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ABSTRACT 

The phenomenon of cinematography in the Arab countries emerged at the beginning 

of the twentieth century. Representation has become an important now. It has not 

studied a specialized academic study. It is found in scattered fatwas, University 

thesis's, but it also includes representation of prophets, companions of Prophet and 

angels, as the search separates the rule of representation just without any other things, 

and mentioned the doctrine of those who say that is representation is permissible. 

And evidence from The Quran and the Sunnah is mentioned, which were not explicit 

on the required but this proves realistically, As something's which got to some of the 

prophets, such as our master Joseph, when, he put the drinking cup in his brothers 

saddlebag, and from the Sunnah case guest of the Messenger of Allah.  

Keywords: representation, cinema, simulation, movies, jurisprudence 
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 ملخص ال

مور املهمة يف وقتنا برزت ظاهرة التمثيل السينمائي يف البالد العربية مطلع القرن العشرين، اذ أصبح التمثيل من األ
احلاضر، ومل يدرس دراسة أكادميية متخصصة، واملوجود هو فتاوى متناثرة، ورسائل وأطاريح جامعية، لكنها تأخذ مع 
التمثيل امورا أُخرى، كتمثيل األنبياء والصحابة واملالئكة، وهذا البحث جاء لكي يُفّصل حكم التمثيل وحده بدون أي 

لتهم من الكتاب والسنة، واليت مل تكن صرحية على املطلوب لكنها تشعبات، فذكرت فيه مذهب اجمليزين للتمثيل، وأد
مور اليت حصلت لبعض االنبياء كسيدنا يوسف عليه السالم يف مسألة جعل كاأل  من الناحية العملية تثبت التمثيل،

ثيل ال للتمثيل مور اليت تصحب التمالسقاية يف رحل أخيه، وكل الذي متسك بيه املانعون للتمثيل هي أدلة ملنع بعض األ
 نفسه كالكذب.

 .متثيل، سينما، حماكاة، أفالم، حكم فقهي الكلمات املفتاحية:
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    المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ذ أصبح إوهي مسألة التمثيل،  الأ انتشار النار يف اهلشيم، وانتشرت يف القرن املنصرم للوجود ظاهرة برزتوبعد: فقد 

نتاجا ومتابعة وحىت مناهضة، سينما وتلفزيون إداًء و أفيه العاملان اإلسالمي والعريب، مصاب حبمى التمثيل،  العامل مبا
 من يوّجه اجملتمع، وهي من يقوده، وقدميا قالوا:ذاعة... الفضائية منها واحمللية، إذ أّن وسائل اإلعالم أصبحت هي إو 

 عالمهم(.أ)الناس على دين فــ  )الناس على دين ملوكهم( أّما اآلن
جتماعية والسياسية فلقد أصبحت وسائل اإلعالم من الوسائل احلديثة املهمة على كافة السبل والنواحي، الدينية واال

 يف ذلك التمثيل. والرتفيهية مبا
ملته عليهم رؤيتهم أوأفتوا مبا وناقشوا حكم هذه النازلة، فبحثوا  وايبّينلعلماء الشريعة  كثري منتمثيل، انربى  وألمهية ال 

 بعادها، فمنهم من أجاز ومنهم من منع تبعا للدليل الذي يراه.أللمسألة و 
 ن تكون على مقدمة وأربعة مطالب وخامتة.أاقتضت خطة البحث و 

 دواعي كتابة البحث
ن تأخر أو إللتمثيل ميزة طيبة، استفدنا منها يف حياتنا السيما اثناء طفولتنا، أّن عنصر اخلري هو من ينتصر يف النهاية، و 

تعثر أو عاىن، وميزة ثقافية وهي أّن الذي كتب احلوارات شخص مثقف، لذلك جتد أُمورا حياتية منثورة هنا وهناك تُنّمي 
 .عليها مور التارخيية اليت يعرضها التلفاز، على املآخذ اليت يسجلها أهل االختصاصاألُ  إىلضافة عقلية املتابع، باإل

جياد فتوى هلا، هل جتوز أم ال، بل ينبغي إن ال نتعامل معه كنازلة مطلوب منا أفامٌر كأمر التمثيل جليل اخلطر، ينبغي 
مر يف خدمة هذه ن ُنسّخر هذا األأستطيع التعامل معها كما نتعامل مع أي ضرورة من ضروريات احلياة، مبعىن كيف ن

 مة.األ
مثاال، وحركات أ، متعة وفكرا وحىت مثت عبارات تصبح فالمفراد، يدورون يف فلك األأسره، مؤسساٍت و أن اجملتمع بأذ إ

 حتاكى هنا وهناك.
ميتهن التمثيل، وقريبا من  بعيدا عن التوترات، وبعيدا عن تصرفات من وتأن   ن تُدرس هذه املسألة برتوٍ ألذلك كان لزاما 

سالمية بكل مة اإلذكرت آراء علماء ورموز األبّينت املسألة وفصلتها و مر وخطورته مة، لذلك وألمهية هذا األمصلحة األ
 على اآلراء وتكون بني يديه. ئلع القار مذاهبها ومشارهبا بغية أن يطّ 
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هـ( حتقيق: د. مهدي املخزومي، د إبراهيم 170ينظر: كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:  (1)

 .229 /8السامرائي، دار ومكتبة اهلالل: 
مطهر بن علي  -هـ( حتقيق: د حسني بن عبد اهلل العمري 357مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف:  (2)

 .6223 /9م:  1999 -هـ  1420سورية(الطبعة: األوىل،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -د يوسف حممد عبد اهلل، دار الفكر املعاصر )بريوت  -اإلرياين 
 .6223 /9مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  (3)
هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد 817ط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف: القاموس احملي (4)

 .1056ص: ،     م 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .1056يط ص: القاموس احمل (5)

 
 الكتابات السابقة في حكم التمثيل السينمائي

 يأيت: الدراسات اليت سبقت حبثي هذا يف حكم التمثيل السينمائي تتمثل مبا
 فتاوى متناثرة بسيطة هنا وهناك لعلماء، وختضع للظرف الذي أُفتيت فيه. .1
الرتجيح لكنها من مث رسائل وأطاريح جامعية، وهذي تبحث بشكل مجيل ومرتب، جتمع الفتاوى واألدلة و  .2

، ذلك إىلختالط وما انبية، كتمثيل األنبياء والصحابة واملالئكة وتتطرق لالمورا ُأخرى جأتأخذ مع التمثيل 
 .فيتشتت يف ذلك أمران جهد الكاتب، وذهن القارئ

 ، لكن حتت تأثري ظروف حتتم على املؤلف أن يُفيت بالتحرمي.خاصةحبوث للتمثيل  .3
وحده بدون أي تشعبات أو التدخل  التمثيلحكم وحبثي هذا جاء لكي يعطي الكلمة الفصل يف التمثيل، إذ حبثت 

 مة، وعدم االبتعاد عن ثوابت الشرع.مبالزمات التمثيل، وضمن ضوابط البحث العلمي، آخذا بنظر االعتبار مصلحة األُ 
قدم شيئا هلذه أظنه صحيحا، لعلي أن أضع لبنة على الطريق الذي أ منه ختاما هذا الذي قدمته جهد بشري قصدت

 ى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.األُمة، وصلى اهلل عل
 لمطلب األول: تعريف التمثيل لغة واصطالحا.ا

 التمثيل لغة: 
َمثل املَصور على خلقة غريه

ُ
، ومثـَّله: أي َصوره، (1)التمثيل: تصوير الشيء كأنه يُنظر إليه، والتمثال: اسٌم للشيء، وامل

 .(3)املناظرة، واملماثلة: (2)وَمثـَّله به: أي َشبهه
 ومَتَثَل بالشيء: َضَربَه َمَثاًل، مجع: أمثَلٌة ومثٌل، ومَتاَثَل العليل: قاَرَب الربَء.

َثَل والتمثال، بالفتح: التمثيل، وبالكسر: الصورة، وَمثَله له مَتثياًل: َصورَه له حىت كأنه يَنظر إليه، وامَتثـََله هو: َتَصورَه، وامتَ  
 .(5)، ومثل فالٌن فالناً: صاَر مثَله(4)َطريَقَته: تَبَعها فلم يَعدها
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 2008 -هـ  1429هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1424معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  (6)

 .2067 /3م: 
 .2068 /3معجم اللغة العربية املعاصرة:  (7)
 .854 /2املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار( دار الدعوة:  (8)
-بة العصريةهـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكت666خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  (9)

 م: مادة )ح ك ى(.1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –الدار النموذجية، بريوت 
بريوت،  –هـ(، دار صادر 711ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  (10)

 ة: حكى.ه، ماد 1414 -الطبعة: الثالثة 
، الفتاوى كل 297 /3، أحباث هيئة كبار العلماء:2348ينظر: فتاوى االمام حممد رشيد رضا، الدكتور صالح الدين املنجد و يوسف ق خوري ص:  (11)

جملة املنار جمموعة من ، 608مصر:  -مايهم املسلم يف حياته ويومه وغده، الشيخ حممد متويل الشعراوي، اعده وعلق عليه الدكتور السيد اجلميلي، القاهرة
، موقع االمة الوسط للشيخ عبدامللك السعدي، املسائل الفقهية 499 /17هـ( وغريه من كتاب اجمللة: 1354املؤلفني، حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف: 

الدكتور يوسف  اإلسالماحلالل واحلرام يف  ،2598لبنان: السؤال:  -طبقا لفتاوى املرجع الديين، السيد حممد حسني فضل اهلل، املعامالت، دار املالك، بريوت
، البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد، مجع وتاليف الفقري اىل 287هـ: ص1398م، 1978ي العاملي، املنظمات الطالبية، اإلسالمالقرضاوي االحتاد 

ضايا فقهية معاصرة، االستاذ الدكتور عبداللطيف صاحل الفرفور، دار ، فتاوى وق51و 10ص: ،هـ1410، 2عبداهلل بن عبد الرمحن السليماين، ط تعاىلاهلل 
 .365م: ص2006، 1املكتيب، ط

 
 .(6)تليفزيوينأداء أدوار يف عمل مسرحي أو سينمائي أو  التمثيل اصطالحا:

 .(7)واملمثل: من يزاول مهنة التمثيل على املسرح، أو يف السينما أو التلفزيون
 .(8)والتمثيلية: عمل فين منثور َأو منظوم يؤلف على قـََواعد َخاصة ليمثل َحادثا َحقيقيا أَو خمَتلقا قصدا للعربة

ه من التمثيل و)َحاَكاه( إَذا فـََعَل مثَل فعله، َو)احمَلاَكاة: ومثة لفظ ذو صلة هو احملاكاة: َواحملاكاة مصطلح قدمي قريب معنا
 .(10)، )واحملاكاة املشاهبة((9)املَشاَكَلة يَقال: فاَلٌن حَيكي الشمَس حسًنا َوحَياكيَها مبَعىًن(

 العالقة بني التعريفني اللغوي واالصطالحي
صل )أداء أدوار يف عمل فعله األ التصوير واملمثل يصور ماالتمثيل: )تصوير الشيء كأنه ينظر إليه( كون التمثيل هو 

يؤديه على املسرح والسينما والتلفزيون هو تصوير ملا يفعله بعض الشخصيات  ذ ماإمسرحي أو سينمائي أو تليفزيوين( 
 و غريها.أالتارخيية 

 المطلب الثاني: مذهب المجيزين للتمثيل
 هم من احملدثني، واختلفوا على مذهبني:حكمه  فالفقهاء الذين اختلفوا يفالتمثيل نازلة حديثة؛ لذلك 

املذهب األول اجلواز: وهذا قول السيد رشيد رضا والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبدامللك السعدي، والشيخ 
 .(11)الشعراوي، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ الفرفور والسيد حممد حسني فضل اهلل
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 .287احلالل واحلرام، ص (12)
، حفظ القرآن الكرمي على يد عمه الشيخ 1889يونيو عام  14بناحية مدينة سطيف بالشرق اجلزائري يف رأس الوادي     مفكر جزائري ولد بقرية  (13)

م. ينظر: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي: 1965براهيمي الذي اكتشف مواهبه املبكرة، كان عاملا بارزا كاالمام حممد عبدة واالفغاين تويف عام املكي اإل
1/ 9. 

مي: جنله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب هـ( مجع وتقد1385حمّمد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي )املتوىف:  ،آثَاُر اإِلَمام حُمَمَّد الَبِشري اإِلبـْرَاِهيِمي (14)
 .67 /1: 1997ي، الطبعة: األوىل، اإلسالم

 .17، 16مرمي:  (15)
 .70، 69هود:  (16)

 
ذا إ) وهكذا نرى السينما هي حالل طيب بل قد تستحب وتطلب  معرض كالمه على السينما:قال القرضاوي يف 

 بعد من ذلك.أ. فهو مل يذهب إىل حّلّية السينما بل ذهب إىل (12)تية.....(توفرت هلا الشروط اآل
توأمان، وأخوان شقيقان، وأن منزلتهما مهية التمثيل: )التمثيل واخلطابة عند األمم احلية أواصفا  (13)براهيميقال البشري اإل

من دواعي التهذيب والرتبية الفاضلة ألرفع منزلة، وأن مكانتهما من بني مقّومات األخالق مبنزلة الطعام والشراب من 
 بني املقّومات اجلسدية، وما بنيت هنضة من النهضات األخالقية يف األمم اجلديدة إال وللتمثيل واخلطابة يف بنائها القسط

األوفر واحلظ األوىل، وليس موقف املمثل بينهم دون موقف اخلطيب وال موقع الرواية من نفوسهم دون موقع اخلطبة. 
املمثل خطيب إذا أحسن تصوير املغزى وشّخص احلقائق الغائبة للمشاهدين كاحلاضر ، فإمنا اخلطيب واملمثل شيء وأحد

اخلطيب ممثل إذا عرف كيف يقّص اخلرب وكيف يستخرج العرب، وكيف املشاهد، وألبس اخلياالت لباس الواقع احملسوس. و 
 .(14)يسوق املؤثرات فيرتك يف نفوس سامعيه أعمق األثر(

 حجتهم: 
ا فََأْرَسْلَنا ( فَاختَََّذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجابً 16قوله تعاىل:﴿َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا ) .1

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسِويًّا﴾  .15إِلَيـْ
 ملرمي يف صورة بشر. -عليه السالم -وجه الداللة من اآلية الكرمية: قياس التمثيل على متثل جربيل 

( 69َساَلٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاءَ بِِعْجٍل َحِنيٍذ )قوله تعاىل: ﴿ َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْرَاِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما قَاَل   .2
ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا اَل خَتَْف ِإنَّا أُْرِسْلَنا   .16إىل قـَْوِم ُلوٍط ﴾فـََلمَّا رََأى أَْيِديـَُهْم اَل َتِصُل إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمنـْ

 يف صورة بشر.)عليه السالم( ية الكرمية: متثل املالئكة إىل إبراهيم وجه الداللة من اآل
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حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر،  ،وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  (17)

باب:      ، كتاب فضائل القرآن،182 /6هـ: 1422دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 
 .4980كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، رقم احلديث: 

هـ( دار الراية للنشر 1429ينظر: حكم التمثيل، بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن حممد )املتوىف:  (18)
 .139ي: صاإلسالم، احكام التمثيل يف الفقه 52هـ: ص: 1411والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 

، أحكام التمثيل يف 71حذيفة أمحد عكاش، ص،َأْحَكامه وَضَواِبطُه الشَّرِعية )حكم متثيل الكفر واحملّرمات ومتثيل الصحابة ومتثيل املرأة( ينظر: َفن التْمِثيل (19)
 . 10صعبدالعزيز اخلياط:  اإلسالم، فن التمثيل يف نظر 97هـ: ص ١٤٢٧ي، رسالة ماجستري، إعداد، حممد بن موسى بن مصطفى الدايل،اإلسالمالفقه 

 .54 -53ينظر: حكم التمثيل ص:  (20)
 .34-33ازالة االلتباس ص:  (21)
 .70يوسف:  (22)

 
« من هذا؟»ألم سلمة:  ملسو هيلع هللا ىلصوعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النيب  ملسو هيلع هللا ىلصحديث: )أن جربيل، أتى النيب   .3

خيرب  ملسو هيلع هللا ىلصأو كما قال، قالت: هذا دحية، فلما قام، قالت: واهلل ما حسبته إال إياه، حىت مسعت خطبة النيب 
 .17خرب جربيل(

يف صورة منها يف صور وأشكال متعددة،  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا ورسولنا حممد تشكل لجربيل سيدنا ن أوجه الداللة من احلديث: 
 الإ وما التمثيلُ  والتعليِم، اإلفادة سبيل على اآلخرين، مبحاكاة القيام جواز على تدل ائعالوق ، فهذه(18) دحية الكليب

 .(19)عليها ويُقاس هبا، فيلحق لإلفادة اآلخرين، القيام مبحاكاة
يف صورة دحية الكليب وغريه، فقياس فاسد؛  -عليه السالم  -اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: أما متثيل جربيل 

بغري  التشكلألن القدرة على التشكل من خصائص عامل الغيب، فقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة القدرة على 
والسنة النبوية، فهذه تشكالت حقيقية أقدر اهلل عليها عامل أشكاهلم تشكاًل حقيقياً، كما يف نصوص القرآن الكرمي 

ختبار يف بعضها. ولِعلل وأحكام ال يعلمها إال بتالء واالالغيب من املالئكة األبرار، والشياطني، واختصهم هبا لعلة اال
اءاً على هذا فقياس من قدرها، ومل تكن هذه التشكيالت احلقيقية آلدمي قط، فهي قاصرة على حملها يف عامل الغيب، بن

ن جربيل فعل ذلك بأمر من اهلل تعاىل ، قال الغماري: )أل(20))عامل الشهادة( على )عامل الغيب( يف ذلك قياس فاسد
 .(21)وبتكوينه، حلكمة ظاهرة هي أّن القوى البشرية تضعف من مشاهدة الصور امللكية على حقيقتها(

 .22ِِبََهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة يف َرْحِل أخيه مُثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيَـّتـَُها اْلِعرُي ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن﴾قوله تعاىل: ﴿فـََلمَّا َجهََّزُهْم  .4
، ملسو هيلع هللا ىلصخي يوسف أ: القياس على حادثة السقاية اليت وضعت يف رحل واآليات اليت بعدها الكرمية ةوجه الداللة من اآلي

 إخوته مل يسرقوا، وكذلك من وجد السقاية يف رحله.فهذه متثيلية ِفعِلّية مع علمه أن 
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 .40طه:  (23)
 .76األنعام:  (24)
 .63، 62األنبياء:  (25)
 .98ي: صاإلسالمينظر: أحكام التمثيل يف الفقه  (26)
 .98ي: صاإلسالم، أحكام التمثيل يف الفقه 70ينظر:َ فن التمِثيل َأحَكامه وَضواِبطُُه الشرِعية ص (27)
هـ( 749: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف (28)

 .6 /3م: 1986هـ / 1406ر املدين، السعودية، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد مظهر بقا، دا
  .13 /3ينظر: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب:  (29)

 
براهيم: ﴿فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه إوحادثة سيدنا  (23)﴿ِإْذ مَتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه﴾ وكذلك اآليات:

وكذلك متثيله يف حادثة كسر األصنام: ﴿قَاُلوا أَأَْنَت  (24)ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي﴾اللَّْيُل َرَأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل اَل 
 .(25)( قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يـَْنِطُقوَن﴾62فـََعْلَت َهَذا بِآهِلَِتَنا يَا ِإبـْرَاِهيُم )

 .(26)عليهما السالموكذلك قدوم املالئكة للنبيني داود ولوطا 
فوجه الداللة يف اآليات الكرمية املتقدمة وهي أّن هذه احلاالت مل يكن األمر حقيقيا، بل كان متثيال، اذ أّن القرآن الكرمي 

ال شك أهنا قامت بدور متثيلي  ملسو هيلع هللا ىلصاخت موسى كذلك قص علينا قصص التمثيل الصادر عن األنبياء عليهم السالم، و 
كبري، وكانت نتائجه محيدة كرمية، حىت قصها اهلل يف كتابه العزيز، وشرُع من قبلنا شرٌع لنا، مادام قد قص علينا ومل يرد 
يف شرعنا ما ينسخه، فهو من األحكام اإلهلية اليت شرعها اهلل على ألسنة رسله، وقّصه علينا ومل يدل دليل على نسخها، 

ب على املكلفني اتباعها، ألن شريعتنا إمنا نسخت من الشرائع السابقة ما خيالفها فقط، والقرآن مصدق ملا بني فيج
 .(27)يديه من التوراة واإلجنيل

)عليه خت النيب موسى أو أنبياء فعال اليت يفعلها األ: القياس على تشكالت املالئكة واألةاملتقدم األدلةمناقشة فيما 
 قول:أيي فأبر  مثت فرقالسالم( 

 .(28)القياس: هو مساَواُة َفرٍع أَلصٍل يف علَِّة ُحكِمه
 .(29)ربعة األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامعأوأركان القياس 

صال واملمثل فرعا والعلة التجسد بشخصية اخرى، وهنا القياس برأيي غري صحيح، او بعبارة أفمن قاس جعل املالئكة 
نفتقر إىل األدلة،  وُعدمت األدلة، لكن يف مسالتنا هذه ال قويا كفاية، ورمبا يضطر إىل األخذ به لادق هذا القياس ليس 

نه ليس قياسا باملعىن االصطالحي بل هو دليل من الكتاب ورد بفعل اشياء هي ليست اما القياس الثاين فال ارتضيه أل
 قرب إىل التمثيل وحنن مأمورون باتباع القران.أحقيقة بل 
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. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين هو عبد اهلل بن َمْسُعود  (30)

 .61 /16بريوت:  –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855العيىن )املتوىف: 
 .3477صحيح البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، بَاُب َحِديِث الَغاِر رقم احلديث:  (31)
 . 6444َذَهًبا( رقم احلديث:  أحد)َما ُأِحبُّ أَنَّ يل ِمْثَل : ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاُب قـَْوِل النَّيبِّ  (32)
، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب 506 /2اصبحت السراج: أوقدته اوأصلحته، ينظر: لسان العرب:  (33)

 .38 /2ودار الرتاث: هـ( دار النشر: املكتبة العتيقة 544السبيت، أبو الفضل )املتوىف: 
 طاوي: خايل البطن جائع مل يأكل ينظر: لسان العرب: مادة طوي. (34)
 .9احلشر:  (35)
 .3798[ رقم احلديث: 9﴾ ]احلشر: َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، بَاُب قـَْوِل اللَِّه: ﴿ (36)

 
َم َعْن َوْجِهِه  ملسو هيلع هللا ىلص: َكَأينِّ أَْنظُُر إىل النَّيبِّ (30)اَل َعْبُداللَّهِ قَ   .5 حَيِْكي نَِبيًّا ِمَن األَنِْبَياِء َضَربَهُ قـَْوُمهُ فََأْدَمْوُه، َوُهَو مَيَْسُح الدَّ

 .(31)َويـَُقوُل: )اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإنَـُّهْم الَ يـَْعَلُموَن(
 مر قريب من التمثيل.أوهو  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: ذكر حماكاته 

ِديَنِة، فَاْستَـْقبَـَلَنا أحد، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت أَْمِشي َمَع النَّيبِّ قَاَل أَبُو َذر   .6
َ
قـُْلُت: لَبـَّْيَك يَا « يَا أَبَا َذر  »يف َحرَِّة امل

 َأنَّ ِعْنِدي ِمْثَل أحد َهَذا َذَهًبا، مَتِْضي َعَليَّ ثَالَِثةٌ َوِعْنِدي ِمْنهُ ِديَناٌر، ِإالَّ َشْيًئا أَْرُصُدُه َما َيُسرُّين »َرُسوَل اللَِّه، قَاَل: 
مُثَّ َمَشى فـََقاَل: َعْن مَيِيِنِه، َوَعْن مِشَالِِه، َوِمْن َخْلِفِه، « ِلَدْيٍن، ِإالَّ َأْن أَُقوَل بِِه يف ِعَباِد اللَِّه َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا

 .(32)َعْن مَيِيِنِه َوَعْن مِشَالِِه َوِمْن َخْلِفهِ  -ِإنَّ اأَلْكَثرِيَن ُهُم األَقـَلُّوَن يـَْوَم الِقَياَمِة، ِإالَّ َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا »
 ل وهو قريب مما يفعله املمثل. ن يُعمأوهو حماكاة ملا هو مطلوب  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: حركات النيب 

َاُء، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل أََتى النَّيبَّ َعْن َأيب ُهَريـْرََة  .7
: ملسو هيلع هللا ىلص، فـَبَـَعَث إىل ِنَسائِِه فـَُقْلَن: َما َمَعَنا ِإالَّ امل

، فـََقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر: أَنَا، فَاْنطََلَق بِِه إىل اْمرَأَتِِه، فـََقاَل: َأْكرِِمي َضْيَف َرُسوِل «َمْن َيُضمُّ أَْو ُيِضيُف َهَذا»
َياين، فـََقاَل: َهيِِّئي َطَعاَمِك، َوَأْصِبِحي ِسرَاَجِك، َونـَوِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َياَنِك ِإَذا أَرَاُدوا فـََقاَلْت: َما ِعْنَدنَا ِإالَّ ُقوُت ِصبـْ ِمي ِصبـْ

َيانـََها، مُثَّ قَاَمْت َكأَنَـَّها ُتْصِلُح ِسرَاَجَها فََأْطَفأَْتُه، (33)َعَشاًء، فـََهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبَحْت ِسرَاَجَها ، َونـَوََّمْت ِصبـْ
َلَة، »، فـََقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ا َأْصَبَح َغَدا إىل َرُسوِل اللَّهِ ، فـََلمَّ (34)َفَجَعالَ يُرِيَانِِه أَنَـُّهَما يَْأُكاَلِن، فـََباتَا طَاِويـَنْيِ  َضِحَك اللَّهُ اللَّيـْ

﴿َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه :فَأَنـَْزَل اللَّهُ « أَْو َعِجَب، ِمْن فـََعاِلُكَما
ْفِلُحوَن﴾

ُ
 .(36()35)فَُأولَِئَك ُهُم امل
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 .99ي ص: اإلسالمظر: احكام التمثيل يف الفقه ين (37)
هـ( حتقيق: 354: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف (38)

بَاَحِة لِْلَمْرِء َأْن مَيْزََح َمَع َأِخيِه اْلُمْسِلِم مبَا اَل حُيَرُِّمُه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة، م1993 –هـ1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  ، ذِْكُر اإْلِ
 ، قال عنه شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني.5790رقم احلديث: 

 تنطف: تقطر، ينظر: لسان العرب مادة: نطف. (39)
: السََّهُر والتقلُُّب على الِفراش: ينظر: العني باب ) العني والراء(: (40)  .85 /1التَّعارُّ

 
وجه الداللة يف احلديث املتقدم: إن الذي صنعه هذا األنصاري مع زوجته مياثل متاما األعمال التمثيلية، فالزوجة هيأت 

إخل، مث يرتل الوحي بالثناء على  ٠٠٠طعامها، وأوقدت سراجها ونّومت صبياهنا، مث أومهت الضيف أهنا تصلح السراج 
 .(37)نفسِ الكرميا صاحلا؛ وذلك الن فيه إكرام الضيف والقيام بواجبه وإيثاره على فعلهما، مما يدلُّ على كونه عمال  

اهْلَِديََّة فـَُيَجهِّزُُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة يـَُقاُل: َلُه زَاِهُر ْبُن َحرَاٍم َكاَن يـُْهِدي إىل النَّيبِّ  َ"ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  .8
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصاُه النَّيبُّ أن زاهر بَاِديَنا َوحَنُْن َحاِضُروُه قَاَل: فَأَتَ : ملسو هيلع هللا ىلصِإَذا أَرَاَد َأْن خَيْرَُج، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَِّه 

ْيِه، فـََلمَّا َعَرَف أَنَُّه النَّيبُّ يَِبيُع َمَتاَعُه، فَاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه َوالرَُّجُل اَل يـُْبِصرُُه، فـََقاَل: أَْرِسْليِن، َمْن َهَذا؟ فَاْلتَـَفَت إِلَ 
َمْن َيْشرَتِي َهَذا اْلَعْبَد فـََقاَل زَاِهٌر: جتَُِدين يَا َرُسوَل اللَِّه  :ملسو هيلع هللا ىلصَجَعَل يـُْلزُِق َظْهرَُه ِبَصْدرِِه، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(38)َبْل أَْنَت ِعْنَد اهلل غال: ملسو هيلع هللا ىلصَكاِسًدا، قَاَل: َلِكنََّك ِعْنَد اللَِّه َلْسَت ِبَكاِسٍد، أَْو قَاَل: 
ن زاهر ليس عبدا ولكنه مزاح وهذا أذ إ (ي َهَذا اْلَعْبدَ َمْن َيْشرتَِ ): ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: َقوُل َرُسوِل اللَِّه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالفعل قريب من التمثيل من قبله 
َفطََلَع « َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ »فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اللَِّه قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك  .9

، ملسو هيلع هللا ىلصحلَِْيُتهُ ِمْن ُوُضوئِِه، َقْد تـََعلََّق نـَْعَلْيِه يف يَِدِه الشَِّماِل، فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد، قَاَل النَّيبُّ  (39)َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر، تـَْنِطفُ 
، ِمْثَل َمَقالَِتِه أَْيًضا، َفطََلَع ملسو هيلع هللا ىلصَع َذِلَك الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اأْلُوىَل. فـََلمَّا َكاَن اْليَـْوُم الثَّاِلُث، قَاَل النَّيبُّ ِمْثَل َذِلَك، َفطَلَ 

و ْبِن اْلَعاِص فـََقاَل: ِإينِّ اَلَحْيُت تَِبَعُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحاِلِه اأْلُوىَل، فـََلمَّا قَاَم النَّيبُّ 
اَل: نـََعْم. قَاَل أََنٌس: َأيب فَأَْقَسْمُت َأْن اَل أَْدُخَل َعَلْيِه َثاَلثًا، فَِإْن رَأَْيَت َأْن تـُْؤِوَييِن إِلَْيَك َحىتَّ مَتِْضَي فـََعْلَت؟ قَ 

ُث أَنَُّه بَاَت َمَعُه تِْلَك  َر أَنَُّه ِإَذا تـََعارّ وََكاَن َعْبُد اللَِّه حُيَدِّ  (40)اللََّيايل الثَّاَلَث، فـََلْم يـَرَُه يـَُقوُم ِمَن اللَّْيِل َشْيًئا، َغيـْ
َر َأينِّ ملَْ َأمْسَْعهُ  َوتـََقلََّب َعَلى ِفرَاِشِه ذََكَر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وََكبـََّر، َحىتَّ يـَُقوَم ِلَصاَلِة اْلَفْجِر. قَاَل َعْبُد اللَِّه:  يـَُقوُل َغيـْ
رًا، فـََلمَّا َمَضِت الثَّاَلُث َلَياٍل وَِكْدُت َأْن َأْحِقَر َعَمَلُه، قـُْلُت: يَا َعْبَد اللَِّه ِإينِّ مَلْ يَ  ُكْن بـَْييِن َوبـَنْيَ َأيب َغَضٌب ِإالَّ َخيـْ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه   « َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ »يـَُقوُل َلَك َثاَلَث ِمرَاٍر:  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َهْجٌر مَثَّ، َوَلِكْن مسَِ
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عادل مرشد،  -هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  (41)

، 12697م، مسند انس بن مالك رقم احلديث: 2001 -هـ  1421وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 قال شعيب ارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني.

 .3464، رقم احلديث: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل (42)
 .55-54ص :اإلسالمينظر: فن التمثيل يف نظر  (43)
 /1هـ(، مكتبة صبيح مبصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: 793)املتوىف:  التفتازاينينظر: شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر  (44)

21. 
 .821 /14ينظر: جملة املنار: (45)
 .33األعراف:  (46)
 .821 /14ينظر: جملة املنار : (47)

 
 تـَْعَمُل َكِثرَي َعَمٍل، َفَما َفطََلْعَت أَْنَت الثَّاَلَث ِمرَاٍر، َفَأَرْدُت َأْن آِوَي إِلَْيَك أِلَْنظَُر َما َعَمُلَك، فَأَقْـَتِدَي بِِه، فـََلْم أََركَ 

ا َولَّْيُت َدَعاين، فـََقاَل: َما ُهَو ِإالَّ َما ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّهِ الَِّذي بـََلَغ ِبَك َما قَاَل  ، فـََقاَل: َما ُهَو ِإالَّ َما َرأَْيَت. قَاَل: فـََلمَّ
َر َأينِّ اَل َأِجُد يف نـَْفِسي أِلحد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِغشًّا، َواَل َأْحُسُد أحدا َعَلى َخرْيٍ َأْعطَاُه ا يَّاُه، فـََقاَل َعْبُد للَُّه إِ رَأَْيَت، َغيـْ

 .(41)اللَِّه َهِذِه الَّيِت بـََلَغْت ِبَك، َوِهَي الَّيِت اَل نُِطيقُ 
ليس حقيقة ولكنه مّثل على الرجل ليصل  فعله الصحايب اجلليل عبداهلل بن عمرو  وجه الداللة يف احلديث املتقدم: ما

 له باجلنة. ملسو هيلع هللا ىلصسبب تبشريه  إىل
َع َرُسوَل اللَِّه " َحدََّث أََبو ُهَريـْرََة  .10 ِإنَّ َثالَثًَة يف َبيِن ِإْسرَائِيَل: أَبـَْرَص َوأَقْـرََع َوأَْعَمى،  )، يـَُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص،: أَنَُّه مسَِ

 .(42) .........(بََدا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْبَتِليَـُهْم، فـَبَـَعَث إِلَْيِهْم َمَلًكا
داء دور معني هو لغاية نبيلة حدث عنها ديث املتقدم: متثل امللك على غري صورته احلقيقية متثيال ألوجه الداللة يف احل

 .(43)باحةفدل ذلك على اإل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكرمي
، فليأتونا خبطاب اهلل (44)ُفّسر احلرام يف بعض كتب األصول، بأنه خطاب اهلل املقتضي للرتك اقتضاء جازًما .11

وقائع الوعظية والتهذيبية فتحرمي التمثيل هو حترمي ما مل حيرمه اهلل ورسوله، وال حرم مثله املقتضي لتحرمي متثيل ال
 . (45) أحد من علماء امللة

َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَـْغَي بَِغرْيِ احَلقِّ  .12 َا َحرََّم َريبَِّ الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما  َوَأن قوله تعاىل: ﴿ُقْل ِإمنَّ
 .(46)مَلْ يـُنَـزِّْل بِِه ُسْلطَاناً َوَأن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تـَْعَلُموَن﴾

 . (47)ين حترمي التمثيل؟أن أصول احملرمات يف الكتاب بّينها اهلل تعاىل باإلمجال فأوجه الداللة يف االية الكرمية املتقدمة: 
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 – بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد ينظر: اْلُمَهذَُّب يف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن، )حتريٌر ملسائِِله ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(، عبد الكرمي (48)

لِيُل َعَلى التَّْحرمِِي( األشباه والنظائر، ، قال السيوطي: )اأْلَْصُل يف اأْلَْشَياِء ا960 /3م:  1999 -هـ  1420الرياض، الطبعة األوىل:  بَاَحُة َحىتَّ َيُدلُّ الدَّ إْلِ
 .60م: ص: 1990 -هـ 1411هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

 .138ينظر: حكم التمثيل:  (49)
 .97ي، صإلسالماينظر: أحكام التمثيل يف الفقه  (50)
 .50ينظر: حكم التمثيل ص:  (51)
 ينظر: املصدر نفسه.  (52)
 ينظر: املصدر نفسه.  (53)
 .51ينظر: املصدر نفسه ص:  (54)
      .17، َفن التمِثيل، َأحَكاُمه وضواِبطُُه الشرِعية ص50ينظر: حكم التمثيل ص:  (55)

 
اذ ليس مثت دليل صريح على حترمي التمثيل كما  (48)باحةاألصل يف األشياء اإل ذإباحة التمثيل على األصل إ .13

و ألغاء إومل يتعرض له عليه الصالة والسالم ب ملسو هيلع هللا ىلصوان التمثيل كان معروف عند الشعوب اليت كانت يف زمانه 
 .(49)منع

 اإلباحة؟!اعرتض عليهم: كثرة األدلة الدالة على حترميه فأىن له الرباءة، فضال عن 
يتضمنه من خمالفات شرعية واجتماعية  جيب: بأن هذه األدلة اليت حترم التمثيل ليست واردة على التمثيل لذاته، ولكن ملاأ

 .(50)فيما إذا كان التمثيل جمردا عن هذه املخالفاتهنا والبحث 
 .(51)التمثيل ترفيه برئ، وهلو ُمباح .14

لتمثيل ترفيه برئ وهلو مباح، فهذا ال ميكن قبوله، ملا رأيت يف توجيه اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: أما أن ا
 .(52)التحرمي لذاته وموضوعه، وآثاره، فأىّن له الرباءة، فضاًل عن اإلباحة

 .(53)جتماعية، فهو وسيلة تربويةالتمثيل هدفه بث الوعي، ومعاجلة القضايا األخالقية، واملشاكل اال .15
املذهب الثاين: فهذا مقدوح بعلة التشبه، وما ميازجها من حماذير شرعية، وكما أن قاعدة الشريعة اعرتض عليهم أصحاب 

منع التشبه، فقاعدة الشريعة أيضاً دفع املفاسد وتقليلها، وجلب املصاحل وتكثريها، وقد علمت ما ينطوي عليه التمثيل 
 .(54)هنا من مضامني يرفضها الشرع، فسبيل هذه الوسيلة املنع

 .(55). التمثيل وسيلة إلظهار عظمة اإلسالم، وجمد عظمائه6
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 .64مرمي /  (56)
 .50ينظر: حكم التمثيل ص:  (57)
لحافظ ايب ينظر: ازالة االلتباس عما أخطا فيه كثري من الناس ايب الفضل عبداهلل حممد صديق الغماري مطبوع مع اقامة الدليل على حرمة التمثيل، ل (58)

 .35وص 5الفيض امحد بن الصديق الغماري ص
 .21احلشر:  (59)
 .51ينظر: حكم التمثيل ص:  (60)
 ينظر: املصدر نفسه.  (61)
 .54، حكم التمثيل ص: 821 /14، جملة املنار:298 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية: (62)
 .54ينظر: حكم التمثيل ص:  (63)

 
اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين من جهتني االول: ما يُؤدي إىل خدمة الدين مطلوب، بشرط عدم األحداث 

لوسيلة ال تربرها الغاية، ، والدعوة إىل اهلل توقيفية يف وسيلتها، وغايتها، وا(56): ﴿َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّيًا﴾تعاىلبتداع قال واال
 .(57)وهذه وسيلة تعبدية حمدثة، فسبيلها الرد ابتداء

قامة روايات متثيلية يف دور املالهي، إالثاين: عظمة اإلسالم تظهر بنشر حماسنه وتعاليمه وطبع املؤلفات النافعة فيه، ال ب
 .(58)تيها التسلية فحسبأاليت يقصد من ي

األمثال باحملسوسات وتقرير احلقائق، والداللة عليها، ويف القرآن والسنة من هذا شيء كثري، . التمثيل من باب ضرب 7
. فهكذا التمثيل، إليضاح وجتسيد للغاية اليت يُقام 59يـَتَـَفكَُّروَن﴾ واهلل تعاىل يقول: ﴿َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ 

 .(60)يح حبسب غايتهقب ةمن أجلها، فحسنه حسن، وقبيح
املذهب الثاين: هذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بني املقيس واملقيس عليه، إذ األمثال قولية،  أصحاباعرتض عليهم 

 .(61)أما )التمثيليات( فهي فعليه متارس بالذوات، فكيف يُقاس هذا، على هذا مع عدم تطابقهما، فثبت فساد القياس
ا كتبه علماء األُمة املتقدمون من املقامات اليت تُقرأ يف املدارس الدينية وغري هذه القصص التمثيلية تشبه م .16

 .(62)الدينية كمقامات البديع ومقامات احلريري
دبية قياس باطل ومفتقر لشروطه، مقدوح فيه، وذلك اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: القياس على املقامات األ

ث أن احلريري يف سياقته ملقاماته، مل يتقمص شخصية معّينه وال ومهية، خبالف بالفرق بني املقيس واملقيس عليه، حي
 .(63)التمثيل
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 ينظر: املصدر نفسه.  (64)
 .15ينظر: حكم التمثيل ص:  (65)
بَ  (66) اَحة( الفوائد يف اختصار املقاصد، أبو قال سلطان العلماء العز بن عبد السالم: )وللوسائل َأْحَكام اْلَمَقاِصد من الّندب واإلجياب َوالتَّْحرمي َواْلَكرَاَهة َواإْلِ

هـ( حتقيق: إياد خالد الطباع، 660لطان العلماء )املتوىف: حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بس
 . 43هـ: ص: 1416دمشق، الطبعة: األوىل،  –دار الفكر املعاصر , دار الفكر 

الدورة احلادية والعشرون(، اعداد د. جمدي  -ي الدويلاإلسالممتر الفقه ؤ الفنية من منظور شرعي)منشورات م ينظر: جتسيد االنبياء والصحابة يف االعمال (67)
 .8للخياط ص:  اإلسالم، فن التمثيل يف نظر 15حممد عاشور، املستشار االكادميي لفضيلة مفيت الديار املصرية وامني الفتوى يف دار االفتاء املصرية: ص

، برتقيم الشاملة آليا، االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من 16 /221 ، دروس للشيخ سلمان العودة:294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء:  (68)
، 19 ،5، البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد: ص244هـ ص1405مشاهبة املشركني، تاليف محود بن عبداهلل بن محود التوجيري، الطبعة الثانية عام 

 .32االلتباس ص:  ، ازالة5، اقامة الدليل على حرمة التمثيل ص47، 43

 
مث هذا من باب القول ال من باب الفعل، مث هو من باب احملاورة والتعليم ال من باب التمثيل والتشبيه، مث أرونا أثراً 

 .(64)موجود يف التمثيلوأحداً مرفوضاً شرعاً يرتتب على هذه املقامات كما هو 
 .(65)أحدمزاولته لدى بعض املتقدمني باسم )خيال الظل( ومل يعرتض عليهم   .17
، فإذا كان التمثيل وسيلة توضيحية جمدية وفّعالة لنشر (66)القاعُدة الشرعُية من أن الوسائل هلا حكم املقاصد .18

مشروعا ومستحسنا، وينبل مبقدار نبل غايته، بشرط القيم األخالقية والرتبوية وبناء العقليات املستقيمة كان 
 .(67)انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية

 لمطلب الثالث: مذهب المانعين للتمثيلا
اهلل  وعبد ،محد الغماريأاملذهب الثاين: عدم جواز التمثيل السينمائي، وهذه فتوى هيئة كبار العلماء يف السعودية و 

 .(68)الغماري
 حجتهم: 

ن جلواز التمثيل أغلبهم ينظرون إىل قرائن اليت حتيط بالتمثيل، وإىل النماذج املوجودة يف الواقع، أي إهنم ينظرون و املانع
التمثيل من حيث ماهيته وكنهه، فيجدون الفسق والتضليل والرقص  إىلإىل واقِع املمثلني، وإىل واقِع التمثيليات، ال 

 دلة هي:واأل دون تردد التمثيل، حبرمة العورات، فيفتون وكشف
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هـ( حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , 360املعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  (69)

، قال اهليثمي: )رواه 118 /8: 8147 من بقية من اول امسه ميم من امسه موسى، رقم احلديث: ،القاهرة –عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 
و احلسن نور الدين الطرباين يف الكبري واألوسط والبزار، ورجال الطرباين رجال الصحيح خال عبد الوهاب بن خبت وهو ثقة(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أب

 .269 /5م: 1994هـ،  1414بة القدسي، القاهرة، هـ( حتقيق: حسام الدين القدسي، مكت807علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: 
 .9، ازالة االلتباس: ص294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء:  (70)
 .295-294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء: (71)
 .14، اقامة الدليل على حرمة التمثيل: ص821 /14ينظر: جملة املنار: (72)
هـ( حتقيق: عبد القادر األرنؤوط رمحه اهلل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 676دين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: ينظر: األذكار، أبو زكريا حميي ال (73)

 .53، ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص338م:ص:  1994 -هـ  1414لبنان، طبعة جديدة منقحة،  –بريوت 
 .14، اقامة الدليل ص 821 /14جملة املنار:  (74)

 
قَاَل: َرأَيُت َجاِبَر بَن َعبِد اللَِّه، َوَجاِبَر بَن ُعَمرٍي األَنَصارِيَّ يَرمَتَِياِن، َفَملَّ أحدمُهَا  َعن َعطَاِء بِن َأيب َربَاٍح  .1

 َشيٍء لَيَس ِمن ِذكِر اللَِّه فـَُهَو هَلٌو يـَُقوُل: )ُكلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَلَس، فـََقاَل َلُه اآلَخُر: َكَسلَت؟ مسَِعُت َرُسوَل اللَّهِ 
َباَحِة(َوَسهٌو، ِإالَّ أَرَبَع ِخَصاٍل: َمشُي الرَُّجِل َبنَي الَغَرَضنِي، َوتَأِديُبُه فـََرَسُه، َوُماَلَعَبُتُه أَهَلُه، َوتـََعلُّ   .(69)ُم السِّ

، بل حال من أحوال اللهو ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: ألن التمثيل ليس من اخلصال األربع اليت ذكرها النيب 
فائدة منها، فاملشاهد يف الغالب ال يريد من املشاهدة ما فيه جمال للعظة والتأمل، وإمنا  مور الأوالتسلية وشغل الوقت ب

 .(70)فس، وينسي اهلموم، وينقل املرء من حال اجلد إىل حال العبث واهلزليقصد من ذلك إشباع غرائزه مبا يشرح الن
املمثلون غالبهم سقط من الناس، ليس للصالح والتقوى مكان يف حياهتم العامة، وال لألخالق اإلسالمية  .2

ذلك والعربية حمل يف دائرة أخالقهم، وال للقيم اإلنسانية اعتبار عندهم فإذا مّثل أحدهم دور رجل صاحل، ف
 .(71)ألجل ما سيجنيه من مثن لذلك املشهد، مث يعود إىل سريته األوىل ضاحكا الهيا

ن التمثيل حماكاة وهي تقليد شخص آلخر يف حركاته وسكناته على وجه فيه أذ إ (72)التمثيل يتضمن الغيبة .3
ن ذلك ذ كّل فعل أفهمت به غريك انتقاص ملسلم فهو غيبة حمّرمة، ومإانتقاص للشخصية احلقيقية، 

احملاكاة، بأن ميشي متعارجا أو غري ذلك من اهليئات، مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكلُّ ذلك 
 .(73)حرام بال خالف

اعرتض عليهم: ال يعد التمثيل غيبة أو كذبا، ففي كثري من كتب احلديث والفقه والوعظ أحاديث موضوعة، ومل يقل  
تب وقراءهتا وطبعها، ويف كتب احلديث طعن يف الرجال فهل حنرم علم أصول أحد إن ذلك يقتضي حترمي تأليف تلك الك

 .(74)احلديث؟
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، قال الرتمذي: )هذا حديث حسن(. سنن الرتمذي، حممد 20021مسند أمحد ط الرسالة، حديُث هبز بن حكيٍم، عن أبيه، عن جده رقم احلديث: ( 75)
كتبة هـ( حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف شركة م279بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

 .557 /4م: 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
، 154، -153ي: صاإلسالم، احكام فن التمثيل يف الفقه 32، برتقيم الشاملة آليا(، حكم التمثيل ص: 2 /77( دروس للشيخ أيب إسحاق احلويين )76)

 .34تباس ص ، ازالة االل46ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص
 .46ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (77)
 .154ي: ص:اإلسالمينظر: احكام فن التمثيل يف الفقه  (78)
 .11ينظر: البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (79)
 .51ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (80)
 قال االرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 3896، رقم احلديث: ، مسند عبداهلل بن مسعود 11 /7مسند أمحد ط الرسالة: (81)
 .47ايقاف النبيل على حكم التمثيل ص: (82)

 
) َويٌل لِلَِّذي حُيَدُِّث الَقوَم، مُثَّ َيكِذُب لُِيضِحَكُهم َويٌل  قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن معاوية بن حيدة  .4

 .(75)َلُه، َوَويٌل َلُه(
 ووجه كونه كذبا: (76)التمثيل كذبن وجه الداللة يف احلديث املتقدم: أل

 مسائهم.أتسمية املمثلني هبا بغري  .1
 غري األب احلقيقي. إىلانتساب املمثلني   .2
 تقمص شخصية غري شخصية املمثل....  .3
 .(77) األميان على امر ماض  .4

 .(78)دلة منع الكذب والتحذير منه فهي دليل على منع التمثيلأفكل 
قول كذا، ولكن يتشبه بفالن، ويقوم بدوره والكذب أنا فالن و أيقول  االول: املمثل الاعرتض عليهم أصحاب املذهب 

 . (79)نا فالن وهو ليس فالنا وهنا ليس كذلكأن يطرق شخص الباب فيقول أمثل 
ومن نه فالن، أنه خرج للناس على مر شيئا، أليغري من األ جاب املعرتضون: عدم قول املمثل هذا ليس قويل ورأيي الأ

 . (80)سالم شيخ اإل صالح الدين ويا حوله ينادونه: باسم شخصيات تارخيية كـ: يا
 .أحدكل حق أن املمثل ال يأنه متثيل و أول: املشاهدون يعلمون املذهب األ أصحاباعرتض عليهم 

ِه بن مسعود، يـَُقوُل: خصصه الشرع وَكاَن َعبُد اللَّ  خُتصص اال مبا حاديث اليت وردت بتحرمي الكذب عامة، فالجابوا: األأ
 . (82()81))ِإنَّ الَكِذَب اَل َيصُلُح ِمنُه ِجدٌّ َواَل َهزٌل(
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 .56ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (83)
هـ( حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد 1033ينظر: دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى )املتوىف:  (84)

 .355م: ص: 2004هـ / 1425الفاريايب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 
، اقامة 39، ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص 27، حكم التمثيل: ص: 245ينظر: االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من مشاهبة املشركني ص (85)

املسيح عليه السابق لعيد الفصح، حيتفل فيه بذكرى دخول السيد  حد، وعيد الشعانني: عيد مسيحي، يقع يوم األ7الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص
 .1211 /2السالم بيت املقدس. ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة: 

 .5البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (86)
 .34، ازالة االلتباس ص: 36، وينظر: فن التمثيل، أحكاُمه وضوابطُُه الشرعية ص5البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (87)
بريوت، -هـ(، دار الفكر1252احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: ينظر: رد  (88)

 .624 /1م: 1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
هـ( حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة 643وىف: فتاوى ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح )املت (89)

 .473 /2هـ: 1407بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلوم واحلكم , عامل الكتب 
 .1432 /2أو وشاح، كساء أخضر يضعه بعض العلماء واملشايخ على الكتف. معجم اللغة العربية املعاصرة:  طيلسان ]مفرد[: ج طيالس وطيالسة: شال، 90

 .134 /5: 4208صحيح البخاري، كتاب املغازي، باُب غزوة خيرب، رقم احلديث:  (91)
املتوىف: ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين ) (92)

 .366 /6هـ:  1323السابعة،  هـ(، املطبعة الكربى األمريية، مصر، الطبعة:923

 
واملعروف  (83)ن خيرج مبظهر مضحك ليكسب الناسن يتابع الناس متثيله فيضطر ألأووجه للداللة آخر: حيرص املمثل 

 . (84)ن ال شهادة ملتمسخر ورقاص وحنوهأعند الفقهاء 
ذ التمثيل من إالتمثيل يعرف من تارخيه أنه نشأ عند الكفار، وحنن مأمورون مبخالفتهم، وعدم تقليدهم،  .5

نه مستورد من أقال السليماين: )  (85)يفعله النصارى يف عيد الشعانني ذ هو شبيه ماإالتشبه املنهي عنه، 
غريق مر عند اليونان واإلهو األ صول دينهم كماأصال من أالكفار الذين حاهلم التخبط والضالل فقد كان 

ضاف: )وحكم أو  (86)النصارى ومن مث دخل علينا بواسطة االستعمار( إىلوالرومان ومن بعدهم انتقل 
 .(87) ن والسنة على حترميه(آالتشبه هبم على هذا معلوم كما دل القر 

 . (88)املذُموِم وِفيما يُقصُد ِبِه التشبهاعرتض عليهم:َ ِإّن التشبه هبم ال يُكره يف كل شيٍء، بل يف 
 .(89)قال ابن الصالح: )والتشبه بالكفار قد يكون مكُروها، وقد يكون حراما، وذِلك على حسب الُفحش ِفيِه، قّلة وكثرة(

ود خيرب كانوا ، والظاهر أن يه(91)، فقال: )كأنـُّهُم الّساعة يُهوُد خيرب(90نظر أنٌس إىل الّناِس يوم اجُلُمعِة، فرأى طياِلسة
البصرة رآهم يكثرون منها، فشبههم بيهود  نس أيكثرون من لبس الطيالسة، وكان غريهم ال يكثرون منها فلما قدم 

 .(92)خيرب، وال يلزم من ذلك كراهية لبس الطيالسة
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 .2697صحيح البخاري، باُب إذا اصطلُحوا على ُصلح جوٍر فالصلُح مرُدوٌد رقم احلديث:  (93)
، 7، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص27، حكم التمثيل ص: 245ينظر: االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من مشاهبة املشركني ص (94)

 .33لتباس ص: ازالة اال
 واحلديث تقدم خترجيه. 28ينظر حكم التمثيل ص:  (95)
هـ( حتقيق: حممد حميي الدين 275سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين )املتوىف:  (96)

 /4، قال الرتمذي: )هذا حديث حسن صحيح(. سنن الرتمذي ت بشار:4875احلديث:  باب يف الغيبة، رقم ،بريوت –عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 
242. 

 (33-32ينظر: حكم التمثيل )ص:  (97)
هـ( حتقيق: حممد 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  (98)

سلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم احلديث:  –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
ُ
بريوت، كتاب الرب والصلة واآلداب، باُب حترمي ظُلم امل

2564. 
 .35، ازالة االلتباس ص43ينظر: حكم التمثيل: ص:  (99)
 .45ينظر: حكم التمثيل ص:  (100)
تشبع مبا مل ينل، وما يُنهى من افتخار الضرة رقم احلديث:  (101)

ُ
 .5219صحيح البخاري، امل

 
 (.93)ليس منه فهو رد( مرنا هذا ماأث يف أحد)من : ملسو هيلع هللا ىلص قال .6

فإن ، (94)ةو الصحابأ ملسو هيلع هللا ىلص ذا مل يعهد يف زمن النيبإن التمثيل حمدث فهو بدعة، أوجه الداللة يف احلديث املتقدم: 
 .(95)عهد للشريعة به، فهو سبيل حمدث العبادات موقوفة على النص ومورده، و )التمثيل الديين( ال

 اث.أحدة، ال كل داث له شروط حىت يكون بدعة مردو حدالرد: األ
 .(96)قال: )ما أحب أين حكيت إنسانا، وأن يل كذا وكذا( ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة رضي اهلل عنها انه  .7

ثر املتقدم: التمثيل حقيقة بتمثيل معني، فهذا حماكاة، واحملاكاة منهي عنها بإطالق فهي غيبة فعليه، وجه الداللة يف األ
 .(97)وهي كالغيبة القولية يف التحرمي سواء.

 .(98)ملسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه()كل ا: ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول  .8
ن الطباع تنفر من مشاهدة من حياكيها حىت لو كان يف موطن املدح، وإن الفسقة من أوجه الداللة يف احلديث املتقدم: 

يتجرأ على العظماء واملرتفني ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل من الناس، ولو يف مواطن الشجاعة والكرم، فكيف 
 .(99)حرمات ناس مضوا، وبقي علينا واجب النصرة هلم باإلسالم، فلننتصر حلفظ حرمتهم، واإلبقاء على كرامتهم

 .(100)الشيء إذا كان يف أصله مباح، مث احتوى على حمرم أو أفضى إليه يكون حراما .9
َتَشبُِّع مبَا مَل يُعَط َكالَِبِس ثَويَب ُزورٍ : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل الّلِه  .10

ُ
 (.101)()امل
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 .53ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (102)
 .16غماري: صينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، ال (103)
 .17اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (104)
 ، قال االرنؤوط: حسن بشواهده.259 /3مسند أمحد: (105)
 .10ينظر: اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (106)
 .13-12ينظر: اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (107)
 .35ينظر: ازالة االلتباس ص (108)

 
وجه الداللة يف احلديث املتقدم: النهي عن التشبع مبا مل يعط وتقمص شخصية الشخصيات كشخصية صالح الدين 

 .(102)ويظهر مبظهر الشجاعة والقوة وهو ليس كذلك
رمحه )داء الدور، كما فُعل مع اإلمام امحد أسالمية عند إن هُتان شخصية أاالستنقاص من األموات، مثل  .11

ذ ميثلون علماء اإلسالم فيلبسون مالبسهم وعمائمهم بشكل مشوه، ويلصقون بوجوههم إ (103)(اهلل تعاىل
 .(104)هانةحتقار واإلاللحى املصطنعة يف حالة مزرية تدل على اال

 : ملسو هيلع هللا ىلصيعين، قال الرسول  نه عبث واشتغال مبا الأل .12
َ
 .(105)رِء َترُكُه َما اَل يَعِنيِه()ِمن ُحسِن ِإسالِم امل

 .(106)ءة والداللة على السفه وقلة العقلو اّن ذلك من قلة احلياء واالخالل باملر  .13
يصاحب ذلك من املعاصي واملخالفات كوصل الشعر والتنميص والفسق والفجور واملكياج املغري  ما .14

 .(108)وظهور النساء او التشبه هبن (107)للصورة وتبذير للمال 
 المطلب الرابع الترجيح

ذ مالئكة تتجسد إدلة اجمليزين، أضعف من أْن تقاوم أبرأيي املتواضع أّن أدلة النافني جلواز التمثيل واملانعني له، هي 
عظم كتاب يف الوجود، أالتمثيل، ويذكر كل ذلك  إىلقرب أموراً ليست حقيقية بل هي أنبياء يفعلون أشكال ُأخرى، و أب

ذ لو مل يصاحب التمثيل من إكرب من ذلك، أيُّ دليل أاكي أشخاصا، نكار، ونيب حيُ يذكر ذلك يف معرض اإل وال
و احلرمة مها أاالستحباب، لكن االستحباب  إىلن يكون مباحا، لذلك ذهب بعض العلماء أكثر من أمر املعاصي فاأل

ا يصاحب التمثيل وحنن لسنا بصدده بل حنن بصدد بيان حكم التمثيل من حيث هو هو كم ي ماأمور خارجية أل
 يقولون.
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 .1004 /3ينظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن:  (109)

 
لتمثيل خيص التمثيل لذاته، بل ملا يصاحبه من خمالفات شرعية، ا يجد دليال ملانعأفماعدا دليل النهي عن احملاكاة، فلم 

ن آحمرم بالتمثيل وبغريه، بل قراءة القر  - ي االستنقاصأ –قصد االستهزاء واالستنقاص وذلك  إىلوهذا النهي يصرف 
 جيوز. من القراء واالستنقاص منه فذلك ال ئوامهيتها لو كان القصد منها حماكاة قار على جاللة قدرها 

مور املصاحبة له فانا معهم وبشدة نظرا للتهتك املعلن فيها، فيصبح من احملرم لغريه، وهذا باب واسع فمنع التمثيل لأل 
فيه من املنكر، فالتمثيل منتشر ودخل  فيه ماصوله، لكن كالمنا هاهنا عن التمثيل لذاته، ال عن فلم عريب أيف الفقه و 

ترشيد الفن وتوجيهه الوجهة  إىلينفع بل حنن اليوم حباجة  يغين ذلك وال مهاله الإيف كل بيت ويف كل مفصل فتجاهله و 
جه ن مل منتلكه امتلكه غرينا وو إصبح التمثيل سالحا فعاال عامليا فأذ إعالن احلرب عليه إرفضه و  السليمة الصحيحة ال

 الينا.
م أمور املصاحبة للتمثيل وهل ذلك جائز خرى نبحث فيها عن األأخطوة  أنه جائز نبدأن نبني حكمه و أفالتمثيل بعد  

نبياء وعظماء التاريخ والتلفظ ال ؛ كاالختالط بالنساء، وظهورهن ومالمستهن والزيادات اليت تقتضيها الدراما ومتثيل األ
منا كيف نتجاوز كل العقبات إمر يبحث على حدة ليس ذلك فحسب و أزي النساء، كل لفاظ الفسق والكفر والتزيي بأب

 لكي خنرج لشعوبنا انتاجا يطورهم، والخنالف فيه امر ربنا. 
 باحة.صل وهو اإلمر على األدلة اجمليزين فهنا تساقطا وبقي األأدلة املانعني للتمثيل و أولو افرتضنا هنا جدال تعادل 

ن مل تك معتربة فهي مل تلَغ، فتكون من املصاحل املرسلة اليت مل يتعرض هلا الشارع إن املصلحة يف التمثيل أ إىلضافة باإل
صوليون: هي املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم، لغاء، واملصلحة املرسلة كما يقول األإو أباعتبار 

ضمن هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول ونفوسهم، وعقوهلم، وأمواهلم، ونسلهم، فكل ما ي
 أو أحدها فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

فاملصاحل املرسلة هي اليت مل يقم دليل من الشارع على اعتبارها، وال على إلغائها، فإذا حدثت حادثة مل جند حكمها يف 
تشريع احلكم، أي: أن تشريع احلكم فيها من شأنه أن يدفع نص، وال يف إمجاع، وال يف قياس، ووجدنا فيها أمرا مناسبا ل

 .(109)ضررا، أو حيقق نفعا، فهذا األمر املناسب يف هذه احلادثة يسمى املصلحة املرسلة
 فمسألة التمثيل السينمائي ختضع للمصاحل واملفاسد، وقد تبني أن مصاحلها أكثر من مفاسدها فمن مصاحلها:
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 ".74-73ينظر: فن التمثيل احكامه وضوابطه الشرعية (110)

 
الدفاع عن اإلسالم ونشره، وإيصال تفاصيل الدين بطريقة مبسطة إىل املشاهدين، وغالباً إن التمثيل من شأنه  .1

 ما تظلُّ عالقة يف أذهان اجلمهور، بشرط أن يكون العمل حمرتماً وموثقاً.
عمال السينمائية بطريقة مشّوهة، فيجب أن نقدم احلقيقة ُعرضت بعض الشخصيات اإلسالمية يف كثري من األ .2

 نا، عن طريق التمثيل وفقا لرؤيتنا.من وجهة نظر 
التمثيل يف حد ذاته وسيلة ثقافية، فإن كثريًا من أحداث التاريخ ووقائعه ومواقف الُنخب، ينبغي أن يتجدد  .3

 .(110)ذكرُها وُيشاد هبا، لتكون فيها قدوة حسنة لألجيال
مور خارجية يفعلها البعض أالتمثيل بل هي مور خارجة عن ماهية أدلة املذهب الثاين املانعني للتمثيل هي أتقدم ف مع ما

 خرون ورمبا ميقتها بعض املمثلني، فعند ذاك يكون التمثيل حمرما لغريه.آويرتكها 
 الخاتمة

 ن فصلت مذاهب العلماء بالتمثيل اخلص حبثي يف نقاط مخس:أبعد 
عمل مسرحّي أو سينمائّي أو التَّمثيل لغة: تصويُر الشيِء كأنَّه يُنظر إليه، واصطالحا: أداء أدوار يف  .1

 تليفزيويّن.
 هناك مذهبان يف حكم التمثيل مانع وجميز. .2
مور خارجة عن ماهية أدلة منصبة على يوجد دليل صريح يف منع التمثيل من الكتاب والسنة بل األ ال .3

 التمثيل. 
تاب والسنة دلة فعلية اشتملت عليها نصوص الكأباحة التمثيل بل مثت إيوجد دليل قويل صريح يف  ال .4

، ومن السنة )عليهم الصالة والسالم( كحادثة سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف واخت سيدنا موسى
 مور وغري ذلك.لبعض األ ملسو هيلع هللا ىلصمتثالت جربيل عليه السالم وحماكاته 

 ول اجمليز للتمثيل.الذي أراه راجحا هو املذهب األ .5
 التوصية

 ربع حماور:أوصييت يف 
 ن يكون يف معزل عن املصلحة الشخصية واندفاع املندفعني.أمة و ن يتحرى مصلحة األأعامل األول: وصية للعلماء: على ال
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يكن جزء من ختلفها  مة، فالن مل يكن جزء من تطور األإن الدنيا فانية فأن يعي أالثاين وصية للممثلني: على املمثل 

 ن؟ين هم اآلأين كانوا و أسالفه من املمثلني أ إىلواحنالهلا ولينظر 
ن حتت الرتاب برايك هذه احلركات اليت عملوها يف ذ هم على الغالب اآلإسود بيض واألاأل أفالمذ لو اطلعت على إ

 ن عندما يروهنا؟حينها ماذا يتمنون اآل
ينفع شعبه يف دنياهم واخراهم اذ هم املسؤولون عن شعوهبم، فعليهم  الثالث وصية للحكام: على احلاكم ان يتحرى ما

 جيه املؤسسات اليت ختتص بالتمثيل مبا خيدم االمة يف دنياها واخرهتا..ان يتبنوا تو 
الرابع وصية لعامة املسلمني: على املسلم ان يتحرى لدينه، اذ هو سلعته اليت خيرج هبا من الدنيا، فعليه ان يتابع ويشاهد 

 يضر باخرته ودنياه. ما ال
 ويف خامتة حبثي اكتب مهسة بني يدي حكم التمثيل:

 ال ماإمور بناءها وشعوهبا وحنن نتطور يف كل األأن تتطور وتتقدم وتسخر كل الوسائل لرقي أم اليت حولنا حتاول ماأل
ن أ إىلخرا وحنن أمر متتينا األأمر جديد تراطن عليه الناس بني مانع وجميز حبيث يأينفع شعوبنا بل و كلما دخل علينا 

يضا ويكون حالنا معه أخر آمر أمر، بل ويدخل علينا ذا العامل قطع شوطا يف ذلك األإِحّليته واالقتناع به و  إىلنصل 
 كحال الذي قبله وهلم جرا.....

مور غري أمر مل تصحبه أي أمور القبيحة اليت صاحبت التمثيل هي اليت دعتنا للمنع ....فليت شعري ذا كانت األإو 
 شرعية ...

 هم منها نصيب؟ؤ هل السنة يف العراق ونال شركاأتوى قريبة من الفتاوى اليت اصطلى بنارها ليست هذه الفأ
ن احليوانية برعوناهتا أي أ)حيوان ناطق(  نسان كما يقول املناطقةنسان واإلإنه أن يفكر باملسلم أال ينبغي على من يفيت أ

 وشهواهتا كامنة فيه وجزء من تركيبته.
فراحهم وحاجاهتم أهاهتم و آالناس بآالمهم وآماهلم و  أحدن يكون كأمعزوال ويفيت بل عليه  ن يكونأينبغي للمفيت  ال

 وكل شيء.
 نالتلفاظ اليت يب جهل والرمي باخليانة وغريها من األأو أيب هلب أوكأن التمثيل شخص  هذه العدوانية يف الطرح؟ مث ما

 ؟نالتمن األمة وعافيتها ما 
 حممد وعلى آله وأصحابه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا 
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 المصادر
 ن الكرمي: آبعد القر 
 أحباث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية. .1
هـ( مجع وتقدمي: جنله 1385آثَاُر اإِلَمام حُمَمَّد الَبِشري اإِلبـَْراِهيِمي، حمّمد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي )املتوىف:   .2

 .1997د طالب اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، الدكتور أمح
 هـ. ١٤٢٧أحكام التمثيل يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري، إعداد، حممد بن موسى بن مصطفى الدايل، .3
، هـ( حتقيق: عبد القادر األرنؤوط رمحه اهلل676األذكار، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .4

 م.1994 -هـ 1414لبنان، طبعة جديدة منقحة،  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري،  .5

 هـ. 1323بعة: السابعة، هـ(، املطبعة الكربى األمريية، مصر، الط923أبو العباس، شهاب الدين )املتوىف: 
هـ(، دار الكتب العلمية، 911األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  .6

 م.1990-هـ 1411الطبعة: األوىل، 
اقامة الدليل على حرمة التمثيل، للحافظ ايب الفيض امحد بن الصديق الغماري، ويليه ازالة االلتباس عما أخطا  .7

 كثري من الناس ايب الفضل عبداهلل حممد صديق الغماري.  فيه
االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من مشاهبة املشركني، تاليف محود بن عبداهلل بن محود التوجيري، الطبعة  .8

 هـ.1405الثانية عام 
حممد، أبو الثناء،  بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن .9

هـ(حتقيق: حممد مظهر بقا، دار املدين، السعودية، الطبعة: األوىل، 749مشس الدين األصفهاين )املتوىف: 
 م.1986هـ / 1406

البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد، مجع وتاليف الفقري إىل اهلل تعاىل عبداهلل بن عبد الرمحن السليماين،   .10
 هـ.1410، 2ط
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الدورة  -جتسيد االنبياء والصحابة يف االعمال الفنية من منظور شرعي)منشورات مومتر الفقه االسالمي الدويل .11

احلادية والعشرون(، اعداد د. جمدي حممد عاشور، املستشار االكادميي لفضيلة مفيت الديار املصرية وامني الفتوى 
 يف دار االفتاء املصرية.

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين التوقيف على مهمات التعاريف،  .12
القاهرة، الطبعة: -هـ(، عامل الكتب، عبد اخلالق ثروت1031العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف: 

 م.1990-هـ1410األوىل، 
إمساعيل أبو عبداهلل البخاري  وسننه وأيامه، حممد بن ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  .13

اجلعفي حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد 
 هـ.1422فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

غيهب بن حممد حكم التمثيل، بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن حيىي بن  .14
 هـ. 1411هـ( دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 1429)املتوىف: 

م، 1978احلالل واحلرام يف االسالم الدكتور يوسف القرضاوي االحتاد االسالمي العاملي، املنظمات الطالبية،  .15
 هـ.1398

 ، برتقيم الشاملة آليا(.23 /7دروس للشيخ ابن جربين ) .16
لطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى )املتوىف: دليل ا .17

هـ 1425هـ( حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 1033
 م.2004 /
عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن  .18

 م.1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، دار الفكر1252
سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين  .19

 بريوت. –لعصرية، صيدا هـ(حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة ا275)املتوىف: 
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هـ( 279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  .20

 –حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
 م.1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية، 

هـ(، مكتبة صبيح مبصر، 793لويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )املتوىف: شرح الت .21
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ( حتقيق: د 573مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف:  .22
د يوسف حممد عبد اهلل، دار الفكر املعاصر )بريوت  -ين مطهر بن علي اإلريا -حسني بن عبد اهلل العمري 

 م. 1999 -هـ  1420سورية(الطبعة: األوىل،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  .23

بريوت، الطبعة: الثانية،  –يق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة هـ(حتق354حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
1414 – 1993. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى  .24
 بريوت. –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855بدر الدين العيىن )املتوىف: 

هـ( 643بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح )املتوىف:  فتاوى ابن الصالح، عثمان .25
 هـ.1407بريوت، الطبعة: األوىل،  –حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم , عامل الكتب 

 كبار العلماء.فتاوى االمام حممد رشيد رضا، الدكتور صالح الدين املنجد و يوسف ق. خوري، أحباث هيئة   .26
الفتاوى كل مايهم املسلم يف حياته ويومه وغده، الشيخ حممد متويل الشعراوي، اعده وعلق عليه الدكتور  .27

 مصر. -السيد اجلميلي، القاهرة
 م.2006، 1فتاوى وقضايا فقهية معاصرة، االستاذ الدكتور عبداللطيف صاحل الفرفور، دار املكتيب، ط .28
ه وَضَواِبطُُه الشَّْرِعيَّة )حكم متثيل الكفر واحملّرمات ومتثيل الصحابة ومتثيل املرأة(، حذيفة َفنُّ التَّْمِثيل َأْحَكامُ  .29

 أمحد عكاش.
 فن التمثيل يف نظر االسالم عبدالعزيز اخلياط. .30
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الفوائد يف اختصار املقاصد، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي   .31

هـ( حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر املعاصر , دار الفكر 660شقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: الدم
 هـ.1416دمشق، الطبعة: األوىل،  –

هـ( حتقيق: مكتب حتقيق 817القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  .32
الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت الرتاث يف مؤسسة 

 م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –
هـ( ضبطه وصححه مجاعة 816كتاب التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  .33

 م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل –الكتب العلمية بريوت من العلماء بإشراف الناشر، دار 
هـ( احملقق: 170كتاب العني أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:  .34

 د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل .35

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)املتوىف: 
 هـ( وغريه من كتاب اجمللة.1354جملة املنار جمموعة من املؤلفني، حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف:  .36
هـ( 807ي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عل .37

 م.1994هـ،  1414حتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  .38

صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –ار النموذجية، بريوت الد -هـ(،حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية 666
 م.1999هـ / 1420

 -املسائل الفقهية طبقا لفتاوى املرجع الديين، السيد حممد حسني فضل اهلل، املعامالت، دار املالك، بريوت .39
 لبنان.

وىف: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املت .40
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة  -هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط 241

 م. 2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 
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مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي  ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل   .41

 بريوت. –هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 261 النيسابوري )املتوىف:
مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل  .42

 هـ( دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.544)املتوىف: 
هـ( 360طري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف: املعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أيوب بن م .43

 القاهرة. –حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 
هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل 1424معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  .44

 م.2008 -هـ  1429األوىل،  الكتب، الطبعة:
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد  .45

 النجار( دار الدعوة.
هـ( 911معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  .46

 م. 2004 -هـ 1424القاهرة / مصر، الطبعة: األوىل،  -د إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب حتقيق: أ. د حمم
لي اْلُمَهذَُّب يف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن، )حتريٌر ملسائِِله ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(، عبد الكرمي بن ع .47

 م.1999 -هـ  1420وىل، الرياض، الطبعة األ –بن حممد النملة، مكتبة الرشد 
 .مة الوسط للشيخ عبدامللك السعديموقع األ .48

 
 
 
 

 

 

 


