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متثيل الصحابة بني املنع واإلجازة 

وأثر فقه املوازنات يف هذه النازلة 

.عنود محمد عبد المحسن الخضیري : اسم الباحث 

.الفقھ وأصولھ : التخصص 

.أستاذ مساعد : الدرجة العلمیة 

.جامعة الدمام : الجھة 
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السيرة الذاتية
.عنود محمد عبد المحسن الخضيري : االسم 

.الفقه وأصوله : التخصص 
.جامعة الدمام : الجهة 

.التدارك في العبادات : عنوان رسالة الماجستير 
.بن الملقن خالصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي أل: عنون رسالة الدكتوراه 

:أهم األبحاث المنشورة 
جامعة القصيم –ضوابط الفتوى من الناحية الفقهية والسياسة الشرعية -١
الملتقى الدولي بدار الثقافة بالجزائر  –مفهوم كفالة اليتيم بين التأصيل والتطبيق -٢

: المشاركة في بعض الدورات والمؤتمرات والمنتديات العلمية منها 
.اتيجية النجاح واإلنجاز استر-١
.أسس التقويم واالعتماد األكاديمي -٢
.التقنيات والتطبيقات الحديثة في التعليم -٣
.استراتيجيات القياس والتقويم -٤
.دمج مهارات التفكير في المنهج -٥
.استخدام البالك بورد -٦
.منتدى أخالقيات المهنة في عصر العولمة -٧
.لريادة ملتقى مضمار ا-٨
.ملتقى المؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي -٩

.ملتقى العمل التطوعي -١٠
.مؤتمر اإلسالم والسالم -١١
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ملخص البحث 

انتھم  م مك ھ عظ صحابة واستعرضت فی ل ال درجت في ھذا البحث إلى الحدیث عن الرأي السدید لتمثی
ذا من خالل أحادیث الرسول الكریم صلى ت ھ ى أھمی م أشرت إل سلف ، ث وال ال هللا علیھ وسلم ، وأق

ى  دیني عل وم وال ھ العم ى وج ل عل شرعي للتمثی م ال ت تأصیل الحك اره ، وبین الموضوع وسبب اختی
یھم ،  رد عل زین وال ھ والمجی ًالخصوص ، كما تناولت حكم تمثیل الصحابة مستعرضة أدلة المانعین ل

م ثم ذكرت المفاسد المترتبة على ت ة ث ذه النازل مثیل الصحابة ، وأشرت إلى دور فقھ الموازنات في ھ
. ختمت البحث ببعض النتائج والتوصیات 

:أما النتائج فھي 

ة ، -١ زلتھم العالی ك لمن اة ذل كال ؛ لمناف ن األش كل م أي ش صحابة ب ن ال د م ل أي واح وز تمثی ال یج
.ًوثناء هللا علیھم ، وسدا لذریعة اإلستھانة بھم 

ا ا-٢ د منھ ق : لصحابة لھم خصائص ال یشاركھم فیھا أح والھم تطبی الھم وأق دین وأفع ة ال م حمل أنھ
.للشریعة وفي تمثیلھم امتھان لھم وتقلیل من شأنھم ولما یحملون 

ة -٣ ي المملك اء ف ار العلم ن كب صادرة م اوى ال م الفت الف لمعظ صیاتھم مخ سید شخ یلھم وتج تمث
.لشریعة والتشكیك في مصدرھا وخارجھا ، وفیھ تقویض لدعائم ا

:أما التوصیات فھي 

ة -١ وازل األم الحرص على المطالبة بالفتوى الجماعیة ، والبعد عن الفتوى الفردیة ألي نازلة من ن
.

تفعیل دور علمائنا الكرام وأن ال یقتصر دورھم على إصدار الفتاوى فقط دون السعي لتنفیذ ما -٢
سائل التي تقدح فیھم وتجسد صورھم ، وإصدار نظام یمنع من القیام منع جمیع الو: فیھا ، ومنھا 

.بإنتاج ھذه األعمال 
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بســــم هللا الرحمن الرحیم 

المقدمة 

. الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده 

ل  ي تمثی ر وھ صرنا الحاض ي ع ة ف ت باألم ة حل ة وفتن ن نازل دیث ع ث الح ذا البح ي ھ أتناول ف س
را -رضوان  هللا علیھم -ابة الصح ا ؛ نظ شرعي عنھ م ال ع الحك م تفری سألة ث ا تأصیل الم ًمما یلزمن

. للجدل الكبیر وتداول الفتوى حول حكم تمثیلھم 

فنحن نعلم ما ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من المكانة العلیا في اإلسالم بحكم معاصرتھم 
والھم للرسول صلى هللا علیھ وسلم وقیامھ م بواجب نصرتھ ومواالتھ والتفاني في سبیل هللا ببذلھم أم

اس . وأوالدھم ونفوسھم  ى الن م أتق ا ، وأنھ ة وخیارھ ذه األم م صفوة ھ وقد اتفق أھل العلم على أنھ
ھ  د : (وأفضلھم بعد األنبیاء ، وأن هللا شرفھم بصحبة رسولھ وأثنى علیھم في كتابھ الكریم بقول ٌمحم َّ َ ُ

ِرسول هللا َّ ُ ُ ن هللا َ ون فضال ِم ا سجدا یبتغ راھم ركع نھمۖ  ت اء بی ار رحم ى الكف داء عل ھ أِش ِذین مع ِۚ وال َّ َ َ ً ُ َّ ًَ ُ ْ َ َّْ ْ َ َّ ُ ً ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ ََّ َّ َ َ ُْ ْ ِ َ ُ
ًورضوانا ۖ  َ ْ َِ) (١ . (

رء  شتریھا الم ضاعة ی ن ب م یك ل من ھب ودب ، ول ا ك صة ینالھ صحبة سلعة رخی ّولم یكن شرف ال ّ
صحبة بثمن بخس ، ا ال ده ، وإنم ن عن د م ة أو جھ ا بحیل أو یحصلھا بقوة في ساعده ، أو یحظى بھ

ًكانت منصبا لم ینلھ إال من كتبھ هللا لھ وجعلھ أھال لذلك  ذلك . ً ّوقد صرح النبي صلى هللا علیھ وسلم ب
ال  سھ فق ي م: " نف ار ل لین ، واخت ین والمرس وى النبی المین س ى الع حابي عل ار أص ن إن هللا اخت

م : أصحابي أربعة یعني  ي أصحابي كلھ ال ف م أصحابي وق ا ، جعلھ ان ، وعلی ر ، وعثم ًأبا بكر وعم
ر  ال )  . ٢" (خی ھ ق ي هللا عن د هللا رض ن عب ابر ب ن ج اري ع حیح البخ ي ص عید : وف و س دثنا أب ح

ال –رضي هللا عنھ -الخدري  ھ وسلم : ق ال رسول هللا صلى هللا علی اس زم: " ق ى الن أتي عل ان ی
ون : فیغزوا فئام من الناس فیقال  أتي : ھل فیكم من صاحب رسول هللا ؟ فیقول م ی م ث تح لھ م فیف نع

َھل فیكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول هللا : على الناس زمان فیغزوا فئام من الناس فیقال  َ َ َ
ي سع)  . ٣" (نعم فیفتح لھم : فیقولون  رة وأب ي ھری ضا عن أب ید الخدري ًوفي صحیح البخاري أی

و أن أحدكم : " أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال في شأن بعض أصحابھ رضوان هللا علیھم  ول
) ٤"(ًأنفق مثل أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم وال نصیفھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩سورة الفتح آیة ) ١(
: وقال الحافظ الھیثمي ) ١٠/١٦(انظر مجمع الزوائد . عن جابر بسند صحیح أخرجھ البزار) ٢(

ال تسبوا أصحاب محمد : "وكان ابن عمریقول . رواه البزار ورجالھ ثقات وفي بعضھم خالف 
/ ١انظر فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل جـ " فلمقام أحدھم ساعة خیر من عمل أحدكم عمره 

١/١، االستیعاب جـ ٤٨/٦٠
في كتاب فضائل الصحابة ، باب أصحاب النبي ٣/١٣٣٤/١٣٣٥صحیح البخاري  جـ : انظر) ٣(

. صلى هللا علیھ وسلم 
جـ ......" لو كنت :" صحیح البخاري كتاب المناقب باب قول النبي صلى هللا علیھ وسلم : انظر ) ٤(
) . ٢٥٤٠(، ومسلم رقم )٣٤٧٠(رقم ٣/١٣٤٣
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ًمن كان متأسیا فلیتأس بأصحاب رسول هللا صلى هللا : " بد هللا بن مسعود وروى اإلمام أحمد عن ع
وم  ًعلیھ وسلم فإنھم أبر ھذه األمة قلوبا وأعمقھا علما ، وأقلھا تكلفا وأقومھا ھدیا وأحسنھا حاال ، ق ً ً ً ً

ى ا انوا عل إنھم ك ارھم ف وا آث ضلھم واتبع م ف اعرفوا لھ ھ ف دي اختارھم هللا لصحبة نبیھ وإقامة دین لھ
ستقیم  ضا ) . ١"(الم لم أی ھ وس لى هللا علی ول هللا ص ال رس ذوھم : " ًوق حابي ال تتخ ي أص هللا هللا ف

د  ي فق ن آذان ي وم د آذان م فق ن آذاھ ًغرضا بعدي من أحبھم فقد أحبني ومن أبغضھم فقد أبغضني وم
م ومن نظر ف: " وقال ابن تیمیة ) . ٢"(آذى هللا ، ومن آذى هللا فیوشك أن یأخذه  وم بعل ي سیرة الق

ون  ان وال یك اء ال ك د األنبی ق بع ر الخل م خی ًوبصیرة وما من هللا بھ علیھم من الفضائل علِم یقینا أنھ َ َ ّ
ام ) . ٣"(مثلھم ، وأنھم الصفوة من قرون ھذه األمة التي ھي خیر األمم وأكرمھا على هللا  وقال اإلم

ھ هللا(أحمد  ذكر شیئا م) : رحم د أن ی ب وال ًال یجوز ألح نھم بعی د م ى أح ن عل ساویھم وال یطع ن م
) . ٤(نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تعذیبھ وعقوبتھ 

ي  تھم ف انتھم وقیم راز لمك وھم ، وإب ب نح وامن الح ارة لك ي إال إث ا ھ صحابة م ن ال ة ع ذه المقدم ھ
م وتشبیھھم بغیرھم والواجب علینا بعد ھذا كلھ أن نمسك عن الخوض في الصحابة بتمثیلھ. اإلسالم 

م  فأولئك قوم صحبوا النبي صلى هللا علیھ وسلم وذنبھم مغفور ، وما أخطأوا فیھ كان عن اجتھاد وھ
ھ أجران  ھ أجر، ومصیب ل ین مخطئ ل ا ب ادھم م ة . مأجورون على اجتھ ات رفع م موجب ن أعظ وم

) . ٥(ومكانة الصحابة أن هللا زكاھم في غیر موضع من القرآن 
صحابة وال یخفى عل ل لشخصیات ال ًینا رأي ھیئة كبار العلماء الذي جاء صریحا في عدم جواز التمثی

ة أو –ولكن ھناك من أفتى بالجواز –ومن باب أولى الرسول األعظم .  وى فردی ر فت َفھو وإن اعتب ِ ُ
ًرأیا شخصیا  ل ولكنھ أثار ضجة كبیرة أخذ بھ من أراد أن یبرر عملھ  في تألیف أو إخراج أو -ً تمثی

. لشخصیات الصحابة 
ومن أجل ھذا وذاك أردت أن نفترش المسألة بكل جوانبھا وعمقھا جامعین آلراء كل من قال بالجواز 

. وعدمھ ، ومرجحین لما ھو أولى وأقوى منھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٤/ ١جـ : شرح السفارییني للدرة المضیة )١(
ًّأخرجھ الترمذي في سننھ كتاب المناقب باب فیمن سب أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم )٢(

واإلمام ٣٨٦٢رقم ٦٥٣/ ٥حدیث حسن غریب ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ جـ : وقال 
٥٥-٥/٥٤جـ -٤/٨٧أحمد في مسنده  جـ 

الة لإلمام ابن أبي زید لألمین ، شرح مقدمة الرس٢٢/ ١جـ : انظر العقیدة الواسطیة )٣(
١٩الحاج ص 

١٠٥٧/ ٣جـ : الصارم المسلول )٤(
١٨، الفتح آیة ١٦، األحقاف آیة ١٠، الحدید آیة ١٠٠انظر على سبیل المثال التوبة آیة )٥(

. ، وغیرھا كثیر ٢٩–
: أهمیة الموضوع 

. إظھار كمال الشریعة وقدرتھا على استیعاب كافة المستجدات والحوادث -١
الرغبة في المساھمة بجھد یسیر إلبعاد النقص واالستھانة بصحابة رسول هللا صلى هللا -٢

علیھ وسلم ، واستجالء كل ما یشكك المسلمین في عقائدھم ویذھب عن أذھانھم عظمة 
.الصحابة وتمجیدھم 

إبراز الحاجة إلى فقھ الموازنات ، وأنھ المنھج األمثل إلزالة التعارض بین المصالح -٣
.  فاسد والم
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: سبب اختیار الموضوع 
تشتت آراء الناس حول الحكم الشرعي لتمثیل الصحابة وعدم اتضاح الرؤیة للجواز -١

. وعدمھ 
ما تنوء بھ منطقتنا من فتن ومنازعات وإثارة للجدل والنقد والتعلیق حول ھذه الشخصیات -٢

ئف ، وما أحوجنا إلى ُّالكریمة وممثلیھا وما یؤدي إلیھ من التھاب المشاعر وتخرب الطوا
. األمن واالستقرار وإطفاء الفتن 

: خطة البحث 
. تشتمل على مقدمة ومبحثین وخاتمة 

: تأصیل الحكم الشرعي للتمثیل ، ویقع في ثالثة مطالب :  المبحث األول -
. تعریف التمثیل : المطلب األول -
. حكم التمثیل على وجھ العموم : المطلب الثاني -
. حكم التمثیل الدیني : ثالث المطلب ال-
: حكم تمثیل الصحابة ویشتمل على أربعة مطالب : المبحث الثاني -
. أدلة المانعین لتمثیل الصحابة : المطلب األول -
. شبھ المجیزین لتمثیل الصحابة والرد علیھم : المطلب الثاني -
. مفاسد تمثیل الصحابة : المطلب الثالث -
. موازنات ودوره في نازلة تمثیل الصحابة فقھ ال: المطلب الرابع -

املبحث األول
تأصيل احلكم الشرعي للتمثيل 

مع أن الجزء األساس في ھذا البحث یتمثل في تأصیل الحكم الشرعي لتمثیل الصحابة ، إال أنھ لوحظ 
وھي عند استعراض الجھود السابقة أن ھناك حقائق أساسیة یرتكز علیھا البحث وال یستقیم دونھا ،

ون –أن لم تكن فاصلة –موضع نقاش وتساؤل ، وال بد من الوصول فیھا إلى صیغة  ل تك ى األق فعل
ومن ھذه الحقائق ما یتعلق بتعریف التمثیل ، وحكمھ على وجھ العموم ، والدیني منھ على . مرضیة 

. وجھ الخصوص 





َمث( ) ١(قال ابن فارس : في اللغة  المیم والثاء والالم أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء ) ل َ
ّومثل الشيء بالشيء سواه . ْللشيء ، وھذا ِمثل ھذا أي نظیره ، والمثل والمثال في معنى واحد  ُِّ

) ٢(. ّوشبھھ ، ومثل لھ الشيء إذا صور لھ مثالھ بالكتابة أو غیرھا 
یل بمعنى واحد ، یقول العالمة بكر أبو زید رحمھ والمحاكاة والتمث. )٣(والتمثیل ذكر مماثل للشيء 

یكون التمثیل حقیقة بتمثیل معین ، فھذا محاكاة .. أو : هللا في رسالتھ الجامعة والمانعة في التمثیل 
. ، والمحاكاة منھي عنھا بإطالق 

ب ال د أن كت ستخدم اآلن نج اه الم ر بمعن ا المعاص ي وقتن ل ف ى التمثی ر إل ا أن ننظ م وإذا أردن ة ل لغ
ر  ل المعاص ى التمثی ون معن ر ، فیك وي والمعاص ین اللغ رب ب ستطیع أن نق ھ ن ھ ، وعلی رض ل : تتع

یم . محاكاة لحدث تاریخي ما في تمثیل  رة بتنظ صدا للعب الي ق ي أو خی اة شخص آلخر حقیق ًأو محاك



-١٥١٥-

ي ما ھو ضابط للتم) ٥(وفي المعجم الوسیط ) ٤(مسبق أمام جمھور من الناس حظروا لرؤیتھ  ثیل ف
ا : االصطالح  ا أو مختلف ا حقیقی ًھو عمل فني منثور أو منظوم ، یؤلف على قواعد خاصة لیمثل حادث ً ً

. ًقصدا للعبرة 
صرا  ضھم مخت ھ بع صادقة ( ًوعرف ة ال ھ الكذب سرحیة . ) ٦()أن ھ أداء األدوار الم رف بأن ا ع ِّكم

صیة  ھ . ) ٧(التشخی ادٍث متحق: وبأن اس لح ن الن ة م ل طائف دود تمثی ن ح رج ع ل ال یخ ق أو متخی
) . ٨(الحقیقة أو اإلمكان 

اة لشخصیة  و القمص والتجسید أو المحاك ي أال وھ ل الحقیق ى التمثی ى معن ق عل اریف تتف فھذه التع
. تاریخیة لھا وزنھا وأھمیتھا في زمن سابق على أرض الواقع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٨٩/ ٤لسان العرب جـ ) ٢(٢٩٦/ ٥جـ : معجم مقاییس اللغة )١(
١٠٢/ ١شرح العقیدة الواسطیة البن عثیمین جـ )٣(
، موسوعة أحسن الكالم في ٢٠لعبد السالم بن برجس ص : إیقاف النبیل على حكم التمثیل )٤(

٦٦٧،٦٦٦/ ٧جـ للشیخ عطیة صقر) : حكم التمثیل واحترافھ ( الفتاوى واألحكام 
وھذا معناه أن یصدق الكاذب كذبتھ فیستطیع إتقانھا ) ٦.                     (١٠/ ٣جـ )٥(

.وھو ما یسمى في مجال التمثیل بالتقمص 
٢٨٦حكم ممارسة الفن لصالح الغزالي ص ) ٨(٧٨المعجم األدبي ص ) ٧(





شرعیة ، ات ود ال ن القی ل م ات ، المتحل رن بالمحرم ل المقت ة التمثی ى حرم م عل ل العل ق أھ ف
ر  ذي لألسف أكث اس وال ین الن المتضمن بث الفجور والمجون ، واالنحرافات الفكریة والخلقیة ب

ما یعرض اآلن في القنوات الفضائیة 

وا) ١(لكنھم اختلفوا في حكم التمثیل  ھ من حیث ھو بغض النظرعن محت صل ب ا ات نھم . ه وم فم
ویجري  ود الت د وحم و زی –من یرى تحریمھ ، منھم المشایخ األفاضل ابن باز واأللباني وبكر أب

. والشیخ صالح الفوزان حفظھ هللا تعالى -رحمھم هللا 

ن ) ٢(ومجموعة أخرى ترى جواز التمثیل  د واب ن حمی ع واب ن منی د رشید رضا واب نھم محم م
. جبرین 

:) ٣(ئلون بالتحریم باآلتي استدل القا
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ا -١ ا تقرب ون بھ صرانیة ، یقوم سة الن ة ، والكنی ة الیونانی ًأن التمثیل شعیرة من شعائر الوثنی

ررة أن  د المق ن القواع ادة ، وم دا وال ع ا ال تعب م یقیموھ سلمون فل ا الم تھم ، أم ى آلھ ًإل

المي ، فك صد إس رعي ومق ب ش اداتھم مطل دھم وع ي تقالی ار ف ة الكف اداتھم مخالف ف بعب ی
الى . وشعائرھم  ، وقد أجمع العلماء على تحریم مشابھتھم عباداتھم وشعائرھم  ال تع : ( ق

نھم ۗ ھ ِم نكم فإن ولھم ِم ن یت ْوم ْ ُْ ُ َ َ َ َْ َّ ُ ْ َُ ِ َ َّ ا . ) ٤()ْ ورا ؛ ألنھ وا أم ل منع واز التمثی ائلین بج م الق ًث

بھم في عباداتھم وشعائرھم ، مشابھة للكفار في عاداتھم وتقالیدھم ، ویجیزون ھنا التشبھ
. وھذا منھج مضطرب یحكمھ السذاجة والھوى 

َّورد-٢ ل ُ ل فع رھم ، فالتمثی ان وغی د الیون دي عن داع تعب ل ابت ل التمثی سلِم أن أص ا ال ن بأنن
د  صغیر یقل ل ال ساعة ، فالطف ام ال ى قی ستمر إل سان واستمر وسی ع اإلن ان م إنساني قدیم ك

ذ صال والده وھذا أمر فطري ، فك ة إلی شاھد التعبیری و إال إجراء بعض الم ا ھ ل م لك التمثی
صة  فكرة ما إلى أذھان المشاھدین ، وقد فعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم لتصویر أمر أو ق

. حصلت للسامعین لھ والناضرین إلیھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ٢٤٥-٢٤٤یین ص اإلیضاح والتب: انظر )١( : ، إزالة االلتباس عما أخطأ فیھ كثیر من الن
اء ص ٤٣-٣٨ص  صحابة واألنبی ل ال ة تمثی ن إباح سفھاء ع ل ٧٦، زجر ال م التمثی ، حك

د ص  و زی ر أب شیخ بك ة ص ٣٣لل ن الفتن رج م المیة ١١٩–٩٦، المخ شریعة االس ، ال
.٣٦٧–٣١٦والفنون ص 

ی)٢( ن عثیم ن أدرج البعض رأي الشیخ اب ا سیأتي م شیخ فیم ول ال ي الجواز ؛ لق ل ف ن بالتمثی
شر  صورة الب ة ب صور المالئك تداللھم بت ل : اس واز التمثی دیث ج د الح ن فوائ یس . وم ول

اب  اءات الب ر لق ھ ، انظ ى فتاوی الرجوع إل ك ب ھ وذل ل حرام برأی ب التمثی ل أغل صحیح ، ب ب
ل قولھ بجواز التمثیل أنھ ، ویمكن أن یحم) ١٩-١٤٠(، ) ١٦-٧٧(، ) ٣٠/١٣(المفتوح 

اریض  ھ بالمع ده إلحاق أراد بھ التمثیل بمعناه اللغوي الذي ھو المحاكاة فھذا ربما یترجح عن
د  ھ عن ان فعل اح إذا ك ة فیب ات متنوع ن جھ ذب م صدق والك ى ال ضمنان معن ا یت ؛ لكونھم

شرع الحاجة لتحقیق مصلحة أو دفع مفسدة ال تحصل إال بھ وأن ال یمثل ما علم من أد ة ال ل
ل . النھي عن تمثیلھم وأن ال یؤدي إلى محرم  ي التمثی یس محل الخالف ف ثم رأي الشیخ ل

م  ل العل ین أھ زاع ب ذا ال ن الماجن والمختلط بین الرجال والنساء وغیره من المحرمات ، فھ
ات ؛ . في تحریمھ  ا ومحادث ر بأعم أما التمثیل الذي یقصد إجازتھ فھو أن یقوم اثنان أو أكث

رویح لت ساد أو لت ن ف ھ م ا فی الواقع وم صرة ب المیا أو تب ا إس عیرة أو خلق ور ش یم الجمھ َعل َ

.النفس 
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ھ ٣٩، إیقاف النبیل على حكم التمثیل ص ٨٠-٧٩انظر زجر السفھاء ص )٣( ، التمثیل حقیقت
ھ  ید ٢٨،٤٩،٥٥وحكم صویر واألناش دیني والت ل ال م التمثی ي حك ة ف ائل مھم الث رس ،ث

بعدھا وما ٩اإلسالمیة ص 
.٨٣، وانظر اقتضاء الصراط المستقیم ص ٥١سورة المائدة آیة )٤(

: أن التمثیل ال یخلو من حالتین -٣
ب -أ وس یج ذب ، والنف ذا ك ة ، فھ ا وال حقیق ع لھ ة ال واق طورة خیالی ون أس ا أن یك إم

. ترویضھا على الصدق 
وكال الحالین . وإما أن یكون واقعة سالفة قام بھا أشخاص معینون على سبیل الحقیقة -ب

اع  سنة واإلجم اب وال َّورد. حرام بداللة الكت ل ُ ة ونق ل حكای ذبا ، ب یس ك ل ل أن التمثی ًب

شاھدھم  ذي ی ور ال صورة فعلیة وضرب مثل بالحركة ، والممثلون یفعلون ھذا والجمھ
ًلذلك ال یكون قولھم ھذا داخال تحت . ویسمعم یعلم أنھم كاذبون وأنھم ال یقولون الحق 

د النھي ؛ اة وتقلی ل محاك صحیح ، ب . ألن المستمعین یعلمون أن ما یقومون بھ لیس ب
وال یعد ھذا من األشیاء المحرمة ؛ ألنھ كذب : قال الشیخ ابن عثیمین عن المسرحیات 

ثال  ضرب م د أن ی ن یری ع ولك ھ واق ى أن شيء عل دث بال د أن یتح سان ال یری إن اإلن ًف

) ١(.ناس منھا لصورة معینة تكون غیر مناسبة لیحذر ال
ھ ( التمثیل فیھ تشبع بما لم یعط -٤ یس من شبعان ول شبھ بال شبع المت ، عن ) ٢() ومعنى المت

ت  رأة قال ا أن إم ي هللا عنھ ماء رض ول هللا : أس ا رس اح إن : ی ي جن ل عل رة فھ ي ض إن ل
م : تشبعت من زوجي غیر الذي یعطیني فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  المتشبع بما ل

) ٣() ط كالبس ثوبي زوریع
دون  ل ب صح تمثی ط صاحبھ ، وال ی م یع ا ل ووجھ االستدالل من الحدیث أن التمثیل تشبع بم

ًّورد . ھذا التشبع  صد ُ ى اآلخرین بق ذب عل و ال یك ط فھ م یع ا ل شبعا بم یس مت ل ل ًبأن الممث

ان فأصل التمثیل مشروع ؛ ألنھ وسیلة إیضاح وآلیة ت. اإلضرار بل بقصد الترفیھ  یم وتبی عل
 .

ا -٥ ظ بم الغالب على التمثیل اھتمامھ بالمضحكات ، فیضطر الممثل للخروج بزي مضحك وتلف
ًیثیر الضحك ، مع علمھ والحاضرین بأنھ كاذب ، فیكون داخال في الوعید الشدید المعد لمن 

ال ) ٤١أضحك الناس وھو كاذب ، عن معاویة بن حیدة  ھ وسلم ق : أن النبي صلى هللا علی
ھ و( ل ل وم وی ھ الق ذب لیضحك ب ذب . ) ٥() یل للذي یحدث فیك ل ك وم أن التمثی ن المعل وم

ا  ذا منھ ھ صور وھ ع ، ول ر للواق ة الخب ة أخرى . واختالق ؛ إذ ھو عدم مطابق ن ناحی وم
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شرع ،  د ال ن مقاص ي م روءة وھ اة للم ھ مناف ضحكات فی ذه الم ى ھ ل عل تمال التمثی فاش
ضا شھادة ق سقطات ال ن م ا م ن وخوارمھ ى ع الق وینھ الي األخ أمر بمع شرع ی ء ، وال

ھ. سفاسفھا  رض علی ف : واعت ذلك ، فكی ل ك ل التمثی یس ك ل ول ن التمثی وع م ذا ن أن ھ ب
. یتنزل الحكم على الكل 

______________________

.١٨٣ص: الصحوة األسالمیة ضوابط وتوجیھات )١(
.٢١٧/ ٢جـ: الفائق للزمخشري )٢(
، ) ١٢٧(برقم ١٩٦/ ٦جـ: ، ومسلم ) ٥٢١٩(برقم ٤٤/ ٧أخرجھ البخاري جـ)٣(

)٢١٣٠. (
معاویة بن حیدة بن معاویة بن قشیر بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة ، روى )٤(

انظر .أحادیث عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو جد بھز بن حكیم بن معاویة 
.١٠/٢٠٥، تھذیب التھذیب جـ ٨٠/ ٧الطبقات الكبرى ألبن سعد جـ

.وقال حدیث حسن) ٢٣٥(والترمذي ) ٥/٧(رواه اإلمام أحمد في مسنده )٥(

ام -٦ محاكاة إنسان إلنسان في ھیئتھ أو مشیتھ أو كالمھ غیبة وھي محرمة ، حیث أخرج اإلم
ال ) ٣(والترمذي ) ٢(وأبو داود ) ١(أحمد  : وصححھ ، أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم ق

ذا ًما أحب أني حكیت إنسانا وأن لي (  ذا وك ر) . ك ن األثی ال اب ل :( ) ٤(ق ت مث ي فعل أي أن
ھ  ووي ) فعل ال الن ن : )٥(وق ك م ر ذل أ أو غی ا أو مطأط شي متعارج اة أن یم ن المحاك ًوم

واع . الھیئات  ل أن تعم ك ي ف ي سیاق النف ره ف ذا ذك ھ وسلم ھ ول الرسول صلى هللا علی وق
اب المحاكاة سواء كان للتعلیم أو المزاح أو الجد ،قال ال د الوھ ن عب وال : )٦(شیخ محمد ب

ا  م م ن أعظ ا م ره وكلھ ائف إال لمك اد والخ ازل والج ین الھ واقض ب ذه الن ع ھ ي جمی فرق ف
ة الرسول  ل إال كراھ ن التمثی ع م ي المن ن ف م یك و ل ًیكون خطرا وأكثر ما یكون وقوعا ، فل ً

ره رس ف یك ل اإلسالم ، إذ كی ا زاجرا ألھ ى بھ صرح ًصلى هللا علیھ وسلم لكف ًولنا شیئا وی

ھ ى إباحت ضنا عل ول بع م یق ھ ث دم محبت ضھ وع ھ. ببغ رض علی رین واعت د اآلخ أن تقلی ب
اص  دون انتق اتھم ب ا محاك اص ، أم ن االنتق َومحاكاة أفعالھم یكون حراما إذا كان الغرض م

.فلیس بحرام 
ھ ك-٧ ذب ، اشتمال التمثیل على منكرات ومخالفات شرعیة كثیرة منھا ما ھو صفة الزمة ل الك

بعض  ومنھا ما ھو على حسب المضمون كمثل إثارة الشھوات أو الشبھات أو االستخفاف ب
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رج  تعالیم اإلسالم وأكل للمال بالباطل ، ووصل الشعر ، واالختالء باألجنبیات والسفور والتب
. والتشبھ بالكفار في لبسھم وعبادتھم واستخدام األصنام في تمثیلھم ، بل والسجود لھا 

: القائلون بجواز التمثیل فاستدلوا باآلتي أما 

ھ -١ ي هللا داود علی ى نب استدلوا بتصور المالئكة بصورة البشر ، كقصة الملكین اللذین أتوا إل
نھم ،  ل م ى صورة ك ك عل م مل ل لھ ذین تمث السالم ، وكقصة األقرع واألبرص واألعمى ال

ن–وتصور جبریل بصورة دحیة الكلبي  ین وذكروا قول الشیخ اب د : )٧(عثیم ن فوائ وم
الحدیث جواز التمثیل وھو أن یتمثل اإلنسان بحال لیس ھو علیھا في الحقیقة مثل أن یأتي 
ًبصورة مسكین وھو غني وما إلى ذلك إذا كان فیھ مصلحة وأراد أن یخبر إنسانا بمثل ھذا 

. فلھ ذلك 
_________________

) .٢٥٥٦٠(في مسنده برقم )١(

) .٤٨٧٥٩(م في كتاب األدب رق)٢(

وصححھ األلباني في صحیح الترغیب .وقال حسن صحیح ) ٢٥٠٢(في صفة القیامة رقم )٣(

.عن عائشة )٢٨٣٤(والترھیب 

.٥/ ٥النھایة في غریب الحدیث و األثر جـ )٤(

.٣٣٧في األذكار ص )٥(

.٣٩/٤٠، وشرح البراك ص ٤٢شرح نواقض األسالم للشیخ محمد بن عبد الوھاب ص)٦(

مع مالحظة أنا سبق وأن نبھنا بأن ھذا القول من الشیخ ال یضعھ في ٤/٥٣جـ : القول المفید )٧(

.خانة المجوزیین للتمثیل على إطالقھ 

: بأنھ ال داللة لھم فیھ من أوجھ : ویرد علیھم 

ل -أ د جع ھ ، وق أمر هللا وبإذن أن ظھور المالئكة في بعض األحادیث على تلك الھیئة إنما ھو ب
م هللا لھم القدرة ع ك ؛ ألنھ ي ذل م ف داء بھ ا االقت أذن لن لى ذلك ، ولم یأمرنا بما أمرھم ولم ی

شر  ام الب غیر متعبدین بشریعتنا ، فإن عالم الغیب ومنھ عالم المالئكة ال تقاس أحكامھ بأحك
 .

ل -ب ل ؛ ألن الممث و تمثی یس ھ ھ ، ول أن تصور المالئكة بتلك الكیفیة تصور حقیقي ال كذب فی
ستلزم اإلسفاف ینزل نفسھ منزلة  ذي ی و ال ذا ھ تقمص شخصھ ، وھ شخص معین معلوم ی

ا  ا مجرد . ًوالتنقیص ؛ إذ ھو كاذب في تمثلھ بأنھ فالن ، ولو علم المشاھد أنھ لیس فالن أم
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ا نحن  یس مم و فل تمثلھم في صورة البشر دون تقمص شخصیة فرد معین مع ادعاء أنھ ھ
. فیھ 

ة -جـ  ي صورة دحی ل ف صور جبری صورة وأما ت ي صورة شبیھة ب ل ف ھ تمث المراد أن ي ف الكلب
د  ذا بعی دحیة لجمال صورتھ ، و معلوم أن الشبیھ لیس ھو عین المتشبھ بھ ، بل ھو غیره ، وھ

عن جابر عن رسول ) ١(أخرج ابن عبد البر في االستیعاب . عن التمثیل ، ولیس من المحاكاة 
ٌاء علیھم السالم فإذا موسى ضرب من الرجال عرض علي األنبی: (هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 

ن مسعود ،  ًكأنھ من رجال شنوءة ورأیت عیسى ابن مریم فإذا أقرب من رأیت بھ شبھا عروة ب

ھ  سھ صلى هللا علی ي نف ھ شبھا صاحبكم یعن ت ب ن رأی رب م َورأیت أبراھیم علیھ السالم فإذا أق

) . ًشبھا دحیة الكلبي وسلم ورأیت جبریل علیھ السالم فإذا أقرب من رأیت بھ

زل  م ین ل ل إن جبری ل ؛ ف ھ تمثی سلم بأن ال ن ة ف ولو سلمنا بأن جبریل كان یتمثل بعین صورة دحی
م –كما یحصل في التمثیل -نفسھ منزلتھ ، ولم یدع بأنھ دحیة  والرسول صلى هللا علیھ وسلم ل

. یعاملھ بأنھ دحیة بل على أنھ جبریل 

رب األم-٢ ن ض ر م لب أن هللا أكث ي س افقین ف ل المن ال مث بیل المث ى س رآن ، فعل ي الق ة ف ّثل

الى  ال تع ھ ق ِذي : (ًاإلیمان منھم بالذي یستوقد من غیره نارا لكي تضيء ل ل ال ثلھم كمث َّم ُِ َ ََ ُ ََ ْ
اٍت ال ي ظلم َاستوقد نارا فلما أضاءت ما حولھ ذھب هللا بنورِھم وتركھم فِ ُ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ً ْ ُْ َ َ َْ َْ َ ُ َ َِ ِ ُ َّ َ َُ ْ ِصرون َ َیب ُ ْ ُ ()٢  (

 .
ُویرد  ة ًّ ي حقیق روا ف ي یتفك ا وصدقا لك ًعلیھم بأن هللا حین ضرب األمثال للعباد إنما یضربھا حق ً

د . خلقھم ؛ لیدركوا ما یجب علیھم من طاعة وعدم معصیة  اال ، ق ھ خی دو كون أما التمثیل فال یع
. یكون لمجرد التسلیة واللھو وإن كان أصحابھ یرون فیھ غایة 

رد -٣ الم المج ن الك نفس م ي ال را ف ر أث ل أكث دین،ًإن التمثی صلحة لل ھ م دعوة وأن فی وال
.واإلرشاد والتعلیم 

_______________________

) ٢٠٨(رقم ٦٨/ ١جـ )١(

١٧سورة البقرة آیة )٢(

: ویرد علیھم بأنھ قول غیر صحیح
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أما الكالم ،الذي حدد لھ ذلك أن التمثیل عمل ظرفي سرعان ما ینتھي بانتھاء الوقت -أ
.المكتوب فھو مرحلة زمنیة أبدیة 

في ةوالدعوة إلى هللا توقیفی،أن ما یخدم الدین یشترط فیھ عدم اإلحداث واالبتداع -ب
ھا الرد یلیة محدثة فسبدوھذه وسیلة تعب،والوسیلة ال تبرر الغایة ،وسیلتھا وغایتھا 

.ًابتداء 
دعوة والتعلیم فبال شك األنبیاء أقرب في تحقیق ھذه إذا كان في التمثیل مصلحة لل-ج

وعلیھ فإنھ یلزم اإلفتاء بجواز تمثیل األنبیاء حتى ینتظم ،ًوأكثر تأثیرا ،المصلحة 
وعدم التزام المجیز ھذا ،وھذا الالزم یبین بشاعة القول بالجواز وشذوذه ،اجتھادكم 

وال یختلف عنھ في ، ناقص ھذا التحلیلوالتعلیم فیھ سیكون ،ألن فیھ سوء أدب ؛ الالزم
وألنھم صورة للمجتمع القرآني الذي یجب أن ،ألن لھم منزلة الصحبة، منع تمثیل الصحابة

.اء األمر بتخصیصھم بمزید احترام وتقدیر جوقد ، ًمحترماًماعظیبقى م
علیھ وسلم لو جاز جعل التمثیل من وسائل الدعوة والتعلیم لشرعھا رسول هللا صلى هللا -د

في زمانھم وزوال المانع  قتضيال سیما مع قیام الم، وحث علیھا ولقام الصحابة بذلك
. والتقرب بھ محدث وضالل أن فعلھ ا لم یفعل دل على لمف

وى التحریم مع الجھل بواقع فتفال تصح ،ضرورة فقھ الواقع قبل الحكم في أي نازلة -٤
في مصالح  النازلة فقط ظرنلقول بجوار التمثیل ھو بأن اویرد علیھم،التمثیل المعاصر 

. بكل ما یحف النازلة من مصالح ومفاسد والجھل بمفاسدھا والقول بالتحریم نظر

جواز محاكاة الفعل الذي ال إساءة في حكایتھ بدلیل ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم -٥
حكایة وتمثیل 

یتھ صلى هللا علیھ وسلم عن نبي من األنبیاء آذاه قومھ من ذلك حكا، بعض أفعال من سبقھ
حتى أدموه 

نھم ال یعلمون فأاللھم أغفر لقومي " لفجعل یمسح الدم عن وجھھ محاكاة لذلك النبي ویقو
ویرد علیھم ١"

بل ھي من قبیل حكایة الفعل وھي كحكایة ،بأن المحاكاة لیست على ھذا الود مما نحن فیھ 
ًتماما القول 

بل ھو كحكایة الصحابة ألفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم من ،ًولیست حكایة الفعل تمثیال 
صالة وحج 

ففرق بین مقام التمثیل الذي  یتضمن التنقص والحط من رتبة األنبیاء والصحابة . نحوھا و
ومقام حكایة 

لقول من التفصیل بین ما یتضمن فیجري فیھ ما یجري في ا، الفعل ھي كحكایة  القول
السخریة أواإلساءة

) ١٧٩٢(ومسلم ٢١٤ص ٤جـ) ٣٤٧٧( أخرجھ البخاري برقم -١
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لعدم كونھ ،ًلكونھ غیبھ ما لم یكن الفاعل أو القائل مبھما فیجوز؛تھیكاحفال یجوز نقلھ وال 
ما ال ، وغیبة

.١ًیتضمن ذلك فیجوز نقلھ مطلقا 

أما . ا االنتقاص ثم أن ھذه المحاكاة جزئیة ، جرى الناس علیھا دون نكیر، إذ لم یراد بھ
أصحاب التمثیل فمحاكاتھم كلیة ، والفرق بینھا وبین الجزئیة أن األولى مسقطة للعدالة 

.٣والثانیة لیست كذلك 

الكافر، )  ٢(بدور الصدیق المقرب لكعب بن األشرف ) ١(قیام الصحابي محمد بن مسلمة -٦
ق الناصح الموالي للقبائل في غزوة األحزاب بدور الصدی) ٣(وكذلك قیام نعیم بن مسعود 

. التي تحزبت ضد المسلمین، وتمثلھ االبن البار والولي المخلص لبني قریظة 
بأن ھذه الوقائع وأمثالھا إنما ھي في مجال الحرب ومقاتلة األعداء وقد قام الدلیل :ویرد علیھم 

) .٤(" ب خدعة الحر" على تخصیص الحرب بمثل ھذه الحیل وذلك في قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

الذي تركن إلیھ النفس من المذھبین بعد الوقوف على أدلتھما وما اعترض بھ على -:والراجح
وأصول الشریعة تقتضي الحكم ،بل من أعظم المحرمات،أن التمثیل بوجھ عام ال یجوز-بعضھا

ووسیلة ، لشریعةواآلثار المعارضة آلداب ا،والتشبھ بالكفار،لما فیھ من اللھو المحرم؛بتحریمھ
والتمثیل في ،ثم الوقت لھ أھمیتھ،اإلنسان وانھیار أخالقھوإفسادإلشاعة الفحش والفسوق 

وقد ، كاسر على وقت المسلم وامتصاص ألموالھومسلسالتھ التي تستغرق الساعات الطوال عد
. لمانعین ؛ لقوتھا وال تضاھي الرد على أدلة ا.لما فیھا من تفاریق األدلة؛ھ بالردزیقوبلت أدلة مجی





لما ذكرناه ،وھذا ما رجحنا عدم جوازه ،التمثیل ال یخلو إما أن یكون على سبیل اللھو والترفیھ 
وإما أن یكون على ،ًالتمثیل عموما من خالل األدلة التي ساقھا المانعون لھ ئمن مساو–ًآنفا 

فھو سبیل ،وال عھد للشریعة بھ ،وھذا ال وجود لمن یفتي بمزاولتھ ) الدینيالتمثیل (سبیل التعبد 
من": لوالرسول صلى هللا علیھ وسلم یقو، فإن العبادات موقوفة على النص ومورده،محدث 

٥("ما لیس منھ فھو ردأحدث في أمرنا ھذا 

وحدوثھ لدى ،تھ بدعي ما نراه الیوم من التمثیل الدیني في المدارس والجامعات فھو في حقیق
وھو من مبتدعة النصارى فال أصل لھ ،ًالمسلمین خارجا عن دائرة المنصوص علیھ بدلیل شرعي

. في اإلسالم 

وفوق ھذا وذاك تجویز ،بما في كتابھم وسنتھم ،ثم المسلمون في غنى عن ھذا النوع من التمثیل
. ي فلسنا بحاجة إلیھ وال مضطرین لھ كما سیأت–وھو محرم –نالھ ھو تجویز لتمثیل الصحابة 

وفیما ذكرناه الكفایة لمن ، لكن تركناه خشیة اإلطالة بھ عن المطلوب،والكالم في ھذه المسألة یطول
. أراد أن یعرف الحق في ھذه المسألة 

. موقع رؤى فكریة ) وقفات مع تمثیل الصحابة للكاتب تركي بن عبید المري ( مقال -١
.٥٩ص: على حكم التمثیل إیقاف النبیل -٣
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحمن أسلم على ید مصعب بن عمیر في المدینة ، آخى محمد بن مسلمة بن خالد أبو عبد)١(

الرسول صلى هللا علیھ وسلم بینھ وبین أبي عبیدة بن الجراح وأحد الذین قتلوا كعب بن األشرف ، 

،أسد الغابة ٢/٣٧٠انظر سیر أعالم النبالء جـ .كان ممن اعتزل الفتنة فلم یشھد الجمل وال صفین 

. ٤/٣٣٠جـ 

ًبني طيء أبوه عربیا من بني نبھان وأمھ من بني النظیر ، ساد یھود كعب بن األشرف من)٢(

الحجاز بكثرة مالھ ، وكان یھجو الرسول صلى هللا علیھ وسلم في أشعاره ویحرض كفار قریش 

. ٣٢٦/ ٥جـ : انظر البدایة والنھایة .على قتالھ 

لم في وقعة الخندق وھو الذي نعیم بن مسعود بن عامر بن أنیف بن ثعلبة الغطفاني ، أبو سلمة أس)٣(

. أوقع الخالف بین قریظة وغطفان وقریش یوم الخندق مات في خالفة عثمان وقیل یوم الجمل 

٥٩/ ٢انظر الطبقات الكبرى البن سعد جـ 

) . ٢٨٦٦(برقم ٣/١١٠٢أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد جـ )٤(

/ ٥مسلم في كتاب األقضیة جـ ، و) ٢٥٥٠(برقم ١٦٦/ ٢أخرجھ البخاري في كتاب الصلح جـ )٥(

) . ١٧١٨( برقم ١٣٣

املبحث الثاني
حكم متثيل الصحابة

، فمنذ ما یقارب خمسین سنة وزیادة وأھل الفن قضیة تحریم تمثیل الصحابة تعود إلى عقود زمنیة
والتمثیل في محاوالت إلقناع أھل العلم بالموافقة على تجسید شخصیات الصحابة واألنبیاء دون 

ًوى،بل الفتاوى تصدر تباعا فتعاد وتكرر بالتحریم، وھي صادرة من أكبر المجامع العلمیة الفقھیة جد

: منھا 
ما أوردتھ رابطة علماء المسلمین في بیانھا أن ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة -

وتاریخ ١٣رقم قررت منع تمثیل الصحابة والنبي صلى هللا علیھ وسلم من باب أولى بقرارھا
.ھـ ١٩٩٣-٠٤-١٦

ھـ وما أصدره المجمع ١٤٣١مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر الرابع عشر المنعقد عام -
.م ١٩٧٤ًقدیما من تحریم تمثیل الصحابة عام 

ھـ ١٣٩٠قرار المنظمات العالمیة في مكة عام -
.ھـ ١٤٠٣-١١-٠٣بتاریخ ١٠٧قرار ھیئة كبار العلماء رقم -
. وغیرھا ٤٧٢٣توى اللجنة الدائمة رقم ف-
ھـ والمؤكد على تحریم تمثیل ١٤٣٢قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ العشرین عام -

. ھـ وغیره ١٤٠٥الصحابة المحرر في قرار المجمع بدورتھ الثامنة عام 
ُبعین عالما ھـ في فتوى اجتمع علیھا ما یزید على أر١٤٣٣ًوأخیرا رابطة علماء المسلمین في -

.
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:)١ً(ومع ذلك اختلف العلماء المعاصرون في تمثیل الصحابة على ثالثة أقوال تفصیال
وقرار مجمع ٢تحریم تمثیل الصحابة مطلقا ، وبھذا صدرت فتوى ھیئة كبار العلماء: األول 

ألسبق وشیخ األزھر ا٤واختاره الشیخ محمد بن عثیمین. ٣الفقھ التابع لرابطة العالم اإلسالمي
)٦(.وغیرھم . ٥جاد الحق على جـــاد الحق 

______________________

في واقع األمر ھما قوالن الجواز وعدمھ،إال أن بعض المجوزین اشترطوا أمورا لجوازه كما )١(

. أن بعض المانعین قصروا التحریم على البعض دون اآلخر فقتضى األمر إفرادھم 

وما بعدھا ٣٠٦، مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ص ٢٢٦/ ١مجلة البحوث اإلسالمیة جـ )٢(

.

.٩٥البیان المفید عن حكم التمثیل واالناشید ص)٣(

.٦/٣٠جـ : لقاء الباب المفتوح )٤(

٣/٢٤٣جـ : بحوث وفتاوى إسالمیة في قضایا معاصرة لجاد الحق )٥(

دعو إالى هللا ،حكم التمثیل في ال١٩٣أحكام فن التمثیل في الفقھ اإلسالمي لمحمد الدالي ص )٦(

،حكم ممارسة الفن في الشریعة اإلسالمیة لصالح الغزالي ٧٩-٧٨لعبد هللا آل ھادي ص

.٣٣٨ص
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أن منع تمثیل الصحابة مما استقرت علیھ الفتوى بین علماء المسلمین منذ بدء ظھور -١
معالمھ اجتماع مجامع الفتوى الكبرى على ذلك ، فكان ذلك بمثابة إجماع سكوتي، التمثیل 

فتخطي ھذا اإلجماع الذي یمثل السواد من العلماء فتح لباب الفتنة یبوء بأثمة كل مشارك 
.في مثل ھذه األعمال الخاطئة 

ما ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من المكانة العلیا ، فقد اتفق أھل العلم على أنھم -٢
ثم أن كل ١فال یجوز التعرض لھم بتمثیل أو محاكاة ؛ حمایة لجنابھم الرفیعصفوة األمة ، 

.ًالنصوص التي فیھا ذكر حرمة الصحابة تصلح دلیال لتحریم تمثیل أشخاصھم 
ویقضى على ما لھم من ھیبة ووقار في نفوس المسلمین مع ، تمثیلھم ذریعة إلى السخریة -٣

وھذا سیطغى على –٢یلة إلى الكسب الماديما یقصده أرباب التمثیل من جعل ذلك وس
تقدیم الصورة الصحیحة لھم وھو ما یدفع القائمین باالنتاج والتمثیل في التالعب بسیرتھم 

.ًتجار بعیدا عن الدقة العلمیةواال
: ویناقش ھذا الدلیل من ثالثة أوجھ  

بل قد یقال أن ، ھم عدم التسلیم أن تمثیل الصحابة مدعاة للسخریة واالستھزاء ب: األول 
.وإبراز مآثرھم ومفاخرھم ، المقصود من ھذه األعمال ھو تعظیمھم وحمایة جنابھم 

ھذا الوجھ المذكور إنما ھو في حال إذا قام بھذه األعمال رجال غلب علیھم عدم : الثاني 
وكان القصد من ھذا العمل ھو الكسب المادي فقط ، وھذه الفئات ال، الصالح واالستقامة 

. ٣یجوز بحال تولیھا أي عمل تمثیلي ھادف
ًھذا الدلیل یصح أن یكون ضابطا ال مانعا بمعنى أنھ یحرم تمثیلھم إذا كان فیھ : الثالث  ً

. ًاستخفاف أو تقلیل من شأنھم ، والضابط ال یكون دلیال 
د ھذا وأجیب عنھ بأنھ مع إمكان ما ذكر من تجرید التمثیل من سبل الفساد إال أن المتعین س–

ولو ، الباب وإبقاء صورة الصحابة كما ارتسمت في أذھان المسلمین من التوقیر واإلجالل 
لم یكن من التمثیل إال ارتباط المشاھد بصورة ذلك الممثل على أنھا صورة مطابقة لذلك 

٢٢٧/ ١مجلة البحوث اإلسالمیة ص -١
٢٢٧/ ١المصدر السابق جـ -٢
١٩٥احكام فن التمثیل في الفقھ اإلسالمي لمحمد الدالي ص -٣



-١٥٢٦-

أما ما في التمثیل من تعظیم وإظھار لألخالق . ١الصحابي وھو أمر مؤثر في النفوس
. حمیدة للصحابة فھذا مجرد افتراض ینفیھ واقع التمثیل والسلوكیات ال

إن تمثیل الصحابة باعتبارھم نقلة الدین والشریعة من األمور التي تشغل المسلمین عن قضایاھم -٤
ًفضال عن أنھا ستفتح بابا لن نستطیع إغالقھ من عدم السیطرة على فكر كاتب أو ، الجوھریة  ً

ًفضال عن تشكیك المسلمین في .تستحق اإلھتمام والضجة اإلعالمیةمخرج، فھناك أمورا أھم لألمة 

ومن القواعد المقررة في الشریعة أن ما كانت مفسدتھ محضة أو ، دینھم ، وھذه مفسدة عظیمة 
راجحة فھو محرم ، وتمثیل الصحابة على تقدیر وجود مصلحة فیھ فمفسدتھ راجحة ، فرعایة 

ًللمصلحة وسدا للذریعة وحفاظا على ٢كرامة أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یتوجھ المنع ً

. فضال عن أنھ یمكن تحصیل تلك المصالح بوسائل شرعیة أخرى مكافئة 

ُأن كل من بشر بالجنة ال یجوز تمثیل أشخاصھم ، ال فرق في ذلك بین درجاتھم ، فبشارتھ بالجنة -٥
. تمنع تمثیلھ 

١٩٦المصدر السابق ص -١
١٩٧أحكام فن التمثیل لمحمد الدالي ص ، ١/٢٣٥جـ : مجلة البحوث اإلسالمیة -٢



-١٥٢٧-





َجواز تمثیل الصحابة جمیعا بشروط وھو قول قلة من العلماء المعاصرون منھم : القول الثاني 

: وشروطھم ھي  ٢والشیخ مناع القطان١محمد رشید رضا

ولم یسبق أن ، أن یكون الممثل لشخصیة الصحابي على درجة من التقوى والصالح -أ
َمارس أدوارا تمثیلیة تتنا .فى مع اخالق اإلسالم ً

دون أن ، أن تكون حركة الممثل وألفاظھ ومواقفھ متناسبة مع جالل وقدر الصحابي الممثل -ب
فیھ برفعھ فوق منزلتھ یؤدى إلى االستخفاف بما یستحقھ الصحابي من مكانة وال إلى غلو

.
. أن تخرج تلك األدوار بواسطة مخرج مسلم معروف االستقامة -ت
.والمكمالت منسجمة مع الوضع الطبیعي غیر المتكلف لحیاة الصحابةأن تكون المناظر-ث
.٣أال یصاحب التمثیل أمر محرم أو مخل باآلداب-ج

ًونوقشوا بأن جواز التمثیل للصحابة بھذه الشروط والضوابط المذكورة ھو قول ضعیف جدا ؛ 

ثم . مالھا سواءفصار ذكرھا وإھ، ألن ھذه الشروط والقیود غیر متحققة وال یمكن توفیرھا 
وكم من باب من ، على فرض تحققھا فغایتھا أن تخفف من المحاذیر التي یذكرھا المانعون 

ًثم كان ذلك سببا في فتح ھذا الباب واقتحامھ ، مداخل الشر فتح بحجة وضع ضوابط وشروط 

ع لحجة فما تك الضوابط إال شبھات للتسویغ ودف، دون وفاء بتلك الضوابط ، بل وال اعتبار لھا 
المانعین ، فالضوابط استحل بھا الزنا في صورة النكاح ، والربا في  صورة البیع والتغریب، 

والنفاق في صورة التجدید واالستنارة ، والیوم یمتھن بھ الصحابة في صورة الدعوة 
.والتصحیح 

: والدلیل األول لھذا القول -

٢٣٤٨/ ٦جـ : فتاوي الشیخ محمد رشید رضا -١
.١٩٢ص : التمثیلیة التلفازیة واستخدامھا في مجال الدعوة لمحمد األرجي -٣
١٩٣-١٩٢المصدر السابق ص -٤



-١٥٢٨-

یل الصحابة ثم الجواز ھنا بشرط االلتزام عدم وجود النص الشرعي المباشر المانع الذي یمنع تمث
بأن یكون تمثیلھم على نحو یظھر محاسن ذلك الصحابي ، ألجل االتعاظ بسیرتھ مع التحفظ والتحري 

.١بضبط سیرتھ دون إخالل بھا

:ویناقش ھذا الدلیل باآلتي 

یل المستنبط الذي بأنھ مستند واھن ال یقول بھ فقیھ ؛ فإن مصادر األدلة كثیرة یجمعھا النص والدل-أ
والثاني ھو مستند الفتوى بالمنع والتحریم ، وعلل التحریم عدیدة ذكرھا . ثبتت مقدماتھ بالنص 

أھل العلم في فتاویھم حول ھذه النازلة ، فاشتراط النص الظاھر للقول بالتحریم واإلعراض عن 
التبدیل والتحریف لألحكام األدلة المستنبطة لیست طریقة أھل العلم في االستدالل ، وھي فتح لباب

. الشرعیة ، فإن كثیر من ھذه األحكام مستندھا أدلة استنباطیة من ذلك الفتوى بمنع تمثیل األنبیاء 
في القرآن والسنة من األدلة الكثیرة التي تدل على علو قدر الصحابة على عموم المسلمین -ب

لة احترام وھو مناقض لتلك ووجوب تفضیلھم وحبھم ، وتمثیلھم محاولة تجسید فیھا نوع ق
. النصوص 

.لو طردنا القول بالحاجة إلى نص في التحریم لسقط كثیر من أمور الشریعة-ت
إذا جوزنا التمثیل لعدم وجود نص یحرمھ ، وذكرنا الصحابة بمحاسنھم كما وردت في التاریخ -ث

تشویھ سیرتھم والسیرة ، فھل سنمنع بعض المتطرفین من أصحاب المذاھب والعقائد األخرى من 
. ًحسب روایاتھم ولو جوزناه أیضا فھل سیقدمون شخصیات الصحابة كما ھي دون إساءة 

نحن نعلم قدر وعظم صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والعظماء لیسوا بحاجة إلى رؤیتھم -ج
والمفاسد وتمثیلھم لنقدر قدرھم ، واالجتھاد في جواز أو عدم تمثیلھم أمر مبني على وزن المصالح

فیما ال نص فیھ ، والذي نراه من المفاسد ممن مثل شخصیاتھم أعظم بكثیر ، وعلى تقدیر تساوي 
. ) ٢(ًالمصالح مع المفاسد فإن الواجب منع ذلك تغلیبا لجانب المفسدة

لم یكن من اھتمامات المسلمین واإلسالم في عھد الرسول صلى هللا علیھ وسلم والصحابة -ح
جد فتوى ودلیل على الجواز وعدمھ من قبل المسلمین ، كما أنھ لم یكن لدیھم التمثیل حتى ن

!!فضائیات رمضان التي لدینا الیوم 
ًالتجرؤ على تمثیل الصحابة بعد استقرار الفتوى على منعھ سیتجرأ الحقا على تمثیل األنبیاء ؛ -خ

. بجامع العلة ، أو بنفي الفارق أو عدم تأثیره 

٢٣٤٨/ ٦فتاوي الشیخ محمد رشید رضا  ص -١
١٩٩احكام فن التمثیل في الفقھ االسالمي لمحمد الدالي ص -٢
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ُان اظھار بعض اخطائھم لیس انتقاصا لعصمتھم وعدالتھم إذا أحسن : القول الدلیل الثاني لھذا َ

عرضھا بما ال یؤدي إلى الحط منھم دون منزلتھم ، فقد حكى هللا تاعلى عالینا بعض أخطاء األنبیاء 
ّویردوالصالحین فما حط ذلك من قدرھم ، فكذلك الصحابة لیس في تمثیلھم ما یقدح في عصمتھم 

المراد بعصمة الصحابة ھي عصمتھم من الكذب ، ولیس من المعاصي أو من السھو أو علیھم بأن 
الغلط فھذا لم یقل بھ أحد من أھل العلم وحتى مع ما صدر عن بعضھم من معاصي وأخطاء فھو 
مغتفر ؛ المتنان هللا علیھم بالتوبة والمغفرة لذنبھم ؛ لكونھم لیسوا بمعصومین بل بشر یجوز علیھم 

.على غیرھم ما یجوز 

تحریم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدین والعشرة المبشرین بالجنة وآل البیت : القول الثالث -
، والحسن والحسین) ٣(، والنعمان بن بشیر) ٢(، وصھیب الرومي ) ١(كعكاشة بن محصن 

. وغیرھم ) ٥(ومعاویة )٤(
وھو اختیار بعض المعاصرین )٦(ألزھر وجواز تمثیل من سواھم ، وبھذا صدرت فتوى لجنة ا

كالشیخ 

.)٩(وغیرھم ) ٨(والشیخ أحمد القضاة )٧(عبد هللا علوان 

: وأدلتھ ھي 

.ًدلیل الجواز المطلق ، والمناقشات واالعتراضات الموجھة ألدلة المانعین مطلقا -أ
: التفریق بین كبار الصحابة وغیرھم وذلك من وجھین -ب

زول درجة ھؤالء الصحابة عن كبارھم كالخلفاء وغیرھم ، فلیس لھم من الوجاھة ن: األول 
أما كبار الصحابة فلھم مكانة أكبر من غیرھم تمنع من أن . )١٠(والحصانة ما یمنع تمثیلھم 

. یقوم بدورھم أحد 

ف ، النظر إلى المواقف التي نشأت حول كبار الصحابة وانقسام الناس منھم إلى طوائ: الثاني 
.فیجوز تمثیلھم )١١(بخالف من لم ینقسم الناس في شأنھم كبالل وأنس وأمثالھما 

: ونوقش ھذا الدلیل باآلتي 

ًبأن التفریق غیر صحیح وال یؤثر في الحكم ؛ ألن لكل صحابي فضال یخصھ ، مع اشتراكھم 

في المنع كافي–وھو فضل الصحبة –ًجمیعا في فضل الصحبة ، وھذا القدر المشرك بینھم 



-١٥٣٠-

فلیس القول بالمنع مبنیا على انقسام )١٢(من تمثیلھم والحط من قدرھم والتھاون في شأنھم
.)١٣(الناس واختالفھم حتى یكون ذلك مناط الحكم 

______________________

محصن حلیف قریش من السابقین األولیین قتلھ طلیحة األسدي ، انكسر سیفھ في بدر فأعطاه )١(

/ ٣جـ : انظر االستیعاب . َعلیھ وسلم عرجونا من النخل فقاتقل بھ وشھد المشاھد النبي صلى هللا

٣٢١/ ٣جـ : ، الثقات ١٠٨٠

أبو یحي سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقیل بن عامر النمري ، كان من السابقین األولیین ، )٢(

انظر . ٣٨بالمدینة عام نسب للروم ؛ ألنھ عاش بینھم بسبب السبي أسمھ قبل السبي عمیرة توفي 

.٤٤٩/ ٣جـ : ، اإلصابة ١٨/ ٢جـ: سیر أالم النبالء 

النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة ، ابو عبد هللا الخزرجي خطیب وشاعر من أجالء الصحابة )٣(

، أسد ٥٥٩/ ٣انظر اإلصابة جـ . أول مولود ولد في األنصار بعد الھجرة ولي القضاء بدمشق 

.     ٥/٢٢الغابة جـ 

سیدي شباب أھل الجنة ، ابني الخلیفة علي بن أبي طالب ، أما الحسن فھو أبو محمد ولد في )٤(

السنة الثالثة للھجرة ، وأما الحسین فھو أبو عبد هللا ولد في السنة الرابعة للھجرة ، ولھما فضائل 

، تھذیب ٢٨٠/ ٣جـ انظر سیر اعالم النبالء . كثیرة منھا ما ھو لھما ومنھا ما ھو ألحدھما 

.٥٣٤–٥٢٧/ ١جـ : التھذیب 

أبو عبد الرحمن أسلم یوم الفتح وكان من كتاب الوحي واله عمر نیابة دمشق بعد أخیھ یزید )٥(

.١٢٢/ ٣، سیر أالم النبالء جـ ١٢٢/ ٨انظر البدایة والنھایة جـ . وسكنھا أربعین سنة 

) ٨. (٣٧حكم اإلسالم في وسائل اإلعالم ص ) ٧.  (٢٤٢/ ١جـ : مجلة البحوث اإلسالمیة )٦(

.٣٨٠ص:الشریعة اإلسالمیة والفنون 

، التمثیلیة التلفازیة واستخدامھا في مجال الدعوة ١٩٧ص : احكام فن التمثیل في الفقھ اإلسالمي )٩(

.١/٢٤٤، مجلة البحوث العلمیة جـ ١٩١ص : 

مجلة البحوث ) ١١. (٩٣عبد هللا السلیماني ص البیان المفید عن حكم التمثیل واألناشید ل) ١٠(

.١/٢٤٣اإلسالمیة جـ 

احكام فن التمثیل في الفقھ اإلسالمي ) ١٣.  (٩٣البیان المفید عن حكم التمثیل واألناشید ص ) ١٢(

٢٤٣/ ١جـ : ، مجلة البحوث اإلسالمیة ١٩٨ص 



-١٥٣١-

ًثیل الصحابة ، ولم یروا منھ تنقیصا ً، ثم أن كال من القائلین بالجواز المطلق والمقید أجازوا تم

وقلة احترام ، ومنعوه عن أمھات المؤمنین وبناتھ صلى هللا علیھ وسلم ألنھ قد یؤدي إلى سوء 
الظن أو التنقص ، وعدم تسویغ االجتھاد فیھ ، ثم یجوزونھ في تمثیل الصحابة وزوجاتھم 

علیھ وسلم من خیر األمھات وتناسوا أن أبا بكر وعمر وعلي أحب آل رسول هللا صلى هللا 
فمنعھ من الصحب أوجب من منعھ في األمھات ، ثم ما أثر التفریق -رضي هللا عنھا -عائشة 

بین مقام النبوة والصحبة في ھذا الحكم ، فإن قیل الفرق ھو عصمة النبي صلى هللا علیھ وسلم 
صمة والتشریع؛ألن مناط وكونھ مصدرا للتشریع ، بخالف الصحابي ، نقول ال أثر لھما أي الع

أما . المنع في حق النبي صلى هللا علیھ وسلم وأزواجھ ھو التنقیص والحط من رتبتھم 
َالعشرة المبشرین دون غیرھم فال یعد دلیال للتحریم ذلك ان –بحرمة تمثیل –استثناؤھم 

بدر كلھم البشارة ھنا كانت في موطن خاص ، ولكن المبشرین بالجنة كثر من الصحابة ، فأھل 
ّوما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر : " مبشرون بالجنة قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

َوقد ذكر الرسول صلى هللا علیھ وسلم عددا من )١(" فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم 

ھم الصحابة أنھم من أھل الجنة ولكن العشرة جاؤا في حدیث واحد ، وحصر العشرة بأن
.مبشرون وحدھم خلل كبیر 

: -وهللا أعلم -الراجح 

:ھو منع تمثیلھم ، ألنھ قول سواد العلماء وأھل التقوى والدیانة وبالتالي 

لم یكن ثمة مسوغ لالجتھاد في ھذه المسألة ولنتقي هللا في أنفسنا ولنترفع بھذه الشخصیات -
ونجنب أصحاب نبینا محمد صلى هللا العظیمة عن ھذا المجال اآلثم ، ولنعرف قدرھم وفضلھم

ًعلیھ وسلم ھذا التجریح والغمز واللمز ، ونظھر سیرتھم كما كتبھا علماء األمة نشرا وتأییدا  ً

وترجمة ، فھي موجودة في كتب  السنة والسیرة والتاریخ ، فلماذا ال تقرأ وتترجم وتنشر 
. ھم والقدح في فضائلھم ونتجنب ھذه الطرق الملتویة التي مآلھا إلى الطعن في سیرت

كل النصوص تأمر المؤمنین أن یتبعوا ما علیھ أكثر أھل العلم في الرأي والفتوى وترك ما -
علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة فإن ( كما قال صلى هللا علیھ وسلم ، خالفھم مھما كان القائل بھ 

.) ٢()لجنة فلیزم الجماعة ومن أراد بحبوحة ا، الشیطان مع الواحد ، وھو من االثنین أبعد 
–ثم من أجاز ورخص في تمثیلھم أخطأ وخالف الشرع ومنھج العلماء ولم یرع حرمة الصحابة -

. ویجب اإلنكار علیھ –فال عبرة بقولھ 
الشخصیات التي أفتت بالجواز لیست محل اتفاق األمة ، وتعتبر فتاوى فردیة في مقابل فتاوي -

. م ومن أكبر المجامع العلمیة والفقھیة جماعیة في كافة أقطار اإلسال
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_______________________

، ومسلم في كتاب ) ٣٠٠٧( أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد والسیر ، باب الجاسوس )١(

فضائل الصحابة ، باب من فضائل أھل بدر 

 )٢٤٩٤. (

وقال حسن صحیح غریب وصححھ ) ٢١٦٥( رقم ٢٣٢/ ٢رواه الترمذي في صحیحھ جـ )٢(

أللباني في السلسلة الصحیحة ا

.١٠٩/ ٣جـ 

الذین عارضوا فتوى الجماعة ، وانفردوا بفتواھم الخاصة في إجازة تمثیل الخلفاء الراشدین -
وغیرھم من عموم الصحابة ھم من أكثر الناس دعوة الجتماع  المسلمین ، وتحمل كثیر من 

تفریق األمة في شيء اجتمعوا علیھ الخالفات ألجل وحدة الصف ، فكیف قبلوا أن یكونوا أداة ل
.ًعقودا 

ینظر فیھا إلى المصالح والمفاسد ، فما ، قضیة تمثیل الصحابة قضیة شرعیة ولیست دینویة -
یبدو من مصالح في التمثیل غیر مؤثر ، فالحكم فیھا بمقتضى النص إن وجد أو القیاس أو 

. اإلجماع أو الجمھور والمأالت ال المنافع الدعویة 
ول بجواز تمثیل الصحابة تجرؤ على تجسید شخصیاتھم ، سیجر ال محالة إلى إباحة تمثیل الق-

. األنبیاء
ًوأخیرا أوردنا في ھذا البحث معظم الفتاوى الرائدة التي تشیر إلى حرمة ھذا األمر وعظمة -

-یقال ّجرمھ واستخفافھ بمقام األنبیاء والصحابة رادین بھا على من احلوا جواز تمثیلھم ، فال 
أنھا من المسائل الخالفیة التي ال یجوز اإلنكار فیھا على المستبیح ، وصدق ابن -بعد ھذا كلھ 

ولو )ًالقیاس كلھ باطل، ثم لو كان حقا ، لكان ھذا منھ عین الباطل(عندما قال في القیاس ١حزم 
. ًكان التمثیل حقا لكان تمثیل الصحابة منھ عین الباطل 

ًابة اآلن ، وكان من یجسدھم خیرا ، ولم یغیر من الحقائق التاریخیة إذا جاز تجسید الصح

. المتعلقة بھم ، فمن یظن استمرار ذلك ؟  بل الغالب على الظن مجاوزة الحد والوقوف فیھا 

.٢٣٥/ ٦جـ : المحلى -١
، زجر السفھاء عن إباحة ٢٦٨/ ٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واألفتاء المجموعة األولى جـ -٢

.١٣ص : تمثیل الصحابة و األنبیاء 
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المصالح ثر من سنعرض بعضا من المفاسد التي تشتمل علیھا تمثیل الصحابة ، وال شك ھي أك
: المرجوة من بثھ وإذاعتھ وھي 

ال تخلو من تزویر للحقائق التاریخیة واالفتراءات واألكاذیب واالعتماد على الروایات -١
والتي تنقل الغث والسمین ، وإساءة لمن كان لسانھم المكذوبة التي لیس لھا أصل تاریخي

ًمن یجسدھم خیرا ولم یغیر في وإذا جاز تجسید الصحابة اآلن وكان . ووجدانھم القرآن  ّ
الحقائق التاریخیة المتعلقة بھم ، فمن یضمن استمرار ذلك ، بل الغالب على الظن مجاوزة 

. الحد والوقوع فیھم 
تشویھ لرموز التاریخ اإلسالمي في نظر األجیال وجعل أذھانھم مشوشة ومرتبطة بما -٢

ي صلى هللا علیھ وسلم وتعریض یشاھدونھ من مواقف ، وھذا یفضي إلى االستھانة بالنب
سیرتھ وسیرة أصحابھ للتالعب واالمتھان ، وتبدید ما وقر في نفوسھم من تمجید لھم ؛ إذ 

. َأنھم قبل رؤیة ھذه المشاھد یؤمنون حقا بعظمة األنبیاء 

الكذب على هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم ؛ ألن التمثیل لیس إال لترجمة األحوال واألقوال ، -٣
ًھما یكن من دقة وإتقان فال مناص من زیادة أو نقصان ، وذلك یجر طوعا إلى الكذب ، م

یقول ابن تیمیة. والكذب على األنبیاء كذب على هللا تعالى الذي شھد لصحابة رسولھ بالجنة
ونحن قد علمنا أنھم من أھل الجنة ، ولو لم یعلم أن : في شأن الصحابة والكذب علیھم ) ١(

یین في الجنة لم یجز لنا أن نقدح في استحقاقھم للجنة بأمور ال نعلم أنھا توجب أولئك المعن
النار ، فإن ھذا ال یجوز في آحاد المؤمنین الذین لم یعلم أنھم یدخلون الجنة ،لیس لنا أن نشھد 

.. ألحد منھم بالنار ألمور محتملة ال تدل على ذلك ، فكیف یجوز مثل ذلك في خیار المؤمنین 
َكان اإلمساك عما شجر بین الصحابة خیرا من الخوض في ذلك بغیر علم بحقیقة األحوال فلھذا 

َ، إذ كان كثیر من الخوض في ذلك كالما بال علم وھذا حرام ، لو لم یكن فیھ ھوى ومعارضة 

. َالحق المعلوم فكیف إذا كان كالما بھوى یطلب فیھ دفع الحق المعلوم 
كرات كاالختالط والغمز واللمز والسفور والموسیقى ومن تمثیل الصحابة ال یخلوا من من-٤

المعلوم أن أحد ھذه األشیاء كاف في تحریمھ ، فكیف إذا اجتمعت ثم العمل البشري مھما أتقن 
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-المحكمة بالنصوص -ال یسلم من الخطأ والتحریف ، فكیف نعرض ونمس مكانة الصحابة 
ل بحجة حصول بعض المصالح مع إغفال ما واإلقدام على ذلك التمثی. باجتھاد بشري مظنون

ذكر من المفاسد سیجر أیضا إلى تجویز تمثیل األنبیاء ، فكل تسویغ ھنا فھو ھناك أكبر؛ 
.)٢(ًورضانا بتمثیل شخصیات الصحابة رضا بما یتولد منھ واعترافا بصحتھ 

شویھ المقصود القنوات المنتجة لھذه المسلسالت مقصودھا األكبر الربح المادي والشھرة والت-٥
وتركز في أعمالھا على اإلثارة ومخاطبة المشاعر ، وتمثیل الصحابة ال یخلو من اإلثارة 
والحرص على الدنیا ، واالختالف على الرئاسة ، وھذا بال شك قادح في مكانتھم ویقلل من 

. شأنھم ویذھب من مكانتھم وھیبتھم في نفوس أبناء المسلمین 
قمص شخصیة رجل ال في موضع ذم وال مدح إال بطلبھ ورضاه ؛ ألن من المعلوم أنھ ال یجوز ت-٦

الحق لھ وحده ال یعدوه ، فھو كالتصرف في حقھ فیفتقر إلى إذنھ بقول أو فعل ، وھذا الحكم في 
آحاد الناس ، فكیف من الصحب األبرار ؟

یعرف غالبا ما تسند ھذه األدوار للمثل عرف عنھ الفجور واحتساء الخمور أو نصرانیا ال-٧
ًلإلسالم ورجالھ سبیال وال ھدیا وال اعتبار عنده للقیم واألخالق وھذا من البھتان العظیم في  ً

. حقھم 
إلى التنقیص ، كالھما مفسدة أو مؤٍد إلى المفسدة التي من تمثیل الصحابة تنقیص أو ذریعة-٨

. ك شأنھا إثارة العصبیات والفتن ، فرعایة للمصلحة وسد للذریعة یجب منع ذل

_______________________

.٣١١/ ٤جـ : السنة منھاج)١(

.١٥٢/ ١إذ الرضا بالشئ رضا بما یتولد منھ واعتراف بصحتھ األشباه والنظائر للسبكي جـ ) ٢(
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درأ المقصود بفقھ الموازنات النظر في مآالت األفعا سدة ت ستجلب أو مف ل من حیث تحقیقھا مصلحة ت
ع ) ١( ین المصالح بعضھا وبعض ، والمفاسد بعضھا م وازن ب ذي ی ھ ال و الفق ات ھ ، ففقھ الموازن

ى  ضل عل دم األف وح ، ویق ى المرج راجح عل ا ال ارض مرجح د التع د عن صالح والمفاس ض ، والم ًبع

دوب  ى المن م والواجب عل ى المھ م عل ى المفضول ، واألھ ى الحاجي ، والحاجي عل ضروري عل وال
. التحسیني عند التعارض 

ارض  دفع اإلشكال والتع ضابط ل زان ال نھج والمی اره الم ھ باعتب ذا الفق ن . وھنا تبرز أھمیة ھ إن م ف
ب  رة لألغل ا ، والعب ة بینھم ن الموازن د م ال ب سدة ، ف صلحة ومف ع م ة إذا اجتم ھ الموازن نھج فق م

در واألكثر ؛ ألن لألكثر حك شرع وتھ ر وی از األم م الكل ، فإذا كانت المصلحة ھي األكثر واألغلب فیج
ة أو المصلحة  ن المنفع ر م ى األم ب عل ر وأغل المفسدة القلیلة الموجودة بھ ، وإذا كانت المفسدة أكث
ضابطة  ھ ، والقاعدة ال ة الموجودة فی ة القلیل التي فیھ وجب منعھ ؛ لغلبة مفسدتھ ، ولم تعتبر المنفع

ب المصلحة لتع ى جل دم عل سدة مق ضي . ارض المفاسد والمصالح أن درء المف ات یقت ھ الموازن وفق
ت  م شرعي ثاب ى حك اع عل اس أو إجم اب أو سنة أو قی ن كت ا نص م یس لھ ة مستجدة ل إنزال واقع

. بموجب قاعدة معینة على نحو یتحقق مقصود الشارع في تلك الواقعة ویدفع بھا التعارض 

ي –كما ذكرنا –علیھا الموازنة بین المصالح والمفاسد وأسسھ التي یقوم وأھدافھ لتحقیقھا تتمثل ف
ا ( من المفسدة ) وفعلھا ( تمییز المصلحة  ضرورة وللخروج ) وتركھ ال ال ي ح اوى ف ، إلصدار الفت

ة المشركین ، : من الخالف ؛ لذلك یقول ابن كثیر  نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن سب آلھ
ھ وإن  سب إل شركین ب ة الم ي مقابل ا وھ م منھ سدة أعظ ھ مف ب علی ھ یترت صلحة ؛ إال أن ھ م ان فی ك

.) ٢(المؤمنین 

ھ  ین ل إذا تب آل ، ف ل والم ي األص صالح والمفاسد ف ذه الم ین ھ ة ب ة الموازن و عملی د ھ ودور المجتھ
األصل من مصلحة وجود مفسدة في المآل ، وھو الفعل الممنوع المتذرع إلیھ ، وأنھ أربى مما یجلبھ

ة - ھ -والمتقرر في الشریعة أن دفع المفسدة الراجحة مقدم على طلب المصلحة المرجوح وجب علی
ساد  ادة الف سما لم ة ؛ ح د الذریع ور . ًس ن عاش ال اب د : ق صل عن ذرائع یح سد ال شریعة ب ار ال فاعتب

ھذا مع مالحظة ) ٣(ظھور غلبة مفسدة المآل على مصلحة األصل ، فھذه ھي الذریعة الواجب سدھا
اع النصوص  ى اتب د عل در المجتھ أن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة ، فمتى ق

ارض  ضبط التع د ل ا ، وإال اجتھ دل عنھ م یع واء . ل وى س ى الفت دم عل ي أن یق ن للمفت ھ ال یمك وعلی
رجیح ب ة والت ة بالحظر أو اإلباحة إال بدراسة الحالة من خالل الموازن ین المصالح والمفاسد المتعلق

ضرورة  صالح . بال ین الم ة ب ى الموازن ي عل اد المبن واب االجتھ ن أب ث م سألة البح ك أن م وال ش
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دیرھا  ي تق اس ف اوت الن ي یتف د الت ذرائع ، . والمفاس د ال اب س ن ب اء م صحابة ج ل ال ریم تمثی فتح
.–د وقد عرضنا أغلب تلك المفاس–وتغلیب جانب المفاسد على المصالح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١١٠/ ٤جـ : الموافقات )١(
.١/٦٠٧جـ : مختصر تفسیر ابن كثیر )٢(

.٣٦٦ص : مقاصد الشریعة اإلسالمیة )٣(

ة : فكیف یقال بعد ذلك  ى مفاسد حاصلة وواقع ة عل آل . ستغلب المصالح المرتقب ال شك أن م ف
ي ظل ظروف تطبیق النص لھ  ر مشروع ف صبح غی شرعي فی ل ووصفھ ال ف الفع ي تكیی ر ف أث

ھ –معینة بالنظر إل نتیجتھ غیر المشروعة  ا نحن فی ذا م صبح –وھ ة ، وی ة أو المتوقع الواقع
ة الماسة  ا وتحصیلھا إذا اقتضت الحاج ا إیجادھ ل واجب ھ مشروعة ، ب ًمشروعا إذا كانت نتیجت ً

. لذلك 

ن األحك ق م ا عل م أن م اة ث صود مراع ة ، فالمق صلحة الراجح ق الم ى تحق ضوابط عل ام وال
صالح  ة الم ي معرف ي ف م الحقیق إن العل م ، ف ل العل درھا أھ ي یق رة الت شرعیة المعتب صلحة ال الم
م ، فاألصل  ل العل والمفاسد والموازنة بینھما وإدراك خیر الخیرین وشر الشرین ھي خاصیة أھ

ا ، الرجوع إلیھم في تحقیق ھذه المسائل ة جوانبھ ن كاف ة م ة النازل صویر حقیق واستشارتھم بت
ن مصالح ومفاسد  ا م ب علیھ ن أن یترت ل –وبیان ما یمك انعون لتمثی ھ الم ا جرى علی ذا م وھ

. فمھما قیل من فوائد لتمثیلھم إال أن مفاسده تربو على مصالحھ –الصحابة 

ا مرت بثالث مراحل للو–كغیرھا من النوازل –فھذه النازلة  م شرعي فیھ ى حك ھي : صول إل
ل ق والتنزی م التطبی ف ، ث صنیف والتكیی م الت م ، ث صور والفھ ى .الت م عل ألن الحك ى ف ا األول أم

ھ ) ١(الشيء فرع عن تصوره  صور . ، وتصور الواقع المحیط بالنازلة أمر البد من ستدعي ت وی
ا  ور منھ ة ، والتحري عن ا: النازلة أم اریخ النازل ي جذور وت سابقة حول النظر ف لدراسات ال

ًال یكون فقیھا في الحادث من لم یكن عالما بالماضي ، : ) ٢(یقول اإلمام ابن عبد البر . النازلة  ً

تقراء  ى االس افة إل ا باإلض تقراء عملی ب اس ذا یتطل ة ، وھ ة بالنازل ات المتعلق ع المعلوم ًوجم ً
. ت الصحیحة دون غیرھم والرجوع إلى أھل العلم واالختصاص ألخذ المعلوما.)٣(النظري 

ة  ة العملی ى الواقع شرعي عل نص ال ق ال ف أي تطبی م التكیی تم إال . ) ٤(ث ف ال ی ذا التكیی وھ
ھ  ي إلی ذي تنتم ي .)٥(بالتصنیف وھو إرجاع المسألة إلى األصل ال ة ف م النازل والبحث عن حك

إلحاق النازلة بما نصوص الكتاب والسنة واإلجماع وفعل الصحابة ومن بعدھم ، ثم االجتھاد في 



-١٥٣٧-

ة . یشابھھا من النوازل المتقدمة لتقاس علیھا  ثم اندراج حكم النازلة تحت بعض القواعد الفقھی
دمین  ة المتق ض األئم اوى بع من فت شرعیة أو ض ول ال ر . أو األص ة خی د الفقھی ر القواع وتعتب

اھی ھ معین لمن أراد البحث عن حكم نازلة أو واقعة أحاطت بھ ؛ إلستیعابھا مف ي الفق ررة ف م مق
اإلسالمي تسھل استخراج األحكام الفقھیة ؛ ثم االجتھاد في استنباط حكم مناسب لھا بطریق سد 

. ثم المرحلة الثالثة وھي التطبیق والتنزیل . ) ٦(الذرائع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٧/ ١جـ : ؛ حواشي الشرواني ٣٦٣/ ٢جـ : مغنى المحتاج : قاعدة فقھیة )١(
٨١٨/ ٢جـ : جامع بیان العلم وفضلھ )٢(

٤٤-٤٣/ ١محمد حسین حسن الجیزاني جـ . د: فقھ النوازل )٣(

٦٧یوسف القرضاوي ص . د: الفتوى بین االنضباط والتسیب )٤(

٤٧/ ١فقھ النوازل جـ )٥(

٣٦٥: إرشاد الفحول )٦(

سألة ى الم شرعي عل م ال ل الحك و تنزی شریعة وھ د ال ل بمقاص ار العم ذا باالعتب ة أخ ًالنازل

ومعرفة مدى تطبیقھ على الواقع ، ومقاصد الشریعة ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع 
) . ١(في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا 

م  ة ، وأھ ام األم ظ نظ وعند استقراء موارد الشریعة اإلسالمیة نجد أن المقصد العام ھو حف
د مقاصد الش ھ عن ّریعة مراعاة المصلحة والتي تعتبر أصال شرعیا یعول علیھ وقد نرجع إلی ً ً

. )٢(عدم النص 

شرع ومقاصده . )٣(وھي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة ع أسس ال ق م ا یتف ل م فك
.)٤(یعد مصلحة وكل ما یتعارض مع ھذه األسس یعد مفسدة 

أمور ًومقصدا آخر ھو النظر إلى المآالت وھو أصل  ادي ب ن ین ھ بعض م ل عن د یغف عظیم ق
ر  ذا األم : ًمباحة أصال فیقع عند اإلقدام علیھا ماال تحمد عاقبتھ یقول اإلمام الشاطبي عن ھ

ك أن (  ة ، وذل ة أو مخالف ال موافق ت األفع ًالنظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا كان

صادرة عن المك ال ال ن األفع ل م ى فع د المجتھد ال یحكم عل ام إال بع دام أو باإلحج ین باإلق لف
ن  درأ ، ولك سدة ت ستجلب ، أو لمف ھ ت ًنظره إلى ما یؤل إلیھ ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فی
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ھ أو مصلحة  شأ عن سدة تن ر مشروع لمف ون غی د یك ھ ، وق صد فی ا ق لھ مآل على خالف م
) ٥(. تندفع بھ ولكن لھ مآل على خالف ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٣ص : مقاصد الشریعة اإلسالمیة )١(

٣٧/ ١جـ : الموافقات )٢(

٢٨٦/ ١جـ : المستصفى )٣(

٣٢٧مجلة البحوث المعاصرة ص : النوازل وكیف یجب التعامل معھا )٤(

٥٥٢/ ٤جـ : الموافقات )٥(

:اخلامتة والتوصيات 

ض المعالم األساسیة لھذه النازلة ، مساھمة منا متواضعة في حمایة لقد حاولنا أن نجلي بع: وبعد 
، ھذا الدین ، مع استحضار ما راكمھ علماؤنا وفقھاؤنا في باب المصالح  والمفاسد والترجیح بینھم 

:وخلصنا فیھا لآلتي 

، تحریم تمثیل الصحابة ، بل والتابعین ، وسائر علماء المسلمین ، مع اعتبار تفاوت منازلھم-
. مما یقتضي التفاوت في تحریم تمثیلھم 

ال یجوز تمثیل أي واحد من الصحابة بأي شكل من األشكال ؛ لمنافاة ذلك لمنزلتھم العالیة ، -
. ًوثناء هللا علیھم ، وسدا لذریعة االستھانة بھم 

ع من أفتى بجواز تمثیل الصحابة لیس محل اتفاق األمة ، وكل الفتاوى التي صدرت في الموضو-
. كانت تعبر عن وجھة نظر أصحابھا ومدى اقتناعھم باألدلة التي ساقوھا لتأیید رأیھم 

:خصائص ال یشاركھم فیھا أحد منھاأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لھم-
. أنھم حملة الدین -١
. أفعالھم وأقوالھم تطبیق للشریعة -٢
.تقلیل من شأنھم و لما یحملون أنھم معصومون عن الكذب ، وفي تمثیلھم  امتھان لھم و-٣

.التساھل في تمثیلھم یوصل إلى القول بجواز تمثیل األنبیاء -
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من أجاز التمثیل بنى فتواه على أن الواقع الیومي مختلف عن الماضي ؛ نتیجة لتأثیر التلفاز -
غیر بشكل مباشر وأنھ الوسیلة الوحیدة الكتساب الناس معلوماتھم وثقافاتھم مما جعل الفتوى تت

.  حیال المسألة وھذه حجة واھیة لتعدد وسائل المعرفة منھا مظان الكتب الموثوق بھا 
المجوزون للتمثیل إما أن یقولوا بجوازه فقط ، فیجرؤا الناس على باب المشتبھات على األقل ؛ -

ألنھ لیس من الحالل البین ، وإما أن یقولوا باستحبابھ ، فقد تضمن قولھم أنھ من الدین وھو
) من أحدث من أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد ( محدث ، فیدخل في قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

وإما أن یقولوا األصل في تمثیلھم اإلباحة لعدم ورود نص فیھ فال یراع اعتبار رضاھم ؛ فإن 
كثیرا مما یتعبد بھ عباد هللا في معامالتھم وأخالقھم وسلوكھم لم یكن مبنیا على نص یعین 

تحدید األمر أوالنھي المكلفین بھ ، بل أن كثیر من األوامر والنواھي  كما ھو معلوم تدرك بال
ًببناء الفروع على األصول والجزئیات على الكلیات قیاسا أو تفسیرا أو تأویال ، ویؤیده ما كتبھ 

الفھم الفھم فیما تلجلج في صدرك بما لیس في : عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري 
ب هللا وال في سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ثم اعرف األشباه واألمثال فقس عند كتا

)١(ذلك األمور بنظائرھا وأعمد على أقربھا إلى هللا واشبھھا بالحق
-_____________________

وأخرجھ ٥٤٦/ ٢، مسند الفاروق ألبن كثیر جـ ٩٣/ ٧جـ : انظر االستذكار ألبن عبد البر )١(

، والبیھقي في سننھ كتاب آداب ٢٠٦/ ٤قطني في سننھ كتاب األقضیة واالحكام جـ الدار

وھو كتاب جلیل تلقاه ١١٥/ ١٠القاضي باب ما یقضي بھ القاضي وما یفتي بھ المفتي جـ 

.العلماء بالقبول وبنوا علیھ أصول الحكم والشھادة 

شأنھم والتحقیر لھم بتمثیلھم ال الصحابة ھم حجر الزاویة في بناء ھذه األمة ، فالغض من-
یتفق مع المكانة التي یتبوؤنھا وال یوائم المھمة التي انتدبوا لھا ، كما أن الطعن والتجریح لھم 

.ائم الشریعة ویشكك في صحة مصدرھابتمثیلھم یقوض دع
تمثیلھم وتجسید شخصیاتھم مخالف لمعظم الفتاوى الصادرة من كبار العلماء في المملكة -

. ربیة السعودیة وخارجھا والمحرمون أكثر من المجیزین الع
لتلك التمثیلیات تزیل ما –رؤیة الشيء تزیل ھیبتھ وال شك أن مشاھدة الناس وخاصة العوام -

وقر في قلوبھم من ھیبة ووقار للصحابة ، ثم بماذا نقول بمن یمثل دور الكافر فیسب هللا 
یلبس الصلیب ویستھزيء بالقرآن ویسخر من ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم ویسجد لصنم و

مع اجماع العلماء على عدم جواز ذلك إال للمكره بل أن بعضھم قال بكفر من فعل ذلك –اإلسالم 
، وال حجة لھ بأنھ ناقل للكفر و الناقل لیس بكافر ؛ ألن الممثل كغیره یحاكم بالمعاییر نفسھا 

ثم تحقیق –َیرتكب محرما بحجة التمثیل فلیس من حقھ أن–التي یحاكم بھا سائر الناس 
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المصلحة والفائدة لھذا الدین ال یكون طریقھا مخالفة الشرع وإتباع وسیلة مشبوھة والوقوع 
في المحظور وإنما یكون تعلیم الخلق بسیرة الصحابة ونشر فضائلھم ومحاسنھم باتباع الطرق 

. لف والوسائل المشروعة الصحیحة الموافقة للنصوص وآثار الس
قراءة النصوص ( القائلین بالجواز یقصرون مسؤولیتھم على الجانب العلمي والشرعي -

تقییم العمل ( ویخلي مسؤولیتھ عن الجانب الفني المشتمل على المفاسد والمنكرات ) وتقییمھا 
) . واألداء والتطبیق 

: لذلك نوصى باآلتي 

الفتوى الفردیة ألي نازلة من نوازل الحرص على المطالبة بالفتوى الجماعیة ، والبعد عن-١
األمة ومسائلھا الكبار ؛ ألن ھذه الفتوى الجماعیة ال تخرج إال بعد مناقشة أھل العلم لھا 

سد الذرائع ( واتفاقھم علي رأي فیھا بالبحث الجماعي ؛ ألنھا فتوى اجتھادیة ویراعي فیھا باب 
 . (

زع ویشاق األمة والنزول على رأي الجماعة ، اإللتفاف حول اإلجماع خیر من التفرد برأي ینا-٢
ًما دام ال یخالف الشرع ، ومجرد اختالف الرأي أو االجتھاد لیس عیبا لكن العیب ھو عدم 

. النزول على رأي عامة المسلمین 
ال بد أن یكون ھناك دور لعلمائنا ال یقتصر على إصدار الفتاوى فقط دون السعي لتنفیذ ما فیھا -٣

حتى لو اقتضى األمر وضع عقوبة –نظام یمنع من القیام بإنتاج ھذه األعمال منھا إصدار ، 
ومنع جمیع الوسائل التي تقدح فیھم وتجسد صورھم ؛ فإن تعظیم الصحابة -جزائیة قاسیة 

. وإظھار محاسنھم من أعظم المحرمات والثوابت التي تضمن بقاء دین اإلسالم 
ھذه التمثیلیات بالتثبت واالعتماد والرجوع ألھل العلم مطالبة أصحاب القنوات التي تعرض مثل -٤

. وال یأخذون ھذه الفتاوي لغرض مواجھة من یعارضھم بھا فقط 
ماذا : ّمن كان لھ رأي مخالف للفتوى الجماعیة ، یذیل بھا ویذكر اسمھ ؛ حتى ال یقول قائل -٥

.األكثر نفعل إذا عالم یجوز وآخر یحرم وینكر لیعرف بأنھ یلزمة العمل بقول
جمع الفتاوى التي أخل بھا أصحابھا وتبیین الخلل فیھا وإرسال رسائل لمن أفتى بذلك حتى -٦

.یتبصر أو یتراجع
إذا كان تمثیل حیاة صحابي أمر مطلوب لتعمیق الفھم لسیرة ھؤالء العظماء ووصف ما كانوا -٧

كما یریدون -لوب عصري علیھ من صالح وعدل وقیم وخلق ، فلم ال ننقل سیرتھم ألبنائنا بأس
. إما بالكتابة على شكل قصة أو سرد سیرھم بالصوت المعبر -

ال تخوضن في أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فإن خصمك : " ونختم بحثنا بمقولة الشافعي 
" .ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم غدا 

اع كلمة الحق ، والتمسك بھا، والصبر أسأل هللا العظیم رب العرش العظیم أن یوفق الجمیع إلى إتب
. علیھا ، كما أسألھ سبحانھ وتعالى أن یجنب األمة اإلسالمیة الفتن ما ظھر منھا وما بطن 

. وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
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فھرس اآلیات

رقم اآلیةطرف
الصفحة

) محمد رسول هللا والذین معھ ( 
.............................................................................١

٥........... ................................................................)ومن یتولھم منكم فإنھ منھم ( 
٧......................................... ...........................)......ًمثلھم كمثل الذي استوقد نارا ( 

فھرس األحادیث 
" اللھم أغفر لقومي فإنھم ال یعلمون " )١(

...............................................................١٠
" َي أصحابي ال تتخذوھم غرضا هللا هللا ف" )٢(

..........................................................٣
٢........................................................." .........إن هللا اختارأصحابي " )٣(
١١............................................................" الحرب خدعة " )٤(
" عرض علّي األنیباء علیھم السالم " )٥(

................................................................٩
" علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة " )٦(

..................................................................١٧
٨................................................." ...........ًما أحب أني حكیت إنسانا " )٧(
٧..............................................." .......المتشبع بما لم یعط كالبس ثوبي زور" )٨(
" من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد " )٩(

...................................................١١
" ًثل جبل أحد ذھبا ولو أن أحدكم أنفق م)" ١٠(

.........................................................٢
" ّوما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر )" ١١(

.......................................................١٧
" ویل للذي یحدث فیكذب لیضحك بھ القوم )" ١٢(

......................................................٧
" یأتي على الناس زمان فیغزوا فئام من الناس )" ١٣(

..................................................٢
قائمة المصادر والمراجع

شر : أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة -١ ع ون اء ، طب ار العلم ة كب ة لھیئ ة العام إعداد األمان
. ھـ ١٤١٢/ ١علمیة واإلفتاء ط رئاسة إدارة البحوث ال

ة الرشد ، : أحكام فن التمثیل في الفقھ اإلسالمي -٢ لمحمد بن موسى بن مصطفى الدالي مكتب
.ھـ ١٤٢٩-١الریاض ط 

ووي ت : األذكار النوویة -٣ ن شرف الن ى ب ا یحی ر ٦٧٦محي الدین أبي زكری ـ دار الفك –ھ
٩٤-ھـ ١٤١٤لبنان –بیروت 

ي : أخطأ فیھ كثیر من الناس إزالة االلتباس عما -٤ ألبي الفضل عبد هللا بن الصدیق مطبوع ف
) . إقامة الدلیل على حرمة التمثیل ( آخر رسالة أخیھ 
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ر : االستذكار الجامع لمذاھب األمصار وعلماء األقطار -٥ یوسف بن عبد هللا محمد بن عبد الب
. دمشق –ة دار قتیب–تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي : األندلسي أبو عمر 

حاب -٦ ة األص ي معرف تیعاب ف ل : االس ون األودي دار الجی ن میم رو ب د هللا عم ي عب –ألب
. تحقیق علي محمد البجاوي -ھـ ١٤١٢/ ١بیروت ط 

ق : األشباه والنظائر -٧ سبكي تحقی افي ال د الك ن عب ي ب ن عل اب ب د الوھ دین عب اج ال لإلمام ت
ان ط –دار الكتب العلمیة بیروت –والشیخ علي محمد عوض –عادل عبد الموجود  لبن

. ھـ ١٤١١/ ١
سقالني ت : اإلصابة في تمییز الصحابة -٨ ن حجر الع ي ب ن عل د ب ـ ٨٥٢ألبي الفضل أحم ھ

. مكتب الكلیات األزھریة ١ط –طھ المزیني . د: تحقیق 
اري : إقامة الدلیل على حرمة التمثیل -٩ صدیق الغم ن ال اھرة–دار الحرمین –أحمد ب ط الق

. م ٢٠٠٤-١٤٢٥–١
و : اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الحمیم -١٠ ي أب ة الحران أحمد عبد الحلیم بن تیمی

. ھـ  تحقیق ناصر عبد الكریم العقل ١٤١٩–٧العباس ط 
د هللا : اإلیضاح والتبیین لما وقع فیھ األكثرون من مشابھة المشركین -١١ ن عب ود ب شیخ حم لل

.ھـ ١٤٠٥الریاض ٢التویجري ط
ل -١٢ م التمثی ى حك ل عل اف النبی تح ، : إیق ریم ، دار الف د الك رجس آل عب ن ب سالم ب د ال لعب

ھـ ١٤١٦/ ١اإلمارات ط –الشارقة 
. لجاد الحق علي جاد الحق : بحوث وفتاوى إسالمیة في قضایا معاصرة -١٣
الم ال. إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي : البدایة والنھایة -١٤ ب دار ع ـ ١٤٢٤كت ھ

م ٢٠٠٣-
مكتبة التوعیة اإلسالمیة -١لعبد هللا السلیماني ط: البیان المفید عن حكم التمثیل واألناشید -١٥

. للتحقیق والنشر والبحث العلمي 
اض ط: التمثیل حقیقتھ ، تاریخھ ، حكمھ -١٦ / ١لبكر بن عبد هللا أبو زید ، دار الرایة ، الری

. ھـ ١٤١١
ة -١٧ ة التلفازی دعوة التمثیلی ال ال ي مج تخدامھا ف ي : واس د األرج ستیر –لمحم الة ماج رس

م ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦
. بیروت –دار الفكر –البن حجر العسقالني : تھذیب التھذیب -١٨
ر -ھـ ٣٥٤محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ت : الثقات -١٩ ١ط –دار الفك

. السید شرف الدین أحمد : تحقیق -١٩٧٥-١٣٩٥
صویر واألناشید اإلسالمیة -٢٠ داد : ثالث رسائل مھمة في حكم التمثیل الدیني والت ع وأع : جم

. ھـ ١٤١١/ ١عصام بن عبد المنعم المري ط
ق : حاشیة الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة -٢١ سفاریني تحقی محمد بن أحمد بن سالم ال

. ھـ ١٤١٦–٢عبد الرحمن النجدي ط
. عبد هللا علوان : اإلعالم حكم اإلسالم في وسائل -٢٢
. ھـ ١٤١٠/ ١عبد هللا بن محمد آل ھادي ط : حكم التمثیل في الدعوة إلى هللا -٢٣
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. ھـ١٤١٧
. سامي الحمود . د: خالصة اإلجابة في حكم تمثیل شخصیات الصحابة -٢٥
شتري ط : سفھاء عن إباحة تمثیل الصحابة واألنبیاء زجر ال-٢٦ / ١لعبد الرحمن بن سعد ال

. ھـ دار الھدایة ١٤٣٣
ـ ١٣٩١/ ١ط ٢٧٥سلیمان بن األشعث السجستاني ت : سنن أبي داود -٢٧ –م ١٩٧١-ھ

. دار الحدیث
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ذي -٢٨ صحیح ( سنن الترم امع ال ن سودة ) : الج سى ب ن عی د ب سى محم ي عی ق . ألب : تحقی
. طبعھ مصطفى البابي الحلبي بمصر –مد شاكر أح
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ین : شرح العقیدة الواسطیة -٣٠ صمیل . محمد بن صالح العثیم واز ال ھ سعد ف –ّخرج أحادیث
. ھـ ١٤٢١/ ٦دار ابن الجوزي ط 
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. ھـ ١٤٠٤

محمد بن عبد هللا : لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، تحقیق : الصارم المسلول على شاتم الرسول -٣٤
محمد كبیر شودري –الحلواني 

وطن : الصحوة اإلسالمیة ضوابط وتوجیھات -٣٥ دار ال ین م ن العثیم ن صالح ب د ب للشیخ محم
. ھـ ١٤٢٦/ للنشر 

حیح البخ-٣٦ ر : اري ص ن كثی اري دار اب ماعیل البخ ن إس د ب د هللا محم ي عب ـ ١٤١٤أب -ھ
. م ١٩٩٣

ب -٣٧ ب والترھی حیح الترغی اني : ص دین األلب ر ال د ناص شیخ محم ارف –لل ة المع –مكتب
. ٥الریاض ط 

ـ : صحیح مسلم -٣٨ ة ط سابوري ، دار طیب شیري النی اج الق ن الحج سلم ب -١ألبي الحسین م
ھـ ١٤٢٧

. دار الفكر العربي –لمحمد بن سعد كاتب الواقدي : برى الطبقات الك-٣٩
طیة -٤٠ دة الواس شر : العقی یم دار الن د الحل ن عب د ب ة أحم ن تیمی الم اب شیخ اإلس ة –ل الرئاس

. ھـ تحقیق محمد مانع ١٤١٢/ ٢الریاض ط –العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء 
ود: الفائق في غریب الحدیث -٤١ ي القاسم محم د الزمخشري ألب ن أحم رو ب ن عم ق . ب تحقی

. ھـ ١٤١٤–دار الفكر –محمد أبو الفضل إبراھیم 
اب –المحقق صالح الدین المنجد : فتاوى الشیخ محمد رشید رضا -٤٢ یوسف خوري دار الكت

. ١م ط٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦الجدید 
د ال: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء -٤٣ شیخ أحم ب ال ع وترتی دار –دویش جم

. ھـ ١٤١٩–٣العاصمة ط 
صحابة -٤٤ ضائل ال ل : ف ن حنب د ب ام أحم ن . اإلم اس دار اب د عب ن محم ي هللا ب ق وح تحقی

. م ١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠/ ٢الجوزي ط 
د -٤٥ اب التوحی ى كت د عل ول المفی ین : الق الح العثیم ن ص د ب مة –لمحم / ١ط –دار العاص

. ھـ ١٤١٥
. ١طدار صادر بیروت. نظور مكرم بن مبن جمال الدین محمد: لسان العرب-٤٦
. للشیخ محمد بن صالح العثیمین : لقاء الباب المفتوح -٤٧
ة -٤٨ ن تیمی شیخ اإلسالم اب شیخ –متن العقیدة الواسطیة ل ا ال ي حققھ سخة الت ى الن ل عل مقاب

. علوي السقاف 
ي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٤٩ ر الھیثم ي بك ر دا–نور الدین علي بن أب روت –ر الفك بی

. ھـ ١٤١٢
محمد . د: جمع وترتیب : عبد العزیز بن عبد هللا بن باز : مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة -٥٠

. ھـ ١٤٢١/ ٣١الشویعر ، إصدار إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء ط 
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ة ط: المخرج من الفتنة -٥١ ة صفاء األثری وادعي ، مكتب ١ألبي عبد الرحمن مقبل بن ھادي ال
.م ٢٠٠٢–

ل . إشراف د: مسند اإلمام أحمد -٥٢ ي الطوی داد عل ھ المجذوب ، إع سمیر حسین –سمیر ط
٩٣–١٣/ ١دمشق ط –بیروت –المكتب اإلسالمي –غاوي 

اروق -٥٣ سند الف ر : م ن كثی شافعي اب ر ال ن كثی رو ب ن عم ماعیل ب داء إس و الف دین أب اد ال عم
. م ١٩٩١ھـ ١٤١١–تحقیق عبد المعطي قلعجي ، دار الوفاء 

. م  ١٩٨٤–٢بیروت ط –دار العلم للمالیین –صبور عبد النور : المعجم األدبي -٥٤
یط  -٥٥ م الوس صطفى : المعج راھیم م ھ إب ام بإخراج ات –ق د الزی ادر –أحم د الق د عب –حام

. طھران –المكتبة العلمیة –محمد النجار 
ا: معجم مقاییس اللغة -٥٦ ن زكری ارس ب ن ف د . ألبي الحسین أحمد ب سالم محم د ال ق عب تحقی

. م ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩–دار الفكر –ھارون 
ھـ ١٤٢٩/ ١الریاض ط –مكتبة الرشد 

سنة -٥٧ اج ال ة : منھ ن تیمی الم اب شیخ اإلس ة ١ط . ل سة قرطب ـ ١٤٠٦مؤس –م ١٩٨٦-ھ
. تحقیق محمد رشاد سالم 
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. ھـ ١٣٨٣-الحلبي –محمود الطناحي –تحقیق طاھر أحمد الزاوي –السعادات 
ر : النھایة في غریب الحدیث واألثر -٦٠ ن األثی د ب ن محم ارك ب ألبي السعادات محمد الدین مب
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