًما،وأصدقهم 

ا،وأحسنهم عماًل؛إهنم أصحاب ُممد،صلى اهلل عليه وسلم،كيف ال ؟ وقد تربوا على يد النيب،صلى اهلل إميانً 
عليه وسلم،وهنلوا من ماء معي صاٍف،وشاهدوا التنزيل،وعاصروا املعجزات،و لو استعرضنا النصوص الواردة 

 .  بشأهنم،وفضلهم،وخريهتم،وكالم سلف االمة بشأن عظم مقامهم؛لطال بنا اِلمر

جتسيد اِلنبياء والصحابة يف "  :ب       ولقد وفق اهلل اجملمع الفقهي املبارك على طرح هذا البحث املوسوم
،ولقد أكرمين ريب،جل وعال،بكتابة هذا البحث،والذي حيتوي على مقدمة،ومتهيد،وعدة "اِلعمال الفنية

 :مباحث،وإليك تصور أجزاء البحث

  المقدمة :أوًل. 
 مصطلحات البحث،وفيه أربعة مطالب : التمهيد: ثانًيا: 

                                                 
 .  45:اِلعراف  - 1

 . 08:النساء  - 2

 .  33: آل عمران   - 3

 . 54: ص    - 4
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 لغة واصطالًحا،وفيه مسألتان"التجسيد"تعريف :املطلب اِلول : 
  لغة" التجسيد"تعريف : املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" التجسيد"تعريف : املسألة الثانية. 
  وفيه مسألتان لغة واصطالًحا، ،"النيب"تعريف : املطلب الثاين: 

  لغة " النيب" تعريف: املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" النيب"تعريف : املسألة الثانية. 
  لغة واصطالًحا،وفيه مسألتان،"الصحايبِّ "تعريف  :املطلب الثالث : 

  لغة " الصحابة"تعريف : املسألة اِلوَل. 
  اصطالًحا" الصحابة"تعريف : املسألة الثانية. 
  وفيه مسألتانلغة واصطالًحا، تعريف الفن: املطلب الرابع : 

  لغة" الفن"تعريف : املسألة اِلوَل. 
 اصطالًحا"الفن"تعريف : املسألة الثانية. 

  مطالب ،وحكمه،وفيه ثالثة"التمثيل"تعريف :األولالمبحث: 
 وفيه مسألتان لغة واصطالًحا،،"التمثيل"تعريف : املطلب اِلول: 

  تعريف التمثيل لغة : املسألة اِلوَل. 
  ل اصطالًحا تعريف التمثي: املسألة الثانية. 
  حكم التمثيل،وفيه مسألتان: املطلب الثاين: 

  القول بالتحرمي،وأدلة أصحابه: املسألة اِلوَل. 
  أصحابهالقول جبواز التمثيل،وأدلة : املسألة الثانية. 
 املناقشة والرتجيح: املطلب الثالث. 

 حكم جتسيد شخصيات اِلنبياء،عليهم السالم،وفيه مطلبان :الثاني  حثبالم: 
 حكم جتسيد أدوار اِلنبياء،عليهم السالم: ملطلب اِلولا. 
  أدلة حترمي جتسيد اِلنبياء،عليهم السالم: املطلب الثاين. 

 حكم جتسيد شخصيات الصحابة،رضوان اهلل عليهم،وفيه ستة مطالب :  المبحث الثالث: 
 حترمي جتسيد أدوار الصحابة كلهم،وأدلة أصحابه: املطلب اِلول. 
  أدوار من سواهم القول بتحرمي جتسيد أدوار كبار الصحابة،وجواز جتسيد : املطلب الثاين

 :بشروط،وفيه مسألتان
  القائلون بذلك،وأدلتهم : املسألة اِلوَل. 
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 أدوار غري كبار الصحابةم إلجازة جتسيد شروطه: املسألة الثانية. 
 الصحابة كلهم بال استثناء القول جبواز جتسيد شخصيات : الثاملطلب الث. 
 يف حكم متثيل الصحابة،رضوان اهلل عليهم التوقف: املطلب الرابع . 
  عبيدة أبو القول بتحرمي جتسيد أدوار،أمهات املؤمني،واخللفاء الراشدين، :املطلب اخلامس ، 

 . ،وجواز متثيل غريهم ،رضي اهلل عنهم أْجعي والزبري ، وطلحة
  مناقشة اِلقوال،والرتجيح بينها: املطلب السادس. 

 خاتمة البحث : الثًا ث. 
  التوصيات : رابًعا. 
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 التمهيد
 مصطلحات البحث

 : وفيه أربعة مطالب
 المطلب األول

 لغة واصطالًحا" التجسيد"تعريف  

 :وفيه مسألتان 

 :لغًة " التجسيد"تعريف :  المسألة األولى
كل خلٍق ال يأكُل وال اُل ليُقو . اجَلَسُد لإلنسان، وال يقال لغري اإلنسان َجَسٌد من خلق اِلرض: َجَسد  (1)

 (1.)َجَسدٌ  :يشرب من نو املالئكة واجلنِّ مما يَعِقل

َوَقْد يُ َقاُل لِْلَماَلِئَكِة : قال اْبُن ِسيَدعْ . جتسَّم: جَتَسَّد، َكَما تَ ُقوُل ِمَن اجلِْْسمِ : اْلَبَدُن، تَ ُقوُل ِمْنهُ : واجَلَسد (2)
رُعُ   (2.)اَل يْأكل َواَل َيْشَرُب ِمْن َنِْو اْلَماَلِئَكِة َواجلِْنِّ ممَّا يَ ْعِقُل، فَ ُهَو َجَسدٌ  وَُكلُّ َخْلقٍ : َواجلِْنِّ َجَسٌد؛ َغي ْ

جاز (3)
َ
 (3.)َويف َكاَلم اْبن َسي دع َما يَقتِضي َأن  ِإطالَقه على َغري اإِلنسان من قبيل امل

 :اصطالًحا " التجسيد"تعريف : المسألة الثانية
ا شخص ؛وأفعال ُمسوسة،واملشاعر إَل أشياء مادِّيَّة حتويل اِلفكار:  الّتجسيد (1) كمخاطبة الطبيعة كأهن 

 صفات يف نسبة الفنية داللة التجسيد وتتحدد. لكنه أخصواجلسد كاجلسم،(. 4)تسمع وتستجيب
 املسرح يف اجملسدة والرذائل الفضائل، ذاك مثال باحلياة، تتصف ال أشياء إَل جمردة،أو أفكار إَل البشر

 شخص كأهنا الطبيعة خماطبة أيضا ومثاله الوسطى، العصور يف اِلوريب القصص الرمزي يف قي،أواِلخال
 .(5)واِلساطري الشعر، يف يسمع،ويستجيب

 هذا يف -أدخل وهو أفعاله، أو صفاته، أو اإلنسان، مالمح احلسية املعنوية،أو الصور يكسب التجسيدو 
 (.6(()غريع أو اإلنسان، سواد الذي يعين التشخيص من- املعىن

 :يكون فيما يلي "التجسيد"ومن هنا يتبي أن

                                                 
 .مع التنبيه إَل أن اجلن يأكلون: ، قلت 54/ 6: العي  - 1
 128/ 2: لسان العرب  - 2
 544/  4: تاج العروس  - 3
 ٩١٤ :ص  نقديًّا معيارًا الفنية الصورة - 4

 .٢٠١ :ص  واِلدب اللغة يف العربية املصطلحات معجم - 5
 ٩٢٤ :ص نقديًّا، معيارًا الفنية الصورة - 6
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 تقليد للصور واِلحداث،": التمثيل"وأمشل صور التجسيد،ولذا جاء يف تعريفالتمثيل،وهو أعم  (1)
واحلاالت املختارة يف احلياة نفسها،توضع جمسدة على املسرح من قبل مُمَثِِّلَي،وما حييط هبم من 

ْخرِجُ مناظر،ومالبس،وأمور أخرى 
ُ
ف التمثيل بأنه جتسيد؛ومن هنا يتبي يل ،حيث ُعرِّ (1( )ينظمها امل

 .أن احلديث عن التمثيل وحكمه،هو احلديث عن التجسيد وحكمه

يكون  إظهار الرسوم يف الروايات اِلدبية،وإن كانت غري واضحة الداللة على أهنا جتسيد؛ِلن التجسيد (2)
 .لبدن اإلنسان

 المطلب الثاني
 لغًة،واصطالًحا" يالنب"تعريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغةً " النبي"تعريف : المسألة األولى 
وإن ُأِخَذ ِمَن النَّْبوِة والنَّباوِة، َوِهَي : قال. ُهَو َمْن أَنْ َبَأ َعِن اللَِّه، فَ رُتِك ََهزع: النيبُّ : قال ابن منظور  (1)

ُر اْْلَْمزِ ااِلْرتَِفاُع َعِن اَِلرض، َأي ِإنه َأْشَرف َعَلى َسائِِر اخلَ   (.2.)ْلق، فَأصله َغي ْ

ْخِبُ عن اهلل تعاَل، وتَ ْرُك اْلمِز املختاُر، ج: والنَّيبءُ : وجاء يف القاموس احمليط  (2)
ُ
أنِْبياُء نُ َبآُء وأنْ َباٌء : امل

خرَج، : من أرٍض إَل أْرضٍ طََلَع،و  : اْرتَ َفَع،و  عليهم: النُُّبوَءُة،ونَ َبأَ، كمنع،نَ ْبئًا ونُ ُبوءاً : والنَِّبيُؤوَن، واالسمُ 
ال تَ ْنِبْ : " اخلارَج من َمكََّة إَل املدينِة، أنكرع عليه، فقال: يا َنيبَء اهلل، باْلمز، أي: وقوُل اِلعرايبِّ 

 (3.)بغري َهز: ، أي"باْسِْي، فِإمنا أنا َنيبُّ اهلل

وَها .أي ُمْنيبٌ، ومبعىن مفعول؛ أي ُمَنبَّأٌ والنبوة مشتق ة من اإلنباء،والنيب  فعيٌل، وفعيل قد يكون مبعىن فاعل؛ 
 (.4)مبا أنبأع اهلل به[ ُمَنبَّأٌ ]مبا أنبأع اهلل به، والنيب الذي نَ ب أَُع اهلل، وهو [ يُ ْنِبُء]هنا متالزمان؛ فالنيب الذي 

أي أن اهلل أخِبع : وإمنا ْسى النيب نبيًّا؛ِلنه خُمْبَ ٌر ،مشتق من النبأ و هو اخلِب:النيب يف لغة العرب :وخنلص 
وهي ما ارتفع من :النبوة مشتقة من النبوة: و قيل ،أي خيِب عن اهلل تعاَل وحيه وأمرع: وخُمِْبٌ ،و أوحى إليه 

واملناسبة بي لفظ النيب و املعىن ،اِلرض،و تطلق العرب لفظ النيب على علم من أعالم اِلرض اليت يهتدي هبا
فاِلنبياء هم أشرف اخللق و هم اِلعالم اليت ،عظيم يف الدنيا و اآلخرةأن النيب ذو رفعة و قدر : اللغوي 

 .يهتدي هبا الناس فتصلح دنياهم و أخرهم

                                                 
 206:حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  - 1
 1/162: لسان العرب - 2
 1/43القاموس احمليط  - 3
 2/043كتاب النبوات   - 4
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 :اصطالًحا" النبي"تعريف : المسألة الثانية 
ذهب أهل السنة واجلماعة إَل أن النبوة اصطفاء من اهلل،واختيار منه لعبدع من بي سائر الناس،خيتصه 

 .فضله ومنته،وليست جمرد صفة إضافيةبرمحته،ويصطفيه ب

إن  النيب  خيتص  بصفات مي زع اهلل هبا على غريع، وبصفات فض له هبا بعد البعثة مل تكن موجودة فيه : وقالوا
 (.1)من قبل

إزاحة علل ذوي العقول فيما " :وقيل،"سفارة العبد بي اهلل وبي خلقه" :قيل: والنبوة يف االصطالح 
سفارة بي اهلل وبي ذوي ": وْجع بعض احملققي بينهما فقال. "من مصاحل املعاش واملعادتقصر عنه عقوْلم 

وهذا حد كامل جامع بي املبدأ يف املقصود بالنبوة  ".إلزاحة عللهم فيما حيتاجون من مصاحل الدارين ؛اِللباب
 (.2)وهي إزاحة عللهم ،وبي منتهاها -وهي اخلصوصية -

بينا الصالة والسالم،بشر كالبشر؛لكن اهلل اختصهم دون سائر البشر خباصية واِلنبياء،عليهم وعلى ن
فريدة،وهي تلقي الوحي من اهلل،عز وجل،فهم الواسطة بي احلق واخللق،والنبوة هي الصلة بي اخلالق وبي 

لقها،عز املخلوقي،وهي الوسيلة الوحيدة اليت عرفت البشرية من خالْلا حقائق عامل الغيب،وواجبها جتاع خا
وجل،ومن خالْلا عرف بنو اإلنسان منهج النجاة والفوز،والسعادة يف الدنيا واآلخرة،وبالنبوة قامت حجة اهلل 

 .(3)على العباد،وانقطعت أعذارهم

 المطلب الثالث
 لغة واصطالًحا" الصحابي"عريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغًة " الصحابي"تعريف :  المسألة األولى
 (.4)الشَّْيَء َجَعَلُه َلُه َصاِحًبا( َأْصَحَبهُ )َو . َوِهَي يف اِْلَْصِل َمْصَدرٌ ( اِْلَْصَحابُ )َفْتِح َوالصََّحابَُة بِالْ  (1)

 (.5)صحب أى دعاع إَل الصحبة والزمه ، وكل شئ الزم شيئاً فقد استصحبه : ويقال (2)

َْجُْع اَِلْصَحاب َأَصاِحيُب وأَمَّا الصُّْحَبُة و . اَِلْصَحاُب، َوُهَو يف اَِلْصِل َمْصدٌر وَْجْعٌ : والصََّحابَُة بالَفْتح (3)
 (.6. )َصِحَب َيْصَحب ُصْحَبةً : والصَّْحُب فاْْسَاِن للَجْمع ، والصُّْحَبُة َمْصَدُر قَ ْوِلكَ 

                                                 

 1/38كتاب النبوات   - 1
 . 1/16: فيض القدير شرح اجلامع الصفري  - 2
 6: ثبوت النبوات عقاًل ونقاًل واملعجزات والكرامات، ص - 3
 143/ 1: ص ح بخمتار الصحاح ، باب  - 4
 414/ 1: لسان العرب - 5
 3/104: تاج العروس - 6
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 :اصطالًحا " الصحابي"تعريف : المسألة الثانية 
 : ،ومنها"الصحايب"هناك عدة تعريفات ملعىن 

صلى اله عليه وسلم،ولو ساعة ،ومل يشرتط طول املصاحبة قال بعض كل من رأى النيب،":  الصحايب" (1)
َمْن َصِحَب النَّيبَّ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ومن هؤالء اإلمام َعلي  بن اْلَمِدييِنِّ،رمحه اهلل،قال  -أهل العلم 

،وهو رأي اإلمام (1)َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم،َوَسلََّم،أَْو َرآُع َوَلْو َساَعًة ِمْن نَ َهاٍر فَ ُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ،
َوَمْن َصِحَب النَّيبَّ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، أَْو َرآُع ِمَن : البخاري،رمحه اهلل،أوردع يف صحيحه،حيث قال 

ْسِلِمَي، فَ ُهَو ِمْن َأْصَحابِهِ 
ُ
 (.2)«امل

من لقي : الصحايب : ) -رمحه اهلل  -فظ ابن حجر وأمشل ما قيل يف تعريف الصحايب،ما أودع احلا (2)
 . وسلم،مؤمًنا به ومات علي اإلسالم النيب،صلي اهلل عليه

قصرت، ومن روي عنه أو مل  فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو: )ُث قال موضًحا التعريف،وشارًحا 
يرع لعارض كالعمي، وخيرج بقيد اإلميان من  ومن مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآع رؤية ولو مل جيالسه،

 .؛فهذا القول أمشل ما قيل يف تعريف الصحايب ( 3) مل جيتمع به مرة أخري  لقيه كافًرا ولو أسلم بعد ذلك إذا

 المطلب الرابع
 لغًة واصطالًحا" الفن"تعريف 

 : وفيه مسألتان
 :لغةً " الفن"تعريف : المسألة األولى 
: رعينا فنوَن الن بات، وَأَصبنا فُ ُنوَن اِلموال، ويقال: الضُُّروُب، يُقال: احلال، والُفنونُ : الَفنُّ : قال اخلليل 

والر جل يُ َفنُِّن الكالَم، . أشياء خمتلفة، مثل، ُضروب الرِّياح، وُضروب السَّيل، وضروب الط بخ، ونوها: اِلفاني
 (.4.)َيْشَتقُّ يف َفنٍّ بْعَد َفنٍّ : أي

الضَّْرُب ِمَن الشَّْيِء،والرجُل : والَفنُّ . َواِحُد الُفُنون، َوِهَي اِلَنواع، والَفنُّ احلالُ : الَفنُّ :  قال ابن منظور
ُجُل يْأيت بِاْلَعَجاِئِب، وامرأَة ِمَفنَّةوافْ ََتَّ الرَّ : َوَرُجٌل ِمَفن  . يُ َفنُِّن اْلَكاَلَم َأي َيْشَتقُّ يف َفنٍّ بَ ْعَد فنٍّ، والت ََّفنُُّن ِفْعلك

 (.6.)َأسالِيُبه وطُرقُه: وأَفاِنُي الَكالمِ (. 5.)يف َحِديِثِه َويف ُخْطبته ِإذا َجاَء باِلَفاني
                                                 

 4/ 4: فتح الباري - 1
 4/2: صحيح البخاري ، باب فضائل أصحاب النيب،صلى اهلل عليه وسلم  - 2
 16/ 1: اإلصابة يف متييز الصحابة  - 3
 341/ 0: العي  - 4
 324/ 13: لسان العرب - 5
 428/ 34: تاج العروس - 6
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 :اصطالًحا" الفن " تعريف : المسألة الثانية 
للداللة على كل عمل إنساين يتطلب إجنازع مهارة خاصة ،و يقتضي حذقًا معيًنا ؛ " الفن"صرفت كلمة 

لفن من جهة اللغة هبذا املعىن ،ويف التعبري االصطالحي العلمي املشهور ، هو إطالق كلمة لالرتباط كلمة ا
الشعر واملوسيقى والتصوير : الفن على الفنون التعبريية واستئسارها هبا دون سواها على االطالق،مثل فنون 

 (.1)والرقص 

وسيطة؛كي يعِب الفنان بواسطتها التعبري الذي يتخذ مادة : " وتعريف الفن االصطالحي الشائع هو    
 (.2)عن انفعاالته اجلمالية؛سواء ملا ُيشاهدع يف الطبيعة أو يراع يف اخليال بعي الفكر؛كي ينقله لآلخرين 

فإذا توصل الفنان إَل غايته اجلمالية مبادة اللغة كان شعرًا،ومىت اختذ اِلنغام مادة كان موسيقى،أو ْجع 
إَل التعبري اجلمايل مبادة اخلطوط واِللوان كان رْسًا ،وإذا كانت احلركات بينهما كان غناء،وحي يسعى 

 (.3)اإليقاعية هي مادة التعبري كان الفن رقًصا،أو كانت حركات ُماكاة وتقليد كان الفن متثياًل 

 

                                                 
 31:م ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص حك - 1
 .154،156: اِلصول اجلمالية ص - 2
  38:  حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص - 3
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 المبحث األول
 وحكمه،التمثيلتعريف 

 :وفيه ثالثة مطالب
م الصالة والسالم،والصحابة الكرام،رضوان اهلل عليهم،فالبد قبل أن نتطرق إَل حكم متثيل اِلنبياء،عليه 

 : ما سنتناوله من خالل هذا املطلب أن نعرف حكم التمثيل أصاًل،وهذا
 المطلب األول

 " التمثيل"تعريف 
 :وفيه مسألتان

 :لغة " التمثيل"تعريف : المسألة األولى
ُم َأْصٌل َصِحيحٌ (: َمَثلَ ) (1) َوَهَذا ِمْثُل َهَذا، َأْي َنِظريُُع، . يَُدلُّ َعَلى ُمَناَظرَِة الشَّْيِء لِلشَّْيءِ  اْلِميُم َوالثَّاُء َوالالَّ

َا قَاُلوا َمِثيٌل َكَشِبيٍه . َواْلِمْثُل َواْلِمثَاُل يف َمْعىًن َواِحدٍ   (.1)َوُرمبَّ
 .  َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ  : ِئلٍ َوقَ ْولُُه َعزَّ ِمْن قَا: قَاَل اْبُن ِسيَدعْ .وَمَثُل الشَّْيِء أَيضاً ِصَفُتهُ  (2)

َها، َوقَاَل أَبو ِإسحق: قَاَل اللَّْيثُ  ، قَالَ : َمثَ ُلها ُهَو اخْلَبَ ُر َعن ْ َِلن : َمْعَناُع ِصفة اجْلَنَِّة، َوَردَّ َذِلَك أَبو َعِليٍّ
ُر َمْعُروٌف يف َكاَلِم اْلَعَرِب،  َثَل الصَِّفُة َغي ْ

َ
 (.2)ِإمنا َمْعَناُع التَّْمِثيلامل

يف معناها املتداول يف عامل املسرح،والسينما،والتلفزيون مل ترد هبذا " التمثيل"ومن خالل هذا البيان فكلمة 
االصطالح يف معاجم اللغة،إمنا أجري استعماْلا يف املعىن اجلديد عن طريق التجاوز،وختطي املعىن اللغوي 

 (.3)تصوير املشهد ليحاكي ومياثل احلقيقة املمثلة: االصطالحي؛ِلن التمثيل اِلصيل إَل املعىن اجلديد 

 :تعريف التمثيل اصطالًحا : المسألة الثانية 
 :هناك عدة تعريفات للتمثيل،منها

تقليد للصور واِلحداث،واحلاالت املختارة يف احلياة نفسها،توضع جمسدة على املسرح من : )التمثيل هو (1)
ْخرِجُ قبل مُمَثِِّلَي،و 

ُ
 (4( )ما حييط هبم من مناظر،ومالبس،وأمور أخرى ينظمها امل

 (.5)متثيل طائفة من الناس حلادث متحقق،أو متخيل،ال خيرج عن حدود احلقيقة واإلمكان:) التمثيل  (2)
 (.6)أقوال وأفعال مصطنعة،تصدر من أشخاص بقصد التأثري: التمثيل  (3)

                                                 
 4/246: معجم مقاييس اللغة : انظر - 1
 38/301: ، وتاج العروس 11/612:لسان العرب : انظر  - 2
 42:أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي ص  - 3
 206:حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  - 4
 : .206يف أصول اِلدب،نقاًل عن املصدر السابق ص   - 5
 11،12: حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل ص - 6
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،أو ُمت: التمثيل (5) خيٌَّل،حاضر أو ماٍض،يُقصد منه التأثري يف املشاهدين،مع تقليد وُماكاة حلدٍث واقعيٍّ
 (.1)عدم ظهور املقصود بشكل مباشر،يقوم به شخص واحد أو جمموعة من اِلشخاص

واملالحظ على هذع التعاريف شدة التقارب،رغم اختالف عباراهتا،فهي تنصب على أن التمثيل نقل 
 .الذهن؛بقصد التأثري يف املشاهد أو تسليته ُماٍك،أو مشابه حلادثة وقعت بالفعل،أو متخيلة من

 المطلب الثاني
 حكم التمثيل 

يعتِب التمثيل من النوازل اليت جدت يف هذا العصر،وأصبحت ظاهرة من ظواهر هذا العصر؛حيث يُعرض 
أفالم،ومسلسالت، : يف اليوم الواحد مئات اِلعمال الفنية يف القنوات العربية؛إن مل تكن آالف ما بي

 .حيات،ومتثيليات ومشاهد،وغريهاومسر 

وقد اختلف علماء العصر يف حكم التمثيل فهناك من حرمه مطلًقا،وهناك من أباحه بقيود،وهناك من 
أجاز بعض صورع،وليس هذا جمال البحث وهو التطرق إَل حكمه بشكل مفصل،إمنا نتطرق إَل احلكم 

 .بحث البحث فيخرجنا عن أصل املسألة اجململ،مع بعض اِلدلة ُث الرتجيح؛حىت ال يستغرق هذا امل

 :اختلف علماء العصر يف حكم التمثيل جمماًل،وإن اتفقوا على:وكما قلت
 .حترمي متثيل الذات اإلْلية،وذوات اِلنبياء،عليهم السالم (1)
 (.2.)حترمي كل عمل فين خيالف الشريعة،أو يدعو إَل احملرمات وهذع بال نزاع (2)
 .،أو كاشفة لغري وجهها ويديهامتِبجة بزينة وهي ةاملرأ أن متثلاتفقوا على حترمي  (3)

املرأة بغري تِبج و ال  كأن مُتثل-اتفق العلماء على حترميه - مٍ رَّ واختلفوا يف التمثيل الذي ال يشتمل على ُمَُ 
 : والذي سأخلصه يف مسألتيزينة؛إَل أقوال عدة فيها تفصيل،لكن كما ذكرت يهمنا معرفة الرأي اجململ،

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل تحريم:  ألولىالمسألة ا
عبد العزيز بن باز،واِللباين،وبكر عبد اهلل أبو : وبه قالت ْجاعة من أهل العلم،من أبرزهم اِلئمة

زيد،ومحود التوجيري،وعبد اهلل الدويش،ومقبل الوادعي،وعبد اهلل بن قعود،وعبد الرزاق عفيفي،ومحاد اِلنصاري 
 (.3)فوزان حفظه اهلل،وعدد كبري من علماء العصر  رمحهم اهلل واإلمام صاحل بن

                                                 

 46: أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي ص - 1
 134: ، ص "سالميةحكم ممارسة الفن يف الشريعة اإل"، و241: ص" أحكام فن التمثيل:"انظر  - 2
حكم ممارسة "، و 53: ، ص"التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه" ،و25: ايقاف النبيل على حكم التمثيل ص: " انظر  - 3

: ،ص"زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واِلنبياء"،و143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و243: ، ص"الفن
 .رمي نقول ِلقوال احمل -يف غالبه -، بل والكتاب  136
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 :وقد اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة

 : الدليل األول 
إن اإلسالم هنى عن الغيبة،والتمثيل إن كان ملعروفي فالبد أن عندهم حسنات وسيئات،وعندهم مزايا 

وإيراد املساوئ ال يشك مسلم أنه من وعيوب،واحلاكي ِلحواْلم،واملمثل ِلدوارهم البد أن يورد هذع وتلك،
، ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ  ، أَْو َرُجاًل  َذَهْبُت َأْحِكي اْمَرأَةً :  ، قَاَلتْ  َعْن َعاِئَشةَ  ، ،والغيبة ُمرمة باب الغيبة
، َوَأنَّ يل َكَذا وََكَذا أَْعَظَم  ِحبُّ َأينِّ َحَكْيُت َأَحًداَما أُ : "  وُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ     ، فَ َقاَل َرسُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ذكرك اإلنسان مبا يكرع،سواء ذكرته بلفظك أو يف كتابك،أو رمزت،أو : الغيبة :"قال اإلمام النووي( 1")َذِلَك 
ومن  .فهو غيبة ُمرمة..كل ما أفهمت به غريك نقصان مسلم:  أشرت إليه بعينك،أو يدك،أو رأسك،وضابطه

ذلك احملاكاة،بأن متشي ُمتعارًجا،أو مطأطًئا،أو على غري ذلك من اْليئات ُمريًدا حكاية هيئة من تنتقصه 
 (.2)بذلك،فكل ذلك حرام بال خالف

،مبغضة يف اإلسالم،واحملاكاة فيها إيذاء يف (التمثيل)،(احملاكاة)فظهر أن : "،رمحه اهلل قال بكر أبو زيد
اع تنفر من مشاهدة من حُياكيها حىت يف مواطن احملمدة،وكم يف هذا العصر من ْجيع اِلحوال،إذ أن الطب

هضم وإيذاء،وإن عشاق اللهو من العظماء واملرتفي ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل من الناس،ولو يف 
ر حلفظ مواطن الشجاعة والكرم،فكيف هتدم حرمات قوم مضوا،وبقي علينا واجب النصرة ْلم باإلسالم،فلننتص

،فكيف إذا كان فيه (3")وكل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه" حرمتهم،واِلبقاء على كرامتهم 
أو أن : مواقف من اإليذاء،والسخرية،واالغتياب،والكذب عليه بقوٍل،وما قال،وفعٍل،وما فعل ؟ وقال أيًضا

 (.4")هي عنها بإطالقحقيقة بتمثيل معي، فهذا ُماكاة، واحملاكاة من( التمثيل)يكون 

 : الدليل الثاني 
إن التمثيل مبين على كذب،والكذب ُمرم يف ْجيع اِلديان السماوية ، والكذب ال خيرجه عن كونه كذب 
ُهَما،  معرفة املكذوب عليه أن القائل يكذب؛فهو ال يغري من احلكم شيًئا،فَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعن ْ

أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا،أَْو َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن أَْربَ َعٍة َكاَنْت ِفيِه : " لنَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعِن ا
 (.5")َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ  ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَهدَ : َخْصَلٌة ِمَن الن َِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها

                                                 
إسنادع صحيح على شرط مسلم،وانظر املوسوعة : ، وقال عنه شعيب ( 25465) رواع اإلمام أمحد يف مسندع برقم  - 1

 51/533:احلديثية 
 454: اِلذكار من كالم سيد اِلبرار صلى اهلل عليه وسلم، ص - 2
 (.2465)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 3
 .وما بعدها  32: حكم التمثيل، ص - 4
 (186)  برقم " بيان خصال املنافق " ، ومسلم يف باب ( 2544)، برقم "إذا خاصم فجر"رواع البخاري يف باب  - 5
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أن يكون أسطورة متخيلة، فهذا كذب، والنفوس واجب ترويضها على ( التمثيل)ال خيلو :"قال أبو زيد
 (.1)الصدق، ومنابذة الكذب،واِلساطري املختلقة املكذوبة، تشرب النفوس الكذب، وعدم التحرز منه

ه اهلل،ُسئل عن الرجل حُيدِّث بي الناس كحكايات كلها  ويف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،رمح
ُث بَِأَحاِديَث ُمْفتَ َعَلٍة لُِيْضِحَك النَّاَس َأْو لَِغَرِض آَخرَ :" كذب،فقال فَِإنَُّه َعاٍص لِلَِّه َوَرُسولِِه َوَقْد : أَمَّا اْلُمَتَحدِّ
ِع َعْن ااِ َرَوى بَ ْهُز  ُث فَ َيْكِذُب }: لنَّيبِّ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم،قَالَ ْبُن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ إنَّ الَِّذي حُيَدِّ

إنَّ اْلَكِذَب اَل َيْصُلُح يف َجدٍّ َواَل َهْزٍل َواَل : َوَقْد قَاَل اْبُن َمْسُعودٍ { (2)َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلُه ُُثَّ َوْيٌل َلهُ : لُِيْضِحَك اْلَقْومَ 
ينِ (. 3)ْم َصِبيَُّه َشْيًئا ُُثَّ اَل يُ ْنِجزُعُ يَِعُد َأَحدُكُ  فَ ُهَو : َوأَمَّا إْن َكاَن يف َذِلَك َما ِفيِه ُعْدَواٌن َعَلى ُمْسِلٍم َوَضَرٌر يف الدِّ

والتمثيل ال (. 4)ْرَدُعُه َعْن َذِلكَ َوِبُكلِّ َحاٍل فَ َفاِعُل َذِلَك ُمْسَتِحق  لِْلُعُقوبَِة الشَّْرِعيَِّة الَّيِت ت َ . َأَشدُّ حَتْرميًا ِمْن َذِلكَ 
 (.5)وكله اختالق.. كحال،يف الفعال، واِلقوال، بل كم من ميي غموس، وزواج، وطالق( الكذب)ينفك عن 

 .التمثيل ليس بكذب : وإين ِلعجب من القائل 

 : الدليل الثالث 
؛ أن خمالفة الكفار يف تقاليدهم إن التمثيل يف أصله شعرية من شعائر الوثنية،ومن أفعال الكنيسة،ومعلوم

ففي عباداهتم وشعائرهم من باب أوَل،وحترمي التشبه استفاضت فيه اِلدلة ومن أشهر اِلدلة مطلب شرعي؛
هذا : ابن تيمية،رمحه اهلل، ،شيخ اإلسالمقال  (6")من تشبه بقوم فهو منهم : " صلى اهلل عليه وسلم ،قوله

: لتشبه هبم،وإن كان ظاهرع يقتضي كفر امل ُتشبه هبم ،كما يف قوله تعاَلاحلديث يف أقل أحواله يقتضي حترمي ا
  ُْهم ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ال يشرع يف اإلسالم متثيليات ِلسباب  :" قال الشيخ اِللباين،رمحه اهلل.  (7)َوَمْن يَ تَ َوْلَّ

ذلك ِلنَّ الكفار يشعرون ؛تليق باملسلميوال ،نَّ هذع طريقة الكفَّار ، وطريقة الكفار تليق هبمإ :كثرية منها
من  -واحلمد هلل  -بأهنم كحاجة إَل حوافز ودوافع تدفعهم إَل اخلري ال جيدون عندهم شريعة فيها ما عندنا 

 -فضاًل عن سورة  -آية واحدة ؟ ما تركت شيئًا يقربكم إَل اهلل ؟ : اخلري كما ْسعتم آنفًا قوله عليه السالم 
فاملسلمون ليسوا كحاجة إَل مثل .ت عديدة وكثرية جداً، إذا عممت على املسلمي وفسرت ْلمتغين عن متثيليا

قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل  : ال سيَّما وقد نبعت من بالد الكفر الذين قال اهلل عزَّ وجل يف حقهم،هذع الوسائل احلديثة
ُموَن َما َحرََّم الل ُه َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب يُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواَل بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل حُيَرِّ 

                                                 
 32: التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه، ص - 1
 .،وحسنه اِللباين يف صحيح سنن أيب داود(5448)رواع أبو داود يف سننه برقم - 2
  5/316: الدر املنثور يف التفسري  - 3
 32/246: جمموع الفتاوى - 4
 34: التمثيل ، حقيقته،تارخيه،حكمه،  ص  - 5
 .حسن صحيح : ،وقال اِللباين (5831)رواع أبو داود يف سننه برق  - 6
 .251/ 1: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم؛  41: املائدة - 7
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، فأمة ال حترم وال حتلل كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافتها (1 )َحىتَّ يُ ْعطُوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
 ( 2)؟"وطرقها ُث نأيت ونطبقها على أنفسنا

 : الدليل الرابع
على  كالسب،واللعن،واحللف،وادعاء أنه ُيصلي أثناء التمثيل،وحَتَسُُّبهُ : اشتمال التمثيل على ُمرمات 

 ! دعاء،أم استهتار،أم دعاء يف تباب؟: التحسب أهذا خصمه يف التمثيل،فما أدري،

 :انتحال شخصيات الكفرة : الدليل الخامس 
بل وقد يصاحبه سب للدين،وُماكاة ِلقوال الكفرة، بل واِلشد : " اهلل، قال العالمة بكر أبو زيد،رمحه

حينما يتقمص شخصية الكافر،ويدعي أنه نصراين،وهذا بارز يف املسلسالت اليت تسمى دينية،وهي أبعد ما 
ل ميث -زعموا  -تكون عن الدين ، وقد ثبت باملشاهدة يف معقل من معاقل العلم الشرعي، قيام متثيلية دينية 

وهكذا كما هو معلوم ... لبيان فضل التوحيد ... فيها مسلم دور مشرك باهلل، فيسجد لشجرة من دون اهلل 
وإن نشر .  فنعوذ باهلل من احلور بعد الكور، ومن العماية بعد اْلداية، ومن الضاللة بعد الرشد.ومشاهد

قفها على منهاج النبوة، وهذا منابذ ْلا، الفضائل، وإظهار عظمة اإلسالم، تلتقي فيها الوسائل مع الغايات، بو 
 (.3)أجنيب عنها

العظيم باسم التمثيل ؟ وال كيف استدرجهم الشيطان،وأوقعهم يف هذا املنكر   -محانا اهلل وإياك  -فانظر 
 !ال قوة إال باهلل حول و 

 :سادسالدليل ال
بأبشع اِللفاظ،وأقبح فريميه ر،غيبة،واستهتار خبلق اهلل،واستهانة ممثل مبمثل آخ: ال خيلو التمثيل من 

وادعاء املرض،وادعاء املوت،وأما اختالط الرجال بالنساء فحدث و ال والزوجة،وفيه ادعاء الولد،،العبارات
 .حرج،إَل غري ذلك من املنكرات 

 : سابعالدليل ال
ومل (. 4)لناس ومعلوم أنه ال ميارسه إال سفلة ا. ومن خوارم املروءة ،وإضاعة وقت،وعبث،ن التمثيل ْلوإ  

 .يُعرف بأن الفضالء،والنبالء يقومون بالتمثيل 

                                                 
 . 24: التوبة   - 1
 138،  124: زجر السفهاء،ص  - 2
 38ص : حقيقته،تارخيه : ثيل التم - 3
: ،ص"حكم ممارسة الفن"،و 13:، ص "التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه"، و 61 -24: ص" إيقاف النبيل: "انظر  - 4

  164 - 143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و 335 - 316
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   : الدليل الثامن
وإن السؤال لريد : "إن من يؤدون أدوار املمثلي ال يقبلون أن مُيثل عظماؤهم،قال العالمة بكر أبو زيد

ضى أن مُيَثََّل يف ،هل ير (يعين احملاكاة ) على من يعتين هبا،وعلى من يستخرجها،ويتلذذ بتمثيل غريع معيًنا 
أو يف أي دور من أدوار  ، يئةمشاهداته وهو يتحدث مع زوجته،أو قائم يف صالته،أو يف حال تلبسه خبط

واهلل : ما غلبين إال خمنث،قلت له: ) للشايشيت ، ذكر عن الشاعر دعبل اخلزاعي قوله ( الديارات)ويف  ؟حياته
فانظر كيف كان وسيلة للنكاية والسخرية ،(اخليالواهلل لئن هجوتين ِلخرجن أمك يف : ِلهجونك،قال

توصل إَل أي مقصد ( مفاتيح سوء ) فهو باجلملة حيوي جمموعة شفي من أي شخص يراد االنتقام منه؛والت
 .يُراد منها 

وإسقاط ! وكم فيه من جرأة على حرمتهم ؟! فيا اهلل كم يف هذا من وثبات على حرمات أناس مضوا ؟
 (1)واهلل املستعان ! انتها ؟ْلا ، وتوهي من مك

وإنك لتعجب،كيف أصبح ما يف املاضي عيب وعار،أصبح يف هذا الزمان وسيلة دعوية وتربوية،وصدق 
 [.56احلج ( ]فَِإن ََّها اَل تَ ْعَمى اِْلَْبَصاُر َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ :) احلق إذ يقول سبحانه 

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل ول بجوازالق:  المسألة الثانية
وهناك رأي آخر أجاز فيه بعض العلماء التمثيل؛وإن كان لبعضهم شروط صارمة إلجازته،ولكن يؤخذ 

 (.2)ُممد رشيد رضا، وعبد اهلل بن جِبين وابن عثيمي،رمحهم اهلل : اِلمر جمماًل،ومنهم املشايخ 

 :ضوابط إجازة التمثيل عند هؤلء العلماء 
أنبه إَل أمر هام،وهو أهنم أجازوع بشروط قد يصعب  -رمحهم اهلل-أبدأ بذكر أدلة اجمليزين قبل أن

عدم وجود العنصر النسائي،واملشاهد احملرمة،واِلغاين املنكرة وقد أجازوع كوسيلة : حتقيقها؛فاشرتط أغلبهم
ت،ورخص بعضهم يف دعوية ال تنطبق كحال من اِلحوال على ما تبثه وسائل اإلعالم من أفالم ومسلسال

ذكرت هذا لئال يظن أحد أن القول باإلجازة . وهم قلة  ،من غري زينة،ويديها،املوسيقى وكشف املرأة وجهها
 .يسري على ْجيع اِلفالم واملسلسالت،واملسرحيات،واملشاهد املنتشرة يف القنوات،وأجهزة التلفاز

 :وقد استدل اجمليزون بعدة أدلة 

 .وال دليل على التحرمي ،صل يف اِلشياء احلل واإلباحةالِباءة اِلصلية؛ِلن اِل (1)

                                                 
 34 -32حقيقته،تارخيه،حكمه ، ص : التمثيل  - 1
": أحكام فن التمثيل"أ و  04 -44": حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل"، و  243": حكم ممارسة الفن : "انظر  - 2
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فَ َتَمثََّل َْلَا َبَشراً  : كما يف سورة مرمي ،  ر      ، كانوا يتمثلون يف صور البش عليهم السالم، إن املالئكة (2)
 .  (1) َسِوي اً 

علمه أن أخاع ما وقع من يوسف،عليه السالم،حينما وضع السقاية يف رحل أخيه،فهذع متثيلية فعليه مع  (3)
ِإْذ مَتِْشي أُْخُتَك فَ تَ ُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمن  مل يسرق، وما وقع من أخت موسى،عليه السالم، 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ  ي ْ نُ َها َواَل حَتَْزَن َوقَ تَ ْلَت نَ ْفسًا فَ َنجَّ ُتونًا فَ َلِبْثَت َوفَ تَ نَّاَك ف ُ َيْكُفُلُه فَ َرَجْعَناَك ِإََل أُمَِّك َكْي تَ َقرَّ َعي ْ
حيث مثلوا لفرعون أن أم موسى مرضعة،وهي  ، (2)ِسِنَي يف أَْهِل َمْدَيَن ُُثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى

 .يف احلقيقة أمه 

َعَلْيِه  ما وقع من صحايب وزوجته،فَ َعْن َأيب ُهَريْ رََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُجاًل أََتى النَّيبَّ،َصلَّى اهللُ  (5)
اُء، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َوَسلََّم،فَ بَ َعَث ِإََل ِنَسائِِه فَ ُقْلنَ 

َ
َمْن َيُضمُّ َأْو »: َما َمَعَنا ِإالَّ امل

َأْكرِِمي َضْيَف َرُسوِل : الَ أَنَا، فَاْنطََلَق ِبِه ِإََل اْمرَأَتِِه، فَ قَ : ، فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اِلَْنَصارِ « ُيِضيُف َهَذا
َياين، فَ َقالَ : اللَِّه،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلتْ  َهيِِّئي َطَعاَمِك، َوَأْصِبِحي : َما ِعْنَدنَا ِإالَّ ُقوُت ِصب ْ

َياَنِك ِإَذا أَرَاُدوا َعَشاًء، فَ َهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبحَ  َيانَ َها، ُُثَّ ِسرَاَجِك، َونَ وِِّمي ِصب ْ ْت ِسرَاَجَها، َونَ وََّمْت ِصب ْ
َلمَّا َأْصَبَح َغَدا ِإََل قَاَمْت َكأَن ََّها ُتْصِلُح ِسرَاَجَها َفَأْطَفأَْتُه، َفَجَعاَل يُرِيَانِِه أَن َُّهَما يَْأُكاَلِن، فَ َباتَا طَاِويَ ْيِ، ف َ 

َلَة، أَْو َعِجبَ »: َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ  :  فَأَنْ َزَل اللَّهُ «  ، ِمْن فَ َعاِلُكَما َضِحَك اللَُّه اللَّي ْ
  َْفِلُحون

ُ
 ، (3)َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم امل

  .مياثل متاًما اِلعمال التمثيليةوجته مع ضيفهم،إن ما صنعه هذا الصحايب وز :وقال اجمليزون 

َوتِْلَك اِْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس  : إن التمثيل جيري جمرى ضرب املثل،وقد ضرب اهلل اِلمثال،قال تعاَل  (4)
ُموَسى، ويف السنة النبوية جند ضرب اِلمثال كما يف حديث َأيب .    (4)َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ 

: َمثَِلي َوَمَثُل َما بَ َعَثيِن اللَُّه، َكَمَثِل َرُجٍل أََتى قَ ْوًما فَ َقالَ : " قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ 
يَنَّ، َوِإينِّ أَنَا النَِّذيُر الُعْريَاُن، فَالنََّجا النََّجاَء، َفَأطَاَعْتهُ  طَائَِفٌة فََأْدجلَُوا َعَلى َمْهِلِهْم فَ َنَجْوا،  رَأَْيُت اجلَْيَش بَِعي ْ

بَ ْتُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهُم اجلَْيُش فَاْجَتاَحُهْم   (.5")وََكذَّ

إن القرآن مليء بالقصص،وكذلك السنة؛ملا فيها من العِبة والعظة،والتمثيل من صور إيراد القصص  (6)
   .باِلفعال

                                                 

 . 14مرمي  - 1
 . 58طه  - 2
 " .ويؤثرون على أنفسهم : قول اهلل: " ، باب (  3440) رواع البخاري يف صحيحه برقم ؛  4: احلشر - 3
 . 53العنكبوت  - 4
شفقته : "، يف باب ( 2203) ومسلم برقم تهاء من املعاصي ، االن يف باب( 6502)رواع البخاري يف صحيحه برقم  - 5

 ..."صلى اهلل عليه وسلم على 
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 (.1)ة؛فهو وسيلة تربوية تثقيفية حيتوي التمثيل على مصاحل ومنافع عظيم (4)

 المطلب الثالث
 الترجيحالمناقشة و 

من خالل استعراض أدلة الفريقي جند أن القول بالتحرمي هو الراجح،خاصة وأن اجمليزين مل يتفقوا على 
صورة واحد واضحة أجازوع من خالْلا،والشروط اليت وضعوها يندر حتقيقها؛فهي من حيث الكالم النظري 

وحي استعراض اِلدلة اليت اعتمدوا عليها،جند أهنا أدلة . تحقيق؛فمن باب أوَل صعوبة التطبيق عمليًّا صعبة ال
 :ال ترتقي كحال من اِلحوال ملرتبة أدلة احملرمي ، وأستعرض بعجالة مناقشة هذع اِلدلة 

كذب حيمل صفة االستدالل بالِباءة اِلصلية،ال ميكن أن ُيسلم ْلم بذلك،فمىت كان العمل الذي جله   (1)
الِباءة اِلصلية ؟ وأدلة حترمي الكذب أشهر من أن تذكر،و ال ميكن أن يُقال ملن يكذب ونن نعلم أنه 

وقد جاءت اِلدلة بتحرمي الكذب حىت لو كان مزاًحا،ففي احلديث َعْن . إنك لست بكذاب :يكذب
أَنَا َزِعيٌم بِبَ ْيٍت يف َرَبِض اجْلَنَِّة ِلَمْن »: اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى : َأيب أَُماَمَة،رضي اهلل عنه،قَالَ 

ْيٍت يف َأْعَلى تَ َرَك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن ُمُِقًّا، َوبِبَ ْيٍت يف َوَسِط اجْلَنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا َوبِب َ 
 (2)«اجْلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقهُ 

استدالْلم بتمثيل املالئكة،وهذا من أغرب اِلدلة ، فاملالئكة عليهم السالم متثلوا ومل ميثلوا،وهم مل  (2)
أال يظهروا خبلقتهم  م،عليهم السالم،إذا قابلوا البشر؛ من صفاهتبصفات البشر ل التمثوإمنا  .يكذبوا

 :فكيف يُقال. كمالئكة،إمنا يظهروا خبلقة البشر
َ
حيسُب من أمامه أنه ،عليه السالم،كُ لَ هذا متثيل؟وهل امل

 ! يكذب ؟ أو انتحل اسم غريع؟ سبحانك هذا هبتان عظيم 
َ
ظهر بصورة حقيقية له،وهي  كُ لَ بل امل

رمحه ،الظهور بالصورة البشرية،وهذا ال ميكن أن يسمى متثياَل، وقد رد العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد
 (.                            3)على هذع الشبهة،رمحه اهلل ،سالما كذلك الدكتور عبد الا قويَّ ردًّ ،اهلل

ومل يعرف من لقوا املالئكة أن الذين أمامهم قد متثلوا ْلم بغري ،ناهيك على أن متثل املالئكة حقيقي
 . (4)تَْأُكُلونَ فَ َقرَّبَُه ِإلَْيِهْم قَاَل َأاَل  : ولذا أحضر إبراهيم،عليه السالم،الطعام ْلم،قال تعاَل  ؛طبيعتهم

َا أَنَا َرسُ  : فردَّ عليها  ، الم  امللك باعتبارع بشرًا      وخاطبت مرمي عليها الس وُل َربِِّك ِِلََهَب َلِك ُغاَلماً         قَاَل ِإمنَّ

                                                 

التمثيل "،و 314 - 246: ص" حكم ممارسة الفن"، و143 -130": أحكام فن التمثيل: "انظر  - 1
 64 -62: ص" إيقاف النبيل"و 48: ص" حقيقته،تارخيه،حكمه

 .وحسنه اِللباين ،(5088)رواع أبواود يف سننه برقم   - 2
 65،و 63": إيقاف النبيل"،و 34-24:  ص" حقيقته،تارخيه،حكمه: التمثيل:" انظر   - 3
 . 24الذاريات   - 4
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م ملًكا يف من بين إسرائيل،حينما بعث اهلل إليه" اِلَبْ َرَص َواِلَقْ رََع َواَِلْعَمى"وكذلك حديث  ، (1) زَِكي اً 
 . (2)صورة آدمي

أما ما استدلوا به من حادثة يوسف،عليه السالم،مع أخيه،فهذا من أعجب ما استدلوا به،فكيف  (3)
يعتِبون ما حدث من يوسف،عليه السالم،متثيل ويقيسون عليه التمثيل ؟ فما حدث من يوسف،عليه 

وهذع احليلة .اإلضرار به السالم، هي وسيلة من حاكم جلأ إليها إلنقاذ أخيه ممن خيشى منهم 
وقد تستخدم فيها مستساغة شرًعا،يلجأ إليها القضاة إلظهار احلق،ويستدرج من خالْلا اخلصوم ،

َعارِيُض َمْنُدوَحٌة َعِن  :"باًب بعنوان ريض؛كمندوحة عن الكذب،وقد بوَّب البخاري،رمحه اهلل،ااملع
َ
امل

اْلَمَعارِيِض َما َيُكفُّ َأْو يَِعفُّ الرَُّجَل َعِن  ِإنَّ يف »:وقال عمر ،رضي اهلل عنه،،(3)"الَكِذبِ 
: أي" إنكم لسارقون:"فإن يوسف أمرع بالنداء،لكن نداء يوسف: "قال ابن تيمية ،(4)«اْلَكِذبِ 

من أبعد اِلدلة  الدليل الذي اعتمدوا عليه؛ ،وهذا(5")سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناع 
 .على اجلواز 

فعل أخت موسى،عليه السالم،استدالل غريب،وتكلف غري مفيد،فكيف يقال ملن أرادت استدالْلم ب (5)
إهنا ممثلة ؟ فهي أواًل مل متثل ؛ وإمنا أرشدت حلقيقة أن هناك : إنقاذ أخيها من أمام أكِب طاغية

مرضعة،وهم مل يستفسروا عن ُكنه املرضعة،من هي؟ هل هي أمه أم غريها  ؟ بل لو علموا إهنا أمه 
: بعد أن امتنع عن غريها،قال تعاَلابوها باِلذى، ناهيك أن حكمة اهلل قد اقتضت أن يعاد إَل أمه ِلص
  ُنَاِصُحونَ  َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمن قَ ْبُل فَ َقاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى أَْهِل بَ ْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َله (6) 
إن هذا قياس فاسد،وإن فعل أخت موسى لو :يعلم مشاهدوع أنه ممثل، واخلالصة ونن نعلم أن املمثل .

صح االستدالل به لكان من باب إباحة الكذب للمصلحة،لو جاز أن يسمى فعلها كذب؛فهو من باب 
 .  وال كذبًا ، مع أنه يف احلقيقة ال يعد متثياًل  ، الضرورة،ومنطلق من دفع املفسدتي بأخفهما

، فمىت قيست اِلقوال  فهذا قياس مع الفارق ، تدالْلم بأن هذا من باب ضرب اِلمثال        أما اس (4)
ومىت كان ضرب املثل كالتمثيل ؟ فضرب املثل تصوري ختيلي ينقدح يف الذهن، أما  ، (7) ؟ باِلفعال

 .التمثيل فهو واقعي،تظهر فيه عدة شخصيات كلها تنتحل صورة غري صورهتا؛فهو تطبيق عملي

                                                 

 . 14مرمي   - 1
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تدالْلم بأن القرآن ملئ بالقصص؛فهذا من أعجب االستدالالت؛فإن القرآن يذكر القصة     أما اس (6)
أما التمثيل ففيه ادعاء من املمثلي بأهنم هم أصحاب القصة،فنجد مثاًل يف التمثيل من يقول  ، حقيقة

ريًا ، أما القرآن تعاَل اهلل عن ذلك علوًّا كب( أنا ربكم اِلعلى: )ُث خياطب قومه  ، عن نفسه أنا فرعون
  ؛من باب الروايةيُقبل لو كان وهذا  ، (1) فَ َقاَل أَنَا َربُُّكُم اِْلَْعَلى : حينما حيكي القصص فيقول 

فرق بي هذا ! كمن يروي السرية،ويقصها على الناس،أو يروي لنا أحداثًا تارخيية،فهل هذا متثيل ؟
 .وذاك،وهذا من أفسد القياس 

تمثيل مصاحل دعوية،ومنافع عظيمة،وإنه وسيلة تربوية تثقيفية ؛ فاجلواب من عدة إن يف ال:أما قوْلم (4)
 : أوجه 

إن أكثر اِلعمال،واِلفعال فيها مصاحل ومفاسد؛فاخلمر وامليسر  وَها  من أشد املنكرات  :الوجه األول 
ْل ِفيِهَما ِإُْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر قُ  : حترميًا قال عنهما اهلل،عز وجل 

، وهذع علة من  َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما : فأثبت القرآن ْلما املنفعة ؛ ولكن قال ،  (2)ِمن ن َّْفِعِهَما
ب والسنة، فإذا وضعنا التمثيل علل التحرمي،وهكذا يف كل أمر جتتمع فيه مصلحة ومفسدة،تعرض على الكتا

ففيه الكذب، وقول الزور ،وفيه ما فيه : يف ميزان املصلحة واملفسدة؛وجدنا مفاسد التمثيل أعظم من مصاحله
من املفاسد العظيمة،وأما املصاحل اليت فيه فتحصل من غريع،فيدعى الناس بالكتاب والسنة،وقد خاطب اهلل 

 آن فهل هناك مؤثر أعظم منه؟ أئمة الكفر وصناديد قريش كحجج القر 

على  لشيخ اإلسالم ابن تيمية،رمحه اهلل،كالم عظيم عمن اختذ السماع كحجة إنه مؤثر :الوجه الثاني 
ال ينفع كوا الزنا،وشرب اخلمر،والسرقة،وإن هؤالء القوم الذين تابوا بعدما أثر هبم السماع فرت  صالح الناس،

؛ِلن ذلك قدح يف تأثري القرآن على فئة من الناس،والقرآن هو حجة امعهم إال هذا اِلسلوب،فأنكر عليهم هذ
 إن غريع أبلغ منه ؟ : اهلل على خلقه؛فكيف يُقال 

جيتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق « ْجاعة»حيث ُسئل شيخ اإلسالم،رمحه اهلل،عن 
في باخلري واتباع السنة قصد منع املذكورين ُث إن شيًخا من املشايخ املعرو . والسرقة، وشرب اخلمر، وغري ذلك

من ذلك، فلم ميكنه إال أن يقيم ْلم ْساًعا جيتمعون فيه هبذع النية، وهو بدف بال صالصل، وغناء املغين 
بشعر مباح بغري شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم ْجاعة، وأصبح من ال يصلي ويسرق وال يزكي يتورع عن 

وجيتنب احملرمات، فهل فعل هذا السماع ْلذا الشيخ على هذا الوجه، ملا يرتتب  الشبهات، ويؤدي املفروضات،
 عليه من املصاحل؟ مع أنه ال ميكنه دعوهتم إال هبذا؟

                                                 

  . 25: النازعات  - 1
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 : أصل جواب هذع املسألة وما أشبهها ، احلمد هلل رب العاملي:  فأجاب
ى الدين كله، وكفى باهلل ، ودين احلق، ليظهرع عل صلى اهلل عليه وسلم، باْلدى ُممًدا ، اهلل بعث (أ )

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم  : نه أكمل له وِلمته الدين، كما قال تعاَلإو . شهيًدا
: بشر بالسعادة ملن أطاعه والشقاوة ملن عصاع، فقال تعاَل، و  (1) نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا

  ُيِقَي َوالشُّهَ َوَمن ي َداء ِطِع الل َه َوالرَُّسوَل فَُأْولَ ِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم الل ُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيَِّي َوالصِّدِّ
َم َوَمن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنَّ   :وقال تعاَل ، (2) َوالصَّاحلَِِي َوَحُسَن أُولَ ِئَك َرِفيًقا

  .  (3) َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ  : وأمر اخللق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إَل ما بعثه به، كما قال تعاَل  (ب )

ُع ِإََل الل ِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم أَِطيُعوْا الل َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اَِلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّو 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً  ، وأخِب أنه يدعو إَل اهلل وإَل صراطه  (4) تُ ْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

وقال ،   (5) ِن ات َّبَ َعيِن ُقْل َه ِذِع َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل الل ِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َومَ  : املستقيم، كما قال تعاَل
ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اِْلَْرِض َأاَل  َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإََل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم   :تعاَل

ِإََل اللَِّه َتِصرُي اِلُموُر 
(6) . 

َوَرمْحَيِت   : كما قال تعاَل. ، وحيرم اخلبائثوأخِب أنه يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، وحيل الطيبات (ج )
الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن  َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّك اَة َوالَِّذيَن ُهم بِآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنوَن 

َهاُهْم َعِن الرَُّسوَل النَّيبَّ اِلُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتو  يِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ بًا ِعنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإِلجنِْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواَِلْغاَلَل الَّ  يِت َكاَنْت َعَلْيِهْم اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َْلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث َوَيَضُع َعن ْ

 . (7) واْ بِِه َوَعزَُّروُع َوَنَصُروُع َوات َّبَ ُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ فَالَِّذيَن آَمنُ 

وحرم  . وأحل كل طيب. وقد أمر اهلل الرسول،صلى اهلل عليه وسلم، بكل معروف وهنى عن كل منكر (د )
ِإنَُّه ملَْ َيُكْن َنيب  قَ ْبِلي ِإالَّ َكاَن : " ه قالوثبت عنه ،صلى اهلل عليه وسلم، يف الصحيح أن. كل خبيث

، وثبت عن اْلِعْربَاِض بن (8)"َحقًّا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمََّتُه َعَلى َخرْيِ َما يَ ْعَلُمُه َْلُْم، َويُ ْنِذَرُهْم َشرَّ َما يَ ْعَلُمُه َْلُمْ 
َنا فَ َوَعظََنا َمْوِعظًَة بَِليَغًة  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ : سارية قال َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم، ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ
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َها اْلُقُلوُب، فَ َقاَل قَاِئلٌ  َها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمن ْ يَا َرُسوَل اللَِّه َكَأنَّ َهِذِع َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، َفَماَذا : َذَرَفْت ِمن ْ
َنا؟ ف َ  أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم »َقاَل تَ ْعَهُد ِإلَي ْ

َها  ُكوا هِبَابَ ْعِدي َفَسيَ َرى اْخِتاَلفًا َكِثريًا، فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّي الرَّاِشِديَن، مَتَسَّ  َوَعضُّوا َعَلي ْ
 (. 1)«بِالن ََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت اِْلُُموِر، فَِإنَّ ُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ 

. من الكتاب والسنة كثرية، وترجم عليه أهل العلم يف الكتب« اِلصل العظيم اجلامع»وشواهد هذا  (ه )
كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغريَها، فمن اعتصم بالكتاب « السنةكتاب االعتصام بالكتاب و »

:  -كمالك وغريع   –والسنة كان من أولياء اهلل املتقي،وحزبه املفلحي، وجندع الغالبي، وكان السلف 
كان من مضى من : يقولون السُّنَّة كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق، وقال الزهري

 .االعتصام بالسنة جناة: يقولونعلمائنا 
إذا عرف هذا، فمعلوم أمنا يهدي اهلل به الضالي ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصي، البد أن  (و )

يكون فيما بعث اهلل به رسوله من الكتاب والسنة، وإال فإنه لو كان ما بعث اهلل به الرسول ،صلى اهلل 
رسول ناقًصا ُمتاًجا تتمة، وينبغي أن يعلم أن اِلعمال عليه وسلم، ال يكفي يف ذلك، لكان دين ال

 .واِلعمال الفاسدة هنى اهلل عنها. الصاحلة أمر اهلل هبا أمر إجياب أو استحباب
فإنه البد أن يكون ضررع أعظم  -ومل يشرعه اهلل ورسوله-وهكذا ما يراع الناس من اِلعمال مقربًا إَل اهلل (ز )

غالًبا على ضررع مل يهمله الشارع؛ فإنه سبحانه حكيم، ال يهمل  من نفعه، وإال فلو كان نفعه أعظم
 .مصاحل الدين، وال يفوت املؤمني ما يقرهبم إَل رب العاملي

إن الشيخ املذكور قصد أن يُ تَ وِّب اجملتمعي على الكبائر، فلم ميكنه ذلك : إذا تبي هذا فنقول للسائل (ح )
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية اليت هبا تتوب العصاة، أو  يدل على أن. إال مبا ذكرع من الطريق البدعي

عاجز عنها، فإن الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،والصحابة والتابعي كانوا يدعون من هو شر من هؤالء 
 .من أهل الكفر والفسوق والعصيان، بالطرق الشرعية، اليت أغناهم اهلل هبا عن الطرق البدعية

الطرق الشرعية اليت بعث اهلل هبا نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم  إنه ليس يف: فال جيوز أن يقال (ط )
باالضطرار والنقل املتواتر أنه قد تاب من الكفر،والفسوق،والعصيان،من ال حيصيه إال اهلل تعاَل من 
اِلمم بالطرق الشرعية، اليت ليس فيها ما ذكر من االجتماع البدعي؛ بل السابقون اِلولون من 

تابوا إَل  –وهم خري أولياء اهلل املتقي، من هذع اِلمة  –ن واِلنصار والذين اتبعوهم بإحسان املهاجري
وأمصار املسلمي وقراهم قدميًا وحديثًا مملوءة ممن . اهلل تعاَل بالطرق الشرعية،ال هبذع الطرق البدعية

 .الطرق البدعيةتاب إَل اهلل واتقاع، وفعل ما حيبه اهلل ورضاع بالطرق الشرعية، ال هبذع 
                                                 

،وابن 4/55( 2646)الرتمذي يف سننه،برقم: ،وروى بنحوع5/288( 5684)رواع أبو داوود يف سننه بلفظه،برقم  - 1
،وصححه اِللباين يف سلسلة 20/344(14155)مسندع،برقم ،واإلمام أمحد يف1/14( 52)ماجه يف سننه،برقم

 .6/426( 2434)اِلحاديث الصحيحة،برقم 
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إن يف الشيوخ من : إن العصاة ال متكن توبتهم إال هبذع الطرق البدعية، بل قد يقال: فال ميكن أن يقال
يكون جاهاًل بالطرق الشرعية، عاجزًا عنها، ليس عندع علم بالكتاب والسنة، وما خياطب به الناس، 

إما مع حسن . طرق الشرعية إال الطرق البدعيةويسمعهم إياع، مما يتوب اهلل عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن ال
يَا  :  إن كان له دين وإما أن يكون غرضه الرتؤس عليهم، وأخذ أمواْلم بالباطل، كما قال تعاَل. القصد

فال  (1) ِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الل هِ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثرياً مَِّن اَِلْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَبا
، وإال فمن املعلوم أن ْساع  يعدل أحد عن الطرق الشرعية إَل البدعية إال جلهل، أو عجز، أو غرض فاسد

َعَلْيِهم مَِّن أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه  :  قال تعاَل يف النبيي.  (2)، واملؤمني ، والعارفي القرآن هو ْساع النبيي
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت النَِّبيَِّي ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوممَّْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوممَّْن َهدَ  َنا ِإَذا تُ ت ْ يْ َنا َواْجَتبَ ي ْ

،وضع قاعدة مهمة حول  ،رمحه اهلل سدد من شيخ اإلسالمذا الكالم املوهب.  (3) الرَّمْحَن َخرُّوا ُسجًَّدا َوبُِكيًّا
 . قد يكون فيها مصلحة  ، ،صلى اهلل عليه وسلم اعتقاد أن وسائل غري موجودة يف زمن الرسول

وما يقال من أن :" قد رد اجملمع الفقهي على شبهة املصلحة للدعوة ردًّا شافًيا،جاء فيه :الوجه الثالث  
سالم والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إَل اإلسالم، وإظهار ملكارم اِلخالق، متثيل اِلنبياء عليهم ال

ولو فرض أن فيه مصلحة؛فإهنا ال تعتِب أيضاً؛ِلنه يعارضها مفسدة أعظم . وُماسن اآلداب غري صحيح
د ومن القواع. منها،وهي ما سبق ذكرع مما قد يكون ذريعة النتقاص اِلنبياء والصحابة، واحلط من قدرهم

أن املصلحة إذا عارضتها : املقررة يف الشريعة اإلسالمية أن املصلحة املتوَهة ال تعتِب ، ومن قواعدها أيضاً 
مفسدة مساوية ْلا ال تعتِب؛ِلن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ، فكيف إذا كانت املفسدة أعظم من 

إن الدعوة إَل اإلسالم وإظهار مكارم اِلخالق  ُث.املصلحة وأرجح، كما هو الشأن يف متثيل اِلنبياء والصحابة
، وقد رأت اللجنة الدائمة أن (4)تكون بالوسائل املشروعة اليت أثبتت جناحها على مدار تاريخ اِلمة اإلسالمية

دعوى أن هذا العرض التمثيلي ملا جرى بي املسلمي والكافرين :"مفسدة التمثيل تربو على مصلحته؛فقالت
 دعوى يردها الواقع،وعلى تقدير صحتها،: الغ الناجح،والدعوة املؤثرة،واالعتبار بالتاريخ طريق من طرق الب

فشرها يطغى على خريها ، ومفسدهتا تربو على مصلحتها ، وما كان كذلك جيب منعه والقضاء على التفكري 
 .(5)فيه 

ف معارضتها،مع ضعف أدلة ومن هنا يتبي أن القول بتحرمي التمثيل مطلًقا هو الراجح؛ لقوة أدلته وضع
 .واهلل أعلم،اجمليزين أصاًل 
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 المبحث الثاني
 حكم تجسيد شخصيات األنبياء،عليهم السالم

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول
 حكم تجسيد أدوار األنبياء،عليهم السالم

 اليت -أثري موضوع جتسيد شخصيات اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،بعدما قدمت السينما العاملية 
العديد من املسلسالت،واِلفالم لكثري من اِلنبياء،   -يسيطر عليها اليهود والنصارى

،ففكر بعض أهل اإلسالم أن حيذوا حذوهم،وخيرجوا سرية (1)كنوح،وإبراهيم،وموسي،وعيسى عليهم السالم
فق اجملامع املعصوم،صلى اهلل عليه وسلم،يف أسلوب متثيلي،فوقف بوجههم علماء اِلمة وأثبتوا حرمته،حيث ات

،وقد صدرت جهات عديدة  قرارات (2)الفقهية،وْجيع علماء العصر،على حترمي متثيل اِلنبياء عامة
 :بتحرميه،ومن أهم من أفتوا بالتحرمي 

 (. 3)اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي (1)
 (4)هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية  (2)
 . (5)جلنة الفتوى باِلزهر  (3)
 (.6)جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة  (5)
 (.7)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة  (4)
 : وحرم العلماء متثيل أدوار اِلنبياء يف فتاوى منفردة ، منهم  (6)

 .( 8)ْساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،رمحه اهلل، (أ )
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 (1)اهللشيخ اِلزهر اِلسبق،عبد احلليم ُممود،رمحه  (ب )
 (2)الشيخ حسني خملوف شيخ اِلزهر اِلسبق (ج )
 .،وغريهم ممن ال حُيصون(3)الشيخ جاد احلق علي جاد احلق شيخ اِلزهر اِلسبق (د )

واخلالصة،إن هذا ُمل إْجاع،ال جيوز خرقه بعد اتفاق جيل توفرت ِلهل عصرع ما مل يتوفر لغريهم من 
 .ى هذا التحرميوسائل االتصال،وعلى مدى ستي عاًما،وهم ثابتون عل

 المطلب الثاني
 نبياء،عليهم السالمأدلة تحريم تجسيد األ

 :استند العلماء على إْجاعهم هذا على العديد من اِلدلة الشرعية والعقلية،منها 

اَن َعَلى ِإنَّ الل َه اْصطََفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَ  : قال  تعاَلسبحانه و  إن اهلل : الدليل اِلول
؛فهؤالء قد اصطفاهم اهلل،وهم هبذع املنزلة أعز من أن ميثلهم،أو يتمثل هبم إنسان  (4)اْلَعاَلِميَ 

أوشيطان؛فقد عصمهم اهلل،واعتصموا به،عصمة تصوهنم،ويدلنا على هذع احلصانة قوله،صلى اهلل عليه 
َناِم َفَسيَ رَاين يف اليَ َقظَِة، »:وسلم

َ
َمْن َرآين يف اْلَمَناِم »: ،وحديث (5)«َواَل يَ َتَمثَُّل الشَّْيطَاُن يب َمْن َرآين يف امل

َا َرآين يف اْليَ َقظَِة، اَل يَ َتَمثَُّل الشَّْيطَاُن يب  وهذا واضح الداللة يف ان (   6)«َفَسيَ رَاين يف اْليَ َقظَِة، أَْو َلَكَأمنَّ
عيانًا أو مناًما ، صونًا من اهلل لرسله ، وهذا احلديث يدلنا  الشيطان ال يظهر بصورة النيب صلى اهلل عليه وسلم

على أن اهلل قد عصم الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،من أن يتقمص صورته شيطان؛فإن من فقه هذا املعىن علم 
إذا كان اهلل : " جاء يف جلنة الفتوى باِلزهر . أنه حيرم على أي إنسان أن يتقمص شخصيته، أو يقوم بدورع 

حانه قد حال بي الشياطي وبي التمثل باِلنبياء،مع أنه أعطاهم القدرة على التشكل كما يهوون،فكيف سب
 (7)يستبيح اإلنسان لنفسه أن يكون أخبث من الشيطان بتمثيل اِلنبياء؟ 

فإذا . واحلكم أيًضا ملن سبق من الرسل؛ِلن القرآن جعلهم يف مرتبة واحدة من حيث التكرمي والعصمة
أن يتمثلهم الشيطان بصورهم احلقيقية؛امتدت هذع العصمة من باب أوَل إَل بين  -بعصمة اهلل -وا امتنع

َلَقْد َكاَن يف   ، (8) اإلنسان من أن يتمثلوا هبم،فال جيوز ْلم أن ميثلوا شخصيات الرسل،عليهم السالم
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ُْويل اِلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفت َ  رٌَة ِلِّ َرى َولَ ِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َقَصِصِهْم ِعب ْ
وما دام اهلل سبحانه قد عصم اِلنبياء،عليهم السالم،من أن يتمثل هبم الشيطان يف . (1) َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 

اِلمر يف واقع ُيشاهدع فيه املاليي من البشر  منام ورؤيا فردية؛فمن باب أوَل أن ميتنع اإلنسان املسلم عن هذا
املسلم؛ِلنه هو الذي يرتدع باآليات واِلحاديث،وميتنع عن التمثيل واإلنتاج واملشاهدة،أو الرضا : ، وقلت

فإذا امتنعوا بعصمة من اهلل أن :" على هذا املعىن بقوله -شيخ اِلزهر اِلسبق -وقد أكد الشيخ جاد احلق .
امتدت هذع العصمة إَل بين اإلنسان، فال جيوز ْلم أن ميثلوا شخصيات الرسل؛ إذ ال يوجد  يتمثلهم الشيطان

اإلنسان الذي ابيضت صفحته، وظهرت سريرته، ونق اع اهلل من اخلطايا والدنايا كما عصم أنبياءع ورسله، 
ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن بِالل ِه  آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيهِ  : -سبحانه-ويستدل على ذلك من قول اهلل 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك  ،  (2) َرب ََّنا َوإَِلْيَك اْلَمِصريُ َوَمآلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِّق بَ ْيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَاُلوْا ْسَِ
رٌَة ُِلْويل اِلَْلَباِب َما َكاَن : )قال القرآنوإذا كان يف قصصهم عِبة ِلويل اِللباب كما  َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ

، فإن القصة ال تستفاد منها العِبة آخذة بالنفوس إال إذا كانت من اإلنسان الذي اصطفاع اهلل )َحِديثًا يُ ْفتَ َرى 
سان لشخص نيب،ومعلوم أن املمثلي واختارع إلبالغ الرسالة وإنقاذ أمته،وكيف تتأتى االستفادة من متثيل إن

 .  بل ولو كان ظاهر املمثل التقى والصالح،فال ميكن أن مياثلهم؛لُيمثلهم:قلت! ؟(3)أهل تفسخ وجمون 

التفضيل اإلْلي لألنبياء الكرام يقتضي توقريهم واحرتامهم،ويف مقدمتهم نبينا ُممد،صلى  :الدليل الثاني 
مي احرتامه، وتقديرع، وتعظيمه التعظيم الالئق مبقامه ومنزلته عليه الصالة اهلل عليه وسلم،فالواجب على املسل

وإن  ختييل . فإن أي امتهان له، أو تنقص من قدرع، يعتِب كفًرا،وردة عن اإلسالم، والعياذ باهلل تعاَل. والسالم
أو ليس ْلا شخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة، أو ثابتة، وسواء كانت ذات جرم وظل، 

ظل وجرم، كل ذلك حرام، ال حيل ، وال جيوز شرًعا، فال جيوز عمله أو إقرارع ِلي غرض من اِلغراض، أو 
ِلن يف ذلك من املفاسد الكبرية، . مقصد من املقاصد، أو غاية من الغايات وإْن قصد به االمتهان كان كفرًا

والة اِلمور،واملسئولي ووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل واحملاذير اخلطرية شيًئا كثريًا وكبريًا،وأنه جيب على 
،  يف القصص والروايات:  ،أو غري جمسمة ،صورًا جمسمة ،صلى اهلل عليه وسلم النشر،منع تصوير النيب

،وغري ذلك من وسائل النشر،وجيب إنكارع  والسينما ، ، والتلفاز ، واِلفالم ، وكتب اِلطفال واملسرحيات
فمن أحلق بأنبياء اهلل،عليهم السالم،أي نوع من أنواع اِلذى فقد باء باخليبة .  (4)ن ذلكوإتالف ما يوجد م

نْ َيا َواآْلِخرَِة َوَأَعدَّ َْلُْم  : واخلسران يف الدنيا واآلخرة،قال تعاَل  ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم اللَُّه يف الدُّ
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،فجعل أذى الرسول من أذى اهلل تعاَل وحكم على مؤذيه بالطرد من رمحته وأذية الرسول   (1) َعَذابًا مُِّهيناً 
صلى اله عليه وسلم حتصل بكل ما يؤذيه من أقوال واِلفعال ومتثيل أدوار أنبياء اهلل يفتح باب التشكيك 

م وما كانوا عليه من خلق والطعن عليهم إذ ال ميكن أن يطابق حال املمثلي حال اِلنبياء يف أقواْلم وأفعاْل
ويتضمن التمثيل ضرورة أن يقف أحد املمثلي موقف أيب . بل وال يبلغون عشر املعشار ، (2)وْست وهدي 

؛ وال  جهل وأمثاله،وجيري على لسانه سب بالٍل،وسب الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،وما جاء به اإلسالم
 .وتوقريهم من قبل املسلمي  عليهم السالم ،، يتناىف مع وجوب تعظيم اِلنبياء، شك أن هذا منكر

إن متثيل أي واحد منهم سيكون موضًعا للسخرية واالستهزاء،مع ما يقصدع أرباب  :الدليل الثالث
املسارح من جعل ذلك وسيلة إَل الكسب املادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب، 

 عليهم،يف أنفس الناس وضًعا مزريًا؛فتتزعزع الثقة والغيبة ،كما يضع التمثيل الصحابة،رضوان اهلل
بأصحاب،الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وختف اْليبة اليت يف نفوس املسلمي من املشاهدين، وينفتح باب 
التشكيك على املسلمي يف دينهم،واجلدل واملناقشة حول أصحاب ُممد، صلى اهلل عليه وسلم،خاصة وأنه 

أناس مل يتلبسوا بالتقوى ومل يوصفوا بالصالح، فتارًة ميثل الواحد منهم دور السكري العربيد،  يقوم بالتمثيل غالًبا
وتارة ميثل دور تاجر املخدرات، وتارة ميثل دور املاجن املستهرت، وتارة ميثل دور الكاذب اِلفاق، إَل غري ذلك 

قدح يف ذهن املشاهد أن هذع الصفات من من اِلدوار اليت يؤديها طوال حياته الفنية السابقة أو الالحقة؛فين
ما ينقدح يف الذهن من تصور؛فإن مآل : صفات اِلنبياء والرسل،عليهم السالم، وهو ما يُعرف باملآل؛أي

جتسيد دور النيب،صلى اهلل عليه وسلم،أو الصحايب،رضي اهلل عنه،أو حىت الرجل الصاحل؛مآل سيئ ، فما 
حينما مثل أحد املمثلي دور سيف اهلل املسلول انقدح يف الذهن :  فمثال.ينقدح يف الذهن يصعب استبعادع 

عند ورود اْسه،رضي اهلل عنه،اسم تلك الشخصية؛فكلما ورد اسم سيف اهلل املسلول انطلق التصور إَل تلك 
الشخصية اليت مثلت دورع،وكلما خرجت تلك الشخصية بأفالم ماجنة أو هازلة؛انقدح يف اِلذهان أنه سيف 

* ِإن ََّها َشَجرٌَة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم  : املسلول،واملنقدح يف الذهن جاء به الشرع حيث قال سبحانهاهلل 
 : ويف تفسري هاتي اآليتي،قال العلماء  .(3) طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطيِ 

القبح، وال علم عندنا مببلغ قبح  وما وجه تشبيهه طلع هذع الشجرة برؤوس الشياطي يف: فإن قال قائل
َُمثِّل له قُرب اشتباع املمثَّل أحدَها بصاحبه،مع معرفة 

رؤوس الشياطي، وإمنا ميثَّل الشيء بالشيء تعريًفا من امل
َمثَّل له الشيئي كليهما، أو أحدَها، ومعلوم أن الذين خوطبوا هبذع اآلية من املشركي، مل يكونوا عارفي 

ُ
امل

 .زقوم، وال برؤوس الشياطي، وال كانوا رأوَها، وال واحًدا منهما؟َشَجرة ال
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أما شجرة الزقوم فقد وصفها اهلل تعاَل ذكرع ْلم،وبينها حىت عرفوها ما هي وما صفتها، فقال : قيل له
وأما يف . ،مل يرتكهم يف َعماء منها  طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطيِ * ِإن ََّها َشَجرٌَة خَتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم  : ْلم

أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطي : متثيله طلعها برؤوس الشياطي، فأقول لكل منها وجه مفهوم
على نو ما قد جرى به استعمال املخاطبي باآلية بينهم،وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم يف 

والثاين أن يكون . كأنه شيطان، فذلك أحد اِلقوال: قبيح الشيء، قالمبالغتهم إذا أراد أحدهم املبالغة يف ت
. (1)قبيح الوجه واملنظر  -فيما ذكر -مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانًا، وهي حية ْلا عرف 

 .ع يف االعتبارنأخذما ينقدح يف الذهن أمر البد أن و 

لة،وحرمة اإلسالم،وأصحاب الرسل لالزدراء قام النبوة،وجالل الرساملوال شك أن يف هذا تعريض 
وإضحاك الناس عليهم،وخاصة الكفرة والفسقة؛عندما يأتون بصورة زوجة أيب  ، ( 2)واالستهانة والسخرية

، أو بصورة أيب ْلب وهو يقول للنيب،صلى اهلل (3)"مذمم"ْلب،وهي تصف النيب،صلى اهلل عليه وسلم،بأنه 
،أو بعقبة وهو يضع سال اجلزور عليه،صلى اهلل عليه وسلم،وهو ساجد (4)تب لك سائر اليوم: عليه وسلم،

ضحك وال شك أنه سيُ . ( 5)وجعل بعضهم مييل على بعضوهذا املوقف اِلخري ضحك عليه كفار قريش،
 . الكفرة والفساق

كفرعون،وأيب جهل،ومن على : جانب الكافرين: إذا ُقدر أن التمثيلية جلانبي : الدليل الرابع     
كموسى،وُممد عليهما السالم،وأتباعهما؛فينطق املمثل بكلمات الكفر ، ويوجه :شاكلتهما،وجانب املؤمني 

إخل،ويسفه أحالم اِلنبياء وأتباعهم،ويبهتهم ... السباب والشتائم لألنبياء،ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون 
جرى من فرعون وأيب جهل وأضراهبما مع اِلنبياء وأتباعهم،ال  بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما

على وجه احلكاية عنهم،بل على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر والضالل،هذا إذا مل يزيدوا من عند 
ويزيدع نكرًا وهبتانًا،فتكون جرمية التمثيل أشد،وبالؤها أعظم ،وذلك مما ،أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة

ما بدا يف : وخري مثال .(6)ما ال حُتمد عقباع من الكفر،وفساد اجملتمع،ونقيصة اِلنبياء والصاحلي يؤدي إَل 
من إظهار شخص املتحدث باسم رسول اهلل موسى،عليه السالم،وقت النطق مبا " ُممد رسول اهلل"مسلسل 

نو اِلنبياء من التكرمي والتوقري  يرددع من أقوال هذا النيب،هذا الذي حدث يكون منافًيا اللتزامنا نن املسلمي
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كما أن النيب هارون،وأم موسى،وأخته وزوجه،يأخذون . (1)واالرتفاع عن الغض من مكانتهم اليت صاهنا اهلل
هذا احلكم،فال جيوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من املمثلي، بل نسمع اِلقوال املنسوبة إليهم نطًقا، ِلن اهلل 

َنا ِإََل أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِّ َواَل خَتَايف  : ولهكر م أمَّ موسى بق  -سبحانه- َوأَْوَحي ْ
، وأيًّا ما كان معىن هذا الوحي وطرقه فهو وحي من اهلل  (2) َواَل حَتَْزين ِإنَّا رَادُّوُع ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُع ِمَن اْلُمْرَسِليَ 

 من اصطفاها أمًّا لنبيه ترتفع به عن مستوى الغري فال تتمثلها امرأة مع االحرتام ِلشخاص من يقوم هبذا إَل
التمثيل، وهذع أخته وهذع زوجه لكل منهما مكانتها وموضعها الذي رفعها اهلل إليه يف قرآنه،ُث هذا النيب 

َوَأْشرِْكُه يف * اْشُدْد بِِه أَْزرِي * اُروَن َأِخي هَ  :  ،قال تعاَل ،يف الرسالة هارون،شريك موسى،عليهما السالم
وإن فقه كل ذلك جيعل ِلولئك مكانًا عليًّا؛ بالتبع ْلذا النيب إن مل يكن لذواهتم اليت كر مها اهلل  ، (3)  أَْمرِي

 .  ،وهذا السخف ال يقبله من يف قلبه إميان(4)وشرفها بالوحي

هلل جانًبا،ولنفرتض أن التمثيل ال يتناول إال القصص احلق، ُث ولندع القصص املكذوبة على أنبياء ا
  -: نتساءل 

؟ أهي شجرة  كيف ميثل آدم أبو البشر وزوجه وَها يأكالن من الشجرة ؟ وما هي هذع الشجرة  (1)
احلنطة ؟ أم هي شجرة التي ؟ أم هي النخلة ؟ وعلى أي حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من 

َأملَْ أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن هل منثل اهلل تعاَل وقد ناداَها ورق اجلنة ؟ و 
نعوذ بك ! ، سبحانك  ؟ أو نرتك متثيله تعاَل وهو ركن يف الرواية ركي ؟ سبحانكَلُكَما َعُدو  ُمِبٌي 

 .من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر املبي 

ميثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف ميثل وقد وكز املصري فقتله ؟ بل كيف ميثل وقد أحاط به  وكيف (2)
فرعون والسحرة ، ورماع فرعون بأنه مهي،وال يكاد يبي ؟ وكيف متثل العقدة ، اليت طلب من اهلل أن 

م فلتة مضحكة منه -وال بد أن تفلت -حيلها من لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة واملمثلي إذا أفلتت 
أو هازلة حينما يتمثلون الرسولي وقد أخذ أحدَها برأس اآلخر وجرع إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيري 

: خللق اهلل الفطري؛ليطابق هذا اخللق الصناعي،وقد عملت فيه أدوات اِلصباغ والعالج عملها ؟ قلت
 ؟(5)عريانًا،هل سيمثلونه وهو يغتسل "ثويب حجر:"بل كيف ميثلونه وهو يقول

                                                 
التهتك واجملون،حىت أنه قام وهذا الشخص الذي املتحدث باسم رسول اهلل موسى عليه السالم، قدم العديد من أدوار  - 1

  !اللهم إين أبرأ إليك من ذلك !بتشخيص دور رجل شاذ جنسيًّا يف أحد اِلفالم السينمائية، فهل يليق هذا ؟
  . 4القصص   - 2
  . 33 – 38طه   - 3
 441 -3/448كحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة  - 4
، من حديث أيب هريرة، ولفظ 334،وصحيح مسلم برقم 3585رقم راجع القصة بأكملها يف صحيح البخاري حديث  - 5

َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإنَّ ُموَسى َكاَن َرُجاًل َحِييًّا ِستِّريًا، اَل يُ َرى ِمْن ِجْلِدِع َشْيٌء اْسِتْحَياًء ِمْنُه، َفآَذاُع َمْن آَذاُع ِمْن  : البخاري
َوِإمَّا آَفٌة، َوِإنَّ اللََّه أَرَاَد أَْن يُ بَ رِّئَُه ممَّا قَاُلوا : ِإمَّا بَ َرٌص َوِإمَّا أُْدرَةٌ : الَّ ِمْن َعْيٍب جِبِْلِدعِ َما َيْسَترتُ َهَذا التََّست َُّر، إِ  :فَ َقاُلوا
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وكيف ميثل يوسف الصديق هبيئة بدوي مملوك،تراودع سيدته عن نفسه،وتقد قميصه من دبرع،وقد َهت  (3)
به وهم هبا، لوال أن رأى برهان ربه ؟ وما تفسري اْلم يف لغة الفن ؟  ُث ميثل مسجونًا مع 

، وهي أن الرسل البعض يغفل عنها اجملرمي،ويتجلى النظر يف هذا الوجه ببيان مسألة من أعظم املسائل
بشر ميزهم اهلل تعاَل مبا خصهم به من الوحي ، وهداية اخللق إَل احلق ،  -عليهم الصالة والسالم-

وقد كانت بشريتهم حجابًا على أعي الكافرين حال دون إدراك خصوصيتهم ، فأنكروا أن يكون 
 (.1) الرسول بشرًا مثلهم، يأكل الطعام،وميشي يف اِلسواق 

ثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة،وبالكهانة واجلنون تارة أخرى ؟ بل كيف ميثلون وكيف مي (5)
؟ بل كيف ميثلون وقد آذاهم املشركون ومل يستح " وما من نيب إال رعاها " حينما كانوا يرعون الغنم 

؟ سيقول  بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خامت النبيي وهو يف الصالة والكفار يتضاحكون
( َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث اللَُّه َرُسوال )  :مقالة املستهزئي الكافرين من قبل -وما أكثرهم-السفهاء من النظارة 

) ؟ وسيغضب فريق ِلنبياء اهلل ورسوله؛فيقاتلون السفهاء وينتقمون منهم،وتقوم املعارك الدينية ال ُمالة،
َقِلُبوَن َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ مُ  َقَلٍب يَ ن ْ  (.2)(ن ْ

إن ما كان مفسدة ُمضة،أو راجحة؛فإنه ُمرم، ومتثيل : من القواعد املقررة يف الشريعة :الدليل الخامس 
فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة،وسداً  -على تقدير وجود مصلحة فيه-الصحابة،رضوان اهلل عليهم

 .عليه وسلم،ُمنع ذلك للذريعة،وحفاظاً على كرامة أصحاب ُممد،صلى اهلل

يف قصص اِلنبياء يف كتاب اهلل الكفايةفما اتعظ به الناس يف الزمن اِلول من قصص  :الدليل السادس 
ُْويل  : قال تعاَل ،اِلنبياء والرسل؛ جيب أن يكون واعظًا حىت قيام الساعة َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْرٌَة ِلِّ

يُ ْفتَ َرى َولَ ِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم  اِلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثاً 
،فما الذي ميز جيلنا عن جيلهم؟ فما وعظهم،هو الذي يعظنا،والقرآن والسنة صاحلان لكل (3)يُ ْؤِمُنونَ 

 4.زمان ومكان

لقصص من سواد العامة ، وأرقاهم يف الصناعة؛ال يرتقي إَل إن أكثر املمثلي ْلذع ا :الدليل السابع 
مقام اخلاصة ، فإن فرضنا أن ْجهور أهل العرف ال يرون متثيل اِلنبياء،رضوان اهلل عليهم،إزراء هبم على 
                                                                                                                                                    

َيابِِه لَِيْأُخَذَها، َوِإنَّ احَلَجَر َعَدا ِلُموَسى، َفَخاَل يَ ْوًما َوْحَدُع، فَ َوَضَع ثَِيابَُه َعَلى احَلَجِر، ُُثَّ اْغَتَسَل، فَ َلمَّا فَ رََغ أَقْ َبَل ِإََل ثِ 
ثَ ْويب َحَجُر، ثَ ْويب َحَجُر، َحىتَّ انْ تَ َهى ِإََل َمإَلٍ ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، : بِثَ ْوبِِه، فََأَخَذ ُموَسى َعَصاُع َوطََلَب احَلَجَر، َفَجَعَل يَ ُقولُ 

 . َوأَبْ َرأَُع ممَّا يَ ُقوُلوَن فَ َرأَْوُع ُعْريَانًا َأْحَسَن َما َخَلَق اللَُّه، 
 236/ 1جملة البحوث اإلسالمية  - 1
 ..ه 1345قرار جلنة الفتوى باِلزهر،منشور يف جملة اِلزهر يف عددها الصادر يف رجب عام : انظر  - 2
  104: أحكام التمثيل ، ص : انظر - 3
 من هذا البحث 28 - 10: كالم شيخ اإلسالم،رمحه اهلل،والذي مرَّ بنا يف ص : وانظر - 4
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( اخلواجة فالن ) ، أو(السي فالن)إطالقه؛أفال يعدون من اإلزراء واإلخالل مبا جيب ْلم من التعظيم أن يسمى
: يم خليل اهلل،أو موسى كليم اهلل،أو عيسى روح اهلل،أو ُممًدا خامت رسل اهلل ؟ فيقال له يف دار التمثيل إبراه

وال يبعد بعد ذلك أن خياطبه بعض اخللعاء هبذا . . .  فيقول كذا . . . . . . يا رسول اهلل،ما قولك يف كذا 
هكم والزراية، كأن يراع بعضهم يرتكب إْثًا اللقب يف غري وقت التمثيل على سبيل احلكاية،أو من باب الت

أال إن أباحة متثيل هؤالء الناس لألنبياء،رضوان اهلل عليهم،قد تؤدي إَل مثل ! مدد يا رسول اهلل: فيقول له 
 .هذا،وكفى به مانًعا لو مل يكن َُثَّ غريع 

م،والكذب عليهم ، إذ ال إن متثيل أنبياء اهلل،عز وجل،يفتح أبواب التشكيك يف أحواْل :الدليل الثامن 
السالم،من  يطابق حال املمثلي حال اِلنبياء يف أحواْلم،وتصرفاهتم،وما كانوا عليه،عليهم ميكن أن

ومهما يكن يف  ، ، والسكنات ،واحلركات واِلقوال ترْجة لألحوال،:ْست،وهيئة،وهدي،فالتمثيل ليس إال
ن ، وذلك سيجر طوًعا أو كرًها إَل الكذب على املمثلي من دقة وإتقان؛فال مناص من زيادة أو نقصا

: اِلنبياء،والكذب على اِلنبياء كذب على اهلل،عز وجل،وهو كفر وهبتان،وقد قال النيب،صلى اهلل عليه وسلم
ًدا، فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُع مِ » ،والذين يقومون (1)«َن النَّارِ ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد، َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ

ينقلون الغث والسمي من املؤلفات عِب  -رضوان اهلل عليهم-بإعداد السيناريو يف متثيل الصحابة 
التاريخ،وحيرصون على نقل ما يساعدهم يف حبكة املسلسل أو الفيلم وإثارة املشاهد،ورمبا زادوا عليها أشياء 

ع خبالف ذلك،وقد يتضمن ذلك أن ميثل بعض املمثلي دور الكفار ممن يتخيلوهنا وأحداثًا يستنتجوهنا،والواق
كاحللف بالالت والعزى،أو : حارب الصحابة،رضوان اهلل عليه،أو عذب ضعفاءهم،ويتكلمون بكلمات كفرية

 .(2) ذم النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وما جاء به،مما ال جيوز التلفظ به وال إقرارع 

ونشوب التهاب املشاعر،وحتزب الطوائف، :سيقود إَل،عليهم السالم،أدوارهمإن متثيل  :الدليل التاسع 
: اخلصام والقتال بي أهل اِلديان كما وقع بي املسلم واليهودي يف العصر النبوي،وما أحوجنا إَل

ر وسيقود أيًضا إَل حصول فتنة؛فحينما يظه .اِلمن،واالستقرار،وإطفاء الفَت وتسكينها،ال إثارهتا وإشعاْلا 
فإما أن يعرضوا عيسى،عليه السالم،بالصورة اليت ترضي النصارى وأنه إله،وهنا : املمثلون املنتسبون لإلسالم

أسخطوا اهلل وأسخطوا املسلمي،وإما أن يعرضوع بصورته احلقيقية البشرية،وهنا سيعرتض أهل الشرك؛فتقع 
اهلل عليه وسلم، فإذا كانت أدمت قلوبنا صورة الفتنة واحلرب،ورمبا ردوا باملثل، بتمثيل دور النيب ُممد،صلى 

مفرتاع عليه،صلى اهلل عليه وسلم،فما بالنا بفيلم أو مسلسل،وقد هنانا اهلل عن سب الذين يدعون من دون اهلل 

                                                 

، ومسلم يف املقدمة باب تغليظ 2/08،(1241) أخرجه البخاري يف اجلنائز باب ما يكرع من النياحة على امليت  - 1
 .1/18( 5)الكذب على رسول اهلل رقم 

 .ه  1532رم ُم23 -14قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العشرين املنعقدة مبكة املكرمة،يف الفرتة من : انظر  - 2
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ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزي َّنَّا  َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الل ِه فَ َيُسبُّوْا الل َه َعْدواً  : حىت ال يسبوا اهلل،قال تعاَل 
م مَّْرِجُعُهْم فَ يُ َنبِّئُ ُهم مبَا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ   .  (1)ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُُثَّ ِإََل َرهبِِّ

مع التحري  -ما يقال من وجود مصلحة،وهي إظهار مكارم اِلخالق،وُماسن اآلداب  :الدليل العاشر 
فهذا جمرد  -وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوع؛رغبة يف العِبة واالتعاظللحقيقة،وضبط السرية،

فإن من عرف حال املمثلي،وما يهدفون إليه؛عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباع واقع فرض وتقدير،
هو  ناهيك عن أن إظهار االختالف حاصل مبا.املمثلي،ورواد التمثيل وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماْلم 

الطيبة،واليت أسلم بسببها خلق كثري،ونشر تلك القصص يف كتب  أقوى من التمثيل،وهي أفعال أهل اإلسالم
 .ومؤلفات على منهج الطراز اِلول

واملسلسالت واِلفالم غالبها للتسلية والتندر،وهذا أمر يشهد به الواقع جيب أال  :عشر  الدليل الحادي
:  من قوله تعاَل -فضاًل عن املنتجي واملمثلي -شى على املشاهدين يغيب عن الذهن عند إيراد احلكم،وخي

  َِا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِالل ِه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَ ْهز اَل تَ ْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرمُت * ئُوَن َولَِئن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ
ْب طَآئَِفًة بِأَن َُّهْم َكانُوْا جُمْرِِمَي بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم إِ  ، فماذا تفيد اإلنسانية من   (2)ن ن َّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِّنُكْم نُ َعذِّ

ُث ماذا يكون الشأن إذا اجرتأ إنسان على جتسيد شخص النيب ُممد،صلى .هذا التمثيل إال الضالل والنكال 
شعورهم استياء من اجلرأة على قداسة النبوة وخاصة يف نفوس اهلل عليه وسلم،أو غريع واهتاج الناس،وأثار 

إن حقًّا ُمتوَما علينا أن جنل اِلنبياء،عليهم السالم، والصحابة،رضوان اهلل عليهم، وأن جنل آل  املستقيمي
 حرمتهم مستمدة اِلنبياء وأصحاب اِلنبياء عن التمثيل والتشخيص ، واحرتاًما وإجالاًل لألنبياء أنفسهم؛ِلن

،كما أن حرمة اِلنبياء مستمدة من حرمة اهلل عز وجل،وهذا بعض حقهم على اإلنسانية من حرمة اِلنبياء
 .جزاء ما صنعوا ْلا من ْجيل وأدوا إليها من إحسان
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 . 66-64التوبة  - 2
 



31 

 

 لثاالمبحث الث
 ،رضوان اهلل عليهمحكم تجسيد شخصيات الصحابة

 :مطالب ستةوفيه 

حترميه يف حق أنبياء اهلل ورسله،عليهم الصالة والسالم،ويف حق على  أْجع القائلون باجلواز املقيد للتمثيل
، بينما اختلفوا يف حكم جتسيد شخصيات باقي ( 1)أمهات املؤمني واخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم

 :  ،سأتناوْلا من خالل هذع املطالبالصحابة،دون اخللفاء الراشدين،وأمهات املؤمني؛إَل عدة أقوال

 األول  المطلب
 ،وأدلة أصحابهتجسيد أدوار الصحابة كلهم تحريم

ال جيوز متثيل شخصيات الصحابة كلهم صغارهم وكبارهم،وهذا قول من قالوا بتحرمي التمثيل مطلًقا،من 
وقد حرم اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة جتسيد شخصيات الصحابة،فقال بعد أن حتدث (.2)باب أوَل

وكذلك مُينع : " شخص النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وكذلك سائر الرسل واِلنبياء،ُث قال عن عدم جواز ختييل 
صلى اهلل عليه –؛ فإن ْلم من شرف الصحبة، واجلهاد مع رسول اللَّه -رضى اهلل عنه–ذلك يف حق  الصحابة 

ما يوجب تعظيم قدرهم، ، والدفاع عن الدين، والنصح للَّه ورسوله ودينه، ومحل هذا الدين والعلم إلينا، -وسلم
 (.3)واحرتامهم، وإجالْلم 

 (.5)،والشيخ جاد احلق (4)وقال بالتحرمي أيًضا الشيخ ابن عثيمي،رمحه اهلل،

 :، واستدل احملرمون بأدلة،منها ( 6)وغريهم من أهل العلم 

 (.7) ْجيع أدلة حترمي التمثيل اليت وردت فيما سبق (1)

انة العالية يف اإلسالم كحكم صحبتهم للرسول،صلى اهلل عليه ما للصحابة،رضوان اهلل عليهم،من املك (2)
اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء  : وسلم،وأثىن عليهم اهلل،حيث قال سبحانه  ُمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مَِّن اللَِّه وَ  رِْضَوانًا ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك بَ ي ْ
                                                 

،وخالف يف كافة الصحابة ُممد رشيد رضا،رمحه اهلل،ومل يعرف له ُمَواِفٌق يف 53: حقيقته،تارخيه، ص: التمثيل : انظر  - 1
 زمنه،فتكون خمالفته شاذع

 .من هذا البحث  15 - 18: ص : انظر - 2
 .ه  1584الصادر يف ربيع اآلخر ( 6)سالمي مبكة املكرمة رقم قرار اجملمع الفقهي اإل: انظر - 3
  44 -40": حكم التمثيل يف الدعوة إَل اهلل"، و 25لقاء الباب املفتوح ص  - 4
 3/441: كحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة - 5
 .بأكمله " زجر السفهاء" ، و143: ص" أحكام فن التمثيل: "انظر  - 6
 .من هذا البحث 15ص  - 11: ص: انظر - 7
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جِنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُع َفآَزرَُع فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى  ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع َمثَ ُلُهْم يف الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ
ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً  لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعدَ  وأثىن عليهم .  (1) اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن ْ

ُر النَّاِس قَ ْرين، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ »: قوله  صلى اهلل عليه وسلم،ب ، الرسول َخي ْ
،َوَعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، (2)«َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم مَيِيَنُه، َومَيِيُنُه َشَهاَدتَهُ جيَِيُء أَقْ َواٌم 

َذَهًبا َما بَ َلَغ  اَل َتُسبُّوا َأْصَحايب، فَ َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد،»: قَاَل النَّيبُّ،َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ 
ُر »: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، وعن َعْن َعْبِد اهلِل، قَالَ (3)«ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ  َخي ْ

يُء قَ ْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم مَيِيَنُه أُمَّيِت اْلَقْرُن الَِّذيَن يَ ُلوين، ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ جيَِ 
اَل »: قَاَل َرُسوُل اهلِل،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، َوَعْن َعْن َأيب ُهَريْ رََة،رضي اهلُل َعْنُه،قَالَ ( 4)«َومَيِيُنُه َشَهاَدتَهُ 

ِسي بَِيِدِع َلْو أَنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َما أَْدَرَك َتُسبُّوا َأْصَحايب، اَل َتُسبُّوا َأْصَحايب، فَ َوالَِّذي نَ فْ 
معنا أثىن على الصحابة،رضوان اهلل  ،كما مرَّ وتعاَل سبحانه،فاهلل (.5)« ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفهُ 

لى شكل مسرحية،أو عليهم،وبي منزلتهم العالية،ومكانتهم الرفيعة، ويف إخراج حياة أي واحد منهم ع
فيلم سينمائي منافاة ْلذا الثناء الذي أثىن اهلل عليهم به، وتنزيل ْلم من املكانة العالية اليت جعلها اهلل 

 .ْلم،وأكرمهم هبا

إن متثيل أدوارهم وتقمص شخصياهتم جيعلهم جمال للسخرية والتندر؛ فهم سيعرضون أحواْلم قبل  (3)
ناهيك عن الكفرة  -يش،وال شك أن الفسقة وضعفاء الدين اإلسالم،وكيف كان يسخر منهم كفار قر 

وإن . سيضحكهم ما أضحك مشركي قريش،ويف هذا إسقاط لقدرهم،وتقليل من شأهنم  -واملنافقي 
جرأة أرباب املسارح على تصوير بالل وأمثاله من الصحابة،رضوان اهلل عليهم،بدعوى ضعف 

ء اِلربعة،ودعوى أهنم ليس ْلم من احلصانة والوجاهة ما مكانتهم،ونزول درجتهم يف اِلفضلية عن اخللفا
ِلن لكل صحايب فضاًل .مينع من متثيلهم وتعريضهم للسخرية واالستهزاء يف نظرهم؛فهذا غري صحيح

خيصه،وهم مشرتكون ْجيًعا يف فضل الصحبة،وإن كانوا متفاوتي يف منازْلم عند اهلل،جل وعال، هذا 
بل إن يف متثيل بالل (.6()مينع من االستهانة هبم -ضل الصحبة وهو ف -القدر املشرتك بينهم 

 .ْلو سري على منهج مشركي قريٍش الذين أنقصوهم قدرهم ،وصهيب،رضي اهلل عنهما،استخفافًا هبم

                                                 

 . 24:الفتح - 1
 3/141" ال يشهد على شهادة زور إذا شهد"،باب(2642)رواع البخاري يف صحيحه برقم  - 2
 4/0،... "لو : قول النيب صلى اهلل عليه وسلم "،يف باب (3643)رواع البخاري برقم  - 3
،والبخاري يف صحيحه 5/1462لذين يلوهنم ،  فضل الصحابة ُث: ،يف باب (2433) رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 4

 4/3، ( 3641)برقم
 1464/ 5حترمي سب الصحابة رضي اهلل عنهم ، : ، يف باب (2458)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 5
 ه   16/5/1343، بتاريخ ( 13)قرار هيئة كبار العلماء رقم : انظر  - 6
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رضوان اهلل الذي انزرع يف عقول الناس للصحابة اِلجالء،،متثيل أدوارهم سيسلب عنهم اْليبة والوقار (5)
جتد املمثل الذي جسد شخصية  وقدل أدوارهم من عرف بالفسق والفجور،خاصة عندما ميثعليهم،
على نفس الشاشة،بل ويف نفس اليوم يعرض له مسلسل،أو فيلم ميثل أدوار فسق وفجور،وال  ؛صحايب

 . شك أن املشاهد سريبط بي الشخصيتي،وال مدعاة للمكابرة بنفي هذع الوقائع

حىت تكتمل احلبكة الروائية ، ويف ؛رض ما يدور يف بيوت هؤالءإن هذع اِلفالم واملسلسالت البد أن تع (4)
أعظم خلق اهلل،صلى اهلل بينما ! كيف جرؤوا على هذا ؟هذا اعتداء على خصوصياهتم،وإنك لتعجب

يف اجلنة لشدة غرية ،رضي اهلل عنه،عليه وسلم،امتنع يف رؤية منامية أن يدخل قصرًا لعمر بن اخلطاب
َنا أَنَا نَاِئٌم ِإْذ : " َأيب ُهَريْ رََة، َعْن َرُسوِل اهلِل،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ  عمر،رضي اهلل عنه،فَ َعنْ  بَ ي ْ

َفذََكْرُت ِلُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب، : ِلَمْن َهَذا؟ فَ َقاُلوا: رَأَيْ ُتيِن يف اجْلَنَِّة، فَِإَذا اْمَرأٌَة تَ َوضَّأُ ِإََل َجاِنِب َقْصٍر، فَ ُقْلتُ 
رََة ُعَمَر، فَ َولَّْيُت ُمْدِبرًا  يًعا يف َذِلَك اْلَمْجِلِس َمَع َرُسوِل اهلِل " َغي ْ قَاَل أَبُو ُهَريْ رََة فَ َبَكى ُعَمُر، َوَنُْن ْجَِ

فكيف جرؤ هؤالء على ، (1)بَِأيب أَْنَت يَا َرُسوَل اهلِل َأَعَلْيَك َأَغاُر؟: َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ُُثَّ قَاَل ُعَمرُ 
ويأتون مبمثلة متِبجة لتقوم بدور عاتكة  ،عنه أن يظهروا بيوت الصحابة وعلى رأسهم عمر،رضي اهلل

أدري  ولست(.  2)وقد عِب عن هذا أحد الكتاب املصنفي من التيار الليِبايل؟  زوجه،رضي اهلل عنهما
ل زوجته ِلخذ اِلحكام الشرعية منه،هل هل سيأتون برجل ميثل كيف كان عمر،رضي اهلل عنه،يُقبِّ 

فال شك أنه ستعرض لقطات محيمية بي الزوج  !يرضى هبذا رعاع القوم،فضاًل عن أخيارهم ؟
 (.3)وزوجته،فهل هذا يليق؟

                                                 

 ،(2344)رواع مسلم يف صحيحه برقم  - 1
عندما أجد أن تشخيص الفاروق يف : ل الكاتب عبد اهلل بن خبيت ، نشر يف جملة الرياض، كتب يقول من مقا  - 2

اِلعمال الدرامية غري مالئم فنياً وأخالقياً فاِلمر بالنسبة يل يتصل بالفن من جهة وبصميم االحرتام من جهة أخرى وال 
رته يف ذهين كمسلم سعودي غري صورته يف ذهن املسلم صو . عالقة له مبا دار للفاروق يف أذهان الناس ماليي الصور

= = أنشأ كل منا للفاروق صورة ذهنية وفقًا ملفهوم العظمة يف ثقافته . اِلفريقي أو يف ذهن املسلم االندونيسي
. فاِلفريقي مثاًل سريى الفاروق يف صورة اِلبطال والعظماء املرتاكمة يف ذهنه من تراثه وحسب تعريف جمتمعه للعظمة

هذا يعين توفر صور ذهنية بعدد البشر الذين عرفوع وعرفوا دورع يف . وهكذا االندونيسي واِلورويب وغريهم من البشر
سوف . تتنامى مع منو املعرفة عند حاملها الصحايب اجلليل هي صورة متطورةكل صورة ذهنية ْلذا .التاريخ اإلسالمي

حسب وجهة نظري أن أحد أسباب . سان ُمشور يف صورة رجل واحدتتضرر عظمة الفاروق يف أعماقنا بتحويله إَل إن
مت حتييد اخليال . تراجع االحرتام للمسيح عليه السالم يف الغرب توفر صورة موحدة له جيتمع عليها املؤمنون باملسيحية

ا هناك حبس كأمن. ومدخالت الثقافات املختلفة وفرضت على الناس صورة العظمة اليت رآها الفنان الذي رسم الصورة
صادر حق الناس يف التعبري )إذا عِبنا عنها بلغة السياسة هذع اِليام ميكن القول . للحرية واحلد من اخليال وجتلياته

بقدر ما متتعنا الدراما فهي حتبسنا وتضيق . الرؤية اجلمالية ال ختتلف عن الرأي يف هذا الصدد(. وفرض عليهم رأياً واحداً 
  .الرواية كتبت لتقرأ. بالرواية يعرف أن جمرد حتويلها إَل عمل سينمائي يضر هبا من يهتم. علينا اخليال

يف مسلسل عمرو بن العاص والذي عرضه التليفزيون املصري؛ مت تصوير عمرو رضي اهلل عنه وهو يغازل زوجته بكلمات  - 3
 .احلب والغرام، ُث توجها للسرير،فهل يليق هذا بشخصية الصحايب اجلليل 
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 سبِّ ال خيلو من إن يف عرض اِلفالم،واملسلسالت،وما شاهبها عن صحابة النيب،صلى اهلل عليه وسلم، (6)
لهم املشركون والكفرة،وهذا ال يقبل به مسلم؛فهل يرضى عاقل أن ميثل أحد اإلسالم عندما يكون مقاب
؟ بل ويعرض حياهتم  ،وقد سقطت بينهما الكلفة،وهم يف لقاءات غري رْسيةدور زوجته ويظهرع لألنام

 ؟للناس املعيشية

من ستتناول هذع اِلعمال الفنية اخلالفات اليت حدثت بي الصحابة،رضوان اهلل عليهم،وما حدث  (4)
 :خالف بي الصحابة،رضوان اهلل عليهم،جيب أن يُطوى،قال القحطاين يف نونيته

 يوِفِهم يَوَم الَتقى اجَلْمعانِ           ِبسُ  الَوغى دَع ما َجرى َبَي الَصحابَِة يف
ُهم  ِر َمْرحومانِ             وَِكالَُها يف احَلشْ              ُهمْ      َوقاتُِلُهم لَ                    فَ َقتيُلُهم ِمن ْ

 حَتْوي ُصدوُرُهم ِمَن اَِلْضغ   انِ  ِر يَ ْن    زُِع ُكلَّ م          ا                                  احَلْش         َوالَلُه يَ ْومَ 

من فيلم إال ويتنازع  ومعلوم أنه ما. ث البد أهنا سرتد يف هذع اِلفالم واملسلسالتوهذع اِلحدا
بي  على ألسنة الناس،وسفهاء القوم، لتعليق على أحداثه ، وهكذا ستكون حياة الصحابةهدون بااملشا

 .مؤيدين ومعارضي ،فما الفائدة من نشر أحداث ال مصلحة لألمة بإعادة نشرها

 الثاني المطلب
 بشروط ،وجواز تجسيد أدوار من سواهمكبار الصحابة  تجسيد أدوار تحريمالقول ب
 :وفيه مسألتان 

 :القائلون بذلك،وأدلتهم : المسألة األولى
  -، وجيوز متثيل سواهم  -كاخللفاء الراشدين   -إنه حيرم متثيل كبار الصحابة : يقول أصحاب هذا القول 

واستدل أصحاب هذا القول (.1)و هبذا القول صدرت فتوى جلنة اِلزهر  -كصهيب،وبالل،رضي اهلل عنهما
 :مبا يلي 

 (.2)  ،اليت سبق ذكرهاواز التمثيلأدلة ج :الدليل األول

إن كبار الصحابة إمنا ُمنع من متثيلهم لقداستهم،وملا ْلم من املواقف اليت نشأت حوْلا : الدليل الثاين 
اخلالفات،وانقسام الناس إَل طوائف مؤيدين ومعارضي،خبالف غريهم ممن مل ينقسم الناس يف شأهنم،فيجوز 

 (.3)متثيلهم 

                                                 

 . 144: ص " أحكام فن التمثيل "ه  ، و 1344جملة اِلزهر ُمرم : نظر ا - 1
 .من هذا البحث 14،  15: انظر ص  - 2
 .43:  ص "البيان املفيد عن حكم التمثيل واِلناشيد : "انظر - 3
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عن كبارهم،فليس هناك من  -الذين جيوز أن متثل أدوارهم -ول درجة هؤالء الصحابةنز  :الدليل الثالث
 .الوجاهة واحلصانة ما مينع متثيلهم 

أولئك الذين ال : ومن ُث أجازوا متثيل أدوار غالبية الصحابة ، ويراد بغالبية الصحابة،رضوان اهلل عليهم،
ري املسلمي صورة ُمددة،جتعلهم حيظون مبزيد ودهم حيظون بطول مدة الصحبة،وال يوجد ْلم يف أذهان ْجاه

واحرتامهم،مع ثبوت العدالة ْلم، وعددهم ال حيصى،وهؤالء جيوز متثيل أدوار حياهتم بثالثة شروط وضعها 
 .وهذا ما سأتناوله يف املسألة الثانيةاجملوزون،

 :الصحابة غير كبار تجسيد أدوار  هم إلجازةشروط: المسألة الثانية 
إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة،رضوان اهلل عليهم،من : أن تكون الغاية من التمثيل هي :األول الشرط

معامل اخلري البارزة، ومدى متسكهم بدين اهلل، وما قدموع من غال ونفيس من أجل انتصار مبادئه، وانتشار 
اة هؤالء الصحابة،رضوان عدله،وْساحته،والبعد عن جوانب الفَت اليت حتتمل اختالف وجهات النظر يف حي

اهلل عليهم،حىت ال نسئ إليهم من قبل املتلقي الذين قد يسيئون الظن هبم،أو ال حيسنون فهم ما أسفر عنه 
 .اجتهادهم

عن  -بالسرد املوضوعي -أن يتم التمثيل بأسلوب صادق بعيد عن املبالغة اليت خترج :الشرط الثاني
 .د تغرى على التقليد أو تغليب جانب املفسدة على املصلحة يف العملصدقه وحيادع، وبعيد عن اإلثارة اليت ق

ُممود السمعة،مرضى السرية،ال يؤخذ عليه ما  -رجاًل كان أم امرأة -أن يكون املمثل :الشرط الثالث
 .(1)يقدح يف عدالته،أو جيرح نزاهته،وأن يكون مشهوًدا له باخللق اجلميل،والفكر املستقيم

 الثالث المطلب
 استثناء كلهم بالجواز تمثيل شخصيات الصحابة  ل بالقو 

علي / ونقلت بعض مواقع االنرتنت بأن هذا القول هو قول د(.2) وهذا قول ُممد رشيد رضا 
 :،وغريهم،واستدل هؤالء مبا يلي (3)صاليب،أحد علماء ليبيا

 .(4)أدلة إجازة التمثيل مطلًقا  :الدليل األول

                                                 

 1531-3-15الذي ناقشه يوم اِلحد  -عضو جممع البحوث اإلسالمية  -عبد اهلل مِبوك النجار / كحث د: انظر  - 1
 .املنعقد بالقاهرة ( أصحاب رسول اهلل )ه  مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية الرابع عشر 

 2350/ 6فتاوى ُممد رشيد رضا : انظر - 2
 االنرتنت، حكم متثيل أدوار الصحابة، إبراهيم أمحد - 3

: http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 
 .من هذا البحث 14،  13انظر ص  - 4

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
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يل الذي مينع من متثيل الصحابة،مع شرط االلتزام بأن يكون متثيلهم عدم وجود الدل :الدليل الثاني 
بشكل يظهر ُماسن ذلك الصحايب؛ِلجل االتعاظ بسريته،واشرتطوا إلجازة هذا التمثيل التحري،وضبط السرية 

 .دون إخالل هبا من أي جهة كانت 

 .ا إن مسألة جتسيد الصحابة مسألة نفسية ال دليل شرعي عليه :الدليل الثالث

إن الفضائيات واملسلسالت أصبحت وسيلة التلقي لدى اِلبناء،وهي من الوسائل  :الدليل الرابع 
 .العظيمة يف التأثري على الناس ، واليت جيب توظيفها مبا خيدم اإلسالم ،كما جيب تنقيتها من السلبيات

اليت جتسد  ل الفنيةيف اِلعما على الصحابة، ما اخلوف من ظهور زيادات مكذوبةأ:  الدليل الخامس
هبا الكثري من املكذوبات  والسري،التاريخو ملنع تلك اِلعمال؛فكتب اِلحاديث، ؛فليس مسوًغاأدوارهم

 .واملوضوعات،ومع ذلك مل يقل أحد مبنع كتب اِلحاديث،والتاريخ،والسري 

 الرابع المطلب
 في حكم تمثيل الصحابة،رضوان اهلل عليهمالتوقف 

اِلوَل البعد عن متثيلهم،واالستيعاض عن ذلك بالبدائل،وال : ه الزحيلي،حيث قال وبه قال الدكتور وهب  
 .نرم متثيل أدوار الصحابة،وال جنيزع يف نفس الوقت

 الخامس  مطلبال
وثالثة فقط من العشرة المبشرين  ،أمهات المؤمنين،والخلفاء الراشدين،تحريم تجسيد أدوارالقول ب

 زبير؛ لما لهم من المكانة عند المسلمين،أبو عبيدة،وطلحة،وال: بالجنة 
 سعيد،وعبد الرحمن،وسعد،وباقي الصحابة: وأجاز تمثيل بقية العشرة 

إن ما استقر عليه الفقه املعاصر من مدة : )وهذا قول الدكتور يوسف القرضاوي،وعلل فتواع باجلواز بقوله
خللفاء الراشدين،والعشرة املبشرين،باجلنة وأمهات طويلة أهنم مل حيرموا متثيل ْجيع الصحابة،وإمنا حرموا متثيل ا

،واستدل القرضاوي بظهور فيلم عن سيدنا خالد بن الوليد،رضي اهلل عنه،قبل مخسي سنة يف (املؤمني
مصر،مثله وأخرجه املمثل حسي صدقي،ومل يعرتض عليه أحد من علماء اِلزهر ،كما مت من فرتة جتسيد دور 

 عنه،عم الرسول،صلى اهلل عليه وسلم،وجسد الدور ممثل إجنليزي ومل يعرتض محزة بن عبداملطلب،رضي اهلل
ال جيوز أن نتوسع يف حترمي التمثيل،موضًحا أن ْلذع التمثيليات : العلماء على متثيله، وشدد القرضاوي على أنه 

على قناة « ياةالشريعة واحل»ضمن برنامج  وقال. دور كبري يف التعريف برموز اِلمة،ونشر الدعوة والقدوة
؛يف معرض ردع على سؤال من أحد املشاهدين،حول جواز جتسيد اِلنبياء،والرسل، والصحابة؛يف «اجلزيرة»

هذا موضوع فيه كالم كثري،  : )إشارة إَل مسلسل القعقاع،وجتسيم شخصية أيب بكر الصديق يف حلقته الثالثة
 ، ، وحيكي تاريخ الصحابة سلسل،وهو مسلسل رائعوأنا قرأت امل ، « القعقاع بن عمرو »إمنا نن يف حلقات 
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، واخللفاء  ، فلعل هذع الصورة أفلتت منهم ِلنه املفروض يف أيب بكر وعمر معاجلة طيبة ، ويعاجل قضية الفَت
ل رائع     لس   ، ولكنه مس ، ولعل هذع الصورة أفلتت هم     دين أن يظهروا هبالة عليهم وال يظهروا بأنفس      الراش
 (.1)فعال 

 المطلب السادس
 بينه الترجيحمناقشة األقوال،و 

 :من خالل استعراض أدلة اِلطراف املتنازعة يف حكم متثيل الصحابة؛جند أن

التحرمي مطلًقا،وجلميع الصحابة،هو قول منضبط،مع قوة أدلته،وسالمة الذي يقول ب :القول األول
 .ا التناقضيف حي أن اِلقوال اِلخرى حتمل يف طياهت. استدالله

الذي استدل جبواز متثيل غري كبار الصحابة،بعلة أن الكبار،رضوان اهلل عليهم، حدث  :القول الثانيو 
هل يف هذا القول تعظيم لكبار الصحابة،أم ذم :انقسام حوْلم إَل طوائف مؤيدين ومعارضي،وما أدري

ه الرافضة؛فهل يقام ْلم وزن كحيث ال من الذي خالف يف الصديق والفاروق ؟ إن كان املقصود ب:ْلم؟وما أدري
 جيرحون عند جتسيد هؤالء الصحابة ؟ 

القداسة،وانقسام الناس حوْلم، فإذا كانت ْلم القداسة؛فهل يلتفت ملن : وقد عللوا التحرمي مبتناقضي 
م ؟ خالفوهم، وانتقصوا من قدرهم بعدما أثىن عليهم اهلل،عز وجل،وأثىن عليهم رسوله، صلى اهلل عليه وسل

 .فهم جعلوا من أسباب عدم متثيل أدوارهم انقسام الناس حوْلم

ُث أجازوا متثيل بقية الصحابة كحجة أن ليس ْلم من الوجاهة واحلصانة ما . فالتعليل ْلذا القول عليل  
، صلى اهلل عليه  بل لكل صحب ُممد ، وهذا فيه تنقص ْلم،رضوان اهلل عليهم ، ليس لكبار الصحابة

فكيف مبن  ، فإذا كان من أجاز قد انتقص من قدرهم . ويكفيهم فضل الصحبة ، ة وحصانةوجاه وسلم،
ملاذا هُتدر هذع احلرمات يف حق بقية سلف هذع اِلمة وصاحلها،وفيهم : "سيمثلهم ؟ قال بكر أبو زيد رمحه اهلل

هم عشريته  -أسلموا ممن -العشرة املبشرون باجلنة،وأعمام النيب،صلى اهلل عليه وسلم،وحلمة قريش وسداها
؟ وهكذا يف كوكبة " أهل بيته"  (2)وقراباته،صلى اهلل عليه وسلم،والنيب،صلى اهلل عليه وسلم،قد أوصى بعرتته

اللهم إين أبرأ إليك من إهدار : الصحابة،رضي اهلل عنهم،والتابعي،ومن تبعهم بإحسان إَل يوم الدين،أقول
 (.3")حرمات املسلمي،أو النيل منها

                                                 

  :جي دد اجل دل ح ول ظهور الصحابة يف الدراما ، اإلنرتنت « القعقاع»مسلسل ، رانيه غامن - 1
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26# 

ينِّ َلُكْم فَ َرٌط، َوِإينِّ أَي َُّها النَّاُس، إِ »:قاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ  - 2
رًا َمْوِعدُُكُم احلَْْوضُ   .صحيح اإلسناد ومل خيرجاع : ،وقال 2444رواع احلاكم يف مستدركه برقم ... " أُوِصيُكْم ِبِعت َْريت َخي ْ

 .55: التمثيل حقيقته،تارخيه،حكمه، ص - 3

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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وضعوا ضوابط يعلم كل مطلع على اِلعمال الفنية عدم امكانية حتقيقها،واحلكم على الشيء فرع ُث  
 .على  تصورع 

وهو من أجاز متثيل الصحابة مطلًقا،واستدلوا بعدم وجود الدليل الذي مينع  :أما القول الثالث
فر عنه الواقع؟ بل وجعلوا أن التمثيل،وما أدري هل غمت أعينهم عن اِلدلة من الكتاب،والسنة،والعقل،وما اس

،جعلوا اْلوى والذوق َها املعتمد عليهما يف وهبذا التعليل العليلمسألة جتسيد الصحابة مسألة نفسية،
إن الفضائيات : التحرمي،وأدلة التحرمي النقلية والعقلية خري دليل على سقوط هذا القول العليل ، وأما قوْلم

ليل شرعي يعتمد عليه ويعول؟ فالغاية يف اإلسالم ال تِبر الوسيلة،إال أصبحت وسيلة تلقي،فهل هذا الدليل د
وأما استدالْلم باِلحاديث املوضوعة،فمن .يف حاالت ُمددة؛كالكذب للمصلحة،وقطًعا التمثيل ليس منها

أهنا موضوعة،وأما التمثيل  أغرب االستدالالت؛فمعلوم أن اِلخبار املوضوعة يف الكتب نبه عليها الثقات
رضي اهلل حرق عمر،: من اِلخبار املوضوعة كذلك تلك كتابة،وهذع جتسيد،فمثالً رضها على أهنا حقيقة،فيع
؛فيصدقها الناس،ونزرع يف قلوهبم متثياًل ،لبيت فاطمة،رضي اهلل عنها،فهل سنعرض هذع احلادثة املكذوبة عنه

 !عداوة عمر،رضي اهلل عنه؟

هم منه الكراهية وهذا القول على كل حال أقرب إَل وهو القائل بالتوقف فقد يف:أما القول الرابع
،ولعل صاحب هذا القول مل تكتمل عندع "ال نقول باجلواز:"التحرمي؛ِلنه أرشد إَل البعد عن التمثيل،بل وقال

 .اِلدلة،وصاحب هذا القول على اِلقل مل جيز التمثيل،فأصبح قوله بعدم التحرمي ال أثر له 

بالقول الثاين،ويرد عليه مبا يف الرد على القول الثاين،ويزاد عليه أنه ال فهو أشبه :أما القول الخامس
: ضابط عندع عندما فرق بي العشرة املبشرين باجلنة،رضوان اهلل عليهم أْجعي،فهل يف جواز متثيل كل من

رضوان اهلل سعيد، وعبد الرمحن،وسعد،إنقاص لقدرهم،رضوان اهلل عليهم ؟ أم أن العلة عندع بأن طلحة والزبري،
 عليهما ،كانا يف معركة اجلمل؛فيخشى من نشر الفتنة ؟ 

إن أبا عبيدة،رضي اهلل عنه،مات يف عهد عمر،رضي اهلل عنه،فلماذا أخرجه وهو مل يدرك : فيقال 
حرم متثيل دورع لفضله؛فريد بأن جلميع العشرة فضل،فلماذا أجزت متثيل : املعركة،وال الفتنة ؟ فإن قال

بد الرمحن،دونًا عن الباقي ؟ واستدالله بتمثيل دور خالد بن الوليد،رضي اله عنه،دون سعد،وسعيد،وع
هل هذا دليل يُعول عليه ؟ وما أدراك أنه مل يوجد اعرتاض ؟ هل استوفيت البحث ؟ بل كل : اعرتاض،فيقال 

مية؛فكانت سبًبا من حرموا التمثيل مطلًقا؛هم معرتضون،وقد يكون املسلسل قد نشر دومنا وجود هالة إعال
 .لعدم الرد عليه وحترميه 

ن متثيل أدوار الصحابة،رضوان اهلل عليهم،أو متثيل بعضهم، قول خاٍل من الدليل،ويفضي إَل إ :والراجح 
 .شر عظيم،ومفسدة ال يعلم مداها إال اهلل،وإنزال لقدرهم،وتشويه لصورهتم،وهتك ِلستارهم،وكشف لعورهتم
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ل إَل اِلقوال القاطعة بالتحرمي؛فيحرم جتسيد أدوارهم يف أي تصل كحا وما أوردوع من مِبرات ال  
واهلل املوفق، وهو أعلم . ،أم صورًا،أم جمسماٍت أفالًما،أم مسلسالٍت متثيلية،أم كرتونية: صورة،سواء أكانت 

 .وأحكم 
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 البحثخاتمة 

خلصت فيه البحث،الذي  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،وأشكرع على ما يسر يل من إمتام هذا
 :إَل  -بتوفيق اهلل  -

بشروط،أم بال شروط؛ ملا يرتتب عليه من : منه سواء أكان شيءحرمة التمثيل بوجه عام،وعدم جواز أي 
مفاسد عظيمة ،وحرمة جتسيد أدوار اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،والصحابة،رضوان اهلل عليهم،بوجه خاص،  

،أو فغي الرسوم املسرح،أو يف املسلسالت، واِلفالم،والتمثيليات: علىالتمثيل  ال فرق بيكبريهم وصغريهم،
من  اإلباحةملا يرتتب على املتحركة،أو وضع صور يف الروايات للصغار أو للكبار؛فكل ذلك داخل يف التحرمي؛

 : مفاسد،منها 

ع املثل العليا،إذ أهنم سيقود إَل تشكيك املؤمني يف عقائدهم،وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذ (1)
يف  -حقًّا -قبل رؤية هذع املشاهد يؤمنون حقًّا بعظمة اِلنبياء،عليهم السالم،ورسالتهم ، ويتمثلوهنم 

فإذا هبم بعد العرض قد هانت يف نفوسهم تلك الشخصيات  -أكمل مراتب اإلنسانية،وأرفع ذراها
خالط ، وقد تقمصهم املمثلون يف صور الكرمية ، وهبطت من أعلى درجاهتا إَل منازل العامة واِل

وقل مثل هذا يف حق الصحابة،رضوان اهلل . وأشكال مصطنعة؛مما يتقلص معه ظل الدين واِلخالق 
 .يهم عل

سيقود إَل إثارة اجلدل،واملناقشة،والنقد،والتعليق،حول هذع الشخصيات الكرمية وممثليها من أهل الفن  (2)
رة أخرى،وها نن نرى صفحات للفن واملسرح، وجمادالت يف التعليق تا،والنقاد واملسرح تارة،ومن النظارة

ولو ُمثِّلوا؛َلُعلِّق . والنقد ، وأنبياء اهلل ورسله،عليهم السالم، مثل كالم اهلل عز وجل ، فوق النقد والتعليق 
 .عليهم كحجة تقييم العمل الفين 

(3)  
ُ
بادئ امل

َ
عاصرة، وفْهُم الشخصيات يف ضوء املبادئ تفسري التاريخ على ضْوء أحداث العصر والبيئة وامل

ما حدث فعاًل يف متثيلية أيب َذرٍّ : السائدة، وذلك يف غاية اخلُطورة،وهو تزييف للتاريخ، وِمن أمثلة ذلك
لقد كانت َمْهزلًة؛ فأبو . الِغفاري ،رضي اهلل عنه،واليت عَرضها التليفزيون املصري يف يوم ِمن اِليام

وعبد الرمحن  -وهو َمن هو اتزانًا وِحكمةً -صاحب مْخٍر ونساء،عابثٌ ر بصورة ظهسفيان،رضي اهلل عنه،
َبشَُّر باجلنة، وهذا 

ُ
بن عوف،رضي اهلل عنه،إقطاعي  باملعىن الذي تَ ْعِنيِه الكلمُة يف العصر احلاضر، وهو امل

 (.1)وذاك ِمن الصحابة،رضوان اهلل عليهم،يف صورة هي َمْسٌخ للتاريخ 

فاسد متثيل اِلنبياء،عليهم السالم،والصحابة،رضوان اهلل عليهم،وال شك أن هناك غريها هذع أمثلة من م
 .ما ال حُيصى من املفاسد 
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 التوصيات

 :خلص البحث إَل أَهية طرح بعض التوصيات 

 .أن يُنشر بي الناس عظمة اِلنبياء،عليهم الصالة والسالم،وزرع هيبتهم يف قلوب العباد،وتوقريهم  (1)

لكتب واملطويات،واحملاضرات الشرعية،والِبامج اإلعالمية اليت تبي مكانة الصحابة،رضوان أن ُتصَدر ا (2)
 .اهلل عليهم،حىت حُيافظ على هيبتهم ومقاهم عند أهل اإلسالم

: أن خُتاطب الدول،واحلكومات اإلسالمية،ووزارات اإلعالم،يف الدول اإلسالمية لعدم نشر،أو فسح أي (3)
د فيها أدوار اِلنبياء،عليهم السالم،أو الصحابة،رضوان اهلل عليهم،سواء فيلم،أو مسلسل،أو مشهد،جتس

أفالًما سينمائية أو تليفزبونية،أومشاهد مسرحية،أو رسوًما متحركة،أو ظل،أو أي صورة يظهر : أكانت
فيها الصحايب صوتًا أو صورة،عِب أجهزة التلفاز،أو املذياع،أو صور يف روايات الكبار أو الصغار،وال 

ق بي كبار الصحابة،وغريهم،وال من تأخر إسالمه منهم،ويُبي للناس أن الفرق بينهم هو يف منزلتهم فر 
 .عند اهلل،وأما عند الناس؛فلكل منهم فضل الصحبة اليت ال جيوز االجرتاء عليه،وال تنقصها

روا باهلل،جل أن خُياطب العلماء والدعاة،الذين أجازوا متثيل أدوار الصحابة،رضوان اهلل عليهم،ويذك (5)
وعال،ويُبي ْلم احلكم الشرعي الذي قد يكون غائًبا عنهم،وأن تُوضح ْلم املآالت السيئة لتجسيد 

 .أدوار الصحابة

 خماطبة املنتجي،ونقابات املمثلي،بأن يتقوا اهلل يف أنفسهم،وأن يُعرضوا عن إنتاج اِلفالم،واملسلسالت، (4)
 ر،وإضاعة اِلوقات واِلعمال اليت جتسد فيها أدوار اِلنبياء،واِلعمال الفنية عامة؛ملا فيها من اِلضرا

 والصحابة،رضوان اهلل عليهم اليت جُتسد فيها  عليهم السالم،

 .خماطبة مالك القنوات الفضائية، ومطالبتهم بعدم نشر هذع اِلفالم واملسلسالت (6)

ِب اخلطب والدروس،من خماطبة وزارات الشؤون اإلسالمية يف البالد اإلسالمية؛بأن حيذروا الناس ع (4)
 .خالل اخلطباء واحملاضرين، ومطالبتهم بعدم مشاهدة مثل هذع اِلفالم

أن خُتاطب وزارات التجارة،الغرف التجارية يف العامل اإلسالمي، وُتطالب بعدم نشر إعالناهتم التجارية  (0)
 عليهم،ومقاطعة يف هذع القنوات اليت تبث هذع اِلفالم واملسلسالت املسيئة لصحابة النيب،رضوان اهلل

وخاصة اإلعالنات املصاحبة لعرض . اإلعالنات اليت تُبث على هذع القنوات حىت ال يكونوا من مموليه
 .هذع اِلعمال؛حىت يضعف متويلها

خماطبة وزارات الرتبية والتعليم يف البالد اإلسالمية؛لتضمي مناهجها ما حيض على توقري وتعظيم  (4)
 .النيب،عليهم السالم اِلنبياء،عليهم السالم،وصحابة
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إرشاد اِلمة إَل عدم التقليل من تأثري كتاب اهلل،عز وجل،وسنة رسوله،صلى اهلل عليه وسلم،يف وعظ  (18)
َوَما َكاَن َربَُّك  : الناس؛فإن ما وعظ اهلل به مشركي الزمن اِلول صاحل لكل زمان ومكان،قال تعاَل 

 والضحك، إن هذا اجليل ال ينفع معه إال اللهو،: لة وإرشادهم إَل البعد عن ترديد مقو  . (1) َنِسي اً 
 .والدفوف 
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 قائمة المصادر والمراجع

  -مكتبة الرشد . ط -مد بن موسى بن مصطفى الدايل ُم/ د -أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي  (1)
 .م 2812 -ه  1533الرياض الطبعة الثانية 

 -ُمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي :اهلل عليه وسلم،تأليفاِلذكار من كالم سيد اِلبرار،صلى  (2)
 .م2812 -ه 1533 -الطبعة الرابعة  -دار املنهاج جبدة : الناشر 

أبو بكر عبد الرزاق بن َهام بن نافع احلمريي اليماين  -اِلمايل يف آثار الصحابة للحافظ الصنعاين (3)
 . القاهرة -مكتبة القرآن : الناشر -جمدي السيد إبراهيم: قيقحت -الصنعاين

الطبعة اِلوَل  -الرياض  -دار الوطن . ط  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -االستغاثة يف الرد على البكريِّ  (5)
 .م1444ه  1514

 -الطبعة اِلوَل  -احلافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين   -اإلصابة يف متييز الصحابة  (4)
 م 2880 - 1524 -القاهرة 

 -مكتبة الرشد . ط -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -ضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم اقت (6)
 .م 1446 -ه  1514الطبعة اخلامسة  -الرياض 

الطبعة  -دار العاصمة  -عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي  -إيقاف النبيل على حكم التمثيل  (4)
 .ه 1511 -اِلوَل 

 -القاهرة  -دار احلديث . ط-جاد احلق علي جاد احلق  -ا معاصرة كحوث وفتاوى إسالمية يف قضاي (0)
 .م 2884/ ه  1526

مكتبة الرتبية  -عبد اهلل بن عبد الرمحن السليماين  -البيان املفيد عن حكم التمثيل واِلناشيد  (4)
 . ه 1518 -الطبعة اِلوَل  -اإلسالمية 

الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب ُمم د بن ُمم د بن عبد  -تاج العروس من جواهر القاموس  (18)
 .دار اْلداية : الناشر -جمموعة من احملققي : مبرتضى، الزَّبيدي ، حتقيق

الطبعة اِلوَل  -دار الراية بالرياض  -حقيقته،تارخيه،حكمه، إعداد بكر بن عبد اهلل أبو زيد : التمثيل (11)
 .ه 1511

حتقيق ُممد ُيسري  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -ثبوت النبوات عقاًل ونقاًل،واملعجزات،والكرامات  (12)
 .م 2886/ ه   1524القاهرة  -الطبعة اِلوَل  -دار ابن اجلوزي . ط -سالمة 
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 -الرياض  -دار الوطن . ط  -صاحل بن أمحد الغزايل  -حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية  (13)
 .م 1444 -ه  1514الطبعة اِلوَل 

دار الفكر : الناشر -عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -املأثور الدر املنثور يف التفسري ب (15)
 .بريوت -

 -دار اْلداية . ط -عبد الرمحن بن سعد الشثري  -زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واِلنبياء  (14)
 . م 2812 -ه  1533الطبعة اِلوَل 

أبو عبد الرمحن ُممد ناصر الدين، : فاملؤل -سلسلة اِلحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (16)
 -مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر -بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، اِلشقودري اِللباين 

 .اِلوَل: الطبعة

أبو داود سليمان بن اِلشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو اِلزدي  - سنن أيب داود (14)
 . بريوت -املكتبة العصرية، صيدا : الناشر -ُميي الدين عبد احلميد  ُممد: حتقيق -السِِّجْستاين 

ُممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى حتقيق  -سنن الرتمذي  (10)
،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف (3ج  )،وُممد فؤاد عبد الباقي (2، 1ج  )أمحد ُممد شاكر :وتعليق

: الطبعة -مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  :الناشر -(4، 5ج  )اِلزهر الشريف 
 .م1444 -ه   1344الثانية، 

ُممد : حتقيق -ابن ماجة،أبو عبد اهلل ُممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد -سنن ابن ماجه (14)
 .فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية : الناشر -فؤاد عبد الباقي

حتقيق ُممد زهري بن ناصر الناصر  -ُممد بن إْساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  -صحيح البخاري  (28)
 .ه  1522اِلوَل، : الطبعة -دار طوق النجاة : الناشر -

تأليف ُممد ناصر الدين  -لإلمام احلافظ سليمان بن اِلشعث السجستاين  -صحيح سنن أيب داود  (21)
 .م 1440 -ه 1514الطبعة اِلوَل  -الرياض مكتبة املعارف ب -اِللباين 

ُممد فؤاد عبد : حتقيق  -مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري : تأليف -صحيح مسلم  (22)
 .بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  - الباقي

 ٢٤٩١ بغداد   -الثقافية الشؤون دار -الصائغ اإلله عبد .د نقديًّا، معياًرا الفنية الصورة (23)

 -الدمام  -دار ابن اجلوزي . ط  -ُممد بن حسي اجليزاوي/ د -"دراسة تأصيلية تطبيقية"النوازل قه ف (25)
 .م 2884 -ه  1526 -السعودية 
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زين الدين ُممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي ابن علي بن  -فيض القدير شرح اجلامع الصغري  (24)
اِلوَل، : الطبعة -مصر  -املكتبة التجارية الكِبى : اشرالن -زين العابدين احلدادي ُث املناوي القاهري

 .ه 1346

مكتب حتقيق الرتاث : حتقيق -جمد الدين أبو طاهر ُممد بن يعقوب الفريوزآبادى  -القاموس احمليط  (26)
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : الناشر -ُممد نعيم العرقُسوسي : بإشراف -يف مؤسسة الرسالة 

 .م  2884 -ه   1526الثامنة، : الطبعة -لبنان  -والتوزيع، بريوت 

مكتبة  -حتقيق الدكتور عبد العزيز بن صاحل الطويان  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -كتاب النبوات  (24)
 .م2888 -ه 1528الطبعة اِلوَل  -أضواء السلف بالرياض 

ي الرويفعى ُممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ْجال الدين ابن منظور اِلنصار  -لسان العرب  (20)
 .م  1404 -ه   1515 -الثالثة : بريوت ، الطبعة -دار صادر .اإلفريقى ط

عبد الرمحن بن : قيقحت -تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  -جمموع الفتاوى  (24)
: لنشرجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، عام ا: الناشر - ُممد بن قاسم

 م1444/ه 1516

د : احملقق -أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  -" العي"معجم  (38)
 .دار ومكتبة اْلالل : الناشر -مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي 

السالم ُممد  عبد: ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسي احملقق"مقاييس اللغة"معجم  (31)
 .م1444 -ه  1344: دار الفكر،عام النشر: هارون،الناشر

 ١ ط لبنان مكتبة ٢٠١ :املهندس وكامل وهبة جمدي :واِلدب اللغة يف العربية املصطلحات معجم (32)
)٢٤٩٩.) 

أبو عبد اهلل احلاكم ُممد بن عبد اهلل بن ُممد بن محدويه بن : املؤلف-املستدرك على الصحيحي  (33)
دار الكتب : الناشر -مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق -حلكم الضيب الطهماين النيسابوري نُعيم بن ا
 1448 - 1511اِلوَل، : الطبعة -بريوت -العلمية 

 -أبو عبد اهلل أمحد بن ُممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل  (35)
اِلوَل، : الطبعة -مؤسسة الرسالة : الناشر -عادل مرشد، وآخرون  -شعيب اِلرنؤوط : حتقيق

 م2881 -ه   1521
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 -طبعة مؤسسة الرسالة  -شعيب اِلنؤوط وأخرون : حتقيق  -املوسوعة احلديثية،مسند اإلمام أمحد  (34)
 .ه 1524 -الطبعة الثانية  -بريوت 

 -----------------------------------------

 : مواقع اإلنرتنت 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=302
7#1    

 

 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
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 الفهرس

 رقم الصفحة  العنوان                                    

  2        املقدمة 
  4        :بعة مطالب مصطلحات البحث،وفيه أر : التمهيد 

  4        :لغة واصطالًحا،وفيه مسألتان " التجسيد " تعريف : املطلب اِلول 
  4        لغة  "التجسيد"تعريف : املسألة اِلوَل 
  4        اصطالًحا  "التجسيد"تعريف : املسألة الثانية 
  6        :لغة واصطالًحا ، وفيه مسألتان  "النيب"تعريف : املطلب الثاين 
  6        لغة  "النيب"تعريف : املسألة اِلوَل 
  6        اصطالًحا  "النيب"تعريف : املسألة الثانية 

  4        :لغة واصطالًحا ، وفيه مسألتان  "الصحايب" تعريف: املطلب الثالث 
  4        لغة  "الصحايب" تعريف: املسألة اِلوَل 
  4        اصطالًحا "لصحايبا" تعريف: املسألة الثانية 

  0        :لغة واصطالًحا ، وفيه مسألتان  "الفن"تعريف : املطلب الرابع 
  0        لغة  "الفن"تعريف : املسألة اِلوَل 
  0        اصطالًحا  "الفن"تعريف : املسألة الثانية 

  4        : ثالثة مطالبوفيه وحكمه التمثيل، تعريف:املبحث اِلول 
  4        :،وفيه مسألتان لغة واصطالًحا "التمثيل"تعريف : املطلب اِلول 

  4        لغة  "التمثيل"تعريف : املسألة اِلوَل 
  4        اصطالًحا " لتمثيل ا"تعريف  :املسألة الثانية 

 18        مسألتانحكم التمثيل،وفيه : الثاين  طلبامل 
 18        أدلة أصحابه،و التمثيل حترمي: املسألة اِلوَل 
  15       القول جبواز التمثيل،وأدلة أصحابه: املسألة الثانية 

 14        املناقشة والرتجيح: املطلب الثالث 
  22       حكم جتسيد شخصيات اِلنبياء،عليهم السالم،وفيه مطلبان:املبحث الثاين 

 22       حكم جتسيد أدوار اِلنبياء،عليهم السالم:املطلب اِلول         
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  23         أدلة حترمي جتسيد اِلنبياء،عليهم السالم:املطلب الثاين 
  حكم جتسيد شخصيات الصحابة،رضوان اهلل عليهم،وفيه ستة : املبحث الثالث

 :مطالب 
        32 

  32         حترمي جتسيد أدوار الصحابة كلهم،وأدلة أصحابه: املطلب اِلول 
  تحرمي جتسيد أدوار كبار الصحابة،وجواز جتسيد القول ب :املطلب الثاين

 :أدوار من سواهم بشروط،وفيه مسألتان 
        34 

 34         القائلون بذلك،وأدلتهم   : املسألة اِلوَل 
  36         جتسيد أدوار غري كبار الصحابة هم إلجازةشروط: املسألة الثانية 

  36         يل شخصيات الصحابة كلهم بال استثناءواز متثالقول جب: املطلب الثالث   
  34             .يف حكم متثيل الصحابة،رضوان اهلل عليهم التوقف: املطلب الرابع 
 واخللفاء  ، أمهات املؤمني ، تحرمي جتسيد أدوارالقول ب : املطلب اخلامس

وجواز  ، رضي اهلل عنهم أْجعي ، والزبري ، وطلحة ، ، أبو عبيدة الراشدين
 . متثيل غريهم

       34 

 30         مناقشة اِلقوال،والرتجيح بينها: املطلب السادس 
 51         خامتة البحث 
 52          التوصيات 
 55         قائمة املصادر واملراجع 
  54         الفهرس 

 


