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متثيل األنبياء والصحابة

إعداد
د.حممد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح
عضو هيئة التدريس باملعهد العالي للقضاء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة

احلمد هلل وحده  ,والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ,وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه
أما بعد:
فإن منزلة األنبياء -صلوات اهلل وسالمه عليهم -منزلة عظيمة ,فهم أفضل اخللق على اإلطالق ,شرفهم
كرمهم ,وأعلى منزلتهم ,ورفع قدرهم ,وأمر بتوقريهم ,وفرض تعظيمهم ,وأوجب اإلميان هبم ,فكل من رام
اهلل و ّ
سبيال -وإن كان بال قصد -فيه إحلاق النقص أو احلط من منزلتهم فقد أتى اإلمث من باب واسع ,وارتكب
اجلرم العظيم نسأل اهلل السالمة.
ويلي األنبياء عليهم الصالة والسالم يف املنزلة صحابة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنهم فهم
السادة والقدوة بعد األنبياء ,مكاهنم رفيع ,هم خري األمة ,اختارهم اهلل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ,
ور ُجح
أوجب حمبتهم على املؤمنني ,
ْ
كملت عقوهلم َ ,
وجعلهم أنصاراً لدينه  ,أحبهم اهلل وأحبهم رسوله  ,و َ

إمياهنم ,أمر اهلل نبيه خبفض اجلناح هلم  ,قاموا بدين اهلل  ,وجاهدوا حق اجلهاد ,تاب اهلل عليهم ووعدهم
ي
ض ًال ِّم َن
َنصا ير ﴾  ,زكى اهلل ظاهرهم وباطنهم ﴿ يَْبتَ غُو َن فَ ْ
َّاب اهلل َعلَى الني ِّ
ين َواأل َ
احلسىن ﴿ لََقد ت َ
َّيب َوالْ ُم َهاج ير َ

ي
ضوانًا وينصرو َن اللَّه ورسولَه أُولَئيك هم َّ ي
يي
َّ ي ي
الس يكينَةَ َعلَْي يه ْم ﴾ ,
َنزَل َّ
الصادقُو َن ﴾  ﴿ ,فَ َعل َم َما ييف قُلُوهب ْم فَأ َ
َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ُ
الله َور ْ َ َ َ ُ ُ
يي
ك ُه ُم الْ ُم ْفلي ُحو َن ﴾.
ك َهلُ ُم ْ
ات َوأ ُْولَئي َ
اه ُدواْ بيأ َْم َواهل ْم َوأَن ُف يس يه ْم َوأ ُْولَئي َ
اخلَْي َر ُ
﴿ َج َ
قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل(:تواتر عن النيب  أن خري هذه األمة القرن األول مث الذين يلوهنم مث الذين
يلوهنم مث الذين يلوهنم ,وهذه األمة هي خري األمم ,كما دل عليها الكتاب والسنة)(. )1
وقال(:اتفق املسلمون على أن أمة حممد  خري األمم ,وأن خري هذه األمة أصحاب نبينا , 
وأفضلهم السابقون األولون ,وأفضلهم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي اهلل عنهم)(. )2
قال اإلمام أمحد غفر اهلل له(:كل من صحبه سنة ,أو شهراً ,أو يوماً ,أو ساعة ,أو رآه؛ فهو من

أصحابه ,له من الصحبة على قدر ما صحبه...وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه ,ولو لقوا
اهلل جبميع األعمال )(. )3
فال جيوز ملن يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن خيدش منزلتهم ,أو يسلك طريقاً فيه انتقاص ملكانتهم ,أو يعمل
عمالً فيه إخالل بقدرهم.
( )1منهاج السنة()854/7و(.)227/4
( )2املستدرك على الفتاوى( ,)111/1وخمتصر الفتاوى ص.715
( )3طبقات احلنابلة(.)171/2
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وإن م ن األم ور ال ط رأت عل ى بع ض املس لمني مس ألة التمثي ل  ,فص اروا يتنافس ون فيه ا تنافس اً م ذموماً
حمموماً  ,فجمعوا منكرات على منكرات ,ومل يقف األمر عن د ذل ك ح تس َّوروا س وراً عظيم اً ج َّرأهم علي ه م ن
ق َّل علم ه ,وض عف فقه ه( )1وذل ك بتج ويز يثي ل األنبي اء عل يهم الص الة والس الم ,ويثي ل الص حابة رض ي اهلل
عنهم وجتسيدهم يف أعمال مسَّوها (فنية)!
وألمهي ة تقري ر ه ذا املوض و واس تكمال جوانب ه وبي ان آث اره ق ام عم ع الفق ه اإلس المي باس تكتاب الب احثني
وطلبة العلم؛ ليُصدر قراره فيه فجزى اهلل القائمني على هذا اجملمع خرياً ,ووفقهم ملا فيه نفع األمة.

وقد اشتمل هذا البحث املقدم للمجمع على يهيد ومسألتني وخاية.
أم ا التمهي د :فق د ج اء احل ديث في ه ع ن وس ائل ال دعوة واإلح دا فيه ا ,وه ل ميك ن اا اذ التمثي ل وس يلة
دعوية؟
أما املسألتان؛ فاألوىل:عن حكم يثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم .
والثانية :يف بيان حكم يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم.
مث مت ختم البحث باخلالصة ال مت الوصول إليها ,وبنصيحة جيب بذهلا ألمة حممد . 
بارك اهلل يف اجلهود  ,وسدد اخلطى ,وصلى وسلم على النيب املصطفى وآله وصحبه ومن ألثرهم اقتفى
كتبه/
محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح
عصر يوم الجمعة الموافق 1848/11/11ه

1
وح َّجته فيها الكتاب املنزل .
( ) وكما قيل :وكم من فقيه خابط يف ضاللة *** ُ

2

تمهيد:

إن مما ال شك فيه وال ارتياب أن القرآن والسنة بفهم السلف الصاحل مها الفيصل عند التناز ﮋﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﮊ,ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮊ قال املوفق ابن قدامة -رمحه اهلل (:-ثبت
وجوب اتبا السلف رمحة اهلل عليهم بالكتاب ,والسنة ,واإلمجا  ,والعربة دلت عليه ,فإن السلف ال خيلو من
أن يكونوا مصيبني أو خمطئني ,فإن كانوا مصيبني وجب اتباعهم؛ ألن اتبا الصواب واجب ,وركوب اخلطأ يف
االعتقاد حرام ,وألهنم إذا كانوا مصيبني كانوا على الصراط املستقيم وخمالفهم متبع لسبيل الشيطان اهلادي إىل
صراط اجلحيم ,وقد أمر اهلل تعاىل باتبا سبيله وصراطه وهنى عن اتبا ما سواه فقال :ﮋﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮊ,
وإن زعم زاعم أهنم خمطئون كان قادحاً يف حق اإلسالم كله؛ ألنه إن جاز أن خيطئوا يف هذا جاز خطؤهم يف
غريه من اإلسالم كله ,وينبغي أن ال تنقل األخبار ال نقلوها ,وال تثبت معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم
ال رووها ,فتبطل الرواية ,وتزول الشريعة ,وال جيوز ملسلم أن يقول هذا ,وال يعتقده)(. )1
()2

فإذا كان األمر كذلك فإنه ما من خري إال دلنا عليه رسولنا  وأرشدنا إليه جاء يف صحيح مسلم
عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال (:نادى منادي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :الصالة
جامعة ,فاجتمعنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال ":إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل
أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم".
قال ابن القيم رمحه اهلل(:رسالته  كافية شافية عامة  ,ال تُح يوج إىل سواها...وال خيرج أحد من املكلفني
عن رسالته  ,وال خيرج نو من أنوا احلق الذي حتتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به .
وقد تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لألمة منه علماً ,
كل شيء ح آداب التخلي ,وآداب اجلما  ,والنوم والقيام والقعود  ,واألكل والشرب  ,والركوب
وعلَّمهم َّ
والنزول  ,والسفر واإلقامة  ,والصمت والكالم  ,والعزلة واخللطة  ,والغىن والفقر  ,والصحة واملرض  ,ومجيع
أحكام احلياة واملوت .
ووصف هلم العرش والكرسي ,واملالئكة واجلن ,والنار واجلنة ,ويوم القيامة وما فيه ح كأنه رأي عني .
وعرفهم معبودهم وإهلهم أمت تعريف ح كأهنم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جالله .
َّ
( )1ذم التأويل ص.45
( )2برقم(.)1488
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وعرفهم األنبياء وأممهم وما َجَرى هلم وما جرى عليهم معهم ح كأهنم كانوا بينهم .
َّ
يعرفه نيب ألمته قبله .
َّ
وعرفهم من طرق اخلري والشر دقيقها وجليلها ما مل ِّ
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيه من النعيم
َّ

يعرف به نيب غريه .
والعذاب للروح والبدن ما مل ِّ
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد والرد على مجيع فرق أهل الكفر
وكذلك َّ
والضالل ,ما ليس ملن عرفه حاجة من بعده  ,اللهم إال إىل َم ْن يبلِّغُه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه .

عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من مكائد احلروب ولقاء العدو  ,وطرق النصر والظفر ما لو علموه
وكذلك َّ
ور َع ْوه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبداً .
وعقلوه َ
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه ال يأتيهم منها ,وما يتحرزون به من كيده
وكذلك َّ
ومكره وما يدفعون به شره ما ال مزيد عليه .
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما ال حاجة هلم
وكذلك َّ
معه إىل سواه .
عرفهم صلى اهلل عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه الستقامت هلم دنياهم
وكذلك َّ
أعظم استقامة .
وباجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة ُبرَّمته ,ومل حيوجهم اهلل إىل أحد سواه( )1()..وهلذا ختم اهلل به ديوان
النبوة ,فلم جيعل بعده رسوالً ,الستغناء األمة به عمن سواه)(. )2
عرف
وإن من األمور احملكمة ما يتعلق بالدعوة إىل اهلل فقد َّبني رسولنا  طريقها ,وأوضح معاملها ,و َّ

سبيلها ,وأرشد الدعاة للمشرو من وسائلها ,فلم يبق فيها لبس (,فكل من سلك إىل اهلل عز وجل علماً
وعمالً بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة وأئمتها فال بد أن يقع يف
بدعة قولية أو عملية. )3( )..

وحيث جدَّت بعض الوسائل يف أمور الدعوة ال مل تكن يف زمن رسولنا  وال زمن أصحابه املقتدى
()4
وضبطها بضابط(أن الناس ال
هبم وجب وزهنا مبيزان (من أحد يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ْ ,
حيدثون شيئاً إال ألهنم يرونه مصلحة ,إذ لو اعتقدوه مفسدة مل حيدثوه ,فإنه ال يدعو إليه عقل وال دين .فما
رآه الناس مصلحة نُظر يف السبب احملوج إليه :فإن كان السبب احملوج إليه أمراً حد بعد النيب صلى اهلل عليه
() 1
() 2
() 3
() 4

إعالم املوقعني(475/8و ,)471وينظر :بدائع الفوائد(1112/4و.)1114
بدائع الفوائد(.)1118/4
شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية ص.121
أخرجه البخاري برقم( ,)2551ومسلم برقم(.)1714
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وسلم من غري تفريط منا؛ فهنا قد جيوز إحدا ما تدعو احلاجة إليه ,وكذلك إن كان املقتضى لفعله قائماً
على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ,لكن تركه النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعارض زال مبوته.
وأما ما مل حيد سبب حيوج إليه ,أو كان السبب احملوج إليه بعض ذنوب العباد ,فهنا ال جيوز
اإلحدا  ,فكل أمر يكون املقتضي لفعله على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة
لم أنه ليس مبصلحة .وأما ما حد املقتضي له بعد موته من غري معصية اخللق ,فقد يكون
ومل يفعل ,يُ ْع ُ
مصلحة)(. )1
قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللْ (:ترك رسول اهلل  مع وجود ما يُعتقد مقتضياً ,وزوال املانع ,سنة ) (. )2
ومراده  :أن ما تركه الرسول  ومل يعمله مع وجود املقتضي لفعله ,وخلو املانع من ذلك فالسنة تركه ,
وقد مثَّل – رمحه اهلل – باألذان لصالة العيدين  ,ملا أحدثه بعض األمراء  ,أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة.
وكذلك تقدمي اخلطبة على الصالة يف العيدين  ,ملا فعله بعض األمراء أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة .
فاملقتضي لتقدمي اخلطبة على صالة العيد كان موجوداً يف عهد رسول اهلل  واملانع معدوم  ,فلما مل
يفعله  دل على أنه حمد .
وبناء على ما مضى يقال:
أوالً :ال يسوغ اخلالف يف استعمال األشياء املباحة يف نشر الدعوة وتبليغ دين اهلل ال مل تكن يف عهد
الرسول  وال ميكنه اااذها يف زمانه وال زمن أصحابه رضي اهلل عنهم؛ لعدم القدرة يف ذلك الزمان على
إحداثها مثال ذلك :وسائل حفظ العلم ونقله كاألشرطة واألقراص ,وكاملذيا ووسائل البث املسموعة وغريها.
جدت يف زماهنم بعض الوسائل ال مل تكن من قبل :استعملوها وبيَّنوا جواز
فعلماؤنا رمحهم اهلل ملا ُو ْ
استخدامها يف اخلري بل نصوا على أهنا من نعم اهلل  ,انظر مثالً إىل كالمهم يف مسألة استخدام مكربات
الصوت يف املساجد فأف مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ( )3والعالمة عبدالرمحن السعدي ( ,)4واللجنة الدائمة
()7
لإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالعزيز بن باز ( , )5وكذلك العالمة حممد بن عثيمني ( )6رمحهم اهلل مجيعاً ,وغريهم
جبواز استعمال تلك املكربات.

( )1اقتضاء الصراط املستقيم (111/2و. )111
( )2اقتضاء الصراط املستقيم (. )114/2
( )3الفتاوى( . )127/2
( )4الفواكه الشهية ص. 221-224
( )5فتاوى اللجنة الدائمة( )17/1رقم الفتوى (. )4417
( )6الشرح املمتع (. )41/2
( )7ينظر  :تصحيح الدعاء ص , 828وأحكام األذان ص. 145
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فما كان هذا سبيله فال ينبغي اخلالف يف جوازه (. )1
ثانياً :ما ميكن أن يُتخذ يف عهد رسولنا  وعهد اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من الوسائل الدعوية
مع وجود املقتضي له وانتفاء املانع من اااذه ومع ذلك مل يعمله رسولنا  وال أصحابه رضي اهلل عنهم
فاااذه بعد ذلك يكون حمدثاً ,وهلذا أمثلة كثرية جداً .
وقد مضى ما ذكر اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل من تقدمي اخلطبة على الصالة يوم العيد ح يسمع الناس
اخلطبة ,حيث قال رمحه اهلل (:تقدمي اخلطبة على الصالة يف العيدين  ..ملا فعله بعض األمراء أنكره املسلمون
ألنه بدعة ,واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل مسا اخلطبة)(. )2
ثالثاً(:أننا نقطع بأن النيب َّ بني ألمته وسائل الدعوة ,سواء بالقول أو الفعل أو هبما ,إذ كيف يبني 
آداب قضاء احلاجة وحنو ذلك ,ويد وسائل الدعوة ال ال قيام لإلسالم إال هبا؟)(. )3
ويثيل األشخاص كان معروفاً يف زمانه  وقبل زمانه  قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل(:املالئكة جاءت
إلبراهيم عليه السالم يف صورة البشر  ..وامللك يثل ملرمي بشراً سوياً ,وكان جربيل عليه السالم يأيت النيب صلى
اهلل عليه وسلم يف صورة دحية الكليب ,ويف صورة أعرايب ,ويراهم الناس كذلك)(. )4
وكان املتمثل من املالئكة عليه السالم جاء للتعليم ,فالرسول  والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم عرفوا

التمثيل ,ومع ذلك مل يتخذوه وسيلة للدعوة إىل اهلل وال للتعليم وال سلكوا سبيله ح يرجع الناس إىل رهبم,
ومل يُنقل حرف واحد يف أن رسولنا  مثَّل ,أو أن أحد الصحابة رضي اهلل عنهم قام ممثال وعسداً لعمل
بالطريقة املعروفة ,مع قيام املقتضي وزوال املانع ,بل جاء عن رسولنا  النهي عن ذلك كما سيأيت بإذن اهلل,
فوت املؤمنني ما يقرهبم إىل رب
ورسولنا  قد أُويت احلكمة فهو ( حكيم ال يُ ْه يم ُل مصاحل الدين ,وال يُ ِّ
العاملني)(. )5
قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل(:ال ميكن ألحد أن يقول :إن التمثيل مصنو بأمر النيب  ,وأنه 
قد أمر بإدخاله يف وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل.

ومن كابر وزعم أنه مصنو بأمر النيب  ,وأن النيب  قد أمر بإدخاله يف وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل
فعليه إبراز األمر النبوي الذي ينص على ذلك ,ولن جيد إليه سبيالً)(. )6
() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6

ينظر :حكم االنتماء لبكر أبوزيد ص ,111ففيه حترير مفيد ,وكذلك :كتاب احلجج القوية لعبدالسالم بن برجس
ص .44
اقتضاء الصراط املستقيم(114/2و.)118
احلجج القوية ص.57
عمو الفتاوى(.)248/11
عمو الفتاوى(.)128/11
حتذير العاقل النبيل مما لفقه املبيحون للتمثيل ص.11
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فهذا كله يدل أن القول بأن التمثيل وسيلة دعوة قول حمد (ولو كان خرياً حيبه اهلل ,لسبقنا إليه
أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم ,فإهنم كفوا من بعدهم ,كما قالوا :اتبعوا وال تبتدعوا ,فقد كفيتم؛ فإهنم
رضي اهلل عنهم باخلري أعلم ,وعليه أحرص.
فمن ابتد شيئاً يتقرب به إىل اهلل ,ومل جيعله اهلل ورسوله قربة ,فقد شر يف الدين ما مل يأذن به اهلل{ .أ َْم
َهلُ ْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُ ْم يم َن الدِّي ين َما َملْ يَأْ َذ ْن بييه اللَّهُ} [سورة الشورى آية ,]21 :واستدرك على أصحاب رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأهنم مل يعلَ ُموا ما َعلي َمهُ ,أو أهنم مل يعملوا مبا علموا ,فلزمه استجهال السابقني

األولني ,من املهاجرين واألنصار ,أو تقصريهم يف العمل)(. )1
مث كيف يُسلك طريق إلرشاد الغاوين ,وسبيل هلداية الضالني مل يشرعه اهلل ,ومل يبحه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم؟ قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل(:معلوم أمنا يهدي اهلل به الضالني ,ويرشد به الغاوين ,ويتوب به
على العاصني ,ال بد أن يكون فيما بعث اهلل به رسوله من الكتاب والسنة وإال فإنه لو كان ما بعث اهلل به
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يكفي يف ذلك لكان دين الرسول ناقصا حمتاجا تتمة)(. )2
ويثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم ,وجتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف أعمال فنية إمنا تراد إلرشاد
الناس بسريهتم فيقتدوا هبم ,وهذه عني الدعوة إىل اهلل وإن مل يقصدها املمثل بنيته ,أو اطر على باله ,

واحلكم إمنا هو على العمل كما هو معروف.
إذ لو اقتصر على يثيل عرد أمور الدنيا من حر لألرض وزراعة وفالحة وجتارة وحنوها فليس لتخصيص
الصحابة رضي اهلل عنهم بتمثيلهم يف هذا األشياء ميزة عن التابعني يف تلك املسائل املتعلقة بالدنيا من احلر
والزر  ,فما وجه قصد الصحابة رضي اهلل عنهم؟
علماً أنه ال ميكن أن ينفك املمثل عن إبراز الصحابة رضي اهلل عنهم يف عال عبادهتم وطاعتهم وصربهم
وجهادهم وهذا كله دعوة ,فرجع األمر إىل ما مضى تقريره.
قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل (:فأما التمثيل الذي يفعله بعض الناس يف زماننا ويزعمون أنه من
وسائل الدعوة والتعليم املشروعة فليس مما أمر اهلل به يف كتابه وليس من هدي رسول اهلل  وال من عمل
الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان ,ومن خالف هدي رسول اهلل  وطريقة أصحابه يف الدعوة والتعليم فإنه
خيشى عليه أن يكون داخالًيف عموم قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ,فليحذر املؤمن الناصح
لنفسه أن يكون من أهل هذه اآلية وهو حيسب أنه من املهتدين)(. )3
( )1الدرر السنية(.)111/4
( )2عمو الفتاوى(.)124/11
( )3حتذير العاقل النبيل ص.24
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قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل (:وأما إن كانت بدعية  ,أي ( دينية ) على حد تعبريهم الفاسد  ,فكم
فيها من ثيَقلٍ يف العرض ,ومساجة يف األداء .
وهلذا فمن املشهور أن أكثر اخللق يُعرضون عنها إىل عالس لغو أخرى  ,وال لوم  ,إذ يسمعون ( سقط

املتا ) يقول بصوته التقليدي على خط ومهي ( أنا القاضي شريح )  ,ويرون ماجناً يقول ( أنا أمري املؤمنني
عمر بن اخلطاب )  ,نعوذ باهلل من عقول ال تستهجن ذلك)(. )1
فإن قال قائل :أنا ال أقصد الدعوة بل املقصود تسجيل األحدا  ,ونقل الوقائع؟
فيقال :اجلواب عن هذا اإليراد هو ما سيأيت يف املسألتني القادمتني ,وهذا أوان الشرو فيهما.

( )1التمثيل ص.44
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المسألة األولى
تمثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم.
واملراد به :تقليد أشكاهلم وأوصافهم واحملاكاة هلم يف لبسهم وكالمهم ومجيع شؤوهنم من مسكن ومركب
وطريقة أَ ْك ٍل وقتال وغريها.
حكمه :ال يشك من له أدىن إملام بالفقه أنه داخل يف احملرمات ,وأنه من اجلرائم اآلمثة ,يدل على ذلك
ما يلي:
 .1أن فيه تنقص لألنبياء عليهم الصالة والسالم ,وهذا ظاهر ِّبني من أوجه :
أ -كون املمثل يظهر نفسه أنه رسول اهلل -نسأل اهلل العافية -وأن الوحي يتنزل عليه ,وحياول احملاكاة يف
الصفات اخلْلقية واخلُلُقية ,فكل هذا فيه اعتداء على مقام النبوة فمن الذي مسح لك بالتمثيل,

تقمص شخصية الرسل عليهم الصالة والسالم؟!
وأذن لك يف ُّ
مث انظر -عافاك اهلل -كيف يتعامل بقية املمثلني معه؟ أيعاملونه وقت التمثيل على أنه رسول
من اهلل؟! أفيخاطبونه  :بيا رسول اهلل؟! أهذا جيوز؟ أليس هذا انتقاص ملقام النبوة؟
ب -ومن أوجه التَّ ُّنقص ملقام الرسل عليهم الصالة والسالم حال التمثيل :أن املمثل قد يُظهر حاالً

من األحوال ويصورها على وجه من األوجه ,ويكون من املشاهدين من يتنقص تلك احلالة ويزدريها,
وهو ال يتصور الزمان واملكان الذين فُعيل فيه ذلك الفعل ,فيكون املمثل سبباً ومشاركاً يف هذا اجلرم.
ت -أن التمثيل فيه إظهار للرسل عليهم الصالة والسالم مبظهر ليس بصحيح ال يف اللبس وال يف
اهليئة كهيئة اللحية والشعر وال يف طريقة الكالم وأسلوبه وال يف املسكن وال يف التعامل فضالً عن
صحة املشهد ,وهذا باب من أبواب الت ُّ
َّنقص ملقام األنبياء عليهم الصالة والسالم.
 لو صح املشهد وجنح التمثيل لكان فيه زعزعة ملكانة الرسل عليهم الصالة والسالم ,ولكثر كالمالناس يف أحواهلم  ,وال ارتبط يف أذهان الصبيان صور ملمثلني على أهنا صور األنبياء كذلك  ,وهذا
انتقاص ِّبني.
ج -من املعلوم أن الرسل عليهم الصالة والسالم له أزواج وأوالد قال اهلل تعاىل:

ﮋﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ

ﮊ وال ميكن يف كثري من األحوال أن يكمل املشهد إال مع الزوجة ,فمن العفيف الذي

حيب أن تُمثَّل زوجته؟! وتُظْ َهر أمام الناس كاشفة سافرة؟! فكيف مبنزلة أزواج الرسل املؤمنات؟
أليس هذا غاية يف االنتقاص واالعتداء؟
ح -على القول جبواز التمثيل -وال شك يف حرمته  -فإن صاحب احلق يف ذلك هم من تُ ُق ِّمصت
شخصياهتم ,فهل أُخذ أذن صاحب احلق يف يثيله أم اعتدي على حقه؟
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والشك أن من الظلم واالنتقاص لصاحب احلق عدم أخذ إذنه.
وأخذ اإلذن متعذر ,وعليه وال أحد ميلك النيابة يف إعطاء األذن ,وعليه فاملمثل قد انتقص صاحب
احلق حيث مل حيصل على اإلذن منه بل اعتدى عليه بال حق فوجب ردعه.
خ -أن الذين يقومون بالتمثيل ليسوا أهل علم وال صالح وال استقامة بل بعضهم قد يكون ليس على
دين الرسول الذي ميثله فضالً أن يكون على سنته ,ومن االنتقاص للرسل عليهم الصالة والسالم أن
السوقة بتمثيل رسل اهلل عليهم الصالة والسالم .
يقوم أمثال أولئك َ

إذ كيف ُميثِّل العربيد ساقط املروءة مردود الشهادة من كان معصوماً من النقص ,حمفوفاً بعناية اهلل؟!
كيف خيرج املمثِّل يف أكمل الصور يف املشهد الذي حياكي فيه أحد األنبياء!! مث يف مسلسل آخر خيرج
ممثالً للفسق والفجور عياذاً باهلل من حاهلم.
 .2عن عائشة رضي اهلل عنها عن رسولنا  قال(:ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا وكذا)(. )1
فع ْلت مثل فيعله ( , )2وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  (:ما أحب أين حكيت
فقوله(:حكيت) أي َ
أحداً) نكرة يف سياق النفي فتعم كل أنوا احملاكاة سواء كانت للتعليم أو املزاح أو اجلد  ,فرسولنا  كره
أن ميثل فعالً ألحد ,فهل جيسر املسلم أن يفعل ما كره رسولنا  بل ويستبيحه بل وجيعله وسيلة
للتعليم ومسلكاً للدعوة!
 .4أن مجلة من العلماء ذكروا أن الذي يلحن يف حديث الرسول  قد يدخل يف من يكذب على
الرسول  , فكيف باملمثل اجلاهل اللَّ َّحان يف قوله وفعله؟
قال األصمعي رمحه اهلل(:إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" ؛ ألنه مل يكن يلحن ,فمهما
رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه)(. )3
أن ( يثيل أنبياء اهلل يفتح أبواب التشكيك يف أحواهلم والكذب عليهم ,إذ ال ميكن أن يطابق حال
.8
املمثلني حال األنبياء يف أحواهلم وتصرفاهتم وما كانوا عليه -عليهم السالم -من مست وهيئة وهدي,
وقد يؤدي هؤالء املمثلون أدواراً غري مناسبة -سابقاً أو الحقاً-ينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك
النيب بصفات تلك الشخصيات ال مثلها ذلك املمثل)(. )4
() 1

() 2
() 3
() 4

أخرجه أمحد يف املسند برقم ( , )25151وأبوداود يف سننه كتاب األدب ,باب يف الغيبة  ,برقم ( )8475واللفظ له
 ,والرتمذي يف جامعه  ,كتاب صفة القيامة والرقائق والور برقم ( 2512و )2514وقال « :حديث حسن
صحيح» .
النهاية يف غريب األثر (حكا) ,وينظر :لسان العرب (حكي).
تأريخ دمشق(.)41/47
من قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف حكم يثيل األنبياء والصحابة.
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.5

أن يثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم وحماكاهتم فيه تشبه بالنصارى حيث إهنم كانوا يفعلون بعض
األمور يثيالً يزعمون أهنا حصلت لعيسى عليه السالم كما ذكر ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل (, )1
وقد جاءنا التحذير من أن نفعل فعلهم ,أو نقتدي بعملهم.

 .1أن (احملاكاة فيها إيذاء يف مجيع األحوال؛ إذ أن الطبا تنفر من مشاهدة من حياكيها ح يف مواطن
احملمدة  ,وكم يف هذا من هضم وإيذاء .
وإن عشاق اللهو من العظماء واملرتفني ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل من الناس  ,ولو يف مواطن
الشجاعة والكرم  ,فكيف هتدم حرمات قوم مضوا  ,وبقي علينا واجب النصرة هلم باإلسالم  ,فلننتصر
حلفظ حرمتهم  ,واإلبقاء على كرامتهم "وكل املسلم على املسلم حرام  ,دمه وماله وعرضه" )(. )2
 .7أن هذا الفعل على شناعته قد حوى حماذير كثرية من أشنعها الكذب يف يثيله كله ,والكذب من كبائر
الذنوب ,ومن خصال املنافقني,وهذا املمثل قد مجع الكذب الفعلي والقويل نسأل اهلل العافية.
ومن املعلوم أن الكذب ال يصلح ال يف جد وال هزل ,فكيف إذا ُربيط مبقام النبوة؟ قال اإلمام ابن تيمية
رمحه اهلل (:أما املتحد بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر  :فإنه عاص هلل ورسوله وقد
روى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  { :إن الذي حيد فيكذب
ليضحك القوم  :ويل له ويل له مث ويل له } ,وقد قال ابن مسعود  :إن الكذب ال يصلح يف جد وال
هزل وال يعد أحدكم صبيه شيئا مث ال ينجزه .
وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين  :فهو أشد تحريما من ذلك .

وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية ال تردعه عن ذلك)(. )3
ومن صور الكذب يف التمثيل ما يلي:



نسب املمثل؛ فينسب نفسه :فالن بن فالن ,وليس كذلك.



إظهار شخصيته بأنه صاحب طاعات  ,ومقبل على كل خري معف حليته ,أو أنه الشجا القوي ,أو



أنه احملد احلافظ أو أنه الطبيب أو القاضي أو اخلطيب واحلقيقة ليست كذلك.
(التظاهر باألمراض والعاهات ,أو اجلهل ,أو اخلبال وقد عُلي َم ُّ
ضده)( , )4فحني (يتظاهر بالعور والعمى

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5

اقتضاء الصراط املستقيم(.)547/1
التمثيل لبكر أبوزيد ص44و.48
عمو الفتاوى(.)251/42
إيقاف النبيل على حكم التمثيل ص.41
إيقاف النبيل ص.117

أو الشيخوخة والكرب ,أو العرج والشلل ,أو يصل بشعره شعراً آخر ,أو يضع على وجهه شعراً كأنه
حلية ,أو يطلي نفسه بالسواد)( , )5فكل هذا كذب وتغيري خللق اهلل.
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فالتمثيل(ال ينفك عن ( الكذب )  ,حبال يف الفعال  ,واألقوال  ,بل كم من ميني غموس  ,وزواج ,
وطالق  ..وكله اختالق .
والكذب أدوى األدواء  ,ويطبع املؤمن على كل شيء خال اخليانة والكذب ...
وإذا حرم اهلل شيئاً مثل الكذب  ,حرم ما بين عليه  ,وأوصل إليه  ,والتمثيل سبيل إليه  ,فيحوي من
الكذب ما تراه  ,فاهلل املستعان .
وعجيب  -واهلل  -أن يتهافت الناس على مشاهدة الكذب ومساعه )(. )1
وإن أشنع الكذب يف يثيل األنبياء عليهم الصالة والسالم :أن املمثل مهما أويت من احلرص واألناة
واإلتقان فإنه ال مفر من أن يزيد يف املشهد أو ينقص منه ,وهذا سيؤديه إىل الكذب على رسل اهلل عليهم
الصالة والسالم ,والكذب على رسل اهلل عليهم الصالة والسالم افرتاء على اهللﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ؟
مث (كيف ُميثَّل آدم أبو البشر وزوجه ومها يأكالن من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة
احلنطة؟ أم هي شجرة التني؟ أم هي النخلة؟. . .
وعلى أي حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة؟ وهل منثل اهلل تعاىل وقد نادامها :ﮋأَلَ ْم
أَ ْنهَ ُك َما ع َْن تِ ْل ُك َما ال َّش َج َر ِة َوأَقُلْ لَ ُك َما إِ َّن ال َّش ْيطَانَ لَ ُك َما َع ُد ٌّو ُمبِينﮊ ؟ ! أو نرتك يثيله تعاىل وهو
ركن يف الرواية ركني ؟ ! سبحانك سبحانك ,نعوذ بك من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر املبني ؟! !
وكيف ميثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف ميثل وقد وكز املصري فقتله؟ بل كيف ميثل وقد أحاط به
فرعون والسحرة ,ورماه فرعون بأنه مهني ,وال يكاد يبني؟ وكيف يثل العقدة ال طلب من اهلل أن حيلها من
لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة واملمثلني إذا أفلتت  -وال بد أن تفلت  -منهم فلتة مضحكة أو هازئة حينما
يتمثلون الرسولني وقد أخذ أحدمها برأس اآلخر وجره إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيري خللق اهلل الفطري ليطابق
هذا اخللق الصناعي وقد عملت فيه أدوات األصباغ والعالج عملها؟
وكيف ميثل يوسف الصديق وقد مهت به امرأة العزيز وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه؟ وما تفسري اهلم يف
لغة الفن؟
وكيف ميثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة ,وبالكهانة واجلنون تارة أخرى؟ بل كيف ميثلون
حينما كانوا يرعون الغنم " وما من نبي إال رعاها " ؟ بل كيف ميثلون وقد آذاهم املشركون ومل يستح بعضهم
أن يرمي القذر والنجس على خامت النبيني وهو يف الصالة والكفار يتضاحكون؟)(. )2
( )1التمثيل لبكر أبوزيد ص.41
( )2من قرار جلنة الفتوى باألزهر ,ينظر  :أحبا هيئة كبار العلماء (.)412-411/4
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مث لو كانت(التمثيلية جلانبني ,جانب الكافرين كفرعون وأيب جهل ومن على شاكلتهما ,وجانب املؤمنني
كموسى وحممد عليهما الصالة والسالم وأتباعهم  ,فإن من ميثِّل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم
فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم لألنبياء ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون ..إخل ,ويسفه
أحالم األنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأيب جهل
وأضراهبما مع األنبياء وأتباعهم ال على وجه احلكاية عنهم ,بل على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر
والضالل هذا إذا مل يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة ويزيده نكرا وهبتانا وإال كانت جرمية
التمثيل أشد وبالؤها أعظم ,وذلك مما يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه من الكفر ,وفساد اجملتمع ,ونقيصة األنبياء
والصاحلني)( , )1نسأل اهلل العافية.
وألجل ما مضى فقد قام العلماء يف هذا الزمان بالواجب عليهم ,وأصدروا القرارات والفتاوى ال حترم
وجترم ذلك الفعل ,وصاحوا من أقطار ش  ,وبيَّنوا املفاسد العظيمة ,واآلثار الضارة الناجتة عن
هذا العملِّ ,
تلك األعمال الضالة ,فجزاهم اهلل خرياً.
ومن تلك القرارات والفتاوى:
 .1قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية (. )2
.2
.4
.8
.5

قرار اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي (. )3
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة (. )4
عمع البحو اإلسالمية بالقاهرة (. )5
اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية (. )6

 .1جلنة الفتوى باألزهر ( , )7وغريها من اجملامع واللجان.
وقد أصدر اجملمع الفقهي قراراً آخر هذا نصه(:إن اجملم ع الفقه ي اإلسالم ي برابطة العامل اإلسالمي يف
دورته العشرين املنعق دة مبك ة املكرم ة  ,يف الفرتة من  24 11حمرم 1842ه ال يوافقها 21 25 :ديسمرب
 2111م الحظ استمرار بعض شركات اإلنتاج السينمائي يف إعداد أفالم ومسلسالت فيها يثيل أشخاص
األنبياء والصحابة فأصدر البيان التايل :تأكيداً لقرار اجملمع يف دورته الثامنة املنعقدة عام 1815ه الصادر يف
( )1فتاوى اللجنة الدائمة(.)211/4
( )2أحبا هيئة كبار العلماء(.)441/4
( )3أحبا هيئة كبار العلماء( ,)211/4وعمو فتاوى الشيخ ابن باز ( ,)818/1وفقه النوازل للجيزاين(.)414/8
( )4فقه النوازل للجيزاين( ,)421/8وأحكام فن التمثيل ص.141
( )5فقه النوازل(.)412/8
( )6فتاوى اللجنة الدائمة(217/4و.)214
( )7موجودة بنصها يف أحبا هيئة كبار العلماء(.)411/4
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هذا الشأن ,املتضمن حترمي تصوير النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم
والصحابة رضي اهلل عنهم ,ووجوب منع ذلك ,ونظراً الستمرار بعض شركات اإلنتاج السينمائي يف إخراج
أفالم ومسلسالت يثل أشخاص األنبياء والصحابة ,فإن اجملمع يؤكد على قراره السابق يف حترمي إنتاج هذه
األفالم واملسلسالت ,وتروجيها والدعاية هلا واقتنائها ومشاهدهتا واإلسهام فيها وعرضها يف القنوات ,ألن ذلك
قد يكون مدعاة إىل انتقاصهم واحلط من قدرهم وكرامتهم ,وذريعة إىل السخرية منهم ,واالستهزاء هبم ,وال
مربر ملن يدعي أن يف تلك املسلسالت التمثيلية واألفالم السينمائية التعرف عليهم وعلى سريهتم؛ ألن كتاب
اهلل قد كفى وشفى يف ذلك قال تعاىل ( :حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك ه ذا القرآن),
وقال تعاىل ( لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى ول كن تصديق الذي بني يديه
وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون) ,ويذكر اجملمع بقرار هيئة كبار العلماء ,وفتوى اللجنة الدائمة
للبحو العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية ,وفتوى عمع البحو اإلسالمية يف القاهرة ,وغريها من
اهليئات واجملامع اإلسالمية يف أقطار العامل الت ي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص األنبياء والرسل عليهم
السالم مما ال يدع مجاالً لالجتهادات الفردية).

وبعد هذا أقول كما قال القرايف رمحه اهلل (:واحلق ال يفوت اجلمهور غالباً ) (. )1

فهل يليق مبسلم يرجو اهلل والدار اآلخرة أن يرتك قول هؤالء العلماء الصادر عن اجتهاد مجاعي لقول
ضال وأمر حمد ؟!

( )1ينظر :الفروق (.)221/2
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المسألة الثانية
تمثيل الصحابة رضي اهلل عنهم.
احلكم :التحرمي؛ فال جيوز حبال من األحوال يثيل صحابة رسول اهلل  ورضي عنهم.
يدل لذلك ما مضى يف املسألة األوىل ,وملا يف التمثيل من انتقاص ملقامهم الكرمي ,واعتداء على حقهم ,وميكن
جعل ذلك يف نقاط:
 .1التنقص ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنهم وهذا أمر ظاهر  ,واألوجه ال
مضى ذكرها يف أن يثيل الرسل عليهم السالم يور احلط والتن ّقص من قدرهم هي األوجه ال تُورد
هنا :
فمن صور التنقص يف التمثيل:


إظهار الصحابة رضي اهلل عنهم مبظهر ليس بصحيح يف أحواهلم من هيئة وزمان ومكان وطريقة كالم,
ولو حاول هؤالء التمثيل والتقريب حلاهلم كما زعموا .



وكذلك زعزعة ملكانة الصحابة رضي اهلل عنهم ,وإثارة لكالم الناس فيهم  ,وربط لصور فسقة مارجني
يف أذهان الصبيان على أهنم صحابة ميامني ,وكفى بذلك تنقصاً.



ومن صور االنتقاص أن صاحب احلق يف ذلك هم الصحابة رضي اهلل عنهم  ,ومل تؤخذ أذن صاحب
الكف
احلق يف يثيله بل اعتدي على حقه ,وهذا ظلم وانتقاص له ,وأخذ اإلذن متعذر ,فلم يبق إال ّ



ومن صور التنقص يف يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم أن الذين يقومون بالتمثيل قد مجعوا من األمور

عن يثيلهم .

رد شهادهتم ,وسقوط عدالتهم ,فاملمثلون ليسوا أهالً إلمامة الناس يف صالهتم وليسوا
املنكرة ما يوجب ّ
أهل صالح واستقامة بل بعضهم قد يكون ليس على اإلسالم فضال أن يكون على السنة ,ومن
االنتقاص للصحابة رضي اهلل عنه أن يقوم أمثال أولئك بسرية الصحابة رضي اهلل عنهم .
إىل غري ذلك من صور التنقص للصحابة رضي اهلل عنهم وأرضاهم .
 .2أن التمثيل قد حوى كذباً ,والكذب ال جيوز ال يف جد وال يف هزل .
و ال يلزم يف نفي الكذب عن التمثيل علم امل ي
شاهد بذلك  ,كما ال يصح إجازة وصل الشعر ولو علم الناظر
ُ
أنه ليس حقيقياً.
كرت أوجه يف حترمي يثيل األنبياء
وقد مضى ذكر كيف كان التمثيل كذباً يف املسألة األوىل ,كما أنه ذُ ْ
عليهم السالم هي صاحلة أن تكون أوجه يف حترمي يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم فال داعي للتكرار.
ويضاف إىل ذلك أن كثرياً من القصص والوقائع املذكورة عن الصحابة رضي اهلل عنها ليست صحيحة بل قد
تكون خمتلقة ومن املعلوم أن نشر مثل تلك القصص ال جيوز فكيف بتمثيلها؟
وقد صدر قرارات وفتاوى يف حترمي وجترمي يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم منها:
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 .1قرار هيئة كبار العلماء ,وفيه ما نصه:
( قررت اهليئة باإلمجا ما يلي:
 - 1أن اهلل سبحا نه وتعاىل أثىن على الصحابة ,وبني منزلتهم العالية ,ومكانتهم الرفيعة .ويف إخراج
حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هلذا الثناء الذي أثىن اهلل تعاىل
عليهم به ,وتنزيل هلم من املكانة العالية ال جعلها اهلل هلم وأكرمهم هبا.
 - 2أن يثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية واالستهزاء به ,ويتواله أناس غالبا ليس
للصالح والتقوى مكان يف حياهتم العامة ,واألخالق اإلسالمية ,مع ما يقصده أرباب املسارح من
جعل ذلك وسيلة إىل الكسب املادي ,وأنه مهما حصل من التحفظ فيشتمل على الكذب
والغيبة ,كما يضع يثيل الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أنفس الناس وضعا مزريا ,فتتزعز الثقة
بأصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ,واف اهليبة ال يف نفوس املسلمني من املشاهدين,
وينفتح باب التشكيك على املسلمني يف دينهم ,واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد صلى اهلل
عليه وسلم ,ويتضمن ضرورة أن يقف أحد املمثلني موقف أيب جهل وأمثاله ,وجيري على لسانه
سب بالل وسب الرسول صلى اهلل عليه وسلم وما جاء به من اإلسالم ,وال شك أن هذا منكر,
وكما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني حنو عقيدهتم ,وكتاب رهبم ,وسنة نبيهم حممد صلى اهلل
عليه وسلم.
 - 4ما يقال من وجود مصلحة ,وهي :إظهار مكارم األخالق ,وحماسن اآلداب ,مع التحري
للحقيقة ,وضبط السرية ,وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة يف العربة
واالتعاظ -فهذا عرد فرض وتقدير ,فإن من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف أن هذا
النو من التمثيل يأباه واقع املمثلني ,ورواد التمثيل ,وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماهلم.
 - 8من القواعد املقررة يف الشريعة :أن ما كان مفسدة حمضة أو راجحة فإنه حمرم ,ويثيل الصحابة

.2

على تقدير وجود مصلحة فيه ,فمفسدته راجحة؛ فرعاية للمصلحة ,وسدا للذريعة ,وحفاظا على
كرامة أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم جيب منع ذلك)(. )1
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي وفيهُ (:مينع ذلك-أي التمثيل -يف حق الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فإن هلم
من شرف الصحبة واجلهاد مع رسول اهلل  والدفا عن الدين والنصح هلل ورسوله ودينه ومحل هذا
الدين والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم واحرتامهم وإجالهلم...لذا فإن اجمللس يقرر بأن تصوير أي
واحد من هؤالء حرام وال جيوز شرعاً وجيب منعه)(. )2

( )1أحبا هيئة كبار العلماء(.)441-424/4
( )2فقه النوازل للجيزاين( ,)421/8وينظر :أحبا هيئة كبار العلماء(.)211/4
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.4

فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ,ومما جاء فيها (:يثيل الصحابة أو أحد منهم ممنو ؛ ملا فيه من االمتهان
هلم واالستخفاف هبم وتعريضهم للنيل منهم ,وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من املفاسد أرجح,
وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنو ) (. )1

تبني جرمية يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ,وتوضح حرمة ذلك الفعل
وغري من الفتاوى والقرارات ال ِّ
املشني.

( )1فتاوى اللجنة الدائمة( ,)712/1وللفائدة ينظر:فتاوى اللجنة(.)214/21
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الخاتمة

بعد محد اهلل على إعانته ,والشكر له على توفيقه ,فإن خالصة البحث مايلي:
 .1بيان أن املنهاج النبوي يف الدعوة إىل اهلل منهج توقيفي ال يصح فيه اإلحدا .
.2
.4

تقمص الشخصيات
حاول الباحث إيضاح أن من سلك سبيل يثيل األشخاص  ,وطريق ُّ
إلصالح الناس أو لتعليمهم قد وقع يف احملذور  ,وارتكب ما كرهه رسولنا . 
قد توافرت األسباب ,واجتمعت املفاسد ال تقضي بتحرمي يثيل األنبياء والرسل عليهم

الصالة والسالم ,وأن القول بإباحة يثيلهم قول حمد وتشبُّه بالنصارى.
ُ .8ختم البحث مبسألة يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم وأن هذا الفعل مستلزم لتنقُّصهم ,واحلط
من مكانتهم ,كما أنه اعتداء عليهم  ,وخبس حلقهم.
لذا فإن من النصيحة لكل مسلم تقوى اهلل واحلذر من عقابه ,وأنه على والة األمر األخذ على أيدي
شرهم عن األحياء واألموات ,ومنع وسائل اإلعالم التعاون معهم ,وأن يثيل األنبياء أو
كف ِّ
السفهاء وزجرهم و ّ
الصحابة مصيبة عظيمة ,وجرم خطري  ,وإذا وقع فال جيوز نشره وال تروجيه وال إذاعته وال مشاهدته وجيب
األخذ على يد القائمني عليه  ,وكفهم ومنعهم من هذا املنكر ,أسأل اهلل أن يصلح حال املسلمني  ,وأن يوقظ
الغافلني  ,وأن يأخذ بأيديهم ملا فيه عز اإلسالم وصالح للمسلمني ,واحلمد هلل رب العاملني.

18

مسودة قرار

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ,والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
قرار :بشأن تجسيد األنبياء والصحابة في األعمال الفنية

إن علس عمع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤيره احلادية والعشرين يف رحاب جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية بالرياض من 1845/1/ -15ه املوافق 2114 /11/ -14م
بعد اطالعه على البحو الواردة إىل اجملمع خبصوص موضو  (:جتسيد األنبياء والصحابة يف األعمال
الفنية) ,وبعد استماعه إىل املناقشات ال دارت حوله ,قرر ما يلي:
أوالً :أن التمثيل قد أخربنا رسولنا  ب ُك ْرهه له ولو أعطي عليه كذا وكذا ففي احلديث الذي رواه
اإلمام أمحد وأبوداود والرتمذي وصححه أن رسولنا  قال (:ما أحب أين حكيت أحداً وأن يل كذا وكذا).
ثانياً :أن منزلة الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ومنزلة الصحابة رضي اهلل عنهم منزلة عظيمة ال

التعرض هلا بأي شكل من األشكال إال على وجه التعظيم والتوقري والتقدير .
جيوز ُّ

ثالثاً :أن األعمال التمثيلية واألفعال التجسيدية ال يراد منها يثيل الرسل عليهم الصالة السالم يف
اهليئة وامللبس والشكل واملسكن واملأكل وغريها ,فيه انتقاص هلم ,وحط لقدرهم  ,كما أنه سبيل للكذب
وجترأ على مكانتهم ,وإضعاف الحرتامهم ,كما فيه إثارة لكالم كثري من الناس عليهم وتقييم ما يرونه
عليهمُّ ,
من حركات وأفعال تنسب للرسل عليهم السالم ,كما أنه ذريعة للسخرية منهم ,ويصدق هذا على يثيل
الصحابة رضي اهلل عنهم.
رابعاً :حيرم يثيل األنبياء عليهم الصالة و السالم وكذلك يثيل الصحابة رضي اهلل عنهم ملا فيه من
حماذير كثرية وهذا العمل حمتو على مفاسد عظيمة ,مث ال توجد مصلحة تدعو للقيام بتلك األعمال ,وعلى
فرض وجود مصلحة فإن تفويتها ال يضر أبداً .
ويوصي مبا يلي:
أوالً :السعي على مستوى احلكومات اإلسالمية ملنع تلك األعمال ,وإتالف ما متَّ عمله واألخذ على
شرهم عن األحياء واألموات.
كف ِّ
أيدي السفهاء وزجرهم و ّ
ثانياً :حث وسائل اإلعالم جبميع أصنافها على قطع التعاون مع من ميارس تلك األفعال ,وتبيني أن
يثيل األنبياء أو الصحابة مصيبة عظيمة ,وجرم خطري ونشر ذلك يف مجيع الوسائل ,وبيان أنه ال جيوز نشر
تلك األفعال وال تروجيها وال إذاعتها وال مشاهدهتا حفظاً جلناب األنبياء عليهم الصالة والسالم ,ومحاية ملكانة

الصحابة رضي اهلل عنهم.

واهلل أعلم.

19

فهرس المراجع

.1

أحبا هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ,إعداد/األمانة العامة هليئة كب ار العلم اء ,طب ع ونش ر:
رئاسة إدارة البحو العلمية واإلفتاء  ,ط1821 ,1ه .

.2

أحك ام ف ن التمثي ل يف الفق ه اإلس المي ,ت /حمم د ب ن موس ى ال دايل ,ط1844 ,2ه  ,مكتب ة الرش د,
الرياض.
أحكام األذان والنداء واإلقامة :إعداد سامي احلازمي  ,ط1825 ,1ه  ,دار ابن اجلوزي.

.8
.5
.1

إعالم املوقعني عن رب العاملني لشمس الدين ابن قيم اجلوزية ,ت /حممد حميي الدين عبداحلميد.
اقتضاء الصراط املستقيم  :البن تيمية  ,حتقيق ناصر العقل  ,ط1811 ,2ه  ,دار إشبيليا .
إيقاف النبيل على حكم التمثيل ,ت /عبدالسالم العبدالكرمي ,ط1814 ,2ه  ,دار أه ل احل ديث ,دار
العاصمة الرياض.

.7
.4

بدائع الفوائد لشمس الدين ابن قيم اجلوزية ,ت/علي عمران ,ط1827 ,2ه  ,دار عامل الفوائد ,مكة.
تأريخ مدينة دمشق وذك ر فض لها وتس مية م ن حله ا م ن األماث ل  :أليب القاس م عل ي ب ن عس اكر  ,ت/
حمب الدين عمر العمري 1115م ,دار الفكر ,بريوت .

.4

 .1حتذير العاقل النبيل مما لفقه املبيحون للتمثيل ,ت /محود بن عبداهلل التوجيري.
 .11تصحيح الدعاء  :تأليف بكر بن عبداهلل أبوزيد  ,دار العاصمة للنشر والتوزيع ,الرياض .
 .11التمثيل  :تأليف /بكر أبو زيد  ,ط1811 ,1ه  ,دار الراية ,الرياض.
 .12ج امع الرتم ذي (س نن الرتم ذي) :تص نيف حمم د ب ن عيس ى الرتم ذي ,حك م عل ى أحاديث ه/حمم د ناص ر
الدين األلباين  ,اعتناء مشهور آل سلمان  ,ط , 1مكتبة املعارف.
 .14احلج ج القوي ة عل ى أن وس ائل ال دعوة توقيفي ة  :ت أليف /عبدالس الم العب دالكرمي ,ط1815 ,2ه  ,دار
السلف ,الرياض.
 .18حك م االنتم اء إىل الف رق واألح زاب واجلماع ات اإلس المية :ت أليف /بك ر أبوزي د ,ط1811 ,2ه  ,دار
ابن اجلوزي ,الرياض.
 .15الدرر السنية يف األجوبة النجدية ,مجع  /عبدالرمحن بن قاسم ,ط1811 ,5ه .
 .11ذم التأويل :لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ,ت /ب در الب در  ,ط1811 ,1ه  ,ال دار الس لفية ,
الكويت .
 .17سنن أيب داود  :تصنيف سليمان السجستاين  ,حكم على أحاديثه حممد ناصر ال دين األلب اين  ,اعتن اء
مشهور آل سلمان  ,ط ,1مكتبة املعارف .
 .14شرح العقيدة األصفهانية :لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,ت/حسني حممد خملوف ,دار الكتب اإلسالمية .
 .11الشرح املمتع على زاد املستقنع  :حملمد بن عثيمني  ,حققه هاين احلاج ,املكتبة التوفيقية  ,القاهرة .
21

 .21صحيح البخاري املسمى  :باجلامع الصحيح من أم ور الرس ول وس ننه وأيام ه ,تص نيف اإلم ام احل افظ أيب
عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري  ,اعتىن به أبوصهيب الكرمي  ,بيت األفكار الدولية 1811 ,ه .
 .21ص حيح مس لم  :تص نيف اإلم ام احل افظ أيب احلس ني مس لم ب ن احلج اج  ,اعت ىن ب ه أبوص هيب الكرم ي ,
بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع 1811 ,ه .
 .22طبقات احلنابلة :أليب احلسني حممد بن أيب يعلى ,ت/د .عبدالرمحن العثيم ني1811 ,ه  ,األمان ة العام ة
لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة.
 .24فت اوى اللجن ة الدائم ة  :مج ع وترتي ب أمح د ال دويا  ,طب ع رئاس ة إدارة البح و العلمي ة  ,ط-1
1825ه .
 .28فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم  :مجع وترتيب حممد بن قاسم.
 .25الفروق  :لشهاب الدين القرايف ,ت /عمر القيام ,ط1828 ,1ه  ,مؤسسة الرسالة.
 .21فقه النوازل :تأليف /حممد اجليزاين ,ط1827 ,2ه  ,دار ابن اجلوزي ,الرياض.
 .27الفواك ه الش هية يف اخلط ب املنربي ة  :لعب دالرمحن الس عدي  ,اعت ىن ب ه احل ازمي  ,دار الش ريف  ,ط-1
1828ه .
 .24عمو فتاوى ابن تيمية  :مجع  :عبد الرمحن بن قاسم  ,طبعة عمع امللك فهد1825 ,ه .
 .21عم و فت اوى ومق االت متنوع ة :للش يخ عب دالعزيز ب ن ب از رمح ه اهلل ,مج ع د .حمم د ب ن س عد الش ويعر ,
حتت إشراف رئاسة إدارة البحو العلمية واإلفتاء  ,ط1821-4ه .
 .41خمتص ر الفت اوى املص رية لش يخ اإلس الم اب ن تيمي ة  :ص ححه وعل ق علي ه حمم د الفق ي  ,دار التق وى
1811ه .
 .41املس تدرك عل ى عم و الفت اوى  :لش يخ اإلس الم اب ن تيمي ة ,مج ع /حمم د
1814ه .

اب ن قاس م ,ط,1

 .42مس ند اإلم ام أمح د  :إلم ام الس نة أمح د ب ن حنب ل ,أش رف علي ه د .عب داهلل الرتك ي ,ط1821 ,1ه ,
مؤسسة الرسالة ,بريوت .
 .44منهاج السنة لإلمام أمح د اب ن تيمي ة  ,ت /حمم د رش اد س امل ,ط1811 ,2ه  ,جامع ة اإلم ام حمم د ب ن
سعود اإلسالمية.
 .48النهاي ة يف غري ب احل ديث واألث ر  :الب ن األث ري  ,أش رف علي ه عل ي ب ن عبداحلمي د  ,ط1821 ,1ه ,
دار ابن اجلوزي .

21

