سامحة الشيخ العالمة
أ .د.صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

د.حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
عضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء
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احلمد هلل ,والصالة والسالم عىل نبينا حممد بن عبداهلل ,وعىل آله,
وأصحابه ,ومن وااله ,وبعد:
فإن من حق األنبياء علينا تعزيرهم ,وتوقريهم ,وكذا من حق الصحابة
احرتامهم ,وتوقريهم ,قال

« :ال تسبوا أصحايب» ,ومن س ِّبهم فعل كل ما

فيه تنقص هلم ,ومن ذلك متثيلهم وحماكاة هيئاهتم وحركاهتم  -وهذا من
حرم اهلل غمز املؤمنني فقال﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
غمزهم -وقد َّ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ﴾ [املطففني.]33-22 :

ويف متثيلهم تسوية هلم بغريهم ممن يم ّثلهم الفنانون مما جعلوه مهنة هلم,
وحرفة هلم يتأكلون من ورائها  -وهذا منكر حمرم؛ ألنه انتها ألعرا
اآلخرين السيام األموات  -فلو أن أحدا مشى مثل مشيتك ,أو تك َّلم بمثل
صوتك ,العتربته تنقصا لك؛ ألنه يضحك الناس منك.
وقد كتب أخونا الشيخ حممد الفريح -وفقه اهلل -رسالة قيمة يف حتريم
وعزز ذلك بقرارات هيئة كبار العلامء ,واملجامع
متثيل األنبياء والصحابةَّ ,
الفقهية ,فجزاه اهلل خريا ,ونفع بام كتب .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
كتبه /صاحل بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
يف 1341/1/92هـ
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احلمد هلل وحده  ,والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  ,وعىل آله
وأصحابه ومن اتبعه ,أما بعد:
فإن منزلة األنبياء -صلوات اهلل وسالمه عليهم -منزلة عظيمة ,فهم
وكرمهم ,وأعىل منزلتهم ,ورفع
أفضل اخللق عىل اإلطالق ,رشفهم اهللّ ,
قدرهم ,وأمر بتوقريهم ,وفر

تعظيمهم ,وأوجب اإليامن هبم ,فكل

من سلك سبيال -وإن كان بال قصد -فيه إحلاق النقص هبم ,أو احلط من
منزلتهم فقد أتى اإلثم من باب ,واسع ,وارتكب اجلرم العظيم نسأل اهلل
السالمة.
وييل األنبياء عليهم الصالة ,والسالم يف املنزلة صحابة رسولنا
وريض عنهم فهم السادة ,والقدوة بعد األنبياء ,مكاهنم رفيع ,هم خري
األمة ,اختارهم اهلل لصحبة نبيه

 ,وجعلهم أنصارا لدينه ,أحبهم اهلل

ور ُجح
وأوجب حمبتهم عىل املؤمنني,
وأحبهم رسوله,
ْ
َ
كملت عقوهلمَ ,
إيامهنم ,أمر اهلل نبيه بخفض اجلناح هلم ,قاموا بدين اهلل ,وجاهدوا حق
اجلهاد ,تاب اهلل عليهم ,ووعدهم احلسنى ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ﴾ [التوبة ,]111 :زكى اهلل ظاهرهم وباطنهم,
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﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

[احل:رش ﴿ ,]8 :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الفتح ,]18 :
﴿ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾

[التوبة.]88 :
قال اإلمام ابن تيمية ( :تواتر عن النبي

أن خري هذه األمة القرن

األول ,ثم الذين يلوهنم ,ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ,وهذه األمة
هي خري األمم ,كام دل عليها الكتاب ,والسنة)(.)1
وقال( :اتفق املسلمون عىل أن أمة حممد
األمة أصحاب نبينا

خري األمم ,وأن خري هذه

 ,وأفضلهم السابقون األولون ,وأفضلهم أبو

بكر ,ثم عمر ثم عثامن ثم عيل

)(.)2

قال اإلمام أمحد غفر اهلل له( :كل من صحبه سنة ,أو شهرا ,أو يوما,
أو ساعة ,أو رآه؛ فهو من أصحابه ,له من الصحبة عىل قدر ما
صحبه...,وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه ,ولو لقوا
اهلل بجميع األعامل)(.)3
فال جيوز ملن يؤمن باهلل ,واليوم اآلخر أن خيدش منزلتهم ,أو يسلك
( )1منهاج السنة ( )458/1و(.)221/8
( )2املستدر عىل الفتاوى ( ,)112/1وخمترص الفتاوى ص.115
( )3طبقات احلنابلة (.)113/2

1

طريقا فيه انتقاص ملكانتهم ,أو يعمل عمال فيه إخالل بقدرهم.
وإن من األمور التي طرأت عىل بعض املسلمني مسألة التمثيل,
فصاروا يتنافسون فيها تنافسا مذموما حمموما ,فجمعوا منكرات عىل
جرأهم عليه
منكرات ,ومل يقف األمر عند ذلك حتى َّ
تسوروا سورا عظيام َّ

من َّ
قل علمه ,وضعف فقهه( ,)1وذلك بتجويز متثيل األنبياء -عليهم
الصالة والسالم ,-ومتثيل الصحابة

سموها
 ,وجتسيدهم يف أعامل َّ

(فنية)!
استعنت باهلل عىل الكتابة فيه.
وألمهية املوضوع ,وخطورته
ُ
وقد اشتمل البحث عىل متهيد ,ومسألتني وخامتة.
أما التمهيد :فقد جاء احلديث فيه عن وسائل الدعوة ,واإلحداث
فيها ,وهل يمكن اختاذ التمثيل وسيلة دعوية؟
أما املسألتان؛ فاألوىل:عن حكم متثيل األنبياء -عليهم الصالة والسالم.-
والثانية :يف بيان حكم متثيل الصحابة

.

ثم تم ختم البحث باخلالصة التي تم الوصول إليها ,وبنصيحة جيب
بذهلا ألمة حممد

.

( )1وكام قيل:
وح َّجته فيها الكتاب املنزل.
وكم من فقيه خابط يف ضاللة ** ُ
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أسأل اهلل أن يبار يف اجلهود  ,وأن يسدد اخلطى ,وصىل وسلم عىل
النبي املصطفى ,وآله وصحبه ,ومن اقتفى
كتبه /حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

2

إن مما ال شك فيه ,وال ارتياب أن القرآن ,والسنة بفهم السلف
الصالح مها الفيصل عند التنازع﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ﴾ [النساء﴿ ,]65 :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [النساء.]115 :
قال املوفق ابن قدامة

( :ثبت وجوب اتباع السلف رمحة اهلل عليهم

بالكتاب ,والسنة ,واإلمجاع ,والعربة دلت عليه ,فإن السلف ال خيلو من أن
يكونوا مصيبني ,أو خمطئني ,فإن كانوا مصيبني وجب اتباعهم؛ ألن اتباع
الصواب واجب ,وركوب اخلطأ يف االعتقاد حرام,وألهنم إذا كانوا مصيبني
كانوا عىل الرصاط املستقيم ,وخمالفهم متبع لسبيل الشيطان اهلادي إىل
رصاط اجلحيم ,وقد أمر اهلل تعاىل باتباع سبيله ,ورصاطه ,وهنى عن اتباع ما
سواه فقال﴿:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [األنعام ,]153 :وإن
زعم زاعم أهنم خمطئون كان قادحا يف حق اإلسالم كله؛ ألنه إن جاز أن
خيطئوا يف هذا جاز خطؤهم يف غريه من اإلسالم كله ,وينبغي أن ال تنقل
األخبار التي نقلوها ,وال تثبت معجزات النبي

التي رووها,فتبطل
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الرواية ,وتزول ال:رشيعة ,وال جيوز ملسلم أن يقول هذا ,وال يعتقده)(.)1
فإذا كان األمر كذلك ,فإنه ما من خري إال دلنا عليه رسولنا

,

وأرشدنا إليه جاء يف صحيح مسلم( )2عن عبداهلل بن عمرو بن العاص
قال« :نادى منادي رسول اهلل
اهلل

 :الصالة جامعة ,فاجتمعنا إىل رسول

,فقال« :إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري

ما يعلمه هلم ،وينذرهم رش ما يعلمه هلم».
قال ابن القيم ( :رسالته

كافية شافية عامة ,ال ُتـحوج إىل

سواها,...وال خيرج أحد من املكلفني عن رسالته ,وال خيرج نوع من
أنواع احلق الذي حتتاج إليه األمة يف علومها,وأعامهلا عام جاء به.
وقد تويف رسول اهلل

,وما طائر يقلب جناحيه يف السامء إال ذكر

لألمة منه علام ,وع َّلمهم َّ
كل يشء حتى آداب التخيل ,وآداب
اجلامع,والنوم ,والقيام,والقعود ,واألكل ,وال:رشب ,والركوب,والنزول,
والسفر,واإلقامة ,والصمت ,والكالم ,والعزلة ,واخللطة ,والغنى,
والفقر ,والصحة ,واملر

 ,ومجيع أحكام احلياة,واملوت.

ووصف هلم العرش ,والكريس,واملالئكة ,واجلن ,والنار ,واجلنة,
( )1ذم التأويل ص.35
( )2برقم(.)1844
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ويوم القيامة,وما فيه حتى كأنه رأي عني.
وعرفهم معبودهم ,وإهلهم أتم تعريف حتى كأهنم يرونه,ويشاهدونه
َّ
بأوصاف كامله ,ونعوت جالله.
وعرفهم األنبياء ,وأممهم ,وما َج َرى هلم ,وما جرى عليهم معهم
َّ
حتى كأهنم كانوا بينهم.
يعرفه نبي
وعرفهم من طرق اخلري ,وال:رش دقيقها ,وجليلها ما مل ِّ
َّ
ألمته قبله.
عرفهم
َّ

من أحوال املوت ,وما يكون بعده يف الربزخ ,وما حيصل

يعرف به نبي غريه.
فيه من النعيم ,والعذاب للروح,والبدن ما مل ِّ
عرفهم
وكذلك َّ

من أدلة التوحيد ,والنبوة ,واملعاد ,والرد عىل

مجيع فرق أهل الكفر ,والضالل ,ما ليس ملن عرفه حاجة من بعده ,اللهم
إال إىل َم ْن يب ِّل ُغه إياه ,ويبينه ,ويوضح منه ما خفي عليه.
عرفهم
وكذلك َّ

من مكائد احلروب ,ولقاء العدو ,وطرق النرص,

ور َع ْوه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبدا.
والظفر ما لو علموه ,وعقلوه َ
عرفهم
وكذلك َّ

من مكايد إبليس ,وطرقه التي يأتيهم منها ,وما

يتحرزون به من كيده ,ومكره وما يدفعون به رشه ما ال مزيد عليه.

12

عرفهم
وكذلك َّ

من أحوال نفوسهم ,وأوصافها ,ودسائسها,

وكامئنها ما ال حاجة هلم معه إىل سواه.
عرفهم
وكذلك َّ

من أمور معايشهم ما لو علموه ,وعملوه

الستقامت هلم دنياهم أعظم استقامة.
وباجلملة فجاءهم بخري الدنيا واآلخرة ُبر َّمته ,ومل حيوجهم اهلل إىل
أحد سواه.)1()..
(وهلذا ختم اهلل به ديوان النبوة ,فلم جيعل بعده رسوال ,الستغناء
األمة به عمن سواه)(.)2
وإن من األمور املحكمة ما يتعلق بالدعوة إىل اهلل ,فقد َّبني رسولنا
عرف سبيلها ,وأرشد الدعاة للم:رشوع من
طريقها ,وأوضح معاملها ,و َّ
وسائلها ,فلم يبق فيها لبس( ,فكل من سلك إىل اهلل عز وجل علام,
وعمال بطريق ليست م:رشوعة موافقة للكتاب والسنة ,وما كان عليه
سلف األمة ,وأئمتها فال بد أن يقع يف بدعة قولية أو عملية.)3( )..
وحيث جدَّ ت بعض الوسائل يف أمور الدعوة التي مل تكن يف زمن
( )1إعالم املوقعني(315/4و ,)316وينظر :بدائع الفوائد(1322/3و.)1323
( )2بدائع الفوائد(.)1324/3
( )3رشح العقيدة األصفهانية البن تيمية ص.122
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رسولنا

 ,وال زمن أصحابه املقتدى هبم ,وجب وزهنا بميزان (من

أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)( ,)1وض ْبطها بضابط (أن الناس
ال حيدثون شيئا إال ؛ ألهنم يرونه مصلحة ,إذ لو اعتقدوه مفسدة مل
حيدثوه ,فإنه ال يدعو إليه عقل ,وال دين .فام رآه الناس مصلحة ُنظر يف
السبب املحوج إليه :فإن كان السبب املحوج إليه أمرا حدث بعد النبي
من غري تفريط منا؛ فهنا قد جيوز إحداث ما تدعو احلاجة إليه,
وكذلك إن كان املقتىض لفعله قائام عىل عهد رسول اهلل
النبي

ملعار

 ,لكن تركه

زال بموته.

وأما ما مل حيدث سبب حيوج إليه ,أو كان السبب املحوج إليه بعض
ذنوب العباد ,فهنا ال جيوز اإلحداث ,فكل أمر يكون املقتيض لفعله عىل
عهد رسول اهلل

لم أنه ليس
موجودا لو كان مصلحة ,ومل يفعلُ ,ي ْع ُ

بمصلحة .وأما ما حدث املقتيض له بعد موته من غري معصية اخللق ,فقد
يكون مصلحة)(.)2
ْ ( :تر رسول اهلل
قال اإلمام ابن تيمية
مقتضيا ,وزوال املانع ,سنة) (.)3
( )1أخرجه البخاري برقم( ,)2553ومسلم برقم(.)1118
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم (133/2و.)131
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم (.)133/2

مع وجود ما ُيعتقد
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ومراده :أن ما تركه الرسول

 ,ومل يعمله مع وجود املقتيض لفعله,

وخلو املانع من ذلك فالسنة تركه ,وقد م َّثل

باألذان لصالة العيدين,

ملا أحدثه بعض األمراء ,أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة.
وكذلك تقديم اخلطبة عىل الصالة يف العيدين ,ملا فعله بعض األمراء
أنكره املسلمون ؛ ألنه بدعة.
فاملقتيض لتقديم اخلطبة عىل صالة العيد كان موجودا يف عهد رسول
اهلل

 ,واملانع معدوم ,فلام مل يفعله

دل عىل أنه حمدث.

وبناء عىل ما مىض يقال:
أوال :ال يسوغ اخلالف يف استعامل األشياء املباحة يف ن:رش الدعوة
وتبليغ دين اهلل التي مل تكن يف عهد الرسول
زمانه ,وال زمن أصحابه

 ,وال يمكنه اختاذها يف

؛ لعدم القدرة يف ذلك الزمان عىل إحداثها

مثال ذلك :وسائل حفظ العلم ,ونقله كاألرشطة ,واألقراص,
وكاملذياع ,ووسائل البث املسموعة ,وغريها.
جدت يف زماهنم بعض الوسائل التي مل تكن
فعلامؤنا رمحهم اهلل ملا ُو
ْ
من قبل :استعملوها ,وب َّينوا جواز استخدامها يف اخلري بل نصوا عىل أهنا
من نعم اهلل  ,انظر مثال إىل كالمهم يف مسألة استخدام مكربات الصوت
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يف املساجد ,فأفتى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم( ,)1والعالمة عبدالرمحن
السعدي( ,)2واللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالعزيز بن باز(,)3
وكذلك العالمة حممد بن عثيمني( )4رمحهم اهلل مجيعا ,وغريهم( )5بجواز
استعامل تلك املكربات ,بل يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي
مانصه(:ينبغي استعامله-يعني مكرب الصوت -يف املساجد الكبرية...؛ ملا
يرتتب عليه من املصالح ال:رشعية)(.)6
فام كان هذا سبيله ,فال ينبغي اخلالف يف جوازه(.)7
ثانيا :ما يمكن أن ُيتخذ يف عهد رسولنا

 ,وعهد اخللفاء الراشدين

من الوسائل الدعوية مع وجود املقتيض له ,وانتفاء املانع من اختاذه,
ومع ذلك مل يعمله رسولنا

 ,وال أصحابه

فاختاذه بعد ذلك يكون

حمدثا ,وهلذا أمثلة كثرية جدا.

( )1الفتاوى( .)121/2
( )2الفواكه الشهية ص.222-228
( )3فتاوى اللجنة الدائمة( )61/6رقم الفتوى (.)8821
( )4ال:رشح املمتع (.)33/2
( )5ينظر  :تصحيح الدعاء ص ,424وأحكام األذان ص.185
( )6قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي ص.132
( )1ينظر :حكم االنتامء لبكر أبوزيد ص ,163ففيه حترير مفيد ,وكذلك :كتاب
احلجج القوية لعبد السالم بن برجس العبدالكريم ص .88
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وقد مىض ما ذكر اإلمام ابن تيمية

من تقديم اخلطبة عىل الصالة

يوم العيد حتى يسمع الناس اخلطبة ,حيث قال

(:تقديم اخلطبة عىل

الصالة يف العيدين ..ملا فعله بعض األمراء أنكره املسلمون؛ ألنه بدعة,
واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سامع اخلطبة)(.)1
َّبني ألمته وسائل ,الدعوة ,سواء
ثالثا( :أننا نقطع بأن النبي
بالقول ,أو الفعل ,أو هبام ,إذ كيف يبني آداب قضاء احلاجة ,ونحو
ذلك ,ويدع وسائل الدعوة التي ال قيام لإلسالم إال هبا؟)(.)2
ومتثل األشخاص كان معروفا يف زمانه

 ,وقبل زمانه

قال

اإلمام ابن تيمية ( :املالئكة جاءت إلبراهيم عليه السالم يف صورة
الب:رش ,..وامللك متثل ملريم ب:رشا سويا ,وكان جربيل عليه السالم يأيت
النبي

يف صورة دحية الكلبي ,ويف صورة أعرايب ,ويراهم الناس

كذلك)(.)3
وكان املتمثل من املالئكة عليه السالم جاء للتعليم ,فالرسول
والصحابة الكرام

,

عرفوا التمثيل ,ومع ذلك مل يتخذوه وسيلة للدعوة

( )1اقتضاء الرصاط املستقيم(133/2و.)134
( )2احلجج القوية ص.51
( )3جمموع الفتاوى( ,)234/11علق شيخنا صالح الفوزان غفر اهلل له (:أن ظهور
املالئكة بصورة الب:رش ؛ ألن الب:رش ال يطيقون رؤيتهم بصورهم امللكية).
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إىل اهلل ,وال للتعليم ,وال سلكوا سبيله حتى يرجع الناس إىل رهبم ,ومل
ُينقل حرف واحد يف أن رسولنا

م َّثل ,أو أن أحد الصحابة

قام

ممثال ,وجمسدا لغريه بالطريقة املعروفة ,مع قيام املقتيض ,وزوال املانع ,بل
جاء عن رسولنا
ُأويت احلكمة فهو

النهي عن ذلك كام سيأيت بإذن اهلل ,ورسولنا

قد

فوت املؤمنني
(حكيم ال ُ ُْيم ُل مصالح الدين ,وال ُي ِّ

ما يقرهبم إىل رب العاملني)(.)1

قال الشيخ محود التوجيري
التمثيل مصنوع بأمر النبي

( :ال يمكن ألحد أن يقول :إن

 ,وأنه

قد أمر بإدخاله يف وسائل الدعوة

إىل اهلل تعاىل.
ومن كابر ,وزعم أنه مصنوع بأمر النبي

 ,وأن النبي

قد أمر

بإدخاله يف وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل ,فعليه إبراز األمر النبوي الذي
ينص عىل ذلك ,ولن جيد إليه سبيال)(.)2
فهذا كله يدل أن القول بأن التمثيل وسيلة دعوية قول حمدث(ولو
كان خريا حيبه اهلل ,لسبقنا إليه أصحاب حممد

 ,فإهنم كفوا من بعدهم,

كام قالوا :اتبعوا وال تبتدعوا ,فقد كفيتم; فإهنم
أحرص.
( )1جمموع الفتاوى(.)624/11
( )2حتذير العاقل النبيل مما لفقه املبيحون للتمثيل ص.13

باخلري أعلم ,وعليه
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فمن ابتدع شيئا يتقرب به إىل اهلل ,ومل جيعله اهلل ورسوله قربة ,فقد
رشع يف الدين ما مل يأذن به اهلل﴿ .ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙ﴾ [الشورى ,]21 :واستدر عىل أصحاب رسول اهلل

بأهنم مل

يع َل ُموا ما َعل َم ُه ,أو أهنم مل يعملوا بام علموا ,فلزمه استجهال السابقني
األولني ,من املهاجرين واألنصار ,أو تقصريهم يف العمل)(.)1
ثم كيف ُيسلك طريق إلرشاد الغاوين ,وسبيل هلداية الضالني مل
ي:رشعه اهلل ,ومل يبحه رسول اهلل

؟ قال اإلمام ابن تيمية

( :معلوم

أنام ُيدي اهلل به الضالني ,ويرشد به الغاوين ,ويتوب به عىل العاصني ,ال
بد أن يكون فيام بعث اهلل به رسوله من الكتاب ,والسنة ,وإال فإنه لو كان
ما بعث اهلل به الرسول

ال يكفي يف ذلك لكان دين الرسول ناقصا

حمتاجا تتمة)(.)2
قال الشيخ محود التوجيري ( :فأما التمثيل الذي يفعله بعض الناس يف
زماننا ,ويزعمون أنه من وسائل الدعوة ,والتعليم امل:رشوعة 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 داخال يف عموم
( )1الدرر السنية(.)136/8
( )2جمموع الفتاوى(.)623/11
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قول اهلل تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [النساء,]115 :
فليحذر املؤمن الناصح لنفسه أن يكون من أهل هذه اآلية ,وهو حيسب
أنه من املهتدين)(.)1
قال الشيخ بكر أبو زيد ( :وأما إن كانت بدعية ,أي (دينية) عىل حد
تعبريهم الفاسد ,فكم فيها من ث َقل ٍ يف العر

 ,وسامجة يف األداء.

وهلذا فمن املشهور أن أكثر اخللق ُيعرضون عنها إىل جمالس لغو
أخرى ,وال لوم ,إذ يسمعون (سقط املتاع) يقول بصوته التقليدي عىل
خط ومهي (أنا القايض رشيح) ,ويرون ماجنا يقول (أنا أمري املؤمنني عمر
بن اخلطاب) ,نعوذ باهلل من عقول ال تستهجن ذلك)(.)2
فإن قال قائل :أنا ال أقصد الدعوة بل املقصود تسجيل األحداث,
ونقل الوقائع؟
فيقال :اجلواب عن هذا اإليراد هو ما سيأيت يف املسألتني القادمتني,
وهذا أوان ال:رشوع فيهام.

( )1حتذير العاقل النبيل ص.23
( )2التمثيل ص.38
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املسألة األوىل:
واملراد به :تقليد أشكاهلم ,وأوصافهم ,واملحاكاة هلم يف لبسهم,
وكالمهم ,ومجيع شؤوهنم من مسكن ,ومركب ,وطريقة َأك ٍ
ْل ,وقتال
وغريها.
حكمه :ال يشك من له أدنى إملام بالفقه أنه داخل يف املحرمات ,وأنه
من اجلرائم اآلثمة ,يدل عىل ذلك ما ييل:
 )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 املحاكاة يف الصفات اخلْلقية ,واخلُ ُلقية ,فكل
هذا فيه اعتداء عىل مقام النبوة ,فمن الذي سمح له بالتمثيل ,وأذن له يف
تقمص شخصية الرسل -عليهم الصالة والسالم-؟!

ثم انظر -عافا اهلل -كيف يتعامل بقية املمثلني معه؟ أيعاملونه وقت
التمثيل عىل أنه رسول من اهلل؟! أفيخاطبونه  :بيا رسول اهلل؟! أهذا
جيوز؟ أليس هذا انتقاص ملقام النبوة؟
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ب -ومن أوجه ال َّتنقص ملقام الرسل عليهم الصالة ,والسالم حال

التمثيل :أن املمثل قد ُيظهر حاال من األحوال ,ويصورها عىل وجه من
األوجه ,ويكون من املشاهدين من يتنقص تلك احلالة ,ويزدرُيا,,وهو ال
يتصور الزمان ,واملكان الذين ُفعل فيه ذلك الفعل ,فيكون املمثل سببا,
ومشاركا يف هذا اجلرم.

ت -أن التمثيل فيه إظهار للرسل -عليهم الصالة والسالم -بمظهر

ليس بصحيح ال يف اللبس ,وال يف اهليئة كهيئة اللحية ,والشعر ,وال يف
طريقة الكالم ,وأسلوبه ,وال يف املسكن ,وال يف التعامل فضال عن صحة
املشهد ,وهذا باب من أبواب التَّنقص ملقام األنبياء -عليهم الصالة
والسالم.-
ث -لو صح املشهد ,ونجح التمثيل لكان فيه زعزعة ملكانة الرسل -

عليهم الصالة والسالم ,-ولكثر كالم الناس يف أحواهلم  ,وال ارتبط يف

أذهان الصبيان صور ملمثلني عىل أهنا صور األنبياء كذلك ,وهذا انتقاص
ِّبني.
جـ -من املعلوم أن الرسل -عليهم الصالة والسالم -هلم أزواج,

وأوالد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ ,وال يمكن يف
كثري من األحوال أن يكمل املشهد إال مع الزوجة ,فمن العفيف الذي
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حيب أن ُتـم َّثل زوجته؟! و ُت ْظ َهر أمام الناس كاشفة سافرة ( )1؟! فكيف
بمنزلة أزواج الرسل املؤمنات؟ أليس هذا غاية يف االنتقاص واالعتداء؟
حـ  -عىل القول بجواز التمثيل -وال شك يف حرمته  -فإن صاحب
احلق يف ذلك هم من ُت ُق ِّمصت شخصياهتم ,فهل ُأخذ أذن صاحب احلق
يف متثيله أم اعتدي عىل حقه؟
والشك أن من الظلم ,واالنتقاص لصاحب احلق عدم أخذ إذنه.
وأخذ اإلذن متعذر ,وعليه فال أحد يملك النيابة يف إعطاء األذن,
وبناء عىل ذلك فاملمثل قد انتقص صاحب احلق حيث مل حيصل عىل اإلذن
منه بل اعتدى عليه بال حق فوجب ردعه.
خـ -أن الذين يقومون بالتمثيل ليسوا أهل علم ,وال صالح ,وال

استقامة بل بعضهم قد يكون ليس عىل دين الرسول الذي يمثله فضال أن
يكون عىل سنته ,ومن االنتقاص للرسل -عليهم الصالة والسالم -أن
السوقة بتمثيل رسل اهلل -عليهم الصالة والسالم.-
يقوم أمثال أولئك َ
إذ كيف ُيم ِّثل العربيد ساقط املروءة مردود الشهادة من كان معصوما
من النقص ,حمفوفا بعناية اهلل؟!
كيف خيرج املم ِّثل يف أكمل الصور يف املشهد الذي حياكي فيه أحد
( )1أم أنه سيجعلها املجيز هلذا الفعل متحجبة حتى يف منزهلا املزعوم يف التمثيل!!
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األنبياء!! ثم يف مسلسل آخر خيرج ممثال للفسق والفجور عياذا باهلل من
حاهلم.
وحتى لو كان املمثل ممن ظاهره الصالح ,فإنه مع ذلك ال يصل ملنزلة
التابعني فضال عن الصحابة

فضال عن منزلة الرسل -عليهم الصالة

والسالم ,-فكيف يمثل من هو أعىل منه؟ ثم مع ذلك ال يمكنه أن يسلم
من بقية املحاذير املذكورة هنا.
 )2عن عائشة

عن رسولنا

قال(:ما أحب أين حكيت أحدا,

وأن يل كذا وكذا)(.)1
فقوله(:حكيت) أي :ف َع ْلت مثل فعله( ,)2وقول الرسول

( :ما

أحب أين حكيت أحدا) نكرة يف سياق النفي فتعم كل أنواع املحاكاة
سواء كانت للتعليم أو املزاح أو اجلد  ,فرسولنا
ألحد ,وحاشاه

كره أن يمثل فعال

أن تكون حماكاته يف فعل مكروه ,بل كراهته

لذات املحاكاة  ,فهل جيرس املسلم أن يفعل ما كره رسولنا

بل

ويستبيحه بل وجيعله وسيلة للتعليم ,ومسلكا للدعوة!
( )1أخرجه أمحد يف املسند برقم ( ,)25353وأبوداود يف سننه كتاب األدب ,باب
يف الغيبة ,برقم ( )4815واللفظ له ,والرتمذي يف جامعه ,كتاب صفة القيامة
والرقائق والورع برقم ( 2532و )2533وقال « :حديث حسن صحيح».
( )2النهاية يف غريب األثر (حكا) ,وينظر :لسان العرب (حكي).
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 )3أن مجلة من العلامء ذكروا أن الذي يلحن يف حديث الرسول

يدخل يف من يكذب عىل الرسول

قد

 ,فكيف باملمثل اجلاهل ال َّل َّحان يف

قوله وفعله؟
قال األصمعي

(:إن أخوف ما أخاف عىل طالب العلم إذا مل

يعرف النحو أن يدخل يف مجلة قول النبي

"من كذب عيل فليتبوأ

مقعده من النار" ؛ ألنه مل يكن يلحن ,فمهام رويت عنه وحلنت فيه كذبت
عليه)(.)1
 )4أن (متثيل أنبياء اهلل يفتح أبواب التشكيك يف أحواهلم والكذب

عليهم ,إذ ال يمكن أن يطابق حال املمثلني حال األنبياء يف أحواهلم
وترصفاهتم وما كانوا عليه -عليهم السالم -من سمت وهيئة وهدي,
وقد يؤدي هؤالء املمثلون أدوارا غري مناسبة -سابقا أو الحقا-ينطبع يف
ذهن املتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها
ذلك املمثل)(.)2
 )5أن متثيل األنبياء -عليهم الصالة والسالم -وحماكاهتم فيه تشبه

بالنصارى حيث إهنم كانوا يفعلون بعض األمور متثيال يزعمون أهنا

( )1تأريخ دمشق(.)83/31
( )2من قرار املجمع الفقهي اإلسالمي يف حكم متثيل األنبياء والصحابة.
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حصلت لعيسى عليه السالم كام ذكر ذلك اإلمام ابن تيمية

( , )1وقد

جاءنا التحذير من أن نفعل فعلهم ,أو نقتدي بعملهم.
 )6أن (املحاكاة فيها إيذاء يف مجيع األحوال؛ إذ أن الطباع تنفر من

مشاهدة من حياكيها حتى يف مواطن املحمدة  ,وكم يف هذا من هضم
وإيذاء.
وإن عشاق اللهو من العظامء ,واملرتفني ال يمكن التجارس بمحاكاهتم
عىل مأل من الناس ,ولو يف مواطن الشجاعة والكرم ,فكيف هتدم
حرمات قوم مضوا ,وبقي علينا واجب النرصة هلم باإلسالم ,فلننترص
حلفظ حرمتهم ,واإلبقاء عىل كرامتهم "وكل املسلم عىل املسلم حرام,
دمه وماله وعرضه")(.)2
 )7أن هذا الفعل عىل شناعته قد حوى حماذير كثرية ,من أشنعها

الكذب يف متثيله كله ,والكذب من كبائر الذنوب ,ومن خصال
املنافقني,وهذا املمثل قد مجع الكذب الفعيل ,والقويل نسأل اهلل العافية.
ومن املعلوم أن الكذب ال يصلح ال يف جد ,وال هزل ,فكيف إذا
ُربط بمقام النبوة؟ قال اإلمام ابن تيمية
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم(.)531/1
( )2التمثيل لبكر أبوزيد ص33و.34

(:أما املتحدث بأحاديث
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مفتعلة ليضحك الناس ,أو لغر

آخر  :فإنه عاص هلل ورسوله وقد

روى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي

قال « :إن الذي حيدث

فيكذب ليضحك القوم :ويل له ويل له ثم ويل له» ,وقد قال ابن
مسعود « :إن الكذب ال يصلح يف جد ,وال هزل ,وال يعد أحدكم صبيه
شيئا ,ثم ال ينجزه».
وأما إن كان يف ذلك ما فيه عدوان عىل مسلم ،ورضر يف الدين  :فهو
أشد حتريام من ذلك .وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة ال:رشعية
التي تردعه عن ذلك)(.)1
ومن صور الكذب يف التمثيل ما ييل:
 )1نسب املمثل؛ فينسب نفسه :فالن بن فالن ,وليس كذلك.
 )2إظهار شخصيته بأنه صاحب طاعات ,ومقبل عىل كل خري معف

حليته ,أو أنه الشجاع القوي ,أو أنه املحدث احلافظ ,أو أنه الطبيب ,أو
القايض ,أو اخلطيب ,واحلقيقة ليست كذلك.
( )3التظاهر باألمرا  ,والعاهات ,أو اجلهل ,أو اخلبال ,وقد ُعل َم
ضده)( ,)2فحني (يتظاهر بالعور ,والعمى ,أوالشيخوخة ,والكرب ,أو
( )1جمموع الفتاوى(.)256/32
( )2إيقاف النبيل عىل حكم التمثيل ص.83
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العرج ,والشلل ,أو يصل بشعره شعرا آخر ,أو يضع عىل وجهه شعرا
كأنه حلية ,أو يطيل نفسه بالسواد)( , )1فكل هذا كذب ,وتغيري خللق اهلل.
فالتمثيل(ال ينفك عن (الكذب) ,بحال يف الفعال ,واألقوال ,بل كم
من يمني غموس ,وزواج ,وطالق ..وكله اختالق.
والكذب أدوى األدواء ,ويطبع املؤمن عىل كل يشء خال اخليانة
والكذب...
وإذا حرم اهلل شيئا مثل الكذب ,حرم ما بني عليه ,وأوصل إليه,
والتمثيل سبيل إليه ,فيحوي من الكذب ما تراه ,فاهلل املستعان.
وعجيب -واهلل -أن يتهافت الناس عىل مشاهدة الكذب وسامعه)(.)2
وإن أشنع الكذب يف متثيل األنبياء -عليهم الصالة والسالم :-أن
املمثل مهام أويت من احلرص ,واألناة ,واإلتقان فإنه ال مفر من أن يزيد يف
املشهد أو ينقص منه ,وهذا سيؤديه إىل الكذب عىل رسل اهلل -عليهم
الصالة والسالم ,-والكذب عىل رسل اهلل -عليهم الصالة والسالم-
افرتاء عىل اهلل ﴿ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ ؟
ثم (كيف ُيم َّثل آدم أبو الب:رش وزوجه ,ومها يأكالن من الشجرة؟,
( )1إيقاف النبيل ص.131
( )2التمثيل لبكر أبوزيد ص.32
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وما هي هذه الشجرة؟ ,أهي شجرة احلنطة؟ ,أم هي شجرة التني؟ ,أم
هي النخلة؟...
وعىل أي حال نمثلهام ,وقد طفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة؟,
وهل نمثل اهلل تعاىل ,وقد نادامها َ ﴿:أ َمل ْ َأ ْهنَك َُام َع ْن ت ْلك َُام َّ
الش َج َرة َو َأ ُق ْل َلك َُام
الش ْي َط َ
إ َّن َّ
ني﴾ أو نرت متثيله تعاىل ,وهو ركن يف الرواية
ان َلك َُام عَدُ ٌّو ُمب ن
ركني ؟! سبحانك سبحانك ,نعوذ بك من سخطك ,ونقمتك ,ومن هذا
الكفر املبني ؟! !
وكيف يمثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف يمثل ,وقد وكز املرصي
فقتله؟ بل كيف يمثل وقد أحاط به فرعون ,والسحرة ,ورماه فرعون بأنه
مهني ,وال يكاد يبني؟ وكيف متثل العقدة التي طلب من اهلل أن حيلها من
لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة ,واملمثلني إذا أفلتت  -وال بد أن تفلت -
منهم فلتة مضحكة ,أو هازئة حينام 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 يمثل يوسف الصديق ,وقد مهت به امرأة العزيز ,وهم هبا
لوال أن رأى برهان ربه؟ وما تفسري اهلم يف لغة الفن؟
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وكيف يمثل أنبياء اهلل وأقوامهم يرموهنم بالسحر تارة ,وبالكهانة
واجلنون تارة أخرى؟ بل كيف يمثلون حينام كانوا يرعون الغنم «وما من
نبي إال رعاها»؟ بل كيف يمثلون ,وقد آذاهم امل:رشكون ,ومل يستح
بعضهم أن يرمي القذر ,والنجس عىل خاتم النبيني ,وهو يف الصالة,
والكفار يتضاحكون؟)(.)1
ثم لو كانت (التمثيلية جلانبني ,جانب الكافرين كفرعون ,وأيب جهل,
ومن عىل شاكلتهام ,وجانب املؤمنني كموسى ,وحممد عليهام -الصالة
والسالم ,-وأتباعهم ,فإن من يم ِّثل الكافرين سيقوم مقامهم ,ويتكلم
بألسنتهم ,فينطق بكلامت الكفر ,ويوجه السباب ,والشتائم لألنبياء,
ويرميهم بالكذب ,والسحر ,واجلنون ..إلخ ,ويسفه أحالم األنبياء,
وأتباعهم ,ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من ال:رش ,والبهتان مما جرى
من فرعون ,وأيب جهل ,وأرضاهبام مع األنبياء ,وأتباعهم ال عىل وجه
احلكاية عنهم ,بل عىل وجه النطق بام نطقوا به من الكفر ,والضالل هذا
إذا مل يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة ,ويزيده نكرا,
وهبتانا ,وإال كانت جريمة التمثيل أشد ,وبالؤها أعظم ,وذلك مما يؤدي
إىل ما ال حتمد عقباه من الكفر ,وفساد املجتمع ,ونقيصة األنبياء,
( )1من قرار جلنة الفتوى باألزهر ,ينظر  :أبحاث هيئة كبار العلامء (-311/3
.)312
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والصاحلني)( , )1نسأل اهلل العافية.
وألجل ما مىض ,فقد قام العلامء يف هذا الزمان بالواجب عليهم,
وجترم ذلك الفعل,
وأصدروا القرارات ,والفتاوى التي حترم هذا العملِّ ,
وصاحوا من أقطار شتى ,وب َّينوا املفاسد العظيمة ,واآلثار الضارة الناجتة
عن تلك األعامل الضالة ,فجزاهم اهلل خريا.
ومن تلك القرارات والفتاوى:
 )1قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية (.)2
 )2قرار املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي (.)3
 )3قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة (.)4
 )4جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة (.)5
 )5اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية (.)6
( )1فتاوى اللجنة الدائمة(.)262/3
( )2أبحاث هيئة كبار العلامء(.)331/3
( )3أبحاث هيئة كبار العلامء( ,)226/3وجمموع فتاوى الشيخ ابن باز (,)414/1
وفقه النوازل للجيزاين(.)313/4
( )4قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي ص 121و.531
( )5فقه النوازل(.)312/4
( )6فتاوى اللجنة الدائمة(261/3و.)268
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 )6جلنة الفتوى باألزهر ( , )1وغريها من املجامع واللجان.
وقد أصدر املجمع الفقهي قرارا آخر هذا نصه(:إن املجمـع الفقهـي
اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الع:رشين املنعقـدة بمكـة
املكرمـة ,يف الفرتة من  23 -12حمرم 1432هـ التي يوافقها22 -25 :
ديسمرب 2313م الحظ استمرار بعض رشكات اإلنتاج السينامئي يف
إعداد أفالم ,ومسلسالت فيها متثيل أشخاص األنبياء ,والصحابة فأصدر
البيان التايل :تأكيدا لقرار املجمع يف دورته الثامنة املنعقدة عام 1435هـ
الصادر يف هذا الشأن ,املتضمن حتريم تصوير النبي حممد
الرسل ,واألنبياء -عليهم السالم ,-والصحابة

 ,وسائر

 ,ووجوب منع ذلك,

ونظرا الستمرار بعض رشكات اإلنتاج السينامئي يف إخراج أفالم
ومسلسالت متثل أشخاص األنبياء ,والصحابة ,فإن املجمع يؤكد عىل
قراره السابق يف حتريم 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 السينامئية التعرف عليهم ,وعىل
سريهتم؛ ألن كتاب اهلل قد كفى ,وشفى يف ذلك قال تعاىل ( :نحن نقص
( )1موجودة بنصها يف أبحاث هيئة كبار العلامء(.)311/3
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عليك أحسن القصص بام أوحينا إليك هـذا القرآن) ,وقال تعاىل (لقد
كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى ولـكن تصديق
الذي بني يديه وتفصيل كل يشء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون) ,ويذكر
املجمع بقرار هيئة كبار العلامء ,وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية ,وفتوى جممع البحوث اإلسالمية يف
القاهرة ,وغريها من اهليئات واملجامع اإلسالمية يف أقطار العامل التي
أمجعت عىل حتريم متثيل أشخاص األنبياء ،والرسل عليهم السالم مما ال
يدع جماال لالجتهادات الفردية) (.)1
وبعد هذا أقول كام قال القرايف

(:واحلق ال يفوت اجلمهور

غالبا)(.)2
فهل يليق بمسلم يرجو اهلل ,والدار اآلخرة أن يرت قول هؤالء
ٍ
ٍ
ضال ,وأمر حمدث؟!
لقول
العلامء الصادر عن اجتهاد مجاعي

( )1قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي ص.531
( )2ينظر :الفروق (.)221/2
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املسألة الثانية:

احلكم :التحريم؛ فال جيوز بحال من األحوال متثيل صحابة رسول
اهلل

وريض عنهم.
يدل عىل ذلك ما مىض يف املسألة األوىل ,وملا يف التمثيل من انتقاص

ملقامهم الكريم ,واعتداء عىل حقهم ,ويمكن جعل ذلك يف نقاط:
 )1التنقص ألصحاب رسول اهلل

 ,وريض عنهم ,وهذا أمر

ظاهر ,واألوجه التي مىض ذكرها يف أن متثيل الرسل عليهم السالم
يورث احلط ,والتن ّقص من قدرهم هي األوجه التي تُورد هنا :
فمن صور التنقص يف التمثيل:
 إظهار الصحابة

بمظهر ليس بصحيح يف أحواهلم من هيئة,

وزمان ,ومكان ,وطريقة كالم ,ولو حاول هؤالء التمثيل ,والتقريب
حلاهلم كام زعموا.
 وكذلك زعزعة ملكانة الصحابة

 ,وإثارة لكالم الناس فيهم,

وربط لصور فسقة ماجنني يف أذهان الصبيان عىل أهنم صحابة ميامني,
وكفى بذلك تنقصا.
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 ومن صور االنتقاص أن صاحب احلق يف ذلك هم الصحابة

,

ومل تؤخذ أذن صاحب احلق يف متثيله بل اعتدي عىل حقه ,وهذا ظلم,
الكف عن متثيلهم.
وانتقاص له ,وأخذ اإلذن متعذر ,فلم يبق إال
ّ
 ومن صور التنقص يف متثيل الصحابة

أن الذين يقومون

بالتمثيل قد مجعوا من األمور املنكرة ما يوجب ر ّد شهادهتم ,وسقوط
عدالتهم ,فاملمثلون ليسوا أهال إلمامة الناس يف صالهتم ,وليسوا أهل
صالح ,واستقامة بل بعضهم قد يكون ليس عىل اإلسالم فضال أن يكون
عىل السنة ,ومن االنتقاص للصحابة ريض اهلل عنه أن يقوم أمثال أولئك
بسرية الصحابة

.

إىل غري ذلك من صور التنقص للصحابة

 ,وأرضاهم.

 )2أن التمثيل قد حوى كذبا ,والكذب ال جيوز ال يف جد ,وال يف
هزل.
و ال يلزم يف نفي الكذب عن التمثيل علم املُشاهد بذلك  ,كام ال
يصح إجازة ,وصل الشعر ,ولو علم الناظر أنه ليس حقيقيا.
كرت
وقد مىض ذكر كيف كان التمثيل كذبا يف املسألة األوىل ,كام أنه ُذ ْ
أوجه يف حتريم متثيل األنبياء عليهم السالم هي صاحلة أن تكون أوجه يف
حتريم متثيل الصحابة

فال داعي للتكرار.

35

ويضاف إىل ذلك أن كثريا من القصص ,والوقائع املذكورة عن
الصحابة

ليست صحيحة بل قد تكون خمتلقة ,ومن املعلوم أن ن:رش

مثل تلك القصص ال جيوز فكيف بتمثيلها؟
وقد صدر قرارات ,وفتاوى يف حتريم ,وجتريم متثيل الصحابة
منها:
 )1قرار هيئة كبار العلامء ,وفيه ما نصه:
(قررت اهليئة باإلمجاع ما ييل:
أ -أن اهلل -سبحانه ,وتعاىل  -أثنى عىل الصحابة ,وبني منزلتهم

العالية ,ومكانتهم الرفيعة .ويف إخراج حياة أي واحد منهم عىل شكل

مرسحية ,أو فيلم سينامئي منافاة هلذا الثناء الذي أثنى اهلل تعاىل عليهم به,
وتنزيال هلم من املكانة العالية التي جعلها اهلل هلم ,وأكرمهم هبا.
ب -أن متثيل 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 مهام حصل من التحفظ فيشتمل عىل
الكذب والغيبة ,كام يضع متثيل الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أنفس
الناس وضعا مزريا ,فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول

 ,وختف اهليبة
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التي يف نفوس املسلمني من املشاهدين ,وينفتح باب التشكيك عىل
املسلمني يف دينهم ,واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد

 ,ويتضمن

رضورة أن يقف أحد املمثلني موقف أيب جهل وأمثاله ,وجيري عىل لسانه
سب بالل وسب الرسول

وما جاء به من اإلسالم ,وال شك أن هذا

منكر ,وكام يتخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني نحو عقيدهتم ,وكتاب رهبم,
وسنة نبيهم حممد

.

ت -ما يقال من وجود مصلحة ,وهي :إظهار مكارم األخالق,

وحماسن اآلداب ,مع التحري للحقيقة ,وضبط السرية ,وعدم اإلخالل
بيشء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة يف العربة واالتعاظ -فهذا جمرد
فر

وتقدير ,فإن من عرف حال املمثلني ,وما ُيدفون إليه عرف أن هذا

النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني ,ورواد التمثيل ,وما هو شأهنم يف
حياهتم وأعامهلم.
ث( -من القواعد املقررة يف ال:رشيعة :أن ما كان مفسدة حمضة ,أو

راجحة فإنه حمرم ,ومتثيل الصحابة عىل تقدير وجود مصلحة فيه,
فمفسدته راجحة؛ فرعاية للمصلحة ,وسدا للذريعة ,وحفاظا عىل كرامة
أصحاب حممد

جيب منع ذلك)(.)1

( )1أبحاث هيئة كبار العلامء(.)333-328/3
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 )2قرار املجمع الفقهي اإلسالمي ,وفيهُ (:يمنع ذلك-أي التمثيل-

يف حق الصحابة

؛ فإن هلم من رشف الصحبة ,واجلهاد مع رسول اهلل

 ,والدفاع عن الدين ,والنصح هلل ورسوله ,ودينه ,ومحل هذا الدين,
والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم ,واحرتامهم وإجالهلم...لذا فإن
املجلس يقرر بأن تصوير أي واحد من هؤالء حرام ,وال جيوز رشعا
وجيب منعه)(.)1
 )3فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ,ومما جاء فيها(:متثيل الصحابة أو

أحد منهم ممنوع؛ ملا فيه من االمتهان هلم واالستخفاف هبم ,وتعريضهم
للنيل منهم ,وإن ظن فيه مصلحة فام يؤدي إليه من املفاسد أرجح ,وما
كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع) (.)2
تبني جريمة متثيل الصحابة
وغري من الفتاوى ,والقرارات التي ِّ

,,

وتوضح حرمة ذلك الفعل املشني.
تنبيه :استدل بعضهم عىل جواز التمثيل بتمثل بعض املالئكة ,وهذا ال
داللة هلم فيه من أوجه كثرية منها:
أوال  :أن ظهور املالئكة يف بعض األحاديث عىل تلك اهليئة إنام هو
( )1قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي ص ,122وينظر :أبحاث هيئة كبار
العلامء(.)226/3
( )2فتاوى اللجنة الدائمة( ,)112/1وللفائدة ينظر:فتاوى اللجنة(.)263/26
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بأمر اهلل وإذنه ,واهلل مل يأمرنا بام أمرهم ,ومل يأذن لنا يف اإلقتداء هبم يف
ذلك ,ومن زعم غري ذلك لزمه الدليل.
تصور املالئكة بتلك الكيفية تصور حقيقي ال كذب فيه,
ثانيا :أن
ّ
وليس هو متثيل ,بل هو متثل حقيقي ال كذب فيه ,بخالف املمثل فهو
كاذب يف متثيله بأنه فالن ,ولو علم املشاهد أنه ليس فالنا.
ثالثا :أن عامل الغيب ,ومنه عامل املالئكة ال تقاس أحكامه بأحكام
الب:رش ,فإن لذلك العامل أحكامه  ,ولنا أحكامنا.
رابعا :مل يفهم السلف الصالح

جواز التمثيل من هذا الدليل مع

حرصهم عىل هداية الناس ,ونصحهم ,وصدقهم يف ذلك  ,مع علمهم
بالتمثيل ,ومعرفتهم له ,فاخلري كل اخلري يف لزوم منهجهم ,وسلو
طريقهم.
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بعد محد اهلل عىل إعانته ,والشكر له عىل توفيقه ,فإن خالصة البحث
ما ييل:
 )1بيان أن املنهاج النبوي يف الدعوة إىل اهلل منهج توقيفي ال يصح

فيه اإلحداث (.)1

 )2إيضاح أن من سلك سبيل متثيل األشخاص  ,وطريق تقمص

الشخصيات إلصالح الناس ,أو لتعليمهم قد وقع يف املحذور  ,وارتكب
ما كرهه الرسول

.

 )3قد توافرت األسباب ,واجتمعت املفاسد التي تقيض بتحريم

متثيل األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم ,-وأن القول بإباحة
متثيلهم قول حمدث وتشبه بالنصارى.
ُ )4ختم البحث بمسألة متثيل الصحابة

 ,وأن هذا الفعل مستلزم

لتنقصهم ,واحلط من مكانتهم ,كام أنه اعتداء عليهم ,وبخس حلقهم.
لذا فإن من النصيحة لكل مسلم :أن يتقي اهلل ,وأن حيذر من عقابه,
( )1أضاف شيخنا صالح الفوزان ما نصه (:قد يقولون :ليس هذا من مناهج
الدعوة وإنام هو من وسائل الدعوة وهي ليست توقيفية  ,فنقول :وسائل الدعوة
تكون بام ال حمذور فيه ,والتمثيل فيه حماذير كام سلف).
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رشهم
وإن عىل والة األمر األخذ عىل أيدي السفهاء ,وزجرهم,
ّ
وكف ِّ

عن األحياء ,واألموات ,ومنع وسائل اإلعالم التعاون معهم ,وإن متثيل
األنبياء ,أو الصحابة مصيبة عظيمة ,وجرم خطري  ,وإذا وقع ذلك املنكر

فال جيوز ن:رشه ,وال تروجيه ,وال إذاعته ,وال مشاهدته ,وجيب األخذ عىل
يد القائمني عليه ,وكفهم ,ومنعهم من هذا املنكر ,أسأل اهلل أن يصلح
حال املسلمني  ,وأن يوقظ الغافلني ,وأن يأخذ بأيدُيم ملا فيه عز
اإلسالم ,وصالح للمسلمني ,واحلمد هلل رب العاملني.
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 )1أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية,
إعداد/األمانة العامة هليئة كبار العلامء ,طبع ون:رش :رئاسة إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء  ,ط1421 ,1هـ.
 )2أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي ,ت/حممد بن موسى الدايل,
ط1433 ,2هـ ,مكتبة الرشد ,الريا

.

 )3أحكام األذان والنداء واإلقامة ,إعداد سامي احلازمي ,ط,1
1425هـ ,دار ابن اجلوزي.
 )4إعالم املوقعني عن رب العاملني ,لشمس الدين ابن قيم اجلوزية,
ت/حممد حميي الدين عبداحلميد.
 )5اقتضاء الصراط املستقيم ,البن تيمية ,ت/نارص العقل ,ط,2
1412هـ ,دار إشبيليا.
 )6إيقاف النبيل على حكم التمثيل ,ت/عبدالسالم العبد الكريم,
ط1413 ,2هـ ,دار أهل احلديث ,دار العاصمة ,الريا

.

 )1بدائع الفوائد ,لشمس الدين ابن قيم اجلوزية ,ت/عيل عمران,
ط1421 ,2هـ ,دار عامل الفوائد ,مكة.
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 )8تأريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ,أليب
القاسم عيل بن عساكر ,ت/حمب الدين عمر العمري 1225م ,دار
الفكر ,بريوت.
 )2حتذير العاقل النبيل مما لفقه املبيحون للتمثيل ,ت /محود بن
عبداهلل التوجيري.
 )13تصحيح الدعاء ,تأليف بكر بن عبداهلل أبوزيد ,دار العاصمة
للن:رش والتوزيع ,الريا

.

 )11التمثيل ,تأليف /بكر أبو زيد  ,ط1411 ,1هـ ,دار الراية,
الريا

.

 )12جامع الرتمذي (سنن الرتمذي) ,تصنيف حممد بن عيسى الرتمذي,
حكم عىل أحاديثه/حممد نارص الدين األلباين ,اعتناء مشهور آل سلامن,
ط ,1مكتبة املعارف.
 )13احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية ,لعبدالسالم بن
برجس العبد الكريم ,ط1415 ,2هـ ,دار السلف ,الريا

.

 )14حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية ,لبكر
أبو زيد ,ط1413 ,2هـ ,دار ابن اجلوزي ,الريا

.

 )15الدرر السنية يف األجوبة النجدية ,مجع/عبدالرمحن بن قاسم,
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ط1416 ,5هـ.
 )16ذم التأويل ,لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ,ت/بدر البدر,
ط1436 ,1هـ  ,الدار السلفية  ,الكويت.
 )11سنن أبي داود ,تصنيف سليامن السجستاين ,حكم عىل أحاديثه
حممد نارص الدين األلباين ,اعتناء مشهور آل سلامن ,ط ,1مكتبة املعارف.
 )18شرح العقيدة األصفهانية ,لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,ت/حسني
حممد خملوف ,دار الكتب اإلسالمية.
 )12الشرح املمتع على زاد املستقنع ,ملحمد بن عثيمني ,ت/هاين
احلاج ,املكتبة التوفيقية ,القاهرة.
 )23صحيح البخاري املسمى ،باجلامع الصحيح من أمور الرسول وسننه
وأيامه  ,تصنيف اإلمام احلافظ أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري,
اعتنى به/أبوصهيب الكرمي ,بيت األفكار الدولية1412 ,هـ.
 )21صحيح مسلم ,تصنيف اإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن
احلجاج ,اعتنى به/أبوصهيب الكرمي ,بيت األفكار الدولية للن:رش
والتوزيع1412 ,هـ.
 )22طبقات احلنابلة ,أليب احلسني حممد بن أيب يعىل ,ت/د.
عبدالرمحن العثيمني1412 ,هـ ,األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام
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عىل تأسيس اململكة.
 )23قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي ,اإلصدار الثالث ,رابطة العامل
اإلسالمي.
 )24فتاوى اللجنة الدائمة ,مجع وترتيب أمحد الدويش ,طبع رئاسة
إدارة البحوث العلمية ,ط1425-1هـ.
 )25فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ,مجع وترتيب حممد بن
قاسم.
 )26الفروق ,لشهاب الدين القرايف ,ت/عمر القيام ,ط,1
1424هـ ,مؤسسة الرسالة.
 )21فقه النوازل ,تأليف حممد اجليزاين ,ط1421 ,2هــ ,دار ابن
اجلوزي ,الريا

.

 )28الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية ,لعبدالرمحن السعدي ,اعتنى
به/احلازمي ,دار ال:رشيف ,ط1424-1هـ.
 )22جمموع فتاوى ابن تيمية ,مجع/عبد الرمحن بن قاسم ,طبعة جممع
امللك فهد1425 ,هـ.
 )33جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز

,
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مجع د .حممد بن سعد الشويعر ,حتت إرشاف رئاسة إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء ,ط1421-3هـ.
 )31خمتصر الفتاوى املصرية ,لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,صححه
وعلق عليه حممد الفقي ,دار التقوى 1432هـ.
 )32املستدرك على جمموع الفتاوى ,لشيخ اإلسالم ابن تيمية ,مجع
/حممد ابن قاسم ,ط1418 ,1هـ.
 )33مسند اإلمام أمحد ,إلمام السنة أمحد بن حنبل ,أرشف عليه د.
عبداهلل الرتكي ,ط1422 ,1هـ ,مؤسسة الرسالة ,بريوت.
 )34منهاج السنة ,لإلمام أمحد ابن تيمية ,ت/حممد رشاد سامل,
ط1411 ,2هـ ,جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 )35النهاية يف غريب احلديث واألثر ,البن األثري ,أرشف عليه عيل
بن عبداحلميد ,ط1421 ,1هـ ,دار ابن اجلوزي.
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