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 اإلهداء

 إىل شيوخي األكارم وأساتذيت األفاضل.

 والدي األستاذ أمحد عكاش.األول إىل معلمي 

 ابرة.ة الص  إىل والديت الكريمة العابد

 .ت  ل  م  وت    ت  ب   إىل زوجتي الغالية التي ص  

 ولو بشطر كلمة. اإلسالم   خدم   ن  م   إىل كل  

 مكان أهدي هذا العمل. إىل شهداء احلق  يف كل  
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╝ 

ة بعد الرسل،  ين ومنذرين، كيال يكون للناس عىل اهلل ُحج  احلمد هلل رب  العاملني، أرسل رسل ه مبرش 

ى األمانة، وعىل آله وصحبه الذين والصالة وال د الذي بل غ الرسالة وأد  سالم عىل أرشف املرسلني، سي دنا حمم 

ن  جاء بعدهم، فجزاهم اهلل عن اإلسالم خري  ات بعوا النور الذي ُأن ِزل معه، ومحلوا األمانة من بعده، وبل غوها إىل م 

ء.  اجلزا

رت وسائل اإلعالم املقروءةأما بعد: فقد  رًا كبرياً  تطو  واملسموعة واملشاهدة يف اآلونة األخرية تطو 

ل للناس يرتب ع يف صدر الغرف، جاذبًا أعني   ، فقد أصبح التلفاز اجلليس املفض  وانترشت، السي ام اإلعالم املرئي 

ة من أوقات الناس واهتاممهم  ة، واملرئي ة منها بخاص  هم، فأخذت  وسائُل اإلعالم عام  اليشء  الناس وأسامع 

ِي العام  وتوجيهه، حت   "كانوا أحد الساسة الكبار:ى قال الكثري، حت ى أصبحِت املؤث ر األساس يف صياغة الرأ

 "!يقولون: الناس عىل دين ملوكهم، واآلن أصبح املثل يقول: الناس عىل دين إعالمهم

م  ا قد تتسب ب به من فساد، بينام دعا ، ملوسائلهاوقد رافق ظهور  وسائِل اإلعالم املرئي  فتاوى ودعواٌت تر 

 آخرون إىل االستفادة من وسائل اإلعالم احلديثة، ملا هلا من قدرة عىل تبليغ رسالة اإلسالم وتعاليمه وآدابه.

لصحافة: رضورة التصالح ا نجاح اخلطاب اإلسالمي  يف جمال من رشوط :(1)يقول األستاذ )فهمي هويدي(

مة منها طباعة الصور واستخدام الرسوم والكاريكاتري الفقهي  مع خمتلف أدوات الفن   ، ويف املقد  فمن  ..الصحايف 

ج  -التي تول دون حضور اخلطاب اإلسالمي  يف وسائل اإلعالم األخرى املرئي  منها واملسموع-العقبات  ترُّ

ُم اخلطاب  اإلسالمي  من بعضهم من اإلفتاء بحل  املوسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميديا، األمر الذي َي  رِ 

ىل وأقدر عىل  أدوات من شأهنا أن توصله إىل الناس، ولسُت  هنا يف مقام اإلفتاء بإجازة ذلك كل ه، فغريي أ و 

                                                           
هويدي وشهرته: فهمي هويدي، كاتب وصحفي ومفكر إسالمي مرصي، خترج يف  الرزاقم( حممود فهمي عبد 1937 ( فهمي هويدي: )ولد:1)

، عمل يف جريدة األهرام القاهرية، وجملة العريب الكويتية وجملة "أرابيا" اإلنجليزية، من مؤلفاته: )حدث يف 1960كلية احلقوق جامعة القاهرة عام 

لقرآن والسلطان(، )اإلسالم يف الصني(، )إيران من الداخل(، )اإلسالم والديمقراطية(، )طالبان جند اهلل يف املعركة الغلط(. ]ينظر:  أفغانستان(، )ا

 موقع قصة اإلسالم، بإرشاف راغب الرسجاين، موقع املوسوعة احلرة[.
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ًصًا هائلة للرتشيد واإلحياء، بل وللتبليغ أيضًا،  ُت ُفر  و  ن ى بخسارة شديدة، وُيف  ذلك.. إن  اخلطاب اإلسالمي  ُيم 

ن من وس ائل اإلعالم واالتصال احلديثة التي أصبحت األقوى تأثرياً يف أفكار الناس ومداركهم، وإذ إذا مل يتمك 

م لو أحسنوا  ر، إال أن ني أزعم أهن  يًدا يف عامل االتصاالت املتطو  ة حضوًرا إسالميًّا متزا نحمد اهلل عىل أن  ثم 

د  فتًحا جديًدا  يف مسرية اإلسالم واملسلمني، أرجو أال  تضيع استخدام أدواته ووسائطه، فإن  ذلك يمكن أن ُيع 

 .(2)"فرصته

 أهمية البحث:
يف السنوات األخرية شهدنا ظهور  العرشات من القنوات التلفزيوني ة اإلسالمي ة اهلادفة، أحسنت استخدام 

ا مازالت تعتمد  التلفاز يف نرش الدعوة اإلسالمي ة، معتمدة عىل األشكال والقوالب اإلعالمي ة املختلفة، رغم أهن 

تعرض قد ، ووذلك النخفاض كلفته وسهولة إنتاجه.. ،يف أغلب براجمها األسلوب املبارش )اإللقاء واحلوار(

 !، وكأن اإلسالم ال يعيش إال يف التاريختارخييةً  مسلسالت  الفضائيات  بعُض 

م بل حتى  دة، التي تر  ب وُيقتل بسبب بعض الفتاوى املتشد  ة َُي ج  جتسيد أدوار الصحابة بشكل تاريخ األم 

ة، وتصحيح صورهتا، هنائي  ال يقبل النقاش ة رضورة استثامر الفن  يف خدمة قضايا األم  ت عىل األم  ، وهو ما فو 

ة تؤث ر أكثر من أي  يشء آخر. لت لغة العامل إىل لغة برصي   بعد أن تو 

، صنعت سالمي  اإل العامل   ِت ز  التي غ   وليس هناك من شك  بأن  )هوليود( ، بعد أن أطبقت عىل العامل الغريب 

 وازدراء لإلسالم وللعرب، مدفوًعا بأموال وقدرات احلركة الصهيوني ة، يف حني ُبح  هتاف املخرج 
ثقافة  كراهية 

اد( السينامئي  الكبري )مصطفى العق 
تضييع أمواهلم، أو  بمنافسة هذه اآللة، ما دام العرب يتفن نون يف ♫ (3)

ياض ، وحسبك من عقود الر   جمز 
ء األندي ة دلياًل وشاهًدااستثامراهتم دون عائد    !ة ورشا

                                                           
 م.27/1/2005موقع )اإلسالم أون الين( بتاريخ ( ينظر: مقال فهمي هويدي: )الفروق اخلمسة بني الداعي ة والصحايف( نرشه 2)

اد: )3) م(، خمرج ومنتج سينامئي عاملي يف هوليود، سوري املولد أمريكي اجلنسية، كان يؤمن بخدمة اإلسالم من 2005 -1930( مصطفى العق 

رب مع دعم من قبل امللك الراحل احلسن الثاين، إال أن خالل السينام، أشهر أفالمه: )الرسالة( و)عمر املختار(، تم إنتاج الفيلمني من قبل ليبيا واملغ

تصويره يف املغرب، لكن تم  األخري ختىل  عن دعمه للمرشوع بعد ضغط مارسته السعودية بسبب رفضها ملحتوى الفيلم، الذي كان من املفرتض أن يتم  
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م  م متثيل الصحابة، طاملا هناك التزا ة، بسبب بعض الفتاوى التي تر  فمن غري املعقول إخفاء تاريخ األم 

بط الرشعي ة التي تُ   خصي ات رجاله األوائل.اإلسالم، من خالل ش حقيقة   رُ هِ ظ  بالضوا

فللتمثيل يف هذا العرص نفوذ وسطوة يف حياة الناس، وتأثري كبري عىل أفكارهم، وعىل مشاعرهم، وعىل 

 سلوكهم، فهذه األعامل الفني ة خري من آالف املواعظ تأثرياً يف الناس.

احل م اد، وعندما ظهر فقد سبق لبعض العلامء أن منعوا إنتاج فيلم "الرسالة" للمخرج واملنتج الر  صطفى العق 

ضه! والواقع أن نا نعتمد اآلن عىل فيلم )الرسالة( اعتامدًا كبرياً يف التعليم والرتفيه ر  موا ع   .(4)امللتزم للنور حر 

م، 2012أول مرة يف رمضان،عام ◙ وقد رافق  زمان  كتابتي هلذا البحِث عرُض مسلسِل سيِدنا )عمر( 

ه تدعو ملقاطعته وأثار جدالً واسعًا قبل عرضه ويا ليتهم شنوا ربع هذه احلملة -، ألن محلًة كبريًة ُشن ت  ضد 

ً، فلم متر حلقة دون أن تدمع  -ملقاطعة املسلسالت اهلابطة را وشاهدُت عدة حلقات منه، فوجدُته متقنًا مؤث 

ه عىل املشاهدين فوجدتُّ كل  أثر  طي ب ُت أثر  ً وانفعااًل، وتتب ع  ! حتى إن املسلسل  أغاظ كارهي سيِدنا عيناي تأثُّرا

ِض شخصيِة سيدنا عمر ◙ عمر  ر  عىل حقيقتها ◙ من الطوائف الضال ة! وبدا غيُظهم وحن ُقهم من ع 

 الناصعة املحب بة!

ر املسلمني دائاًم يف  د وتضييع الوقت؟ وقد ال حظنا تأخُّ وبام أن  املسألة فيها أقوال فقهاء معتبين، فلامذا التشدُّ

، نكون اس وي ة حديثة  ع  تخدام الوسائل احلديثة يف الدعوة، فبعد أن يقطع غرُينا شوطًا طوياًل يف استخدام وسيلة د 

 قد اقتنعنا بلزوم استخدامها!

ة إىل  ،دراما تنزل إىل تفاصيل حياة الناس ،تعالج مشاكل الناس املعارصة ،دراما اجتامعية كام إننا بحاجة ماس 

 !لكن هذا موجود :قد يقول قائل ،معهمح معهم وتزن معهم، تُلم معهم وتتأل م رتف ،همس مهوم  وتتلم  

                                                                                                                                                                                                            
األيويب(. ]ينظر: لقاء مع شقيقته  )فتح األندلس( و)صالح الدين االنتقال إىل ليبيا الستكامل التصوير! وكان َيِّض  لعمل فيلمني سينامئيني عن

 قاء منشور يف عدة مواقع[اد، أستاذة اإلعالم يف جامعة دمشق، الل  الدكتورة ليىل العق  

 : )الرسالة( أو )عمر املختار(!!( يف املناسبات الدينية اإلسالمية ال جتد الفضائيات شيئًا ترفيهيًا تعرضه سوى فلم4)
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 ملجتمع،غريبة عن قيم ا ى وحلول  املشاكل برؤً  تعالج تلك املسلسالت واألفالم لكن ،نعم موجود :قولأ 

غه ،تعرض املنكر وال تنكره عه، بل ُتسو  حمب بة ظريفة،  بصورة تعرض املنكر  و، بل كثرياً ما تدعو إليه وتشج 

رةوتُ   !ظهر املتدينني بصورة غليظة منف 

  ه وسوء  ت  تنكر املنكر وتظهر قباح   ،من قيم املجتمع املسلم ومبادئه ى نابعة  برؤً  نريده
ز املعروف وتعز   ،هعاقبتِ

 .(5)به دُ ي  ِش وتُ 

ل  املسلسالت إىل مواعظ ونصائح، وخطب   !! أبدًا، فهذا أسلوب وحمارضات ال يظن ن  أحٌد أننا نريد أن نحو 

ُة التمثيل يف عدم املبارشةِ  ساذٌج  منية، يف الرتبية بالسلوك والقدوة، يف املعاجلة، فقو  ببيان العاقبة ، يف الرسائل الض 

 .نكر، والعاقبة احلسنة للخري واملعروفوامل السيئة للرش  

، فيها د  ، يطرقون قصصًا اجتامعية، جتذب املشاهِ الكتابة الدرامية نون فن  فون، يتقِ حمرتِ  اٌب ت  نريد دراما يكتبها كُ 

م ، لكن بقال   ب  احلُ  منضبط بأحكام اإلسالم، وهيدف يف  ب  والبغض، فيها اجلريمة والتضحية، فيها احلالل واحلرا

 .(6)ةين، وكشِف زيوف املبادئ واألفكار الضال  ومبادئ الد  السامية، م ي  لة خلدمة القِ النهاية واملحص  

تظهُر لنا عدة مسائل يثور ، وعدِم تركه لغري امللتزمني، التمثيل  الدعواِت املخلصة القتحام املجال ويف غمرة 

ل وتساؤالت عن حكم اإلسالم د  في طي ات العمل يف التمثيِل الكثرُي من املسائل التي تثري جدالً.. ف ،حوهلا ج 

عي ة هلا، فكان الوكل   بط الرش   بد  من مناقشة ذلك فقهي ًا.ها قضايا تتاج إىل بيان الضوا

مراعى جانب  اجتاهٌ  :للفقهاء وهنا نالحظ اجتاهنيِ  بالتيسري ومراعاة واجتاه نادى  االحتياط وسد  ذريعة املحر 

بعيدًا عن جانبي  املقاصد الرشعيةرشعية، مراعني حكام الواأل سائلفكان البد  من دراسة هذه امل املصالح

 .اإلفراط والتفريط

                                                           
لكن بحيث ال تتِّضر أخالقنا  متامًا،وهذا ما نريده له:  قلُت وال تريد مواعظ.  تريد تسليةً  الناُس  :أمام أحد اإلخوة فقال يل هبذا دُث حأت كنُت ( 5)

ليه بعض التعديالت يف السيناريو وأعاجله معاجلة أجري ع -دون تعيني- فلم أو مسلسل أي  سيناريو عطني أ: نا، قال: كيف يتحقق هذا؟ قلُت ومبادئُ 

 .دئنا وأخالقنا وخذه بعدها جاهزاً من مبا صحيحة منطلقاً 

منية: الفصل )( 6) ع يف أهداف التمثيل ورسائله الض   ( من هذا الكتاب.2( املطلب )1( املبحث )1ينظر: للتوس 
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م التمثيل بعض  وجدنا حيث  ثم  حكم التمثيلعن  فتكلمُت ألنه كذب وبدعة وتشب ه بالكفار..  العلامء َير 

عُت يف بيان أحكام  جت عىل قضية يثور النقاُش  ،مات ومتثيل الكفرمتثيل املحر  توس  ِلن  عن  ا كلامحوهل   ثم عر  ُأع 

سةضوابط وهي  عليهم السالم، حلياة الصحابة أو أحد األنبياءمسلسل أو ِفل م   .متثيل الشخصي ات املقد 

، حيث هبا واالختالط.. دود العورة وصوهتا وسفرها واخللوةوح يف اإلعالم املرئي  قضي ة ظهور املرأة وهناك 

ن ظهورها عىل شاشاهتا، فهل جيوز للمرأة أن تعمل يف امتنعت بعض القنوات التلفازي ة اإلسالمي ة الكبى ع

؟ وما هي ضوابط ذلك؟اإل  عالم املرئي 

ة  (7)والتصوير مشكلة املوسيقا واملؤث رات الصوتي ةو حت ى إن ني عرضُت عىل أحد املخرجني العاملني يف عد 

مسألة املرأة قال:"ف فقهي ة؟ عات التي يلزُمها مناقشةفضائي ات إسالمي ة موضوع  رسالتي، وسألُته عن املوضو

، وهي تتاج إىل بيان أحكامها واضحًا فيها"، وغريها من املسائلاملوسيقا والدراما هذه الثالثة نريد قوالً و

عي ة، ألن  إعالمنا جيب أن يكون ممي زاً. بطها الرش   وضوا

الغرب أو الرشق،  نه أن َياكي إعالم  اإلعالُم اإلسالميُّ له شخصي ته املستقل ة وخصائصه املمي زة له.. ال يمكف

ق  األثر الذي يمكن أن َيدثه يف الناس، فالكلمة  د واملجتمع، ويعي ُعم  ألن ه يدرك متامًا مسؤولي ته نحو األفرا

ة يف اإلعالم  ة يف التغيري، وليس يف التعبري فقط، ورس  هذه القو  ر بعيدة وآثار خطرية، كام أن  هلا قو  املسؤولة هلا أغوا

اإلسالمي  يكمن يف كونه يستمد  نفوذه من قاعدة إيامني ة واضحة، ينطلق منها، ويصدر عنها يف كل  توجيه 

ئع اإلهلي ة ئع الوضعي ة، واالنقياد للرشا  .(8) وإرشاد، وهناك فرق هائل بني االنصياع للرشا

 :سبب تأليف السلسلة
سيطرة غري امللتزمني عليه، ودعوة الكثري من الغيورين أمهي ة اإلعالم وتأثريه الكبري يف الناس، و :ولالسبب األ

فقهي ة  يستلزم رؤيةً لدخول اإلعالم واستخدامه يف الدعوة اإلسالمي ة، أو عىل األقل  إجياد البديل النظيف، وهذا 

                                                           
 املوسيقا واملؤثرات الصوتية، أحكامه وضوابطه الرشعية(.الغناء و)يف بحثني مستقلني األول بعنوان: -إن شاء اهلل-سأنرشمها ( 7)

 ، أحكامه وضوابطه الرشعية(.املعارص والثاين بعنوان: )التصوير

 .7-6ينظر: دليل اإلعالم اإلسالمي  لطه أمحد الزيدي  نقاًل عن الدكتور عبد القادر طاش،  ص (8)
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نة، ، حت ى يدخل هذا املضامر عىل بصرية وبي  ، تكون مرجعًا ملن يريد العمل  يف اإلعالمواضحة لتفاصيل اإلعالم

ة يف ذلك.ت هذه السلسلةلعل    كون مسامهة جاد 

لكن بعضهم أخذ ُكتب فيها من قبل،  هذه السلسلةضُت هلا يف املوضوعات التي تعر   بعُض  السبب الثاين:

بط، فكان والتضييق، وبعضهم اآلخرُ  واملنعِ  التحريمِ  جانب   ال بد  من  نادى باالنفتاح مع تساهل شديد يف الضوا

ولتتعدد الرؤى ، وليكون املوضوع متكاماًل، بعيدًا عن طريف اإلفراط والتفريط ذه املسائلبحث هإعادة 

  يصبح عند الباحثني هبذه القضايا عدةُ لو ،واالجتهاداُت 
 
 ،كل ها اجلهات املوضوع من فيسهل عليهم إحاطةُ  ،آراء

 الرتجيح.فتسهل عليهم املوازنة و ،القضية الواحدة من عدة زوايا هلم رؤيةُ  ويتيرس  

ض هلا فقهي ًا التي بعض اجلزئي ات  وجود السبب الثالث: سأحاول معرفة  -بحسب اطالعي-مل أر  من تعر 

عي ة. بطها الرش   ُحكمها وضوا

ة بكاف ة أنواعها، ُثم  خضعت  السبب الرابع: وف قني اهلل تعاىل للحصول عىل دبلوم يف إعداد البامج التلفازي 

، من خالهلا اكتشفُت لدورة يف اإلخراج التل ، مما أعطاين خبة علمي ة وعملي ة يف اإلعالم املرئي   فازي  والسينامئي 

لبعض املسائل املشكلة يف اإلعالم، أو بمعنى آخر ِحي اًل إعالمي ة للهروب من  جائزة رشعاً حلوالً إعالمي ة 

، ففي هذا البحث  ن ِع بعض األمورالوقوع باملحظور الرشعي  ، بل سأرشد القارئ للحل  والبديل لن أقف عند م 

 ، إن شاء اهلل تعاىل.اإلعالمي  املسموح رشعاً 

، أسال اهلل  أن (9)وما كان فيها من صواب فبتوفيق  من اهلل تعاىل، وما فيها من خطأ فمن نفيس األمارة بالسوء

لل، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، إنه أكرم مسؤول.  جينبني الز 

 :البحث صعوبات
ً زمني ًا، ونشوُءهُ  وسائل اإلعالم احلديثةظهور  كان يف بيئة غريبة عن اإلسالم وتعاليمه، ودخول  اكان متأخرا

ًا، بل بعضهم إىل اآلن يامنع ممارسة بعض جزئي اهت ااملسلمني امللتزمني يف جمال العمل فيه راً جد  ، بل اكان متأخ 

ى إىل:ابعض أنواعه  ، كل  ذلك أد 

                                                           
 ( (Huzaifah78@hotmail.com: للتواصل وإبداء املالحظات البيد اإللكرتوين( 9)
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عدم نص  العلامء القدماء عىل جزئي ات أحكام اإلعالم، و، فقهياً ع التي تناولت مسائل اإلعالم ندرة املراج -1

 .املعارصينالعلامء مما اضطرين لالعتامد عىل 

ر رأي -2  ن   جيب تتب عبحيث  ،املعارصينالعلامء  عدم استقرا ٌل ! قوهلم، فبعض أقواهلم غري مدو   بل مسج 

قع الفتوى عىل شبكة املعلومات فقط، وبعضهم وفقط!  اً أو صوت وصورةً  اً صوت ن يف بعض موا بعضهم رأيه مدو 

ر، فعىل الباحث تتبُّع أقواهل  .املعارص قف عىل آخر ما استقر  عليه رأُي العامِلِ لي ميتغري  رأيه ويتطو 

ر نشأ  لكونِه ،وتالفيِفهاملعارص  اإلعالم التي ختالف تعاليم اإلسالم يف جزئياِت  األمورِ  تغلغُل  -2 يف وتطو 

ِزُم الباحث  هغريبة عن اإلسالم وتعاليمِ  بيئة   . تفاصيلِ  أدق   معرفة   ، وهذا ُيل   العمل يف اإلعالم املرئي 

ءُ  -3 كمسائل املرأة  العلامء حوهلا كثرياً  آراءُ  بل تضاربت   اإلعالم عىل جزئي ات مشكلة، اختلفت   احتوا

 .والتمثيل. واملوسيقا

 منهج البحث:
ئي  التحليل  املقار  هو املنهج الذي  سأت بعه يف  بحثي  بحثمنهج ال : القائم عىل عرض أقوال العلامء ناالستقرا

ل  م األقوا تها، ُثم  مواضع االختالف، حيث أقس  القدماء واملعارصين، حمل اًل إي اها، مبتدئًا بمواضع االتفاق ُثم  أدل 

اقهم واختالفهم، ُثم    بحسب اتف 
ق  ة ُثم  الرتجيحإىل ِفر  ة كل  فريق، ُثم  مناقشة األدل  أعرض أدل 

(10). 

                                                           
ج من كتابة كلمة: )تأليف فالن( عىل غالف الكتاب، ويستبدهلا بكلمة: )بقلم فالن، أو مجع وترتيب فالن، أو مجع وتنسي (10) ق بعض الفضالء يتحر 

إال اجلمع والتنسيق بني كالم غريهم من حيث مل يكن منهم  واعرتافًا بفضل غريهم ممن نقلوا عنهم،فالن أوغريها من الكلامت( وذلك تواضعًا منهم 

 اً ى كونه مجع: وهي أن معنى كلمة )تأليف(: ال يتعد  يف هذا األمرالباحثني السابقني والالحقني، وهذا شعور مجيل وتواضع حممود، ولكن يل وجهة نظر 

ل ف ت": ابن منظور، يقول اً وترتيب ي ن ُهم   أ  ا تأ لِيفاً  ب  ي ن ُهم   مج  ع ت إِذ  د  ب   ب  ، ع 
ق  رُّ ف  ل ف ت ت  ء   وأ  لِيفاً  اليش  

ا تأ  هُ  وصل ت إِذ  ض  ؛ ب ع  ِمن هُ  بِب ع ض  ُكُتِب  تأ لِيُف  و  ُت  ،ال  ل ف   وأ 

ُته أ ي اليشء   ل  ني السابق كالم   يأخذ الالحُق  ،فالعلوم تنمو وتتكامل بالتدريج ،، ثم إن  املؤلفني يعتمد بعُضهم عىل بعض  [9/10 ،العرب لسان] ."وص 

وينمو، فكلُّ باحث  له سهم واجتهاد وإضافة، فـ"لكل  جمتهد  نصيٌب" كام يقول علامؤنا، وإن تفاوتوا بكمية  وهبذا يتكامل البناء املعريف   ،ويضيف عليه

بل ال  املؤلف عن غريه،قل  وال حرج من نري  ، فال ض  وهبذا يتفاوت العلامء، وخيتلف ذلك أيضًا حسب العلوم من جتريبيٍّ ونظريٍّ اإلضافة ونوعيتها، 

اه إليه اجتهادُ بوي ه،ابقوسليه الباحُث إن  مل يعتمد عىل ما وصل إ المويُ  !، بل جيب ذلكمناص منه فاملهم هو األمانة ، هني عليه ويضيف بعدها ما أد 

 :الباحثون يف الرسائل العلمية فقرة رضورية هي اهب مُ ز  ل  ي يُ ذا كان من خطوات البحث العلمي التهلالعلمية، وتوثيق املعلومات، ونسبتها ألصحاهبا، 

فتيه يذكرون فيها ما كتبه السابقون، وما الذي سيضيفونه؟ )الدراسات السابقة(  ال ما ُكتب عىل الغالف. ،وبالنهاية: فقيمُة الكتاِب ما بني د 
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ة، ُثم  أذكر املراجع يف اهلامش  * لن أثقل البحث بنقل نصوص أقوال العلامء، بل أذكر خالصة القول ُثم  األدل 

 ملن أراد الرجوع إليها.

، ألمهي ة املوضوع وجدلي ته، أو لك -  ا ما تدعو احلاجة لذكره بالنص  ونه َيتاج إىل مناقشة أو تليل، فأذكره أم 

ه.  بنص 

الً، مراعيًا األنسب   ة أو  من اآلراء، ملتزمًا باأليرس يف التطبيق، من  * سأعتمد يف الرتجيح عىل النظر يف األدل 

 دون خروج عىل قواعد الرشيعة ومقاصدها.

عي ة إىل أهل االختصاص ألن  "ا * سأرجعُ  ِره".حليف معرفة املواضيع غري الرش   كم عىل اليشء فرٌع عن تصوُّ

ً عىل الصحيح واحلسن، مكتفيًا واآلثار * سأعتمد عىل األحاديث  املقبولة عند أهل االختصاص، مقترصا

ِ الشيخ   رِ ك  بذِ  مه سا سواه فومسلم( أو أحدمها للحديث يف صحيحيهام، أم )البخاري ني  أجتهد يف البحث عن ُحك 

 .(11)يف ذلك )تصحيحًا أو تسينًا أو تضعيفًا( معتمدًا عىل أهل الفن  

 خطة البحث:
مة و مت البحث إىل مقد   وخامتة. ثالثة فصولقس 

                                                           
نؤوط، وهذا ال يروق  لكثري روالشيخ شعيب األ ♫نؤوط روشيخنا الشيخ عبد القادر األ ♫عىل تقيقات العالمة األلباين  اعتمدُت  (11)

ة  ،من الناس مصطلح  وتعلمُت  ،♫ة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عىل ُكُتب العالم   ممن ال ينتمي للمدرسة السلفية، ورغم أنني تربيُت وبخاص 

ين واألرنؤوط مع مدرسة أبو غدة سة  األلباأقصد مدر !من فضيلة شيخنا الدكتور نور الدين عرت حفظه اهلل، ومعلوم اختالف املدرستنياحلديث 

 .املدرستنيِ كال واالستفادة من  ،االعتدال منهج   لعرت، لكنني آثرُت وا

 :الدكتور فريد األنصاري رمحه اهلل املغريب   ةُ العالم   يقول

بل عليه أن جيمع بني االستفادة  ،ومذاهبهم"الينبغي للطالب أن تعميه العصبيات املذهبية والطائفية عن االستفادة من شيوخ العلم بشتى مشارهبم 

 ى وجدها.أن   –كان عاقالً  إن-يطلبها  فإنام هو طالب علم وجامع حكمة! مهام اختلفوا هم فيام بينهم، منهم مجيعاً 

اهلل بن الصديق؛ ومؤلفات  أن جيمع مثاًل بني االستفادة من مؤلفات العالمة أيب الفيض أمحد بن الصديق الغامري، أو أخيه العالمة عبد ري   فال ض  

 –رمحة اهلل عليهم مجيعاً – وقد كانت بينه وبينهم يق والشيخ األلباين كانا عىل منهجني متناقضني!لم أن آل ابن الصد  وقد عُ ، العالمة حممد نارص األلباين

 معارك ومساجالت.

 ".وفقه اهلل ن  ق م  إنام املوف  ، وعقدياً  ا تنتحله من املذاهب فقهياً لنفسك وآلخرتك م أن تنظر   -ن من رشوط العلم واالجتهادبعد التمكُّ – ولك أنت   

ي ة من الكتاب إىل الرباني  من كتابه املفيد: انتهى 
ِ ِ
امل  104ص (م2006ـه/1427، 1، )منشورات رسالة القرآن، مكناس، املغرب، طةمفهوُم الع 
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 . هحكمتعريف التمثيل و: ولالفصل األ

ره. ل:  تعريف التمثيل وأهدافه وأرضا  املبحث األو 

ل: تعر  .يف التمثيلاملطلب األو 

  املطلب الثاين: أهداف التمثيل

ره ئد التمثيل وأرضا  املطلب الث الث: فوا

 املبحث الثاين: حكم التمثيل. 

ة مانعي التمثيل ل: أدل     املطلب األو 

ة مبيحي الت مثيل  املطلب الثاين: أدل 

 الرتجيح يف حكم التمثيلاملطلب الث الث: 

سات.حكم متثيل الكفر وامل: ينالفصل الثا مات واملقد   حر 

ل:  بحثامل  .هضوابطومتثيل الكفر حكم األو 

ل:حكم متثيل الكفر  املطلب األو 

بط متثيل الكفراملطلب الثاين:   ضوا

مات حكم الثاين:  بحثامل  .هضوابطومتثيل املحر 

ل:  حكم متثيل املحرمات املطلب األو 

بط متثيل املحرمات  املطلب الثاين: ضوا

سم حكالثالث:  بحثامل  .هضوابطو اتمتثيل املقد 

 واألنبياء. متثيل الغيبي اتحكم  املطلب األول:

بطه. متثيل الصحابة حكم املطلب الثاين:    وضوا

عي ة لعمل املرأة يف اإلعالم املرئي  الفصل الثالث  : الضوابط الرش 

ل: عورة املرأة ولباسها وصوهتا. بحثامل  األو 

بط الرشعي   ل: الضوا  ة لعورة املرأة.املطلب األو 
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ة أمام األجانب. بط الرشعي ة للباس املرأ  املطلب الثاين: الضوا

ة بط الرشعي ة لصوت املرأ  املطلب الث الث: الضوا

 الثاين: اختالط املرأة باألجانب واخللوة هبا وسفرها. بحثامل

ل: ضوابط االختالط باألجانب  املطلب األو 

بط اخللوة بالرجل األ  جنبي  املطلب الثاين: ضوا

ة  املطلب الث الث: ضوابط سفر املرأ

 املرئي عالماإل يف وعملها للعمل ةأ املر خلروج الرشعية الضوابطالثالث:  بحثامل

بط الرشعي ة خلروج املرأة للعمل ل: الضوا  .املطلب األو 

ة يف اإلعالم املرئي   بط الرشعي ة لعمل املرأ  املطلب الثاين: الضوا

 توصيات.لالنتائج وا وأهماخلامتة: 

 هحكمتعريف التمثيل و: ولالفصل األ
 إىل مبحثني: ولينقسم الفصل األ

ل:  رهاملبحث األ و   :ثالثة مطالب، وفيه تعريف التمثيل وأهدافه وأرضا

ل: تعريف التمثيل  .املطلب األو 

  املطلب الثاين: أهداف التمثيل

ره ئد التمثيل وأرضا  املطلب الث الث: فوا

 :ثالثة مطالبوفيه  ،تمثيلحكم الاملبحث الثاين: 

ة مانعي التمثيل ل: أدل    املطلب األو 

ة مبيحي الت مثيل  املطلب الثاين: أدل 

 الرتجيح يف حكم التمثيلاملطلب الث الث: 
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 وأهدافه وأضراره تعريف التمثيل املبحث األوَّل:
ره، ألن  قبل الرشوع يف بيان حكم التمثيل ئده وأرضا ، ال بد  من تعريف التمثيل، وبيان أهدافه وغاياته، وفوا

ره.  احلكم عىل اليشء فرع عن تصو 

 املطلب اأَلّول: تعريف التمثيل
ة )مثل( يف اللغ لغًة: -أ د يف بحثنا.إن ماد   ة العربية هلا عالقة وثيقة بالتمثيل املرا

ورُة، واجلمع: الت امثيل، قال ابن منظور ثاُل: الصُّ : شاهب  ُه، والت م  ره حت ى كأ ن ه : "ماث ل  اليشء  : صو  ث ل له اليشء  وم 

ره.. ينظر إِليه ت ثله هو: تصو  ث لت ل، وام  رت له مثاله بكتابة وغريهاوم  ث ل ت ه كذا مت  ثياًل: إِذا صو  بالتثقيل -.. ُيقال م 

لُّ كل  يشء مِت ثاُله.. ويقال:  -والتخفيف
ثاُل: االسم منه، وظِ رت ِمثااًل، والت م  ي ت إِذا صو  ت ذ  ت ث ل ت ِمثال  فالن: اح  ام 

ت ث ل  طريقته: تبِعها فلم ه، وسلكت طريقته، وام  و  ذ  ُدها" ح   .(12)ي ع 

د يف بحثنا، ورد يف املعاجم القديمة بلفظ آخر هو )املحاكاة(.  ا املعنى الدقيق للتمثيل املرا  أم 

ي ت فالناً  :    قال ابن منظور ي تُه: ف عل ُت مثلو حك  له حاك  له، أ و ُقل ُت مثل ق و   .(13)فِع 

: "التمثيل بمعناه احلديث مل تعرفه اللغة العربي ة، إال  يف   (14)ن الزي اتيقول أمحد حس اصطالحًا: -ب

جهم يف املدارس األجنبي ة، ودراستهم  أواسط القرن املايض، وكان اللبناني ون أسبق الرشقي ني إىل اقتباسه، لتخر 

ل رواية عربي ة سنة  الرجوع إىل الكتب  لذلك ال مناص من ،(15)".م1840لآلداب الفرنجي ة، فقد ُمث ل ت أو 

 املعارصة لتعريف التمثيل".

                                                           
 6/4135، ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور12)

 2/954، باب حكي، ( لسان العرب، ابن منظور13)

ي ات: )( 14) م( أمحد بن حسن الزيات، صاحب جملة )الرسالة(، كاتب وأديب مرصي، عضو جممع اللغة  1968 - 1885ـه =  1388 - 1302الز 

(، )دفاع عن البالغة(، )وحي الرسالة(، )يف أصول األدب(العربية بالقاهرة، من كتبه:  )تاريخ األدب ا  [1/113، ]األعالم، الزركل لعريب 

 427ـه( ص 1374( ينظر: تاريخ األدب، أمحد حسن الزي ات، )الرسالة، 15)
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ة ألفاظ ت ع ِرض لنا خالل الكالم عن التمثيل، من املستحسن الوقوف عىل تعريفها، الرتباط  لكن هناك عد 

 معناها ارتباطًا وثيقًا بمعنى التمثيل، وأهم  هذه األلفاظ ثالثة:

  الدراما. -3 التمثيلية، -2 التمثيل،-1 

ص الشخصي ات الدرامي ة، وحماولة حماكاهتا عىل أرض الواقع، وجتسيد مالمح وصفات ه التمثيل: -1  و تقمُّ

 . (16)تلك الشخصي ات، وأبعادها املتباينة، يف الرواية أو املرسحي ة املكتوبة

ة، ليمثل حادثًا حقيقياًّ، أو خمتلقًا،  التمثيلي ة: -2 ل ف عىل قواعد خاص  قصدًا عمل فن ي منثور أو منظوم، ُيؤ 

 .(18)، والتمثيلي ة لفظ مول د أي: "اللفظ الذي استعمله الناس قدياًم بعد عرص الرواية"(17)للعبة

حكاية جلانب من احلياة اإلنساني ة، يعِرضها ممث لون يقل دون األشخاص األصلي ني  يف لباسهم  الدراما: -3

ب، والدراما لفظ (19)وأقواهلم وأفعاهلم ه العرب بالنقص أو الزيادة أو : وهو "اللفظ األجمعر  نبي  الذي غري 

ة من الفعل اليوناين القديم )دراؤ( بمعنى أعمل، فهي تعني إذن: أي  عمل، )دراما، "فكلمة (20)القلب" ( مشتق 

ء يف احلياة، أو عىل خشبة املرسح"  .(21)أو حدث، سوا

 أهداف التمثيل املطلب الثاني:
متها إىلبام   :أن  األهدافتتباين، قس 

 األهداف اإلجيابي ة للتمثيل. أوالً:

 األهداف السلبي ة للتمثيل.ثانيًا: 

                                                           
 نكبوتية، مادة )متثيل(.( ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، عىل الشبكة الع16)

 2/854م( 2004ـه/1425، 4( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بمرص، )دار الرشوق الدولية، ط17)

 1/31( املعجم الوسيط، 18)

 1/282( املعجم الوسيط، 19)

 1/31( املعجم الوسيط، 20)

سات عبد الكريم بن عبد21)  9م( ص1987، 1اهلل، تونس، ط ( مدخل إىل فن  كتابة الدراما، عادل النادي، )مؤس 
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ع األشخاص القائمني بذلك السلوك، فتسمو تلك  (22)لكل  سلوك يف احلياة هدف    ع األهداف بتنو  ، وتتنو 

أصحاهبا،  األهداف بسمو  أصحاهبا، حت ى تبلغ عنان السامء، وتشابه فطرة املالئكة، وتنحط  األهداف بانحطاط

 حت ى تساِمت  وساوس  الشياطني.

ة، واحلوار والسيناريو  ل من يضعها كاتُب القص  ُن هؤالء (23)والتمثيل سلوٌك له أهدافه وغاياته، وأو  م  ، فيض 

هم أفكارًا وأهدافًا ورؤى ووجهات نظر، فأهداف التمثيل مثُل أهداف كتابة القصص والروايات،  الكت اُب قصص 

ن أفكارًا أخرى، فكم سمعنا مناهلدف الرئيس  ا تتضم  كت اب القصص والروايات  منها هو الرتفيه، إال  أهن 

م ة..( و)نقدُت ظاهرة  كذا يف الرواية الفالني ة..( و)سل طُت الضوء عىل والسيناريو قوهل  : )قلُت كذا يف هذه القص 

ه..( يقصد: )لديه الكثري من اآلراء يف مسلسل كذا( و)ما زال عندي الكثرُي مما أريد قوالقضية الفالنية  ل 

 درامي ة( فالواقع أن  الكت اب هيدفون 
 قصصي ة أو مسلسالت 

 مرسحي ة  أو روايات 
ها يف أعامل  واألفكار، يريد نرش 

ن  س  ومُ  نرش  فكِرهم بقالب  مشوق  من قصصهم ورواياهتم أكثر من كوهنا تسلية وترفيهًا، فهم يريدون  ، فمنهم م  ل 

فقهم ى، ومنهم  نوا هاهتم وأفكارهم. -وهم مع األسف األكثر–األهداف والُرؤ   نخالفهم يف توجُّ

ة. ه الفكري ة يف قص   وضع سموم 
ه اإلصالحي ة يف رواية، وكم من ُمفِسد  غ أفكار  م  ِمن ُمصلِح  فر   ف ك 

                                                           
عي املوضوعي ة واحليادي ة22) لكن  دعواهم متناقضة مع واقعهم متام التناقض، فالواقع أن  كل  إعالم له أهداف  ،( اإلعالم املعارص بشكله العام يد 

ز عىل بعض القضايا مسل طًا الضوء عليها، ويتغافل عن قضايا وأخبا م أخبارًا وجيعلها وأغراض؛ ومن خالل أهدافه يرك  هاته، ويقد  ر ال تناسب توجُّ

ر ما ال يمكن التغافل عنه، مم ا اليروق هلم نرشه، وخيترصه ويتالعب باأللفاظ، وَيل ل األحداث كام يريد هو.  رئيسة، ويؤخ 

ا تدس  السم  ( اإلذاعة البيطاني ة الناطقة بالعربي ة، تت صف باحليادي ة bbbمثاًل: يعتقد بعض الناس أن  إذاعة ) واملوضوعية! لكن  املدق ق يالحظ أهن 

يس قبل بالدسم! بطريقة ِحرفي ة متقنة، وتعب  عن وجهة نظر أصحاهبا. يقول املذيع سامي حداد: )مالحظة: سامي حداد كان يعمل يف قناة البي يب 

م األخبار كام تراها  -يف القناة البيطاني ة-عمله يف اجلزيرة(: "عندما ترتق ى يف السل م الوظيفي   ! وهي: )نحن نقد  ً، يقولون لك كلمة الرس  وتصبح مديرا

ورة عىل موقع   .(يوتيوب)لندن!(". قناة اجلزيرة، برنامج بال حدود، عنوان احللقة: مع نجوم اجلزيرة، احللقة بالصوت والص 

 اإلسالِم واملسل
ِ
ل من إذاعِة دولة  تارخُيها حافٌل بِعداء  مني؟!.وإال  فامذا تتأم 

 
 
دة، ليس هلا أهداف!! هذا إن دل  عىل يشء ُ  له أن جتد مسلاًم يقول: القناة اإلخباري ة الفالني ة موضوعي ة متجر  مل  فإن ام يدلُّ عىل ضعف الثقافة فأكثر ما ُيؤ 

 .م إال السياسي ون واإلعالمي ون!مع األسف ال يعرف أمهي ة اإلعالفاإلعالمي ة عند بعضنا، 

ِة والسمعي ِة التي ستظهر يف فل( السينا23) ح تفاصيل  وتسلسل  الصوِر البرصي  ، يوض  م ريو: هو الصياغة السينامئي ة ملوضوع الفلِم يف شكل  كتايبٍّ

 املستقبل، أو بعبارة خمترصة: هو الفلم املكتوب عىل الورق.
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ة والعظة، يقول اهلل والقرآن الكريم يِّضب املثل، ويأمرنا برواية القصص، هبدف التفكرُّ فيها، وأخذ العب

  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ }تعاىل: 

 ۋۋ  ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ېې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .[177-175األعراف:سورة ] { ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ
ة تأثريها عب التمثيل، بدأ التمثيل يدخل كل  املجاالت اإلعالمي ة، فأصبحوا  ونتيجة لسهولة نرش املعلومة وقو 

الرتبوي ة والتوجيهي ة وغريها، حت ى إن ه دخل جمال يستعملونه يف الدعايات واإلعالنات التجاري ة والصحي ة و

 البامج الوثائقي ة والتعليمي ة والدعوي ة. 

 األهداف اإلجيابّية للتمثيل: أواًل:
ءة وأرسخ يف ذهن  -1 ئح املجتمع املختلفة، كون مشاهدته أسهل من القرا إيصال بعض املعلومات إىل رشا

 .ً  املشاهد وأكب أثرا

ها، ونرش الفضائل والدعوة إليها.جتسيد األخطا -2  ء واالنحرافات، وبيان أثرها ورش 

طرح قضايا الناس ومشكالهتم مهومهم، ومعاجلتها وإجياد حلول هلا، )لكن  هذا اهلدف قد يصبح سلبي ًا  -3

 إذا كانت احللول خمالفة لإلسالم(.

 األهداف السلبّية للتمثيل: ثانيًا:
د والعنف واجلريمة، وتسويغ كل  ذلك، وتعويد الناس عىل مشاهدِة املنكر نرش الفجور والرذيلة والفسا -1

 وإلِفه وعدِم إنكاره.

تشويه بعض املفاهيم اإلسالمي ة، وتنفري الناس منها، كاحلجاب واالنتامء إىل بعض اجلامعات اإلسالمي ة،  -2

 واجلهاد.

ر غري ثابتة، أو الرتكيز عىل الفتن والنقاط تشويه التاريخ اإلسالمي عن طريق االعتامد عىل روايات وأخبا -3

ة من األمم، فيه الصفحات املرشقة، وفيه السوداء،السلبي ة يف التاريخ،   ليس منف فتارخينا مثل تاريخ أي  أم 
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-املوضوعي ِة واإلنصاِف تسليُط الضوء عىل النقاط السوداء، وإغضاُء الطرف عن البيضاء حت ى يتوهم املشاهُد 

  أن  )تارخينا أسود( كام َيلو لبعضهم أن يقول. -غري املختص  

قصد التأثري بإصالح أو : "الغاية من التمثيل: هي باختصار جيمعها )  (24)قال الشيخ بكر أبو زيد

ه األساليب: ترفيه هادف، ، وتصاغ لشغل الفراغ، الرتفيه( وينبغي التنبيه إىل أن  )الفاسد منها( يظهر بقصد: إفساد

  .(25)ترفيه بريء، وهكذا"

 فوائد التمثيل وأضرارهاملطلب الّثالث: 
ئد التمثيل  أوالً: فوا

ر التمثيل ثانيًا:  أرضا

ر،  ئد وأرضا ره، حت ى نوازن بينها، لذلك سنعرض  -مثل أكثر األمور يف احلياة-للتمثيل فوا ئده، وأرضا فوا

ئده، ونتجن ب أرضا  ز عىل فوا  ره.ونرك 

ره ثانيًا: ئده أواًل، ثم  أرضا  سأبدأ بعرض فوا

 فوائد التمثيل: أواًل:
ئد التالية  :(26)إذا كان العمل متقنًا وهادفًا، فيمكننا أن نحقق  من خالله الفوا

                                                           
، والزم حممد م( بكر بن عبد اهلل بن حممد أبوزيد، فقيه حنبل سعودي، درس عىل عبد العزيز بن باز2008ـه = 1429 -ـه 1365: )بكر أبو زيد( 24)

، عضو جملس القضاء األعىل، عضو املجامع الفقهية، عضو هيئة كبار العلامء السعودية، له: )املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد األمني الشنقيطي

من اإلمام أمحد إىل وفيات القرن اخلامس عرش اهلجري(. ]ينظر:  (، )علامء احلنابلة(، )فقه النوازل( مخسة عرش رسالة، منها )حكم التمثيلبن حنبل

 موقع طريق اإلسالم[

ية، الرياض، ط( التمثيل، بكر أبو زيد25)  .25ـه( ص1411، 1، )دار الرا

ره: ( ينظر يف فوائد التم26)  ثيل وأرضا

 347-364م(، ص1988ـه/1408، 1الرشيعة اإلسالمي ة والفنون، أمحد مصطفى عل القضاة، )دار اجليل، بريوت، دار عامر، عامن، ط -1

د بن موسى الدايل، )مكتبة الرشد  -2 ، حمم   99-97م(، ص2008ـه/1429، 1نارشون، الرياض، ط -أحكام فن  التمثيل يف الفقه اإلسالمي 

، صال -3 ، خالد عبد الرمحن اجلرييس   23-19فن 
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 تربية الناشئة، ملا نشاهده من تعلُّق األطفال بالتلفاز وكبري تأثريه فيهم. -1

لديني ة واالجتامعي ة واالقتصادي ة والسياسي ة والصحي ة، وبتبصريه محاية املجتمع املسلم، بالتوعية ا -2

ة عىل كل  صعيد، وعرض احللول، والتأكيد عىل قضاياها املصريي ة. د األم   باألخطار التي هتد 

 ونقد القيم اخلبيثة، وحماربتها وفضحها وتبغيض الناس هبا. ،(27)اغرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخه -3

ه سلوك بناء  -4 املشاعر اإلنساني ة السامية، وهتذيبها، ومن املعروف أن  املشاعر من أقوى املؤث رات التي توج 

 اإلنسان.

ة والدعوة  -5 إليها، والنامذج  -غري املبارشة-املعاجلة العملي ة للقضايا االجتامعي ة وعرض النامذج اخلري  

 تها.لرفضها وإدان -غري املبارشة-السي ئة، ودعوة الناس 

، بل التمثيل أقدر عىل إيصال املعلومات لكاف ة  -6 طريقة من طرق نرش املعرفة والثقافة والتحصيل العلمي 

 املستويات، وأرسخ يف أذهاهنم وأبعد عن السآمة.

، ألخذ العب منه. -7  توضيح التاريخ، وجتسيده كأن ه واقع حي 

 يع، كام يعد  أداة من أدواة التنفيس.وسيلة من وسائل اإليضاح والتبيني والتعريف والتشج -8

ف عىل ثقافات األمم األخرى. -9  لون من ألوان التسلية والل هو وملء الفراغ بام يفيد، والتعر 

 وسيلة لطرح قضايا الناس ومعاجلة مشكالهتم. -10

ة لرتسيخ اهلوي ة العربي ة اإلسالمي ة، من خالل التأكيد عىل العادات والتقال -11 يد اجلي دة، ونرش طريقة هام 

 ، والتذكري بتارخينا املرشق، والتعريف بتعاليم ديننا احلنيف.(28)اللغة العربي ة السليمة

قبة والتحليل والتوقُّع والنقد -12 ة  املالحظة واملرا ي التمثيُل قو  ينم 
(29). 

                                                           
ث عن الشهامة والوفاء والنخوة والغرية واملقاومة ونقد السلوكي ات السلبي ة..27)  ( كبعض املسلسالت التي تتحد 

الم الكرتون يف تربية فكم سامهت برامج األطفال، واملسلسالت التارخيي ة، والنرشات اإلخباري ة يف نرش اللغة العربي ة الفصحى. ]ينظر: أثر أف (28)

 [62-56م( ص2007ـه/1428، 1الطفل، د.عامد الدين رشيد، )نحو القمة للطباعة والنرش، محص، ط

لِِحني  يف جمال اإلعالم عمومًا والتمثيل خصوصًا فريجع إىل:29)  ( أما كثرة املفسدين وقل ة املص 

مة ابتعاد امللتزمني عن العمل يف جمال الفن  عمومًا والتلفاز خ -1 ، وبالتايل الفتاوى املحر  صوصًا لكثرة احلرام الذي يتغلغل يف ثنايا العمل اإلعالمي 

 ملسائل اإلعالم املختلفة.
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 أضرار التمثيل: ثانيًا:
ظ بام يسخط اهلل، والقيام -1 بأعامل الكفرة واملرشكني، والرضا بالكفر  الوقوع يف حبال الشيطان، والتلف 

 والفساد.

والرضا  نرش الفجور، وبث  الرذيلة، وإشاعة الفساد، وإجياد عقد جنسي ة، واعتبار اجلنس قيمة عليا، -2

م، وإثارة الشهوة.   باملنكر، واعتياد احلرا

س املمث ل عىل تنمية الغرور والكبياء يف نفوس بعض املمث لني، وغرس بعض العادات السي   -3 ئة فيتمر 

ء هبم، وقد يصبح املمث ل مع الزمن ص شخصي ات اآلخرين، ثم  االستهزا  صفات سلبي ة، كاخلداع والكذب، وتقمُّ

ًا بالقيم، حيث تصبح عنده احلياة  كل ها متثياًل.  ُمستخف 

ه شخصياته، وتصبح األسطورة حقي -4 ج، كثرياً ما يقلُب التمثيُل حقائق  التاريِخ ويشو  قة مسل اًم هبا عند املتفر 

 والرتكيز عىل األحداث السلبي ة، والنقاط املظلمة يف تارخينا.

ي إىل ترسيخها،  -5 الرتكيز عىل السلبي ات يف املجتمع، دون إجياد حلول إلزالتها والتخل ص منها، مما يؤد 

 واالعتياد عليها، وضعف إنكارها يف النفوس.

واإلدمان واالنحراف، وتوضيُح سبلها، والطرِق املوصلة إليها، بدعوى  الدعوة إىل اجلريمة والعنف -6

 التحذير منها.

 نرش القيم واألفكار الغريبة عن بيئتنا وحضارتنا وعاداتنا اإلسالمية. -6

اختالق وقائع مل تصل يف التمثيليات التارخيية والواقعية التي تتحدث عن أحداث حقيقية وهو من  -7

م الكذب املحر 
(30). 

                                                                                                                                                                                                            
هم ا -2 ب ت  أوئلك امللتزمون مشاعر  ، وااللتزام الديني  عن العمل اإلعالمي  يف أكثر الدول إال  إن  ك  ه اإلسالمي  إلسالمي ة يف إقصاء أصحاب التوجُّ

 وأبقوا دين هم حبيس عقوهلم، وعملوا مثلام يريد منهم مدراؤهم!!. قلوهبم،

 

 وسأناقش موضوع الكذب يف التمثيل بالتفصيل يف الدليل األول: )التمثيل كذب( من أدلة مانعي التمثيل.( 30)
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 الثاني: حكم التمثيل بحثامل
ره، آن لنا الرشوع باملقصود، وهو بيان حكمه. ئده وأرضا فنا التمثيل، وبي نا أهداف ه، وتكل منا عن فوا  بعد أن عر 

دِ ترير موضع النـزاع  بحُثها، ومعرفِة حكِمها: : ال بد  قبل اإلقدام عىل احلكم، من تديد املسألة املرا

:  فالتمثيل يشتمل عىل ثالث نواح 

 ذات التمثيل. -1

ة، أي: مضمون التمثيلي ة وموضوعها الذي تناقشه،  -2 املوضوعات املمث ل ة، واملشاهد، واحلوارات املعروض 

 واهلدف والنتيجة التي تنتهي إليها.

ِص احلواجب، قيام سلوكي ات املمث لني الشخصي ة يف أثناء التمثيل )كاالختال -3 ط وكشف العورة، ون م 

ة وبالعكس(.   الرجل بدور املرأ

ل، أي: نفس   .التمثيل، من دون نظر للقرائن، واملوضوعات املطروحةواملقصود هنا: األو 

 .فهل جيوز التمثيل أصاًل؟

 .بالتحريم، وقائل جلوازبابني قائل  اختلف العلامء يف حكم التمثيل

لة املبيحني، مع مناقشتهام ثم  الرتجيح. ة القائلني بتحريم التمثيل، ثم  أد  لة كل  فريق مبتدئًا بأدل   سأمجع أد 

 أدّلة مانعي التمثيلاملطلب األوَّل: 
مني ة املحر  ع  عىل أدل 

لِ ئن التمثيل، وإىل موضوعا(31)إن املط  م ، جيد أن  أغلبهم ينظرون إىل قرا ته املنترشة، أي أهن 

ينظرون إىل واقِع املمث لني، وإىل واقِع التمثيلي ات، فيجدون الفسق  والفجور واإلباحية والتضليل والرقص 

                                                           
ة تريم التمثيل: (31)  ينظر يف أدل 

 360-336الرشيعة اإلسالمية والفنون، أمحد مصطفى عل القضاة، ص  -1

د بن موسى الدايل، ص -2 ، حمم   170-153أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي 

 فام بعدها. 26، صالتمثيل، بكر أبو زيد -3

 إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل، أمحد بن الصديق الغامري. -4
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ِم واخلُُلِق والرشف!! فيفتون بحرمة التمثيل، دون  (32)وكشف العورات..  سوى االلتزا
 
والدعوة  إىل كل  يشء

ٌق عىل تريمه د، وهي أمور مت ف  ء كانت يف التمثيل أو يف غريه، لكن نا نريد معرفة التمثيل من حيث هو ترد  ا، سوا

مًا، ودون أن يكون ما ترمي إليه  ث ُل حرا مة، ودون أن يكون املوضوُع املم  د من األمور املحر  متثيل فقط، إذا ُجر 

مًا.  التمثيلي ة حرا

ر   ة التي ختص  موضع النـزاع بعد أن حر  ئنه لذلك سأكتفي باألدل  ناه )وهو النظر يف ذات التمثيل دون قرا

ة إمجالي ة وهي: مة كثرية، لكن يمكن مجعها وإمجاهلا يف مخسة أدل  ة املحر   وموضوعاته( واألدل 

ل: التمثيل كذب.  الدليل األ و 

 الدليل الثاين: التمثيل بدعة.

ار.  الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالكف 

 الدليل الرابع: التمثيل غيبة.

م.  الدليل اخلامس التمثيل هلو حمر 

                                                                                                                                                                                                            
 ، عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم، ملف  وورد.إيقاف النبيل عىل حكم التمثيل -5

! لكن عند ( ذكر الشيُخ أمحد الغامري    يف رسالته: )إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل( أربعني فصاًل تفيد أن  التمثيل يشتمل عىل أربعني كبرية!32)

ل يف تلك الكبائر األربعني يتبني  أن  ج ل ها َيرم يف التمثيل ويف غريه )كالنمص واالختالط والتشب ه بالنساء، ولبس احلرير للرجال، وكشف التأمُّ

مِة التمثيِل غضُب الشيخ ا ِد األدل ة عىل ُحر  ش  ة أمام الناس( ويظهر من أسلوِب الشيخ وح  لغامري، فالكتاب العورات والتقبيل والضم  بني الرجل واملرأ

ًا عىل املفتي ال ح الغامريُّ باسم ذلك املفتي، لكن هكان رد  ، ومل يرص   ذي أباح التمثيل، واهتامه للغامري  بأن  القول  بحرمة التمثيل رأٌي شخيص  للغامري 

ة متضافرة عىل أن  الكذب كفر ونفاق، والتمثيل كلُّ    يف مثل قوله  طِ املفرِ  الشيِخ  يذكره كثرياً يف أثناء الرسالة، ويظهر غضُب  ه كذب فهو : )األدل 

 [20م( ص2004ـه/1425، 3كفر ونفاق!(. ]ينظر: إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل، أمحد بن الصديق الغامري، )مكتبة القاهرة، القاهرة، ط
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 الدليل اأَلّول: التمثيل كذب
ص شخصيات غري   يه بغري اسمه، واالنتساب إىل غري أبيه، ويتقم  فاملمث ل يكذب عىل املشاهدين بتسم 

لف شخصي ته احلقيقي ة، ويتظاهر بأوصاف ال يت صف هبا يف الواقع، ويتشب ع بام ليس فيه، ويغش  املشاهدين، وَي

 .(33)كذبًا، ويكذب ليضِحك  الناس

ة ما يل:  وكلُّ ما مىض كذٌب منهٌي عنه، قامت األدل ة عىل تريمه، ومن تلك األدل 

 [105النحل: سورة ] {چ  چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ} قول اهلل تعاىل:األول:  
د   ع  ن  س  ُت الن بِي   الثاين: ع  ِمع  : س  اجل  ن ُة م  »ي ُقوُل: ☺ ق ال  بِيِه، ف  ُ أ  ري  ن ُه غ  ل ُم أ  ُهو  ي ع  بِيِه، و   أ 

ِ ري  ى إىِل  غ  ع  ِن اد 

مٌ  ا ر  ي ِه ح  ل  ُسوِل اهلل «ع  ل بِي ِمن  ر  اُه ق  ع  و  ، و  ت ُه ُأُذن اي  ِمع  ن ا س  أ  : )و  ال  ، ف ق  ة  ر  ُتُه أِل يِب ب ك  ر  ك   .(34)(☺، ف ذ 

ء   ام  ن  أ س  ال   ▲الثالث: ع  ًة ق  أ  ر  : أ ن  ام  ُت ِمن  ي  »ت  ب ع  ل   ُجن اٌح، إِن  ت ش  ل  ع  ًة، ف ه  ُسول  اهلل!، إِن  يِل رض   ا ر 

ُسوُل اهلل  ال  ر  ِطينِي؟ ف ق  ري   ال ِذي ُيع  ِجي غ  و  يب   ُزور  ا»☺: ز  بِِس ث و  ال  ط  ك    ُيع 
ب ُع باِم  مل  ت ش   ، قال ابن حجر(35)«مل 

 .(36)ن بالباطل": "قوله )املتشب ع( أي: املتزي ن بام ليس عنده، يتكث ر بذلك، ويتزي    

ه قال: سمعُت رسول  اهلل بع: عن هب  ِز بِن حكيم  عن أبيه عن جد  ُث باحلديِث و»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالرا يٌل لل ِذي َُيد 

حِ  ، في كِذُب، ويٌل له، ويٌل لهلُيض   .(37)«ك  به القوم 

 .تعريف الكذب نذكرُ  قبل احلكم عىل التمثيل بأن ه كذب أم ال؟املناقشة: 

                                                           
ُم شيئًا يشتمل عليه التمثيل، وبالنظر يف33) ر  قة، معتبين أن  كل  دليل َُي  ا كل ها تدل  عىل تريم تلك األدل ة ن ( بعض املؤل فني ذكر تلك األدل ة مفر  جد أهن 

دت أنواعه.   الكذب وإن تعد 

 8/156، كتاب الفرائض، باب من ادعى إىل غري أبيه، 6766، رقم الُبخاري   (34)

ِة، 5219، رقم الُبخاري  ( 35) اِر الِّض   ى ِمِن اف تِخ  ا ُين ه  م  ن ل  و    ي 
ب ِع باِم  مل   7/35، كتاب النكاح، ب اب املتش 

 9/317، العسقالين   لباري، ابن حجرفتح ا (36)

ِمذي  ، و4/298الكذب،  ، كتاب األدب، باب التشديد يف4990برقم أبو داودو، 33/225، 20021برقم أمحد( رواه اإلمام 37) ، 2316برقم  الرت  

نه، و4/557كتاب الزهد، باب فيمن تكل م بكلمة ليضحك الناس،  ، والشيخ عبد 33/225،أمحدالشيخ شعيب األرنؤوط يف تقيق مسند اإلمام  حس 

 .10/599القادر األرنؤوط يف تقيق جامع األصول،
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ء فيه العمد واخلطأ.. واإلثم يتبع  ِذُب: هو اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو، سوا تعريف الكذب: "الك 

 .(38) العمد"

 فهل ينطبق تعريف الكذب عىل التمثيل؟.

 ال بد  من التمييز بني حالني من التمثيل:

ة خيالي ة  كانت األحداث مستوحاة من الواقع(.، ال متث ل شخصًا حقيقي ًا معي نًا )وإن احلال األوىل: متثيل قص 

، حة يف التمثيلي ة )غالبًا ما يكون من األعالم املشهورين( احلال الثانية: متثيل شخص واقعي   .ُيذكر اسمه رصا

ا  ى الكذب، فهي متثيل األشخاص غري املعي نني :احلال األوىلأم  ، التمثيل يف هذه احلال ال يدخل تت مسم 

ح الفرق بني الكذب والتمثيل:ويت ضح ذلك باملثال ال  تايل الذي يوض 

ل  التمثيل: إنسان اسمه زيد )مثاًل( قال آلخر اسمه عمرو )مثاًل(: )سأعرض عليك يا عمرو كيف يأيت املتسو 

 ويتظاهر باحلاجة.

 فتظاهر زيد باملرض وقل د هلجة أهل بلد آخر، وقال لعمرو: أنا من مدينة كذا، وأحتاج إىل مال يوصلني إىل

 بلدي..(.

واحلقيقة: زيٌد ليس مريضًا، وهلجته هلجة عمرو نفسها، ومن مدينته نفسها، وال َيتاج للامل..فهل كذب  زيٌد  

 عىل عمرو يف هذا املثال؟.

طبعًا ال، بل هذا تقليد فقط، وليس فيه يشٌء من الكذب، ألن  املستمع متواطٌئ مع املتكل م عىل أن  هذا كلُّه 

-، ويف واقع التمثيلي ات الناُس كلُّهم يعرفون أن  هذا متثيٌل وخيال، ومثاٌل ملا َيدث يف حياتنا قةً وليس حقي تقليدٌ 

وليس حقيقة، فهل يعقل أن يقول شخص عاقل: املسلسل الفالينُّ يكذب  -إن كانت التمثيلية من واقع احلياة

 علينا! ألن ني بحثُت عن األشخاص املعروضني يف املسلسل فلم أجدهم!.

ا الكذب: ً  أم  إذا كان أمام إنسان ال يعلم أن هذا متثيل، فهو كذب بال ريب، كأن  يأيت زيٌد إىل عمرو متظاهرا

باملرض، ويقل د هلجة أهل بلد آخر، ويقول لعمرو: )أنا من مدينة كذا، وأحتاج إىل مال  يوصلني إىل بلدي..( 

                                                           
(38)  ،  725-2/724املصباح املنري، الفيومي 
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جة عمرو نفسها، ألن ه من مدينته نفسها، وال َيتاج واحلقيقة: أن زيدًا ليس مريضًا، وهلجته يف األصل هي هل

 .فهنا زيد كاذب بكونه مريضًا، وكاذبًا بكونه من مدينة كذا، وكاذب بكونه َيتاج للامل للامل..

ف  فاملمث ل بمثابة ناقل ألقوال وأفعال األشخاص الذين يمث لهم ويتكل م بلساهنم، فالكاتب يتخي ل كيف تترص 

 م املمث ل بإظهار ذلك التخي ل.الشخصي ة، ثم  يقو

ُة الرشيفة ذكرا األمثلة    يف الواقع كذبًا، فالقرآن الكريم والسن ة النبوي 
كثرياً عىل  (39)ليس كلُّ أمر غري موجود 

 الرغم من عدم وجودها يف كثري من األحيان، ومل يقل أحٌد: إن  هذا كذب!

د بن صالح العثيمني يقول الشيخ حمم 
(40)  : 

أس بالتمثيلي ات، إن مل يكن فيها الكذب، وذلك ألن  الكذب هو اإلخبار بخالف احلقيقة والواقع، "إن ه ال ب

ه، وهذا وهذا الرجل ممث ل، وهو ال يقول: إن ني فالن نفسه، ولكنه يقول: أنا أمث ل فالنًا، أي أفعل فعاًل يشبه فعل  

د بالت مثيلي ة، بخالف من جاء إليك يف بيتك، ودق  واقع وحقيقة، واحلارضون يعلمون كل هم أن  هذا هو املرا

عي  ا رجل يقوم بدور إنسان آخر، فإن ه مل يكذب وليس يد  الباب وقال: أنا فالن. وهو يكذب، هذا هو الكذب، أم 

 .(41)"عىل هذا ال يكون يف املسألة كذب أن ه هو نفسه، فبناءً 

ى )الدراما(، وهي األعامل : "ويقول الدكتور يوسف القرضاوي ومن أبرز األعامل الفني ة يف عرصنا، ما يسم 

التي متث ل قصصًا حقيقي ة أو متخي لة يف احلياة، وُيعب  عنها يف صورة مرسحي ة أو متثيلي ة أو )فيلم( أو مسلسل، 

                                                           
ر ُحجج املبيحني للتمثيل. (39)  سنذكر األمثلة عىل ذلك، عند ِذك 

بد اهلل، وجده الرابع عثامن أطلق عليه ـه( حممد بن صالح من آل مقبل من آل ري س الوهيبي التميمي، أبو ع1421ـه/1347ابن ُعث ي مني: )( 40)

س يف حياته، عضو يف هيئة كبار العلامء عثيمني فاشتهر به، فقيه حنبل، درس عىل الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي ، الذي طلب منه أن يدر 

ـه، مؤلفاته أكثر من تسعني، باإلضافة آلالف التسجيالت الصوتية، 1414م اهلجري بالسعودية، فاز بجائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم للعا

لعبدالرمحن له: )الرشح املمتع عىل زاد املستقنع(، )فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام(، )رشح رياض الصاحلني(. ]ينظر: ترمجة الشيخ حممد 

 وائد[بن حممد بن عل اهلريف املنشورة يف موقع صيد الف

، برتقيم 7/9يف النحو ويف املرسحيات، ) ، حكم التمثيلام ذكر نحو هذا الكالم يف رشح ألفية ابن مالكموقع طريق اإلسالم، كفتوى عىل ( 41)

 الشاملة آليًا(
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ا يف نظره تقوم عىل الكذب، م هذه األعامل من األساس، ألهن  باخرتاع قصص وأشخاص  بعض الناس َير 

كها يف مواقف، وينسب إليها أعامالً، ورب ام مل يكن هلا وجود قط.  ومواقف ينطقها بكلامت، وَير 

ل م به، ألن  املشاهد والسامع يعرف أن  هذه أشياء من صنع املؤل ف، كام اخرتع  ولكن اعتبار هذا كذبًا غري ُمس 

نات والطيور، بل اجلامدات، ومل يقل أحد: إن  هذا كذب.العرب أمثاالً وكلامت ومواقف عىل ألسنة احلي  وا

 ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} بل جعل بعض املفرسين من ذلك مثل قوله تعاىل:

ه سي د )ي ة، أو فجعلوه من باب االستعارة التمثيل [72األحزاب: سورة ] {ەئ  ائ ائ ى التصوير الفن ي( كام سام 

 .  (42)قطب

ه مثُله يف هذا املوقف، كام وجدنا  ض أن يقول  رت  واملؤل ف قد يستنطق موقف الشخص، فيتكل م عىل لسانه بام ُيف 

ور أن يقوله كل  منهام، وإن مل ينطقا هبذا الكالم  القرآن الكريم يتكل م عىل لسان النملة، وعىل لسان اهلدهد بام يتص 

 .(43)العريب املعجز، كام ذكره القرآن الكريم"

حة يف التمثيلي ة )غالبًا ما يكون من املشاهري(ُيذكر اسمُ  :وهي متثيل شخص واقعي  : احلال الثانية  .ه رصا

 يف هذه احلال ينطبق نفس الكالم السابق يف احلال األوىل عىل احلال الثانية. 

ل واملشاهدين، عىل أن  املمث ل سيقل د ويتشب ه بالشخص الذي يمث ل دوره، بمعنى: التمثيل هو اتفاق بني املمث  

د.ه وأفعال  أي سينقل ويروي لنا كالم    ه بطريقة التقليد والتمثيل، بدالً من الكالم املجر 

م؟  فهل يف هذا كذب حمر 

                                                           
ي د ُقط ب: )( 42) بن إبراهيم، أديب ومفكر إسالمي مرصي، عمل يف جريدة األهرام، وعمل  م( سيد قطب 1967 - 1906ـه =  1387 - 1324س 

وبنى عىل م( وملا عاد طالب ببامج تتمشى والفكرة اإلسالمية، 1948مراقبًا فنيًا يف وزارة املعارف، أوفد يف بعثة لدراسة )برامج التعليم( يف أمريكا )

م( وسجن معهم، فعكف عىل 54-1953م(، وانضم إىل اإلخوان املسلمني، فرتأس قسم نرش الدعوة وتوىل ترير جريدهتم )1953هذا استقالته )

ل الفايس: "ما كان اهلل لينرص حربًا يقودها قاتل سيد قطب" من ك1967التأليف، ثم أعدمه عبد النارص، وملا كانت النكبة عام تبه: )يف م، قال عال 

لقرآن(،  )اإلسالم ظالل القرآن(،  )النقد األديب، أصوله ومناهجه(، )العدالة االجتامعية يف اإلسالم(، )التصوير الفني يف القرآن(، )مشاهد القيامة يف ا

 [3/147، زركلومشكالت احلضارة(، )السالم العاملي واإلسالم(، )املستقبل هلذا الدين(، )معامل يف الطريق( ]ينظر: األعالم، ال

 ، الكتاب منشور يف موقع القرضاوي الرسمي.( ينظر: كتاب فقه اللهو والرتويح، فصل األعامل الدرامية، د.يوسف القرضاوي43)
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وهي تقليد الشخص الذي يمث ل أظنُّ أنه ال خيالف أحٌد يف أن  هذا ليس كذبًا، ألن  املمث ل بني   لنا وظيفته، 

 دوره.

ر  فالن  و  ، وبدأ يمثل دوره، أو عرضت إحدى القنوات ممث اًل يمث ل د  ا لو جاء رجٌل وادعى أن ه فالن احلقيقي  أم 

: )سنعرض لكم فالنًا نفسه، فقد صورناه وهو يفعل كذا وكذا..( وأومهوا املشاهد أن  هذا  املعروف، وقالوا

 يف هذه احلال نقول: هذا كذب. حقيقي  وليس متثياًل،

 ، ُز عن نسبة ما مل يفعل ه أو يقل ه الشخُص األصل  ( االحرتا لكن ينبغي يف هذه احلال أعني )متثيل شخص واقعي 

 حت ى ال نقع يف الكذب واالفرتاء، ويكون ذلك باالعتامد عىل مصادر موثوقة لرواية األحداث. 

 :القصة تفاصيلة املصداقّية يف دّقأواًل: 
قعي ة املعي نة( تواجهنا مشكلة:  املحيطة  التفاصيليف احلال الثانية أعني )متثيل األشخاص واحلوادث الوا

قد ال تطابق الواقع بجميع تفصيالته ومالبساته، وتدعو احلاجة لذكر  التفاصيُل  تلك   ،تارخيي اً  الثابِت  باحلدِث 

ط األحداث وحبكها حبكة درامي ة، جتعلها قابلة تلك التفاصيل، وذلك لِّضورة بناء الصورة القصصي ة ورب

، ألن ه جيب أن َيتوي عىل رسد ووصف كامل (44)للعرض والتمثيل، وهذه التفاصيل جيب ذكرها يف السيناريو

 .للمشهد

 مشتماًل عىل شيئني: 

الً: الصورة: وهي تشمل ه املش أو  ره آلة التصوير ويرا  اِهد(.األشخاص واحلركات واملناظر.. )كل  ما تصو 

ويشمل الكالم واحلوار واألصوات املحيطة املصاحبة للعرض.. )كل  ما يسمعه املشاهد من  ثانيًا: الصوت:

 أصوات(.

رِ  ث! فال بد  من فِمن  أين سيأيت كاتُب السيناريو هبذه التفاصيل كل ها؟ إذا مل يعتمد عىل خياله وتصوُّ د  ِه للح 

ف   يادة التفاصيل، حت ى يتسن ى له بناء مشهد متكامل، قابل للتمثيل.، بإعامل خياله، لزالسيناريو كاتبترصُّ

 :القصص تفاصيلضوابط ِذكر ثانيًا: 

                                                           
 ر عىل الشاشة، وما يشاهده ويسمعه اجلمهور، فهو باختصار: )الفلم عىل ورق(.( السيناريو: هو كتابة ما سيظه44)
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ل:  ة.الضابط األ و  ً ينبني عليه نتائج هام  ة إذا كان احلدث مهام   أن يكون أصل احلدث ثابتًا، بخاص 

مة التمثيلي ة ويف اخلامتة عىل ك الضابط الثاين: .ينبغي التنبيه يف مقد   ون التفاصيل رب ام ال توافق الواقع بدق ة 

مة: )هذه التمثيلي ة أحداثها واقعي ٌة حقيقي ٌة يف أصلها وخطوِطها العريضة، باإلضافة إىل   كأن يكتبوا يف املقد 

ي هذا املعنى، وذلك لِّضورة األمانة العلمي ة  ختيُّالت وافرتاضات الكاتب لبعض التفاصيل( أو أي  عبارة تؤد 

 ج من الكذب.ولنخر

ق  الضابط الثالث: د متثيله، فقد فر  أن يتناسب التثبُّت يف مصداقي ة التفاصيل مع احلادثة أو الشخص املرا

ى، فتطبيق قواعد نقد األخبار يف  و  د فيه من األخبار، و بني ما يتساهل فيه، تبعًا لطبيعة ما ُير  العلامء بني ما يتشد 

ده طبيعة ا  لروايات.التاريخ أمر نسبي  تد 

قًا بالنبي   ، فإن ه جيب التدقيق يف الرواة واالعتناء ╚أو بأحد من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان املروي  متعل 

ٌع وقدوٌة بقوله وفعله وتقريره.ملسو هيلع هللا ىلص بنقدهم، والتدقيق بالتفاصيل لكون النبي   مرش 

ت عدالته، أو كان اخلب فيه انتقاص و يلحق هبذا ما إذا كان األمر متعل قًا بثلب أحد من العلامء واألئمة، مم ن ثبت

 من منـزلتهم عند الناس، ألن  كل  من ثبتت عدالته ال يقبل جرحه حت ى يثبت ذلك عليه بأمر ال َيتمل غري جرحه. 

ا إذا كان اخلب املرويُّ ال يتعل ق بشخص، وال حدث هام  فإن ه يتساهل  -وإن كان األ وىل التثب ت يف الكل  -أم 

د يف أحاديث األحكام، والتساهل يف أحاديث فضائل األعامل ِفعل علامء احلديث، يف باب فيه، قياسًا عىل ، التشد 

ين  .(45)املندرجة تت أصل ثابت يف الد 

ة الرشيفة تساهاًل  وكذلك تساهل علامء احلديث يف رشوط رواية بعض األخبار املتعل قة بتفاصيل السرية النبوي 

اعد والرشوط الصارمة التي التزموها يف رواية احلديث الرشيف( حت ى تكتمل أي بالنسبة إىل القو)نسبي ًا، 

 وترتابط أحداث السرية النبوي ة الرشيفة.

                                                           
  حيث تساهل املحدثون يف رواية احلديث الضعيف، يف فضائل األعامل والقصص والوعظ والرتغيب والرتهيب، بثالثة رشوط: (45)

ل:  أن يكون الضعف غري شديد. األو 

 الوالدين والصدق..، فيخرج ما خيرتع بحيث ال يكون له أصل.أن يكون مندرجًا تت أصل عام كِب   الثاين:

د عبد احلي اللكنوي اهلندي، )ت/عبد عتقد عند العمل به ثبوتُ أال  يُ  الثالث: ه، بل االحتياط. ]ينظر: األجوبة الفاضلة لألسئلة العرشة الكاملة، حمم 

ة، دار البشائر اإلسالمي ة، بريوت، ط  [.64-36م(،  فقد استوىف البحث يف هذا املوضوع، ص1994ـه/1414، 3الفتاح أبو غد 
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ة احلديثي ة يف ق بول األخبار التارخيي ة التي ال  ا اشرتاط الصح  : "أم  خ الدكتور أكرم ضياء العمري  يقول املؤر 

ف كثري، وا ا أسالفنا متس  العقيدة والرشيعة، ففيه تعس  هن  خلطر الناجم عنه كبري، ألن  الروايات التارخيي ة التي دو 

هم، فإن  احللقات الفارغة يف  خون مل ُتعامل معاملة األحاديث، بل تم  التساهل فيها، و إذا رفضنا منهج  املؤر 

ق و ة سحيقة بيننا وبني ماضينا، مما يول د احلرية  والضياع والتمز  االنقطاع.. لكن  ذلك ال يعني تارخينا ستمث ل هو 

التخل  عن منهج املحدثني يف نقد أسانيد الروايات التارخيي ة، فهي وسيلتنا إىل الرتجيح بني الروايات املتعارضة، 

تنا، ولكن  اإلفادة  ة عن اإلطار العام لتاريخ أم   يف ق بول أو رفض بعض املتون املضطربة أو الشاذ 
ا خرُي ُمِعني  كام أهن 

ا ينبغي أن تتم  بمرونة، آخذين بعني االعتبار أن  األحاديث غري الروايات التارخيي ة، وأن  األُوىل نالت من منه

نُها من الصمود أمام قواعد الن    .(46)قد الصارمة"العناية ما يمك 

: "بعد سب الروايات ومتييز صحيحها من سق ا عن طريقة اختيار الروايات فيقول الدكتور العمري  يمها.. أم 

لبناء الصورة التارخيي ة الضعيف  من دُ ض  عت  املطلوب: اعتامد الروايات الصحيحة وتقديمها، ثم  احلسنة، ثم  ما يُ 

، يف عرص صدر اإلسالم ا  .. وعندألحداث املجتمع اإلسالمي  م األقوى دائاًم.. أم  التعارض: يقد 

ه الروايات  إلفادةا : فيمكندُ ض  ت  ع  تُ  ى أوو  ق  الضعيفة التي ال تُ  الروايات منها يف إكامل الفراغ الذي ال تسد 

ا الروايات التارخيي ة املتعل قة بالعمران كتخطيط رشعي   جانب عقدي  أوب تتعل ق أال   عىلالصحيحة واحلسنة،  .. أم 

الة عىل شجاعتهم وتضحيتهم فال  املدن.. وشق  الرتع.. أو املتعل قة بوصف ميادين القتال وأخبار املجاهدين الد 

 .(47)"بأس من التساهل فيها

                                                           
، )ط (46) م، املجلس العلمي  1983ـه/1403، 1دراسات تارخيي ة مع تعليقة يف منهج البحث وتقيق املخطوطات، الدكتور أكرم ضياء العمري 

رة( ص  .27إلحياء الرتاث اإلسالمي  يف اجلامعة اإلسالمي ة باملدينة املنو 

ثني يف نقد روايات السرية النبوي ة، الدكتور )أكرم( السرية النب47) (، )مكتبة العلوم واحلكم،  وي ة الصحيحة حماولة لتطبيق قواعد املحد  ضياء العمري 

 1/40م( 1994ـه/1415، 6املدينة املنورة، ط
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 الدليل الثاني: التمثيل بدعة
ت ه إليهم كانت طارئة فليعلم أن   إذا ُعلِم  أن  التمثيل منقطع الصلة بتاريخ املسلمني يف خري القرون، وأن  ِوفاد 

) قواعد الرشيعة تقيض برفضه فإن  )التمثيل البدعي 
ونان، ومبتدعة من سبيل التعب د لدى أهل األوثان من الي (48)

ر: اسم )التمثيل البدعي    .(49)(النصارى، فال أصل له يف اإلسالم، فصدق عليه بحسب أصول الرشع املطه 

هم بدعة، خالصة هذا الدليل: وسائل الدعوة توقيفي ة، وبالتايل استعامل التمثيل يف دعوة الناس وإصالحِ 

 تهم.والتمثيل بدعة رومانية، كانوا يعرضون من خالله سرية آله

 :أواًل: تعريف البدعة
الً، ويف التنـ لغًة: -أ ُع: اليشء الذي يكون أ و  ه: أ نشأ ه وبدأ ه.. والب ِديُع والبِد  ع  ت د  عًا، واب  ُعه ب د  ب د  ع  اليشء  ي   زيلبد 

، قد ُأرسل قبل ُرُسٌل كثري،  :أ ي [9األحقاف: سورة ] {ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ}ٹ ٹ  ِسل  ل  من ُأر  ما كنت أ و 

يِن بعد اإلكامل. ُتِدع  من الد  ث، وما اب  عُة احل د   والبِد 

يتقال  ، ويف حديث عمر (50)ابن السك  ثة  د  عُة كلُّ حُم  :  : البِد  عُة هذهنِ »يف ِقيام رمضان  مِت البِد   .(51)«ع 

عة ضالل، فام كان يف خالف ما أ مر اهلل به ورسوله (52)ابن األ ثريوقال  عتان: بدعُة ُهدى، وبد  عُة بد  ، ملسو هيلع هللا ىلص: البِد 

م  واإِلنكار، وما كان واقعًا تت ُعمو ِيز  الذ  ض  عليه أ و رسوُله فهو يف حي ز فهو يف ح  ب اهلُل إِليه، وح  م ما ند 

 .(53)املدح

                                                           
 ( يقصدون استخدام التمثيل يف الدعوة واإلصالح.48)

 31-27( ينظر: التمثيل، بكر عبد اهلل أبو زيد، 49)

يت: ) (50) ك  ، إمام يف اللغة واألدب، أصله من خوزستان ، ابن السكيتم( يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف 858 - 802ـه =  244 - 186ابن الس 

د: "ما رأيت للبغداديني كتابًا أحسن منه"،  مقربًا من املتوكل )بني البرصة وفارس( تعلم ببغداد، كان العبايس، من كتبه: )إصالح املنطق(، قال املب 

 [8/195، لزركل، األعالم ل73 – 72 وابن النديم 309: 2)رشح املعلقات(، )غريب القرآن( ]ينظر: ابن خلكان 

 .3/45، كتاب صالة الرتاويح، باب فضل من قام رمضان، 2010، برقم الُبخاري   (51)

اجلزري،  ، جمد الدين، املعروف بابن األثريم( املبارك بن حممد الشيباين  اجلزري، أبو السعادات 1210 - 1150ـه =  606 - 544ابن األ ثرِي: )( 52)

، له: )النهاية يف غريب احلديث(، )جامع األصول يف أحاديث الرسول( ]ينظر: طبقات الشافعي ث الل غوي املفرس  ،  الرسالة 8/367ة الكبى، املحد 

 [5/272، ، األعالم للزركل156املستطرفة،  
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 تعريف البدعة شرًعا: -ب
د بالسلوك عليها املبالغُة يف التعب د هلل سبحانه ين خمرتعة، تضاهي الرشعي ة، ُيقص  عة: طريقٌة يف الد   .(54)البِد 

 : مناقشة كون التمثيل بدعة:ثانيًا
  قسمني: والكالم يف هذا ينقسم إىل

 توقيفي ة وسائل الدعوي ة. -ب            التمثيل عبادة أم عادة؟ -أ 

 التمثيل عبادة أم عادة؟. -أ
 عقد الشاطبي  بعد ذكر تعريف البدعة فصاًل بني  فيه:

 هل تدخل العادات يف البدع، أم ال؟ -

ح أن  العادات يف األصل ال تدخل يف البدع، إال  إذا كان فيها ج  ، فالبدعة تدخل من اجلانب ورج  انب تعب دي 

 التعبدي  يف العادة، ال من حيث كوهنا عادة.

 : "االبتداع: هل يدخل يف األمور العادي ة؟ أم خيتص  باألمور العبادي ة؟قال  

ا العبادي ة فال إشكال يف ة أم ال؟ أم  م يف حد  البدعة ما يقتيض اخلالف فيه: هل يدخل يف األمور العادي   قد تقد 

ا العادي ة فاقتىض النظر وقوع اخلالف فيها.. والصواب يف املسألة طريقة  ة الباب.. وأم  دخوله فيها، وهي عام 

ق املقصود يف الطريقتني.. فاحلاصل: أن  أكثر احلوادث التي أخب هبا  ِن، وتق  ي  أخرى، وهي جتمع شتات النظر 

ملسو هيلع هللا ىلص النبي  
ا تقع وتظهر وتنترش، (55) عة عىل مضاهاة الترشيع، لكن من جهة التعب د، ال من جهة أمور مبتد، من أهن 

 ، وهو الفرق بني املعصية التي هي بدعة، واملعصية التي هي ليست ببدعة. كوهنا عادي ة

، وأن  العادي ات: من حيث هي عادي ة: ال بدعة فيها، ومن حيث يتعب د هبا أو توضع وضع التعب د: تدخلها البدعة

نِي، وصار املذهبان مذهبًا واحدًا، وباهلل التوفيقوحصل بذلك ات فاق الق  .(56)"ول 

                                                                                                                                                                                                            
 .1/229، باب بدع، لسان العرب، ابن منظورينظر: ( 53)

 .1/43، )ت/مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة التوحيد( ( االعتصام، إبراهيم بن موسى اللخمي  الشاطبي  54)

ً عىل موضع الشاهد من كالمه. (55) ه السابق لطوهلا، مقترصا  يقصد أحاديث الفتن، واملعايص التي تنترش يف آخر الزمان، حذفتها من نص 

 .2/561، )ت: اهلاليل(، ينظر: االعتصام، الشاطبي( 56)
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 فهل التمثيل عادة أم عبادة؟. وهل فيه جانب تعب دي؟.

ال أحسب أحدًا من املسلمني يعتقد أن  التمثيل بحد  ذاته عبادة، فهو عادة حمضة، ومن يستخدم التمثيل يف  

عي أن  التمثيل قربة وعبادة!! بل هو عادة ووسيلة، نستخدمها يف الدعوة، وال يوجد عندنا متثيل  الدعوة: ال يد 

ُن التمثيل   م  ديني، نامرسه كطقس من العبادات والُقُربات مثل الرومان وغريهم!! غاية ما يف األمر أن نا ُنض 

هُ   ومواقف  تدعو إىل مكارم األخالق، وتعاليم اإلسالم، وتبني  سلبي ات خمالفة رشع اهلل، وتكر 
 حوارات 

يت إسالمي ة،  باألخالق الذميمة، مثل القصص والروايات اإلسالمي ة، فليس املقصود ا عبادة إسالمي ة! بل ُسم  أهن 

ا ال يلتفت إىل أحكام اإلسالم وآدابه  ً هلا عن غريها مم  تعبرياً عن مضموهنا امللتزم بتعاليم اإلسالم، ومتييزا

 مية بدعة!! بل هي وسيلة دعوي ة مفيدة.وتعاليمه، وال أحسب أحدًا يقول: الروايات اإلسال

 توقيفّية الوسائل الدعوية: -ب
 هذه املسألة )أقصد: توقيفي ة وسائل الدعوة( تنازع فيها طائفتان من العلامء املعارصين:

صاحب كتاب: احلجج القوي ة عىل أن  وسائل    (57)فذهبت طائفة )منهم الشيخ عبد السالم بن برجس

، أي ال جتوز الدعوة إال  بالوسائل التي استعملها رسول اهلل توقيفي ة"إىل أن  وسائل الدعوة  :(58)(الدعوة توقيفي ة

 ، فكل  خري يف اتباع منهجه، ولو كان خرياً الستخدمه، وكلُّ رش  يف ابتداع منهج جديد يف الدعوة.."ملسو هيلع هللا ىلص 

د بن صالح  اجتهادي ةوذهبت طائفة:"إىل أن  وسائل الدعوة   العثيمني(، ليست عىل )منهم الشيخ حمم 

ين، فكل   ق اإلصالح واالهتداء للمدعو  ه مناسبًا من الوسائل املباحة التي تق  اعي أن خيتار ما يرا لد 
التوقيف، فلِ

                                                           
ُجس: )( 57) ـه( الدكتور عبدالسالم بن برجس بن نارص آل عبدالكريم، أبوعبدالرمحن من بني متيم، باحث إسالمي 1425-ـه 1387ابن ُبر 

ئد املنتخب ات رشح أخرص املخترصات، سعودي،  أطروحة املاجستري بعنوان: )التوثيق بالعقود يف الفقه اإلسالمي(.أما الدكتوراه تقيقه لكتاب )الفوا

(، )احلجج ـه( باالشرتاك، وبعدها عني أستاذًا مساعدًا حتى وفاته يف حادث مروري، له: )إيقاف النبيل عىل حكم التمثيل1240بن جامع ت  لعثامن

توقيفية(، )معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة(، )مرشوعية هبة الثواب(. ]ينظر:  موقع طريق اإلسالم، وعدة مواقع القوية عىل أن وسائل الدعوة 

 أخرى[

اتية، عىل ( ينظر: احلجج القوي ة عىل أن  وسائل الدعوة توقيفي ة، عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم، كتاب إلكرتوين منشور عىل الشبكة املعلوم58)

 الشيخ عبد السالم وغريه من املواقع.موقع 
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يصح  للداعي أن يسلكه، من باب املصالح  -وهي إصالح العباد-أسلوب ووسيلة مباحة توصل إىل الغاية 

 ينه  عنها".املرسلة، التي مل يأمر هبا الرشع ومل 

 والرد  عىل القائلني: إن  وسائل الدعوة توقيفي ة من سبعة وجوه:

ل:  ة الوجه األ و  : )إن  وسائل الدعوة توقيفي ة( خلطوا بني العبادات الشعائري  كالصالة والزكاة -الذين قالوا

باملعنى  لدين، وإن كانت عبادةي ة أوامر افهذه توقيفي ة ال جيوز الزيادة فيها وال النقص، وبني بق -والصيام واحلج  

 .[56الذاريات: سورة ] {ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ}قال  تعاىل:  العام للعبادة، فكل  طاعة هلل عبادة:
ا الوسيلة فهي برشط أن تكون -مرتوكة لنا فطلب العلم )مثاًل(: أمر باملضمون، وهو تصيل العلم النافع، أم 

وقد ظهرت وسائل يف طلب العلم، مل تكن معروفة عند السلف الصالح، كاجلامعات، وأنظمة  -مباحة

 االمتحانات، والشهادات العلمي ة.. 

، العباداِت بدق ة متناهية،  ملسو هيلع هللا ىلص، جيد أن ه ملسو هيلع هللا ىلصاملتتب ع لسرية النبي   الوجه الثاين: م  كان يعل م الصحابة  الكرا

فق، خماطبة الناس بام يفقهون،..(بخالف و ة )احلكمة، الر   سائل الدعوة، حيث كان يكتفي بوضع املبادئ العام 

 [125النحل:سورة ] {ہ ھ ہ ہ ہ} اهلل تعاىل هبا: ليس من احلكمة ا لتي أ مرناأ الوجه الثالث:

 .جُي ِمُع املؤي ُد واملعاِرُض عىل بالغ تأثريه عىل املشاهد يالذ؟ استعامل التمثيل

ه ومضمونه، فهو وسيلة لنرش ما َيتويه، ومضمون التمثيل  الوجه الرابع: إن  التمثيل ال يقصد لذاته، بل ملحتوا

ت خدم للدعوة هو ما يرشد إليه الكتاب والسن ة، فنحن ال نتقرب بالتمثيل نفسه.  الذي ُيس 

 اإلباحة مس:الوجه اخلا
ِ
ِل واألفعاِل واألشياء حة للمعاين  ُ األصُل يف األقوا ة وسائل كثرية مؤث رة وموض  ، فث م 

ن يف كتب  امت واخلرائط والرسوم البياني ة، ومنها التمثيل، كل ها مدو  واألفكار، كالصور واألصوات واملجس 

ون أن  طريقة  التلقنِي )اخلطب  ئق التدريس، ويذكُر املختص  ًا النتباه طرا واملحارضات( هي أضعفها جذبًا وشد 

ءة القصة نفسها، فجعل وسائل الدعوة  ن يروي قصًة هادفة، أشد  تأثرياً من قرا املتعل م، فمشاهدة فلم  قصري  متق 

 والتعليم توقيفي ة تضييق لواسع، وقد جرت عادة املسلمني استعامل وسائل للتوضيح مبتكرة وخمتلفة دون نكري. 
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ٌء استخدمناها يف الدعوة أو يف أمر  من األمور الدنيوي ة، وال ُيعقل  السادس:الوجه  الوسيلة املباحُة مباحٌة، سوا

مًا إذا كانت الني ة فيها الدعوة لإلسالم ة أن   (59)أن تكون الوسيلُة مباحًة إذا خلت من الني ة الصاحلة، وحرا بحج 

 )وسائل الدعوة توقيفي ة(!.

الوسائل اإلعالمي ة املتوف رة يف زمانه، كاخلُطبة والرسائل والشعر.. وأخذه  ملسو هيلع هللا ىلصل النبي  استعام الوجه السابع:

ار، ونحن ال نقل دهم بيشء!( كام حدث يف  ملا ينفع من األمم األخرى، ومل يقل: )هذه الوسيلة يستعملها الكف 

حني بلغه خب األحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصغزوة األحزاب من استخدامه للخندق وهو وسيلة دفاع  فارسية، فإن  رسول اهلل 

هم، وشاورهم يف أمرهم: أيبز من املدينة أم يكون فيها، وَيارهبم عليها ويف  "ندب الناس، وأخبهم خب عدو 

ن ا علينا. باخلندق، وقال: ◙طرقها؟ فأشار سلامن  فنا اخليل خندق  ا كن ا بأرض فارس إذا ختو   يا رسول اهلل، إن 

، ووعدهم النرص، إذا هم صبوا  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة، وأمرهم رسول اهلل فأعجبهم ذلك، وأحب وا الثبات يف  باجلد 

، وأمرهم بالطاعة، ومل تكن العرب ختندق عليها"  .(60)واتقوا

التمثيل أحد األساليب : ختامًا نحن ال نقول: إن  التمثيل هو سبيل الدعوة الوحيد أو األفضل، بل نقول

ًا، التي ينبغي أن نستفيد منها  يف الدعوة. املؤث رة جد 

 وابط وسائل الدعوة ومنها التمثيل:ضثالثًا: 
 عدم خمالفتها لنصوص الرشع أو قواعده. -1

 أن يكون املقصود من الوسيلة مرشوعًا. -2

ي الوسيلة إىل املقصود املرشوع  -3  أو ظن ًا.قطعًا أن تؤد 

 أال  يرتت ب عىل األخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكب من مصلحتها. -4

ل ق  بالوسيلة وصٌف ممنوٌع رشعًا" أال   -5  .(61)يع 

                                                           
 ينظر: فتوى الشيخ سلامن بن فهد العودة، التمثيل واألناشيد، الفتوى منشورة عىل موقع اإلسالم اليوم، ومواقع أخرى. (59)

د بن يوسف الصاحلي الشامي، )وزارة األوقاف، املجلس (60) اإلسالمي ة، جلنة إحياء األعىل للشؤون  سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حمم 

 ،  4/514م( 1997ـه/1418الرتاث اإلسالمي، القاهرة، ت/إبراهيم الرتزي، عبد الكريم العزباوي 
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 ارالدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالُكّف
ار، ونحن مأمورون  خالصة قوهلم: التمثيل مل يكن عند املسلمني األوائل، ويعرف من تارخيه أن ه نشأ عند الكف 

 .(62)بمخالفتهم، وعدم تقليدهم

 ڀڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ } قال اهلل تعاىل:

 ڤٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ

  [69التوبة: سورة ] { ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ  ڤ ڤ ڤ
ڈ ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} :ملسو هيلع هللا ىلص وقال اهلل تعاىل لنبي ه

 يقتيض الباءة منهم يف مجيع األشياء. {ڇڍڍ ڇ ڇ }:فقوله ، [159األنعام: سورة ] {ژ ڑ ڑ

ار:  مناقشة كون التمثيل تشبُّهًا بالكف 

 تعريف التشبُّه: أواًل:
 .(63)له وجاراه يف العملتشب ه: بغريه ماث التشبُّه لغًة: مصدر

 من خصائصه التشب ه املمنوع رشعًا:
 
ن ُتُه يف يشء د مباي  ص   ويف غري ما خيتص  به قصدًا.مطلقًا،  هو حماكاة من ُتق 

ة، أو غري ذلك من أنامط سلوكهم التي   من عقائدهم أو عباداهتم أو عاداهتم املختص 
 
ار يف يشء فهو حماكاة الكف 

دون هبا دون غريهم، والتي عرفوا هبا وصارت شعارًا عليهمتكون من خصائصهم، والت ي يتفر 
(64). 

 التشبُّه بالكّفار: حكم ثانيًا:

                                                                                                                                                                                                            
"وسائل الدعوة ليست توقيفي ة،  وقال قبلها: ( ذكرها الدكتور )مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم( يف كتابه: )قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمي ة(61)

ا إن كانت من باب  ..لعباداتمن باب ا إال  إن كانت ق مصالح رشعي ة راجحة، ومل يرد يف النهي  العادات واملعامالتأم  فهي مرشوعة، ما دامت تق 

ا قربة يف ذاهتا، كالصالة والصيام، فينهى عن هذا االعتقاد". ]ينظر: قواعد الوسائل يف ا ، إال  إذا اعتقد املكل ف أهن  سالمي ة، لرشيعة اإلعنها نص  خاص 

 [.522م(، ص1999ـه/1420، 1د.مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم، )دار إشبيليا، ط

 31-27( ينظر: التمثيل، بكر عبد اهلل أبو زيد، 62)

 1/471( املعجم الوسيط، باب أشبه، 63)

 ه الرسمي، خالد بن عثامن السبت.ملحارضة مكتوبة ومنشورة يف موقعخالد بن عثامن السبت، اد.( ينظر: حمارضة بعنوان: )أحكام التشب ه(، 64)
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 مذهب احلنفي ة: -أ

د املشاهبة فيام فيه مصلحة ال تدخل يف النهي:  نص  احلنفي ُة عىل أن  جمر 

ين احلصكفي   قال الفقيه احلنفيُّ عالء الد 
يف هبم ال يكره يف كل  يشء، بل  صاحب الدر  املختار: "التشبه (65)

 .(66)"د به التشب هص  ق  املذموم وفيام يُ 

ق ابن عابدين مة املحق   عىل العبارة السابقة بقوله:   (67)عل ق العال 

"قوله: )التشب ه هبم ال يكره يف كل  يشء( فإن ا نأكل ونرشب كام يفعلون.. قال هشام: )رأيت عىل أيب يوسف  

ِ خمصوفني بمسام ا ذلك، نعل ني  ِره  ري، فقلُت: أترى هبذا احلديد بأسًا؟( قال: )ال(، قلُت: )سفيان وثور بن يزيد ك 

ا من لباس الرهبان( فقد ملسو هيلع هللا ىلص ألن  فيه تشب هًا بالرهبان(، فقال: )كان رسول اهلل  يلبس النعال التي هلا شعر، وإهن 

، فإن   األرض مم ا ال يمكن قطع املسافة البعيدة فيها  أشار إىل أن  صورة املشاهبة فيام تعل ق به صالح العباد ال يِّض 

 "(68)إال  هبذا النوع

 مذهب الشافعي ة: -ب

ح الشافعي ة بأن   فاملنترش من األشياء بحيث ال يعدُّ من خصائصهم حالل  األمر يعود للعادة واالنتشاررص 

: إن جرت ، قال اإلمام النووي   وغريه حرام ا التاج: فقالوا عادة النساء بلبسه، جاز،  يف الروضة: "وأم 

                                                           
في: ) (65) ك  ين احل ص  ء الد  ال  ني املعروف بعالء الدين احلصكفي نسبة إىل  م( حممد بن عل بن حممد 1677 - 1616ـه =  1088 - 1025ع  احِلص 

ر املختار يف رشح تنوير األبصار( فقه حنفي،  )إفاضة األنوار عىل أصول املنار( أصول )حصن كيفا( يف ديار بكر، مفتي احلنفية يف دمشق، من كتبه: )الد

 [6/294، ، األعالم للزركل778، معجم املطبوعات، 4/63فقه، ]ينظر: خالصة األثر، 

د أمني بن عمر الشهري بابن عابدين،( حاشية )رد  املختار عىل الدر  املختا66) د  ر رشح تنوير األبصار(، حمم  )ت/عادل أمحد عبد اجلواد، عل حمم 

ض، دار عامل الكتب، الرياض، ط  2/384م( 2003ـه/1423، 1معو 

الدمشقي، املعروف بابن عابدين، إمام احلنفية يف  م( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 1836 - 1784ـه =  1252 - 1198( ابُن عابِِدي ن: )67)

أصول  (  ويعرف بحاشية ابن عابدين، )نسامت األسحار عىل رشح املنار(عرصه،  وخامتة املحققني يف املذهب، من كتبه: )رد املحتار عىل الدر املختار

ئد البهية 3/73فقه، ]ينظر: معجم املؤلفني   [6/42، ، األعالم للزركل171، الفوا

 2/384، ( حاشية ابن عابدين68)
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وإال  فهو لباس عظامء الفرس، فيحرم، وكأن معنى هذا، أن ه خيتلف بعادة أهل النواحي، فحيث جرت عادة 

 .(69)النساء بلبسه، جاز، وحيث مل جتِر، ال جيوز"

ِة  ُُمع  م  اجل  و  ن ٌس إىِل  الن اِس ي  : "ن ظ ر  أ  ن  ق ال  ا ر  ن  أ يِب ِعم  ُوُد وروى البخاري  ع  ة  هي  اع  ُم  الس  أ هن  : )ك  ال  ق  ًة ف  ي الِس  أ ى ط  ف ر 

") ي ب   خ 
(70) 

وأيب نعيم  يف الفتح قائاًل: "قوله )فرأى طيالسة( أي عليهم، ويف رواية.. عند ابن خزيمةعل ق عليه ابن حجر

أن  أنسًا قال: )ما شب هت الناس اليوم يف املسجد وكثرة الطيالسة إال  بيهود خيب(، والذي يظهر: أن  هيود خيب 

ال ُيكثرون منها، فلام قدم  كانوا ُيكثرون من لبس الطيالسة، وكان غريهم من الناس الذين شاهدهم أنس 

 ". (71)كثرون من لبس الطيالسة، فشب ههم بيهود خيب، وال يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسةالبرصة رآهم ي

ن  مل جيز التقن ع إال  حلاجة: " وقال ابن حجر ة يف موضع  آخر يف معرض مناقشة م  وإن ام يصلح االستدالل بقص 

، يف الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك يف هذه األزمنة فصار داخاًل يف عموم املباحاليهود 

وقد ذكره ابن عبد السالم يف أمثلة البدعة املباحة، وقد يصري من شعائر قوم، فيصري تركه من اإلخالل 

 .شار والعرفاملسألة عائدٌة إىل االنتأن   ، فيظهر من كالم ابن حجر  (72)باملروءة"

م  وذكر ابن حجر ُسوُل اهلليف بلوغ املرا : ق ال  ر  ر  ق ال  م  ف ُهو  ِمن ُهم  م  »: ملسو هيلع هللا ىلصحديث  اب ِن ُعم  و  ب ه  بِق  ثم   (73)«ن  ت ش 

ار أو  اق كان منهم، أو بالكف  عل ق عليه شارحه الصنعاين  يف سبل السالم: "واحلديث دال  عىل أن  من تشب ه بالفس 

ون به، من ملبوس أو مركوب أو هيئة، ق ، املبتدعة يف أي  يشء مما خيتص  ار يف زي  واعتقد أن الوا فإذا تشب ه بالكف 

                                                           
ض، عامل( روضة الطالبني، اإلمام َييى بن رش69) د معو  ، )ت/عادل أمحد عبد املوجود، عل حمم  ، 1الكتب، السعودي ة، ط ف النووي 

 .2/125 م(،2003ـه/1423

 .5/134، كتاب املغازي، باب غزوة خيب، 4208، برقم الُبخاري   (70)

 7/475، الين  العسق فتح الباري، ابن حجر( 71)

 10/275، العسقالين   ( فتح الباري، ابن حجر72)

، 10/271بسند حسن دأبو داوأخرجه  يف الفتح: ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 73)

حه  أبو داودوقال يف بلوغ املرام: أخرجه  حه األلباين  يف اإلرواء برقم  ،ابن ِحب انوصح  ، وقال يف سلسلة األحاديث الضعيفة 5/109، 1269وصح 

 14/24 حسن صحيح،واملوضوعة وهو حديث 
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، وهو ظاهر احلديث، (74)، فإن مل يعتقد: ففيه خالف بني الفقهاء، منهم من قال: يكفريكون بذلك مثله: كفر

 .(75)ومنهم من قال: ال يكفر، ولكن يؤد ب"

 :مذهب احلنابلة -ج

ار يف اللباس الذي  ذهب احلنابلة ، قال البهويت  هو شعار هلمإىل حرمة التشب ه بالكف 
ا صارت العاممة (76) : ")ومل 

ء  ء والزرقاء واحلمرا ُرم  عىل املسلم لبسها(..الصفرا ا  ..(77)اكالذي اعتاده اليهود ببلدن من شعارهم ح  )وإن تزي 

( حلديث:  ُرم  )ومل يكفر( بذلك كسائر املعايص واخلب  ..(78)«بقوم فهو منهمن تشب ه م»هبا مسلم.. ح 

 .(79)للت نفري"

يف  ذكٌي  وهلم استدالٌل  عناما كان خمالفًا لرشم عنده أن املنهي   عىل نصًا هلم يدل   وجدُت مذهب املالكي ة:  -د

ُسوُل فذلك:    ر 
ِ
ب   هن  ى إن ام   ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  ر  ع  ب ُهوا  أ ن   ال  ت ش  مِ  ي  ج     بِال ع 

مل  أ ِت  و  ن هُ  ي  ًدا هن  ى أ  ف  ِدُموا  و  ي هِ  ق  ل  اِجمِ  ُوُفودِ  ِمن   ع  ع 
 األ  

ن ت ِقُلوا  أ ن   ن   ي  ِم   ع  ر   ِزي   إىل   ِزهي  ع  دُ  ِب،ال  ا ُر  امل  ا و  ِي  هِب ذ  بُّهُ  الن ه  مِ  الت ش  ُلوهُ  فِيام   بِال ع ج  ىل   ف ع  ِف  ع  ت ىض   ِخال  ِعن ا، ُمق  ا رش   أ م  ا و   م 

ُلوهُ  ىل   ف ع  ف ِق  ع  ِب، و  جي اِب، أ و   الن د  ِ ةِ  أ و   اإل  ب اح  ِ ِعن ا يِف  اإل  كُ  ف ال   رش   لِ  ُيرت   ج 
اطِيِهم   أِل  ع   ِإن  ف   ،إي اهُ  ت ع  ى ال   الرش   ن ه  ن   ي   ع 

                                                           
الذي هو شعار هلم به يتميزون عن -أن التشبه بالكفار يف اللباس ذهب احلنفية عىل الصحيح، واملالكية عىل املذهب، ومجهور الشافعية إىل: (74)

ً، أي يف أحكام الدنيا، إال إذا فعله لِّضورة أو حاجة. ]ينظر: االختيار،  -املسلمني ، تفة 2/278، وجواهر اإلكليل، 4/150َيكم بكفر فاعله ظاهرا

ً، إال أن يعتقد معتقدهم؛  [ ويرى بعض احلنفية والن ووي الشافعي9/91املحتاج،  واحلنابلة: أن من تشب ه بالكافر يف امللبوس اخلاص به ال يعتب كافرا

د بلسانه مصدق بجنانه وألنه معصية كسائر املعايص.]ينظر: الفتاوى البزازية،  اف القناع، 6/332ألنه موح  ، روضة الطالبني، 3/128، كش 

10/69] 

، )مكتبة املعارف، الرياض، ط75) د بن إسامعيل الصنعاين   .4/512م(، 2006ـه/1427 ،1( سبل السالم رشح بلوغ املرام، حمم 

بمرص يف عرصه، من كتبه: )الروض املربع  احلنبل، شيخ احلنابلة م( منصور بن يونس البهويت 1641 -1591ـه =  1051-1000الُبُهويت: )( 76)

، ، األعالم الزركل4/426، خالصة األثر، 3/920رشح زاد املستقنع املخترص من املقنع(، )كشاف القناع عن متن اإلقناع( ]ينظر: معجم املؤلفني، 

7/307] 

 مرتبٌط بالعرف بحسب الزمان واملكان. ( فاحلكم77)

 ( سبق منذ قليل خترجيه.78)

، )عامل الكتب، ط (79) د أمني الضن اوي  1997ـه/1417، 1كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت  ( م، ت/حمم 

2/444. 
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بُّهِ  ن   الت ش  ُل  بِم  ع  ف  ا ي  هُ  أ ِذن   م  ق د  ، ِفيهِ  ل  الٌِك  ق ال   و  ت  : امل  ظ ال   يِف  م  ي س  ل ِف  لِب اسِ  ِمن   ل  ب اح   ، الس  أ  ا و  ه  هن  ا:  ق ال   لِب اس 
 ت ِقي أِل 

دِ  ِمن   ال ب  
(80). 

 ثالثًا: اخلالصة والّترجيح: 

 ستعراض أقوال الفقهاء يمكننا القول: بعد ا

 ما يفعله الكفار ثالثة أصناف:

 ال جيوز أن نشاهبهم هبا بحال من األحوال. وهذه: األمور الديني ة -أ

 ن:قسام وهي األمور العادي ة -ب

ل: األمور التي هي بمثابة الش    عار هلم، يفعلوهنا دون غريهم، وهي من خصائصهم يف العاداتالقسم األ و 

ة ال جيوز أن نتشب ه هبم فيها.هذا أمر َيرم حماكاهتم فيه، ف..واألزياء  ، ومن البدهي أن األمور الضار 

فاألصل فيها اإلباحة، وجيوز للناس أن يفعلوها،  التي ليست من خصائصهم القسم الثاين: العادات األخرى

  .(81) ليس من خصائصهم، وعىل أن يكون ذلك فيامأال  يكون ذلك بقصد حماكاة الكافرلكن برشط 

ار ال نفعله، ألن نا منهي ون عن األمور التي هي من عباداهتم  فمن اخلطأ القول: كلُّ يشء أصله من عند الكف 

 ً ورموزهم الديني ة، أو من العادات التي ال منفعة منها بخاصة، وعندنا بدهلا، كبعض أنواع األلبسة التي تعد  رمزا

ا حفر اخلندق عن ملسو هيلع هللا ىلص الصناعات، والعلوم النافعة، فهذه نأخذها كام أخذ النبي  هلم وال يلبسها سواهم، أم 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ } ، وهي طريقة يف اجلهاد والقتال داخلة تت قوله تعاىل:(82)الفرس

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ

 .[60األنفال:سورة ] { ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ

                                                           
، 1)دار الكتب العلمية،ط ـه(،897بد اهلل املواق املالكي، )ت:حممد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو ع ( التاج واإلكليل ملخترص خليل،80)

 1/390م(، 1994-ـه1416

 ( ينظر: حمارضة حكم التشب ه، خالد بن عثامن السبت.81)

 ( كام مر  يف الوجه السابع، يف الرد  عىل القائلني بأن  التمثيل بدعة.82)
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ًا داخلة تت قوله تعاىل: الة جد  ا طريقة فع   ہ ہ ہ} والتمثيل طريقة لنرش األفكار واملعتقدات.. بل إهن 

فمن احلكمة استخدام التمثيل يف الدعوة لألخالق والفضيلة، وبقي ة تعاليم  [125النحل:سورة ] {ھ ہ

 اإلسالم.

ثم لو سل منا بأن  التمثيل  تشب ٌه يف أصله، فقد ذاع وانترش حت ى مل يعد من عاداهتم وال من خصائصهم، وقد 

والتمي ز عنهم،  ة النهي عدم املشاهبة،نص  العلامء عىل عدم احلرمة عند االنتشار وعدم اختصاصهم به، ألن  عل  

 وقد زال باالنتشار متي ُزهم بذلك.

 الدليل الرابع: التمثيل غيبة
ء بالقول أو الفعل، ولألحياء واألموات، وذلك يف متثيل الشخصي ات   مة سوا التمثيل يشتمل عىل الغيبة املحر 

 احلقيقي ة املعروفة، وقد ورد النهي عن التقليد واملحاكاة.

 :الفعلية والقولية الغيبة حتريمة أدّلاًل: أو

 ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ  پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } يقول اهلل تعاىل: -1 

 .[12احلجرات:سورة ] {ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ

 .(83)«وماله هرُض وعِ  هدمُ  حرام، املسلم عىل املسلم لُّ ك» ل:قاملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل  عن أيب هريرة  -2

: اهلل ورسوله أعلم. قال: ذِ أ»قال: ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل أن  ر عن أيب هريرة  -3  ك  رُ ك  تدرون ما الغيبة؟ قالوا

أخاك بام يكره. قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: إن  كان فيه ما تقول، فقد اغتبت ه، وإن مل يكن فيه، فقد 

«هب  ت ه
 (84). 

:  قالت:▲  نني عائشةعن أم  املؤم -4 ال  ق  انًا ف  ُه إِن س  ي ُت ل  ك  ا  ا ُأِحبُّ م  »ح  ذ  أ ن  يِل ك  انًا و  ي ُت إِن س  ك  أ ين  ح 

ا  ذ  ك   . (85)«و 

                                                           
 4/1986يم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ، كتاب الب  والصلة واآلداب، باب تر2564، برقمُمسلِم (83)

 .1042، كتاب: الب  والصلة واآلداب، باب: تريم الغيبة، ص2589، برقمُمسلِم( 84)
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اة"قال ابن األثري اك  ُل يف القبيح املُح  م  ت ع  ل ت مثل ِفعله، يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما ُيس  : "أي فع 
(86) . 

والتمثيل حماكاة، واملحاكاة: تقليد شخص آلخر يف حركاته وسكناته، ووجه احلرمة أن  املمثل َياكي شخصًا 

قعة للمشاهدين كام هي.يف معايبه اخل ل قية أو اخلُُلقي  ة، ليبز الوا

لهقال ابن منظور  له، أ و ُقل ُت مثل ق و  ي ُته: ف عل ُت مثل ِفع  ي ت فالنًا وحاك  ًء مل ُأجاوزه، ويف احلديث:  : "حك  سوا

ي ت إنسانًا وأ ن  يل كذا وكذام» ك  ين أ ين  ح  اه، وأ كثر ما يستعمل يف  «ا رس   اه وحاك  ك  أ ي فعلت مثل فعله، يقال: ح 

 . (87)القبيح املُحاكاُة"

مة: "ومن ذلك املحاكاة، بأن يميش متعارجًا، أو مطأطئًا، أو غري يف الغيبة ا وقال اإلمام النووي    ملحر 

م بال خالف"  .(88)ذلك من اهليئات، مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل  ذلك حرا

ر مساوئ املوتى، عن  -5 ُسبُّوا  »: ملسو هيلع هللا ىلص   قالت: قال النبيُّ  ▲   عائشة  أم  املؤمنني  ورود النهي عن ِذك  ال ت 

ُموا األ  م   ا ق د  ا إِىل  م  و  ُم  ق د  أ ف ض  ات  ف ِإهن   .(89)«و 

 :(التمثيل غيبة) :ثانيًا: مناقشة أدّلة القائلني
ل والثاين والثالث:  مناقشة الدليل األ و 

ة كل ها تدل  عىل حرمة غيبة املسلم، وإن  كان ما يقوله املغتاب يف حق  من يغتابه حقيقة وواقعًا، كام  هذه األدل 

ح به يف الدليل الثالث:   . «يل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: إن  كان فيه ما تقول، فقد اغتبت هق»رُص 

                                                                                                                                                                                                            
ِمذي  ، و4/269، كتاب األدب، باب يف الغيبة، 4875، برقم أبو داود، و41/501، 25050برقم أمحد( أخرجه اإلمام 85) ، كتاب 2502، برقمالرت  

ِمذي  و أمحد، 4/660صفة القيامة، باب تريم الغيبة،  ي ت أحدًا((، قال  الرت   ك  ِمذي  بلفظ: ))ح  حه: هذا حديث حسن صحيح، كام الرت   عبد القادر  صح 

 وشعيب األرنؤوط يف تقيق مسند اإلمام أمحد.  4/448ق جامع األصولاألرنؤوط يف تقي

ين أبو السعادات86) د اجلزري )ابن األثري ( النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الد  ، املبارك بن حمم  (، باب )حكي(، )دار إحياء الرتاث العريب 

( 1979ـه/1399بريوت،  د الطناحي  ، حممود حمم   . 1/421م، ت/طاهر أمحد الزاوي 

 2/954، باب حكي، ( لسان العرب، ابن منظور87)

ين أبو زكري ا َييى بن رشف 88) ة ( األذكار، حمي الد  ت تتعل ق بحد  الغيبة، )مكتبة نزار مصطفى الباز، مك  ، كتاب حفظ اللسان، باب بيان مهام  النووي 

مة، ط  .408م( ص1997ـه/1417، 1املكر 

اِت،1393، برقمالُبخاري  ( 89) و  ب  األ  م  ى ِمن  س  ا ُين ه   .2/104، كتاب اجلنائز، باب م 
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ة الثالثة األوىل عىل تريم الغيبة، بل ذكر العلامء الغيبةو ضمن كبائر الذنوب املنهي   نحن نسل م بداللة األدل 

مة، لكن  العلامء ذكروا حاالت  ، لكن  حمل  النقاش(90)عنها مة، ألن  الغيبة يف أصلها حمر  هو كون التمثيل غيبة حمر 

هُ  مستثناة من التحريم، رغم كوهنا ينطبق عليها تعريف الغيبة: ر  ك  ا ذ  تِي اًبا إذ  ُه اغ  ت اب  ُهو   اغ  ُعُيوِب و  ُه ِمن  ال  ر  باِم  ي ك 

ِغيب ُة يِف هُب ت   ُهو  ال  ان  ب اِطاًل ف  ِإن  ك  ِغيب ُة ف  ُم ال  ااِلس  ، و  قٌّ ح 
 "ذكرك أخاك بام يكره" ، كام ذكر احلديث الرشيف:(91)

ُأ بتحريمها، ح عىل املفسدة التي تُ من الغيبة، ألن  املصلحة يف إباحتها ترج   حيث أجاز الفقهاء تلك احلاالت ر  د 

:")باُب بياِن ما يباح من الغيبة(: من حاالت الغيبة اجلائزة: غيبة املجاهر باملعصية، يقول اإلمام النووي   

ا  مة، فإهن  ، ال يمكن ُتباح يف أحوال  للمصلحةاعلم أن  الغيبة وإن كانت حمر  ُز هلا غرض صحيح رشعي  ، واملجو 

ً بفِ الوصول إليه إال  هبا، وهو أحد س  .(92)دعته"سقه أو بِ ت ة أسباب... اخلامس: أن يكون جماهرا

هم تذكرها كتب التاريخ والرتاجم  ُ ثم إن  الشخصي ات التي مُت ث ل هي الشخصيات املشهورة، وهؤالء ِسري 

ز التمثيل، فمث ل نا أدوار  املشهورين ب بط الرشعي ة جلوا نا الصدق  وبقي ة  الضوا ي  اخلري ليقتدي هبم واألعالم، فإذا تر 

، ليحذرهم الناُس وَيذروا كتب   ، هم وأفكار  هم ومبادئ  الناس، أو املشهورين بالرش  هم، أو لنمي ز  بني اخلري والرش 

مة؟ إن  كان اجلواب: )نعم هذه غيبة حمرمة(؛  له وأفعاله، هل يف ذلك غيبة حمر  ل ط  بني اخلري والرش  يف أقوا فيمن خ 

مة، و نقول: فكتُب التاريِخ  مل يقل هبذا أحد  -بحسب اطالعي-واألعالِم واجلرِح والتعديِل طافحٌة بالغيبة املحر 

 .الراسخني من العلامء

فإن كان يف ِذكر هذه العيوب يف كتب التاريخ مصلحٌة، يف أخذ العبة واحلذر وكشف احلقيقة، ففي التمثيل 

ره -يف كتب التاريخ فإذا جاز ِذكر اخلب نرٌش لتلك املصلحة عىل أكب نطاق،  بط  إباحِة ِذك  بأن استوىف اخلُب ضوا

ه ِ  واهلل أعلم. فيجوز متثيله -ونرش 

 مناقشة الدليل الرابع:

ا أحاديث النهي عن املحاكاة: فاملقصود املحاكاة عىل وجه االنتقاص، ال أي  حماكاة.   أم 

                                                           
ا ِرًضا و  اهليتمي   ( ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر، ابن حجر90) ي ه  ل  ُكوُت ع  السُّ ِغيب ُة و  : ال 

ِ
ت ني  ائ 
ِ د  امل  ب ُعون  ب ع  األ  ر  ُة و  الت اِسع  ُة الث اِمن ُة و  برِي  ك  .، ال  ِريًرا ق   ت 

 2/458: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، الفيومي، ( ينظر91)

، كتاب حفظ اللسان، باُب بياِن ما يباح من الغيبة، ص92)  .410( األذكار، اإلمام النووي 
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أي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل  (94)«ا أحب أين  حكيت إنساناً م»يف رشح هذا احلديث:  (93)قال املناوي  

 قوله منقصًا له.. وأكثر ما تستعمل املحاكاة يف القبيح..

ذلك، فهي مجلة حالي ة )وأن  يل كذا وكذا( أي: لو ُأعطيت كذا وكذا من الدنيا، أي شيئًا كثرياً منها، بسبب 

 .(95")واردة عىل الت عميم واملبالغة

ك  مة: "وضابطه: كل  ما أفهمت  به غري  فهو غيبة  نقصان  مسلم  قال اإلمام النووي    يف الغيبة املحر 

مة، ومن ذلك املحاكاة، بأن يميش متعارجًا، أو مطأطئًا، أو غري ذلك من اهليئات،  مريدًا حكاية هيئة من حمر 

م بال خالف"ه بذلكينتقص  .(96)، فكل  ذلك حرا

ا التمثيل يف أصله ال يقصد به االنتقاص بل ن     احلال كام هي.  ُل ق  أم 

 مناقشة الدليل اخلامس:

ُموا ال» :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ▲ حديث عائشة  ا ق د  ا إِىل  م  و  ُم  ق د  أ ف ض  ِإهن  ات  ف  و  ُسبُّوا األ  م  قال فيه اإلمام  (97)« ت 

، واسُتدل  به عىل منع سب  األموات مطلقًا، وقد :   ابن حجر  "أي: وصلوا إىل ما عملوا من خري أو رش 

م أن  عمومه خمصوٌص، وأصح  ما قيل يف ذلك:  اق جيوز ذكر مساوهيم، للتحذير تقد  ار والُفس  إن  أموات الكف 

تاً منهم، والت    .(98)"نفري عنهم، وقد أمجع العلامء عىل جواز جرح املجروحني، من الرواة أحياء وأموا

                                                           
غ القاهري الشافعي م( حممد عبد الرؤوف احلدادي ثم املناوي 1622 - 1545ـه =  1031 - 952املُن اِوي: ) (93) ، زين الدين، من كبار العلامء تفر 

، األعالم 184، الرسالة املستطرفة، 2/2للتصنيف، من كتبه: )فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري(، )كنوز احلقائق(، ]ينظر: فهرس الفهارس، 

 [6/204، للزركل

ِمذي  ، 41/500، وقال حمققوه: إسناده صحيح عىل رشط مسلم، 25050، أمحد( 94) ، 4/660، كتاب صفة القيامة، باب تريم الغيبة، 2503، الرت  

مِ وقال   .4/420، كتاب األدب، باب يف الغيبة، 4875، أبو داود، وحسن صحيح: هذا حديث ذي  الرت  

، برقم 95)  .5/411م(، 1972ـه/1391، 2، )دار املعرفة، بريوت، ط7786( فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي 

ت تتعل ق بحد  الغيبة، ص( األ96) ، كتاب حفظ اللسان، باب بيان مهام   .408ذكار، اإلمام النووي 

اِت، 1393، برقمالُبخاري  ( 97) و  ب  األ  م  ى ِمن  س  ا ُين ه   .2/104، كتاب اجلنائز، باب م 

 3/259، لعسقالين  ا ( فتح الباري، ابن حجر98)
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ب البخاري    ب  األ  م   وهلذا بو  ى ِمن  س  ا ُين ه  ر املوتى( ثم  بعد )ب اب م  اِت( هذا الباب )باب ِذكر رشا و 

ر  أبا هلب وما وقع منه ونزول سورة املسد ك  ذ 
(99). 

ِري ًتا ذ  و  ُموُتون  م  ُهم  ي  ٌض و  ر  ق ع  هِب ا م  ق د  و  ت ي ُت امل  ِدين ة  و  " أ  ِد ق ال  و  س 
ن  أ يِب األ   ُت إِىل  ومن ذلك ما جاء ع  ل س  ًعا، ف ج 

ر   ر  ◙ُعم  . ثم  ُمر  ، ف م  ب ت  ج  : و  ال  ق  ا، ف  ً ري  ُأث نِي  خ  ى ف  ر  . ثم  ُمر  بُِأخ  ب ت  ج  ُر: و  ال  ُعم  ق  ا، ف  ً ري  ُأث نِي  خ  ٌة ف   ت  ِجن از 

ام   : ُقل ُت ك  ؟. ق ال  ِمننِي  ُؤ  ا أ ِمري  امل  ب ت  ي  ج  ا و  م  ُقل ُت: و  . ف  ب ت  ج  : و  ال  ق  ، ف  ا ًّ ُأث نِي  رش  يُّام  أ  »: ملسو هيلع هللا ىلص ال  الن بِيُّ  ق  بِالث الِث ِة ف 

ل ُه اهلل اجل  ن ة   خ  ري   أ د  ٌة بِخ  ب ع  ُه أ ر  ِهد  ل  م  ش 
لِ ُه «ُمس  ل  أ    ن س 

ن اِن. ثم  مل  اث  : و  ن اِن؟. ق ال  اث  ٌة، ُقل ُت: و  ث  ث ال  : و  ٌة؟ ق ال  ث  ث ال  ن ا: و  . ُقل 

ِحِد" ا و  ِن ال  هم  علم أن ه يستثنىنوهبذا  .(100)ع  ذكر أهل الضاللة والبدع، السي ام الذين تركوا يف املسلمني شـر 

، وأعوان الطغيان، فهؤالء يذكرون بسوء أعامهلم بعد موهتم، لتحقيق مصلحة  وضالالهتـم، من رؤوس الرش 

فاهتم  يذكرون التحذير والتنفري من أفعاهلم املخزية، وأفكارهم املسمومة، وهلذا مل يزل علامء املسلمني يف مؤل 

 مشحونة بذلك. رؤوس أهل الضالل بالـسوء، وكتب العلامء

 الدليل اخلامس: التمثيل هلٌو ُمَحرَّم
م حيث قال هؤالء: إن  التمثيل من اللهو املحر 
(101). 

م؟ سنبدأ بتعريف ع يف مناقشة هذا وسأتوس   الل هو، ثم  سنذكر حكمه بالتفصيل، ثم  نرى: هل التمثيل هل  ٌو حمر 

طن الن اس قد تباينوا يف موقفهم من الل هالدليل؛ أل ، واملشكلة أن  من ينهى عن و، فمنهم من أفرط و منهم من فر 

ين من الل هو؟ هذا ما سيظهر معنا  ين! فام موقف الد  من خالل مناقشة هذا  -إن شاء اهلل-الل هو ينتسب للد 

ليل.  الد 

 أّواًل: تعريف اللهو:
 نشغال.الل عب واال اللهو يف الل غة: -1

                                                           
ر املوتى، الُبخاري  ( 99)  2/104، كتاب اجلنائز، باب ذكر رشا

 .2/97اب ثناء الناس عىل امليت ، ،كتاب اجلنائز ، ب1368، الُبخاري  ( 100)

، ص101)  .9( ينظر: إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل، أمحد بن الصديق الغامري 
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ُو: الل ِعُب. يقال: هلوُت باليشء، ألهو به :" يقول ابن منظور .. والل ه  ِعب ت  به، وشغل ك  ت  به، ول  الل هو: ما هل  و 

ي ُت به: إذا لعبُت به، وتشاغلُت، وغفلُت به عن غريه" ً، وتله   .(102)هلوا

ا الل عب يف الل غة: "ضد  اجلِ  "أم  ن  عمل عماًل ال جيدي عليه نفعًا: إن ام أنت  العٌب (103)د  ، ويقال لكل  م 
(104). 

 اللهو يف االصطالح: -2

ُذ بِِه  ت ل ذ  ا ي  : ُكل  م  ُهو  الِِب، و  غ  ِوي  يِف ال  ن ى اللُّغ  ِن امل  ع   لل هو ع 
ِ
اء ه  ُفق  ُل ال  ام  تِع  ُرُج اس  ِهيِه ثم  ال  خي   ُيل  اُن ف  اإِلن س 

ن   يِض ي   .(105)ق 

 ثانيًا: حكم اللهو:
م، وال تكون   قبل الرشوع يف حكم اللهو، ال بد  من ترير حمل  اخلالف، وهو الل هو الذي ال يشتمل عىل حمر 

مة.   وسيلة الل هو حمر 

دت أقوال الفقهاء يف حكم اللهو حت ى شملت األحكام التكليفية اخلمسة:   تعد 

ة عىل بعض األنواع، كالر   إن ام نظروا القائلون بفرض الكفاية: ة احلاض  باحة، وقصدوا ق والس  ب  مي والس  إىل األدل 

التدريب عىل أدوات اجلهاد من سبق ورمي..، وبام أن ه ال بد  للمسلمني مم ن يقوم بواجب اجلهاد، ويتقن وسائله، 

 ط عن الباقني.فحكموا عىل التدرب عىل وسائل اجلهاد بالفرضي ة الكفائي ة التي إن قام به بعضهم سق

ة  والقائلون باالستحباب: يقرتبون يف فهمهم من القائلني بفرض الكفاية لبعض األنواع، لكن هم محلوا األدل 

 عىل االستحباب.

ة التي تذم  اللهو واللعب يف ظاهرها، وفهموا منها تريم والقائلون بالتحريم ني ة والنبوي  ة القرآ : نظروا يف األدل 

فات املسلم أن يكون هلا معنى كل  ما يلهي، ويشغل  املسلم عن واجباته، آخذين باحلسبان أن  األصل يف ترص 

                                                           
 1/9272، ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور102)

: ص 103)  .172( القاموس املحيط، الفريوز آبادي 

 .1/739: ( لسان العرب، ابن منظور104)

(105 ، ، )دار الكتاب  4/744، والرشح الصغري، 5/253، وحاشية ابن عابدين 1/456( قواعد الفقه للبكتي  د اجلرجاين  والتعريفات، عل بن حمم 

، بريوت، ط ( ص: 1405، 1العريب   248ـه، ت/إبراهيم األبياري 
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خ هذا الفهم عندهم  معتب، فكل  هلو أو لعب عندهم األصل فيه التحريم، إال  ما عاد بالنفع والفائدة، ومم ا رس 

 والفائدة.  بعض األمور التي تظهر فيها املنفعة تذم  اللهو  مستثنيةً بعض األحاديث التي 

م محلوا النهي عىل الكراهة وليس عىل والقائلون بالكراهة : يقرتبون يف فهمهم من القائلني بالتحريم، إال  أهن 

ة التي ةالتحريم، ولعل  القرينة التي رصفت النهي عندهم من التحريم إىل الكراه ة التي أباحت واألدل  ، األدل 

عت عىل اللعب املفيد، فام كان مف ، وما ليس كذلك فال يصل إىل التحريم، دعت وشج  يدًا فهو مطلوب مستحب 

 وإن ام يقف عند الكراهة.

ة التي تبيح اللعب بمقدار املنفعة  والقائلون باإلباحة:  نظروا إىل األصل يف األشياء، باإلضافة إىل وفرة األدل 

ً عىل  والفائدة، مع االنتباه إىل أن  أي  هلو أو لعب ال يمكن أن خيلو من فائدة ونفع، ولو كان هذا النفع مقترصا

ا فيه والرتويح عن الن  الرت   مت اللهو واللعب، عىل أهن  ة التي حر  فس، وجتديد نشاطها، وهؤالء نظروا إىل األدل 

مت اإلرساف يف ذلك، بأن جيعل املسلم من اللهو واللعب غايته، بحيث يثنيه ذلك عن أداء واجباته الديني ة  حر 

  والدنيوي ة.

ة واملناقشة ثم  الرتجيح، ل تهم، العتامد نستعرض األقوال اخلمسة مع ذكر األدل  ع بأدل  ولنبدأ باإلباحة وسأتوس 

ة اإلباحة.  مناقشة بقي ة األقوال عىل أدل 

  :القول اأَلّول: األصل يف اللعب اإلباحة
والشوكاين   (107)املباركفوري  و (106)العيني :وقال به مجاعة من الفقهاء منهم

يل  ( 108) والغزا
 وابن قدامة (109) 

 .(110)وال شغاًل عن فرض فاألصل إباحته"احلنبل  يف مغنيه حيث قال: "سائر اللعب إذا مل يتضمن رضرًا 

                                                           
(106 ، ني لل هو.، وس22/273( ينظر: عمدة القاري، العيني   يأيت كالمه عند مناقشة أدلة املحرم 

ي ني: )و مة، من كبار  م( حممود بن أمحد، أبو حممد، بدر الدين العيني1451-1361ـه= 855 -762الع  خ، عال  )نسبة إىل عينتاب يف حلب( احلنفي، مؤر 

ثني، ويل يف القاهرة احلسبة وقضاء احلنفية، (، ]ينظر: الضوء الالمع (، )البناية يف رشح اهلدايةالُبخاري  من كتبه: )عمدة القاري يف رشح  املحد 

 [7/163، ، األعالم للزركل10/131

(107 ، ، املباركفوري  ني لل هو.5/219( ينظر: تفة األحوذي   ، وسيأيت كالمه عند مناقشة أدلة املحرم 
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  أدّلة القائلني باإلباحة:
ة تبيح الل  وردت أدل ة كثرية تبي ة، كام وردت أدل ة عام  ة، أو ألعاب خاص  ويح هو للرت  ح اللهو يف مناسبات خاص 

 فس، باإلضافة إىل اإلباحة األصلية.عن الن  

ة إمجالي ة: ة التفصيلية إىل ست ة أدل   ويمكن تصنيف تلك األدل 

ل: أحاديث إباحة اللهو يف األفراح )األعراس والعيد(.  الدليل األ و 

 لثاين:أحاديث إباحة اللهو مع األهل. الدليل ا

 الدليل الثالث: أحاديث التشجيع عىل الرماية.

 الدليل الرابع: أحاديث إباحة اللهو بالسباق.

 الدليل اخلامس: قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة.

 الدليل السادس: مرشوعي ة الرتويح عن النفس.

 .╚ والصحابةملسو هيلع هللا ىلص ورود الل هو واملزاح عن النبي  الدليل السابع: 

 الدليل اأَلّول: أحاديث إباحة اللهو يف األفراح )األعراس والعيد(.
 أواًل: إباحة اللهو يف األعراس:

ة   اِئش  ن  ع   ▲ ع 
ِ
بِيُّ اهلل ال  ن  اِر ف ق  ُجل  ِمن  األ  ن ص  ًة إىِل  ر  أ  ر  ف ت  ام  ُكم  هل  ٌو؟ ف ِإن   :ملسو هيلع هللا ىلصأ هن  ا ز  ع  ان  م  ا ك  ُة م  اِئش  ا ع   ي 

ُو! ِجُبُهم  الل ه  ار  ُيع   .(111)«األ  ن ص 

  ثانيًا: إباحة اللهو يف العيد:

                                                                                                                                                                                                            
ري: ) ُفو  ك  ث، ولد يف بلدة م( حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن هبادر املباركفوري 1934 - 000ـه= 1353 -ـه 1283واملب ار  ، أبو العال، فقيه حمد 

ة مدارس باللغة العربية، له: تفة األحوذي يف رشح سنن  س عد  ِمذي  )مباركفور( من أعامل )أعظمكره، اهلند(، أس  ، أبكار املنن يف تنقيد آثار السنن، الرت  

 ، موقع اجلمعية العلمية السعودية للسنة علومها[5/166جوب القراءة خلف اإلمام. ]معجم املؤلفني، رضا كحالة، تقيق الكالم يف و

،( ينظر: 108) ني لل هو.8/270 نيل األوطار، الشوكاين   ، وسيأيت كالمه عند مناقشة أدلة املحرم 

 3/267( ينظر: إحياء علوم الدين، الغزايل، 109)

 .14/53، ( املغني، ابن قدامة110)

ة إىل زوجها ودعائهن بالبكة، 5162، برقم الُبخاري  ( 111)  .7/22، كتاب النكاح، باب الن سوة التي هيدين املرأ
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اث، فاضطجع  ملسو هيلع هللا ىلص خل عل  رسوُل اهللد»: قالت: ▲عن عائشة  -1  ُبع 
ِ
وعندي جاريتان ُتغن يان بِغناء

ُة الشيطان عند النبي   ار  م  ل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرين، وقال: ِمز  أقبل عليه رسوُل ؟ فملسو هيلع هللا ىلص عىل الفراش، وحو 

ا سألُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اب، فإم  ق واحِلر  ر  ودان بالد  هُتام فخرجتا، وكان يوم  عيد، يلعُب السُّ ز  م  ل غ  ف  عهام، فلام غ  فقال: د 

ت هني ظرين؟ قلُت: نعمملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل ا قال: ت ش  ه، وهو يقول: ُدون كم يا  ،، وإِم  د  ي عىل خ  د  فأقامني وراءه، خ 

ة   ِفد  ُبِك؟ قلُت: نعم ،بني أ ر  س  ل ُت قال: ح 
لِ  .(112)«قال: فاذهبي ،حت ى إِذا م 

ة   -2  ر  ي  ن  أ يِب ُهر  ُبون  ِعن د  الن بِي   ◙ع  ل ع  ُة ي  ي ن ا احل  ب ش  :" ب  ى إِىل  احل  َص   ملسو هيلع هللا ىلصق ال  و  ُر ف أ ه  ل  ُعم  خ  هِبِم  د  ا بِِحر 

 : ال  ب ُهم  هِب ا ف ق  ص  رُ د  »ف ح  ا ُعم  ُهم  ي  "«ع 
(113) 

ر اللعب بل تعداه إىل اإلنكار عىل من أنكر ذلك.يف ملسو هيلع هللا ىلص فلم يقترص النبي    هذا احلديث عىل إقرا

ته يف الدين هلذا شبيه إنكاره عىل املغن يتني،  -أي عمر-: "وَيتمل أن يكون إنكاره قال ابن حجر وكان من شد 

ىل، واجلد  يفينكر خالف األ   ا النبي  و  ىل من اللعب املباح، وأم   .(114)"فكان بصدد بيان اجلوازملسو هيلع هللا ىلص  اجلملة أو 

: ☺ قالت: قال رسول اهلل ▲عن عائشة  ِئذ  م  و  نِيِفي ة   »ي  ِسل ُت بِح  ًة إِين  ُأر  ح  ُوُد أ ن  يِف ِدينِن ا ُفس  ل م  هي  لِت ع 

ة   ح  م  «س 
(115). 

 أحاديث إباحة اللهو مع األهل.  الدليل الثاني:
نِي الن بِيُّ س  »قالت: ▲ عن عائشة  -1 ق  نِي ☺اب  ِهق  ا ر  ت ى إِذ  بِث ن ا ح  ل  ُتُه ف  ب ق  نِي  ف س  ب ق  نِي ف س  ق  اب  ُم س  الل ح 

ِذِه  ال  ه   .(116)«بِتِيِك ف ق 

                                                           
ِة يِف 892رقم ب ُمسلِم، و2/16، كتاب العيدين، باب احلراب والدرق يوم العيد، 949،950، برقم البُخاري   (112) ص  خ  ، كتاب العيدين،  ب اُب الرُّ

ِعيِد،  ي اِم ال  ِصي ة  فِيِه يِف أ  ع  ِذي ال  م   .2/609الل ِعِب ال 

، كتاب صالة العيدين، باب الرخصة يف اللعب 893، برقم ُمسلِم، 4/38، كتاب اجلهاد، باب اللهو باحلراب ونحوها،2901، برقم البُخاري   (113)

 . 2/610 فيه أيام العيد،الذي ال معصية 

 . 6/93، ( ينظر: فتح الباري، ابن حجر114)

 .41/349، حسنحمققو املسند: حديث قوي  وهذا سند ،  قال 24855،  أمحد (115)

، كتاب اجلهاد، 2578،ورواة ))هذه بتلك(( سنن أيب داود، رقم ، قال حمققوه إسناده صحيح عىل رشط الشيخني40/144، 24118، أمحد( 116)

 . صحيح، قال شعيب األرنؤوط: إسناده 10/545، 4691، ابن ِحب انو : صحيحقال األلباين، 3/29باب يف السبق عىل الرجل، 
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ُب بالبناِت عند رسوِل اهلل كُ » قالت: :▲عن عائشة  -2 ِحبي، فُكن  ملسو هيلع هللا ىلصن ُت أل ع  ا ، وكانت تأتيني صو 

ِمعن   عيملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  من (117)ينق  ب ن  م  هُبُن  إيل  في ل ع   .(118)«وكان ُيرس  

ي ُت الن بِي   »قالت: ▲ عائشة  -3 أ  ت ى  ملسو هيلع هللا ىلصر  ِجِد ح  ُبون  يِف امل  س  ل ع  ِة ي  ن ُظُر إىِل  احل  ب ش  ن ا أ  أ  اِئِه و  يِن بِِرد  رُتُ ي س 

أ ُم ف اق دُ  تِي أ س  ن ا ال  ىل  أ ُكون  أ  ِة ع  ن  احل  ِريص  ِة احل  ِديث ِة الس  ر  اجل  اِري  وِ ُروا ق د   .(119)«الل ه 

 الدليل الثالث: أحاديث التشجيع على الرماية.
ن ت ِضُلون ملسو هيلع هللا ىلصقال: مر  النبي  ◙ عن سلمة بن األكوع -1  »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي  عىل نفر من بني أسلم ي 

ف   ُد ال  ك  أ ح  س  أ م  : ف  ، ق ال 
ن  ع  ب نِي ُفال  ن ا م  أ  ُموا و  اِمًيا ار  ان  ر  ب اُكم  ك  ِإن  أ  ِعيل  ف  ام  نِي إِس  ُموا ب  ُسوُل ار  ال  ر   بِأ ي ِدهِيم  ف ق 

ِ
ني  ِريق 

 
ِ
 ن  ملسو هيلع هللا ىلصاّلل 

ِ
ُسول  اّلل  ا ر  : ي  اُلوا ق  ُمون  ؟! ف  ر  ُكم  ال  ت  ا ل  ُكم  ُكل ُكم  : م  ع  ن ا م  أ  ُموا و  : ار  ُهم  ؟ ق ال  ع  أ ن ت  م  ِمي و   . (120)«ر 

ى اإلمام البخاري   فيه هذا احلديث: )باب التحريض عىل الرمي، وقول اهلل  روىالباب الذي  وقد سم 

سورة ] {ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} :وجل   ز  ع

 .(121)[60األنفال:

قال القرطبي  
: "فضل الرمي عظيم، ومنفعته عظيمة للمسلمني، ونكايته شديدة عىل الكافرين..    

 أي يصبح فرض عني. (122)وقد يتع ني" فرض كفايةوتعل م الفروسي ة واستعامل األسلحة 

: "وفيه التنويه    والدعوة هنا مل تقترص عىل املامرسة بل هي دعوة إىل اإلتقان واملهارة، قال ابن حجر 

 .(123)م دونه"ه ن  ر املاهر يف صناعته، ببيان فضله، وتطييب قلوب م  ك  بذِ 

                                                           
، ]ينظر: جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري( ينقمعن، االنقامع: االستتا117) هن ويدفعهن  إيل   [.11/440ر والتغيب، يرسهبن: أي يرد 

▲، ، كتاب يف فضائل الصحابة، باب فضل عائشة2440، ُمسلِم، و8/31االنبساط إىل الناس   ، كتاب األدب، باب6130، البُخاري  ( 118)

ة الطيبة النفس، احلريصة عىل الل هو. ]جامع األصول، ابن4/1890، 6130 ِربة: هي املرأ  (8/456، )األثري . الع 

ة إىل احلبش ونحوهم من غري ريبة، 5236، الُبخاري  ( 119) ، كتاب العيدين، باب الرخصة يف 892، ُمسلِم، و7/38، كتاب النكاح، باب نظر املرأ

 . 2/608 اللعب الذي ال معصية فيه أيام العيد،

ِد(، ب  ، كتاب األنبياء، 3373، الُبخاري  ( 120) ع  و  اِدق  ال  ان  ص  ِعيل  إِن ُه ك  ام  ِكت اِب إِس  ُكر  يِف ال  اذ  :)و  اىل  ع   ت 
ِ
ِل اّلل   .4/147اب ق و 

 . 6/187، ( فتح الباري، ابن حجر121)

(122 :  .4/393( تفسري القرطبي 
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تفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، س»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙ عن عقبة بن عامر -2

 .(124)«بأسهمه يلهوكم أن فال يعجز أحدُ 

ع  الن بِي  كُ » قال:  ؓعن رافع بن خديج -3 ِرب  م  ل  امل  غ  ِقع  ☺ ن ا ُنص  ا و  ُيب رِصُ م  ُه ل  إِن  ُدن ا و  ُف أ ح  ِ ي ن رص  ف 

ب لِِه   . (126): "أي املواضع التي تصل إليه سهامه إذا رمى هبا"   ، قال ابن حجر(125)«ن 

اِهد   -4 ن  جُم  ُقوُل  :ق ال   (127)ع  ي  ، و  ِ يِف ق ِميص  ف ني  ت دُّ ب ني   اهل  د  ر  ي ش  ي ُت اب ن  ُعم  أ  ،  :ر  اب  ا أ ص  نِي إِذ  ع  ن ا هِب ا، ي  ن ا هِب ا، أ  أ 

وِق  ُمر  يِف السُّ ت ى ي  ُه ح  س  ِجُع ُمتنِكًبا ق و  ر  ُثم  ي 
(128) . 

 : ختتلف بني الغرضني وأنت كبري يشق  عليك! قيل لعقبة بن عامر -5

انِِه، سمعته يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال عقبة: لوال كالم سمعته من رسول اهلل   ل ي س  ِمن ام  »مل ُأع  ُه، ف  ك  ر  ي  ثم  ت  م  لِم  الر   «ن  ع 

َص  ق  »أ و    .(129)«د  ع 

: فيه فضيلة الرمي واملناضلة واالعتناء بذلك بني ة اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل،    قال اإلمام النووي  

ن عىل القتال، وكذلك ا د هبذا كل ه التمر  ملشاجعة وسائر أنواع استعامل السالح، وكذا املسابقة باخليل.. واملرا

ق فيه، ورياضة األعضاء بذلك  . (130)والتدريب والتحذ 

 الدليل الرابع: أحديث إباحة الّلهو بالسباق.

                                                                                                                                                                                                            
 .  6/189( فتح الباري: 123)

  3/1522، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي واحلث  عليه، 1918، ُمسلِم( 124)

ِرِب  ، كتاب مواقيت الصالة،559، الُبخاري  ( 125) ق ُت امل  غ  ند ، كتاب املساجد، باب بيان أن أول وقت املغرب ع637، ُمسلِم، و1/116، ب اب و 

  .1/441 غروب الشمس،

 .2/230،  ( فتح الباري، ابن حجر126)

، التابعي املقرئ املفرس الفقيه احلافظ للحديث، أخذ التفسري عن املك ، أبو احلجاجم( جماهد بن جب 722 - 642ـه =  104 - 21( جُم اهد: )127) ي 

 ([5/278) (، األعالم للزركل4/449، سري أعالم النبالء )69، أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة، ]ينظر: طبقات الفقهاء، ¶ابن عباس 

، أيب شيبة، مصنف ابن 5/491، ورجاله ثقات، قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه الطباين 12/268،، 13078الكبري،  لط باين  ا( معجم 128)

33564 ،6/528 

 .3/1522، ث  عليه، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي واحل1919، ُمسلِم(  129)

 .13/64عىل مسلم،  ينظر: رشح النووي(  130)
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ر   -1 ِن ُعم  ِن اب  ُسول  اهللأ  » ع  اب ق  ب ني   اخل  ي ِل  ملسو هيلع هللا ىلصن  ر  اب ق  س  س  اِع، و  د  و  نِي ِة ال   إِىل  ث 
ِ
ي اء ، ِمن  احل  ف  ت  ر  تِي ق د  ُضم  ال 

اب ق   ن  س  ب ُد اهلل ِفيم  ان  ع  ك  ، و 
ق  ي  نِي ُزر  ِجِد ب  س  ر  ِمن  الث نِي ِة إِىل  م  م    ُتض 

تِي مل  «هِب اب ني   اخل  ي ِل ال 
 (131). 

ى: العضباء ال ُتسبق، فجاء أعرايب  عىل قعود فسبقها، ☺ ال: كان للنبي  ق ◙عن أنس  -2 م  ناقة ُتس 

هُ  »فشق  ذلك عىل املسلمني، حت ى عرفه، فقال:  ع  ض  ت ِفع  يشء من الدنيا إال و   . (132)« حق  عىل اهلل أن ال ير 

لال»☺: عن أيب هريرة ؓ قال: قال رسول اهلل  -3 ب ق  إال  يف ُخف  أو حافر أو ن ص   .(133)« س 

م  . ╚وقد طب ق الصحابُة الكرا  هذه األحاديث 

ب    ض    ت غ 
ن ا إِن  مل  : "أ  ابٌّ ال  ش  : ف ق  ِهنُنِي"؟ ق ال  ا ن  ُير  : "م  ة  بُو ُعب ي د  : ق ال  أ  ِري  ق ال  ع  : عن ِعي اِض األ ش  ُه، " ق ال  ب ق  ف س 

يِبٍّ  ر   ع 
س  ىل  ف ر  ُه ع  ل ف  ُهو  خ  ِن و  ا ن ُقز  ة  ت  ت ي أ يِب ُعب ي د  ِقيص  ي ُت ع  أ  : "ف ر   . (134)"ق ال 

ني    وروى ب ُد اهلل ب ُن ُحص  (ع  ة  ف  ي  ، أ ن  )ُحذ  ِل  ِعج  :  ال  ب  ق ال  ه  ُه أ ش  س  ل  ىل  ف ر  ب ق  الن اس  ع  ُهو  ف  »س  ي ِه و  ل  ل ُت ع  خ   د 

الٌِس ي   ُهو  ج  ِفِه، و  ل  ع  ىل  م  ُسُه ع  ف ر  ًقا، و  ر  ُطُر ع  ق  ًحا بِِه، ي  ض  ف ر  سُّ األ  ر  ا ي م  ي ِه، م  م  ىل  ق د  الٌِس ع  الن اُس ج  ي ِه و  ن ُظُر إِل 

ي ِه هُي ن ُئون هُ  ل  ُخُلون  ع   (135)«ي د 

 الدليل اخلامس: قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة.
ر مجهور العلامء أن  األصل يف األشياء اإلباحة، حت ى يرد دليل عىل التحريم.  قر 

وا بقوله تعاىل:  ىئىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ } واستدل 

 .[29 :البقرةسورة ].{  جئ ی ی ی   ی

                                                           
د بن حب ان التميمي  الدارمي  الُبستي  )تويف:  ابن ِحب انصحيح  (131) سة الرسالة، بريوت،ط354برتتيب ابن بلبان، حمم  ، 2ـه(، )مؤس 

قه الشيخ شعيب األرنؤوط:4692م(، برقم )1993ـه/1414  .10/546عىل رشط الشيخني، إسناده صحيح  (، قال حمق 

 . 4/32ملسو هيلع هللا ىلص ، ، كتاب اجلهاد، باب ناقة النبي  2872، البُخاري  ( 124)

، الن سائي  ، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف الرهان والسبق، و1700برقم  ِمذي  الرت   ، كتاب اجلهاد، باب يف السبق، و2574برقم  أبو داود ( 133)

  صحيح.، كتاب اخليل، باب السبق، قال الشيخ عبد القادر أرنؤوط يف تعليقه عىل جامع األصول: إسناده 6/226

، ابن ِحب ان، 6/315ورجاله رجال الصحيح،  أمحداه ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رو1/422، إسناده حسن، قال حمققو املسند: 344، أمحد(  134)

، و
ِ
ت ن رِص  بِاّلل  اِم أ ن  ي س  م 

ِ بُّ لإِل  ت ح  ا ُيس  ُر م  نباب ِذك  ه الشيخ شعيب،  حس  فريُة، ]لسان العرب، ابن منظور11/83إسناد   [4/2594، . العقيصة: الض 

هان، 33553، أيب شيبةمصنف ابن  (135) باق والر   .5/305، 9697، ، مصنف عبد الرزاق6/527، باب الس 
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 .[12األعراف: سورة ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ } وبقوله تعاىل:

م، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل ا أحل  اهلل يف كتابه فهو حالل، وما م» ☺:وبقوله  م فهو حرا حر 

 .(136){ا  َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي  } عافيته، فإن  اهلل مل يكن لينسى شيئًا، وتال:

 فس.رويح عن الّنالدليل السادس: مشروعّية الّت
ثر الكسل والعجز يعلم أ ملسو هيلع هللا ىلصالل هو املباح دواء للرتويح النفوس من اهلم  واحلزن والكسل وامللل، وألن ه 

لل ُهم  إيِن  أ ُعوُذ بِك  ِمن  اهل  م  ا»واخلمول عىل النفوس، كان كثرياً ما يستعيذ باهلل تعاىل من هذه املظاهر فيقول: 

الِ  ج  ب ِة الر  ل  غ  ي ِن و  ِع الد  ل  ض  ُب ِن، و  اجل  ِل و  ُبخ  ال  ِل، و  س  ك  ال  ِز و  ج  ع  ال  ِن، و  احل  ز   . (137)«و 

ل  إِ »: ☺وهو القائل  ُهو  ُيص  ُدُكم  و  س  أ ح  ا ن ع  ُقد  ذ  ُهو   ف ل ري   ىل  و  ا ص  ُكم  إِذ  د  ُم، ف ِإن  أ ح  ن ُه الن و  ب  ع  ه  ت ى ي ذ  ح 

ُه! س  ِفُر ف ي ُسبُّ ن ف  ت غ  ُه ي س  ل  ع  ِري ل  د هذا املعنى أيضًا يف حديث آخر، قال(138)«ن اِعٌس ال  ي د  ل  لِ »: ☺ ، ويؤك  ُيص 

دُ  ا ف رت   أ ح  ِإذ  ُه ف  اط  ُعد  ُكم  ن ش  توفري أسباب الراحة  إن ام يعني به «لريقدف»ه: وقول «ليضطجعف»، فقوله: (139)«ف ل ي ق 

ة عالية ، ورغبة اجلسمي ة والنفسي ة ال تي من شأهنا جتديد العزم، وتقوية النفس لإلقبال عىل الطاعات والعبادات هبم 

 .(140)شديدة، ونشاط وحيوي ة، وهذا املعنى يتوف ر يف الل هو

األسيدي  الكاتب، أحد كت اب  صل يف هذا املبدأ احلديث الرشيف التايل: عن أيب ربعي  حنظلة بن الربيعواأل

، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟. قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان اهلل ◙، قال: لقيني أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

رنا باجلن ة والن ار، كأن ا رأي عني، فإذا خرجنا من عند رسول  ☺ما تقول؟!. قلت: نكون عند رسول اهلل  يذك 

                                                           
اُه 2/376، ووافقه الذهبي ،3419يف املستدرك، برقم  احلاكم( صححه 136) و  ار، قال اهليثمي يف جممع الزوائد ر  ن اُدُه  الط باين  و   البز  إِس  برِِي، و  ك  يِف ال 

 ، ث ُقون  اُلُه ُمو  ِرج  ٌن، و  س  نه األلباين1/171ح   .16يف غاية املرام، ص ، وحس 

ِة، 2893، الُبخاري   (137) م  بِيٍّ لِل ِخد  ا بِص  ز  ن  غ   .4/36، كتاب اجلهاد، ب اب م 

ر  ِمن  الن  212، الُبخاري   (138)   ي 
ن  مل  م  ِم و   ِمن  الن و 

ِ
ُوُضوء ِة ُوُضوًءا، ، كتاب الوضوء،  ب اب ال  ق  ِ أ و  اخل  ف  ت ني  س  الن ع  ِة و  س   1/53ع 

د، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، 1150، الُبخاري   (139) ، صالة املسافرين وقرصها، باب أمر من نعس يف 784، ُمسلِم، 2/54، كتاب التهج 

 .1/541صالته.. بأن يرقد..، 

د، )دار الصحابة للرتاث، طنطا، طينظر: الل هو املباح يف العرص احلديث  (140) م(، 1990ـه/1410، 2بام يوافق الرشع احلنيف، إبراهيم بن حمم 

 17ص
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: فواهلل إن ا لنلقى مثل هذا، ◙نسينا كثرياً، قال أبو بكر  (141)يعاتعافسنا األزواج واألوالد والض   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 : نافق حنظلة يا رسول اهلل.فقلُت ملسو هيلع هللا ىلص فانطلقت أنا وأبو بكر حت ى دخلنا عىل رسول اهلل 

رنا بالن ار واجلن ة، كأن ا رأي العني، فإذا ملسو هيلع هللا ىلص: هلل فقال رسول ا  وما ذاك؟ قلت: يا رسول اهلل! نكون عندك تذك 

الذي نفيس بيده، و»ملسو هيلع هللا ىلص: خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثرياً. فقال رسول اهلل 

م، ويف طرقكم، لكن يا حنظلة لو تدومون عىل ما تكونون عندي، ويف الذكر، لصافحتكم املالئكة عىل فرشك

 .(142)ثالث مرات «ساعة وساعة

ي ته وهو يف معرِ يف غاية الن   كالمٌ  ولإلمام الغزايل    ض الرد  عىل فاسة يف هذا املعنى، أنقله بطوله ألمه 

مي الغناء وقوهلم: )إن  الغناء هلو ولعب(، قال   تعاىل: "هو كذلك، ولكن  الدنيا كل ها هلو ولعب.. وأي   حمر 

 يزيُد عىل هل   
ح للقلب، هل  و  و مرو  ِو احلبشة والزنوج يف لعبهم؟!، فقد ثبت بالنص  إباحته، عىل أين  أقول: الل ه 

.. واملواظب عىل نوافل  وخمف ف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وتروَيها إعانة هلا عىل اجلد 

ت الصالة يف بعض األوقات، الصلوات يف سائر األوقات ينبغي أن يتعط ل يف بعض األوقات، وألجله كره

، وهو دواء القلب من داء اإلعياء، فينبغي أن يكون مباًحا، ولكن  فالعطلة معينة عىل العمل، والل هو معني عىل اجلد 

ك الدواء، فإًذا الل هو عىل هذه الني ة يصري قربةال ينبغي أن يستكثر منه، كام ال يستكثر من  ، هذا يف حق  من ال َير 

ة واالسرتاحة املحضة، فينبغي أن يستحب  له السامع من قل به، صفة حممودة يطلب تريكها، بل ليس له إال  الل ذ 

ل به إىل املقصود الذي ذكرناه، نعم هذا يدل  عىل نقصان عن ذروة الكامل، فإن  الكامل هو الذي ال  ذلك، ليتوص 

، ولكن  حسنات األبرار سي ئات  ح عن نفسه بغري احلق  بني، َيتاج أن يرو  ومن أحاط بعلم عالج القلوب، املقر 

، علم قطًعا أن  تروَيها بأمثال هذه األمور دواء نافع ال غنى عنه"  .(143)ووجوه التلط ف هبا، وسياقتها إىل احلق 

                                                           
)عافسنا األزواج واألوالد والضيعات(: عاجلنا معايشنا وحظوظنا، والضيعات: مجع ضيعة، وهي: معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة،  (141)

 [.9/59ناه: العبنا. ]رشح صحيح مسلم، النووي  وروى اخلطايب  )عانسنا( بالنون، قال: ومع

لِك  يِف 2750، رقمُمسلِم( 142) ِك ذ  ر  ِز ت  ا و  ج  ب ِة و  ق  ا املر  ِة، و  ِخر  ِر يِف ُأُموِر اآل  ِفك  ال  ِر و  ك  اِم الذ  و  ِل د  اِل ، كتاب التوبة، ب اُب ف ض  تِغ  ااِلش  ق اِت و  ِض األ  و  ب ع 

ي ا،  ن   .4/2106بِالدُّ

د الغزايل، ت: ( إحياء 143) د بن حمم   2/287، )دار ااملعرفة، بريوت( 505علوم الدين، أبو حامد حمم 
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والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص الدليل السابع: ورود الّلهو واملزاح عن النيّب
(144): 

 يث كثرية منها:يف أحاد أن ه كان يامزح الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص ورد عن رسول اهلل

بعد أن كان يلعب بطائر صغري الصغري يكن يه )أبو عمري(  كان يقول ألخيه ملسو هيلع هللا ىلص ، أن  رسول اهلل◙عن أنس

؟ي: »قائالً  فامزحه حزيناً  ملسو هيلع هللا ىلصفامت، فرآه النبي  ُ ري  ري  ما فعل النُغ  اِئٌر ( 145)«ا أبا ُعم  ُهو  ط  ِر و  ِغرُي النُّغ  : ت ص  ُ ري  والنُّغ 

انٌ  ر  ِغرٌي مج  ُعُه نِغ  ص 
(146).  

؟ي»قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي   ◙وعن أنس  ِ  .(147) «ا ذا األُُذن ني 

يا رسول اهلل امحلني، فقال: إين  حامُلك عىل ولد الناقة، فقال: يا رسول اهلل  »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أتى رجٌل إىل النبي  

 (148)«: وهل تلُد اإلبل  إال  النوُق؟ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل أصنع بولد الناقة؟وما 

: يا رسول اهلل، إن ك تداعبنا، ◙عن أيب هريرة  اً  »قال:  قال: قالوا  (149) «إين  ال أقول إال  حق 

ُه،  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ¶ هي عن املزاح، عن ابن عباس الن   ملسو هيلع هللا ىلص كام ورد عنه ال متاِر أخاك، وال متازح 

هُ  ه موعدًا فتخلف   .(150)«وال تعد 

                                                           
ة عىل القياس، وهو قول أكثر احلنفي ة، ونقل عن مالك، وهو قديم قويل  -إذا مل خيالفه غريه من الصحابة–( قول الصحايب  144) ة رشعي ة مقدم  حج 

 [1/406 للشوكاين ، ]ينظر: إرشاد الفحولأمحدالشافعي  ورواية عن 

، كتاب األدب، باب استحباب تن ك الولد عند 2150، رقم ُمسلِم، و8/30، كتاب األدب، باب االنبساط إىل الناس، 6129، رقم الُبخاري  ( 145)

 ، 3/1692والدته، 

 (14/129وي عىل مسلم، )(، رشح النو10/583( ينظر: فتح الباري، ابن حجر، )146)

 

ِمذي  ( 147) ، كتاب األدب، باب ما جاء يف املزاح، 5002رقم  أبو داودو 4/358، كتاب الب  والصلة، باب ما جاء يف املزاح، 1993، رقمالرت  

ِمذي  ، وقال 4/301  .صحيح غريب: حديث الرت  

ِمذي  ( 148) ِمذي  ، قال 4/300، 4998برقم  أبو داود، و4/357، كتاب الب والصلة، باب ما جاء يف املزاح، 1991، رقم الرت   حسن صحيح : الرت  

 .غريب

ِمذي  ، رواه  ،14/185، مسند أيب هريرة 8481، أمحد( 149) ِمذي  ، كتاب الب  والصلة، باب ما جاء يف املزاح، قال 1990، رقم الرت   : حديث الرت  

 .حسن صحيح
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واجلمع بينهام: إن  املزاح املنهي  عنه، هو الذي فيه إفراط، ويداوم عليه، فإن ه يورث الضحك وقسوة القلب، 

ين، وي ُؤول يف كثري من األوقات إىل اإليذاء، ويورث األحقاد، ت الد   ويشغل عن ذكر اهلل تعاىل والفكر يف مهام 

 ويسقط املهابة والوقار.

ا ما سلم من إن ام كان يفعله يف نادر من  ملسو هيلع هللا ىلص يفعله، فإن ه ملسو هيلع هللا ىلص هذه األمور، فهو املباح الذي كان رسول اهلل فأم 

إذا كان هبذه  سن ة مستحب ةاألحوال ملصلحة  وتطييِب نفِس املخاط ِب وملؤانسته، وهذا ال مانع منه قطعًا، بل هو 

 .(151)الصفة

بُّ أ  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِخُلُه عىل مسلم ح  ، بام أن  إدخال الرسور عىل قلب املسلم (152)«األعامل إىل اهلل رسوٌر ُتد 

م كانوا يمزحون فإن  الصحابة الطي بني الطاهرين الذين أخذوا اإلسالم من منبعه الصايف، ثبت عن قربٌة، هم أهن 

ن بن عمرو ي ام  رون، واشتهر فيهم من ُعرف بكثرة املزاح كنُع  ويضحكون ويلعبون ويتند 
معرفًة منهم  وذلك ،(153)

ها يف الراحة، والل هو البيء، لتكون أقدر عىل مواصلة  بحظ  النفس، وتلبية لنداء الفطرة، ومتكينًا للقلوب من حق 

.  السري يف طريق اجلد 

رداء يقول  ": "إين  أستِجمُّ ببعِض الباطل، ليكون  أ◙أبو الد  والباطل هنا يعني ( 154)نشط  يل يف احلق 

 الل هو.

                                                                                                                                                                                                            
ِمذي  ( 150) : عن ، نقل املناوي4/359، باب ما جاء يف املراء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، 1995، الرت  

فه اجلمهور، وقال الذهبي قوله: يعني من حديث ليث بن أيب سليم احلافظ العراقي ل ، وقا6/546: فيه ضعف من جهة حفظه، فيض القدير، وضع 

 إسناده ضعيف.: 279( ويف تقيقه ألذكار النووي  ص11/735الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف جامع األصول )

 10/526، ، فتح الباري، ابن حجر279م، ت: عبد القادر األرنؤوط(، ص1971ـه/1391( ينظر: األذكار، النووي  )مطبعة املالح، دمشق، 151)

يف الثالثة وفيه  الط باين  ، قال اهليثمي  يف جممع الزوائد رواه 13646،453/12ويف الكبري رقم 106/2، 861يف األوسط رقم الط باين  رواه  (152)

ج وهو ضعيف،  نه لغريهسكني بن رسا  8/349، 13708رقم الشيخ األلباين  يف تقيقه للرتغيب والرتهيب،  وحس 

ل ظهور اإلسالم، وكانت فيه دعابة زائدة، وله أخبار طري153) فة يف ( نعيامن بن عمرو بن رفاعة: من كبار الصحابة، شهد بدرًا، ومم ن آمنوا يف أو 

(،  ،، )هنضة مرص، القاهرة، ت: علدعاباته. ]االستيعاب، ابن عبد الب د البجاوي   [1/482حمم 

، 46/501( )571( تاريخ دمشق، ابن عساكر )ت:154)  13/184(، ورشح الُسن ة، لإلمام البغوي 
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ا متل  كام متل  األبدان : " أمِجُّ ◙وقال عل  بن أيب طالب  وا هذه القلوب، فاطلبوا هلا طرف احلكمة، فإهن 

"(155) . 

ة   ن  ُقر  ع  و 
: ُقل ُت اِلب ِن ِسرِيين   (156) ق ال 

ُحون  (157) ز  ت ام  اُنوا ي  ل  ك  : ه 
الن اِس"(158) اُنوا إال  ك  ا ك  : "م  ؟ ق ال 

(159) 

ة   ت اد  ن  ق  هم، ع  اُب  (160)ولكن  ذلك مل يكن يؤث ر عىل التزامهم وِجد  ح  ان  أ ص  ل  ك  : ه  ر  ُن ُعم  :" ُسِئل  اب  ق ال 

ُن يِف ُقُلوهِبِ  ملسو هيلع هللا ىلصالن بِي   يام  ِ اإل  ، و  م  : ن ع  ؟ ق ال  ُكون  ح  ب اِل"ي ض  ِ ظ ُم ِمن  اجل  م  أ ع 
(161) 

ي ان ب ن ُعي ي ن ة: "املزاح هُ  ثُِر اجلد  وينكر اهلزل، قيل لُسف   -أي مستنكر-ة ن  ج  ومنذ القدم كان هناك من ُيؤ 

اضعه" ن َُيسنُه ويضعه مو  أ ن ِفيم  ِكن الش  ل  فأجاب: بل ُسن ٌة، و 
(162). 

 استثناه الدليل: القول الثاني: األصل يف الّلعب احلرمُة إّلا ما

                                                           
ل يف سنن األقوال واألفعال بعد روايته وقال صاحب ك، 2/129 يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ( رواه اخلطيب البغدادي  155) نز العام 

 وابن السمعاين  يف الدالئل.  يف العلم واخلرائطي  يف مكارم األخالق(: رواه ابن عبد الب  3/669) 8411برقم 

ة بن خالد: )ت: (156) ، ، واحلسن، وقتادةأبو خالد، ويقال: أبو حممد السدويس البرصي، حدث عن: حممد بن سريينـه( احلافظ، احلجة، 154ُقر 

 ([7/95، وغريهم. ]ينظر: سري أعالم النبالء )والضحاك

التابعي، إمام يف التفسري واحلديث والفقه، اشتهر بالورع وتعبري  البرصي م( حممد بن سريين 729 - 653ـه = 110 - 33( ابن ِسرِيين: )157)

، وفيات 9/214، هتذيب التهذيب، 88. ]ينظر: طبقات الفقهاء، الرؤيا، سمع من كبار الصحابة كأنس بن مالك و عائشة وأيب هريرة وزيد بن ثابت

 [7/25، ،  األعالم للزركل1/453األعيان، 

 .أي: الصحابة  (158)

اُه 159) و  :13066 يف املعجم الكبري، برقم الط باين  ( ر  ، أبو القاسم الطباين  )املتوىف  ـه( )مكتبة 360، املعجم الكبري، سليامن بن أمحد اللخمي  الشامي 

( 1983ـه/1404، 2ابن تيمي ة، القاهرة، ط ِحيِح ، قال اهليثمي  يف جممع الزوائد: 12/266م، ت: محدي بن عبد املجيد السلفي  اُل الص  اُلُه ِرج  ِرج   و 

8/89 

ة160) ت اد  بن عزيز السدويس البرصي أبو اخلطاب، التابعي، الفقيه، املفرس، احلافظ للحديث،  م( قتادة بن دعامة 737 - 680ـه =  118 - 61: )( ق 

 [5/189، ، األعالم، الزركل1/427، ابن خلكان، 89كان رأسًا يف العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والن سب. ]ينظر: طبقات الفقهاء،

(161 : اق بن مهام احلمريي  اليامين  الصنعاين  )املتوىف  اق، أبو بكر عبد الرز  ملسو هيلع هللا ىلص  ، باب ضحك أصحاب النبي  20671ـه( برقم:211( مصن ف عبد الرز 

، بريوت، ( 1983ـه/1403، 2ط وغري ذلك، )املكتب اإلسالمي   11/327م، ت: حبيب الرمحن األعظمي 

ء البغوي  )162) ا د احلسني بن مسعود الفر  ، أبو حمم  ، بريوت، ط516-436( رشح السن ة، لإلمام البغوي  ، 2ـه(، )املكتب اإلسالمي 

 13/184 (م، ت: شعيب األرناؤوط1983ـه/1403
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 (163)اللعب بالن رد.. وكل  هلو أي لعب وعبث" وكره تريامً : "وهو قول احلنفي ة، جاء يف حاشية ابن عابدين 

م عندهم.   والكراهة التحريمي ة أقرب إىل احلرا

وقال الكاساين  
صار مستثنى من التحريم  (165)ن اللعب هبذه األشياء: "اللعب حرام يف األصل إال أ  (164)

ِعب  " ملسو هيلع هللا ىلص:لقوله  رشعاً  مٌ ُكلُّ ل  ا ر  ح 
ُه"  (166) س  ف ر  ُه و  س  ق و  ت ُه و  أ  ر  ُجِل ام  ب ة  الر  ع  م عليه الصالة والسالمإال  ُمال   حر 

 . (167)ل التحريم..كل  لعب، واستثنى املالعبة  هبذه األشياء املخصوصة، فبقيت املالعبة بام وراءها عىل أص

وكذلك هو قول اخلطايب  
ع الل هو وسائر رضوب ، قال  (168) ى به البط الون من أنوا : "سائر ما يتله 

 . (169)الل عب مم ا ال يستعان به يف حق  فمحظور كل ه"

                                                           
 5/252، عابدينحاشية ابن  (163)

اين: )164) اس  ه عىل  000- 1191ـه =  587 - 000( الك  م( أبو بكر بن مسعود، عالء الدين الكاساين، احللبي، الفقيه األصويل احلنفي، تفق 

ئع(،  فقه حنفي، )السلطان املبني يف أصول الدين(.   صاحب التحفة وتزوج ابنته السمرقندي الفقيهة فاطمة، من كتبه: )بدائع الصنائع  يف ترتيب الرشا

ئد البهية،   [2/70، األعالم للزركل 4/25، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية،  53]ينظر: الفوا

 ( يقصد: السبق باحلافر واخلف  والنصل والقدم.165)

تي مل ترد يف كتب ا166) حلديث هو ( هذا الل فظ: )كل  الل عب حرام( مل أجده يف كتب احلديث، ولعل  اعتامد اإلمام الكاساين    عىل هذه الرواية ال 

ت هذه الر ا الوارد: ))كلُّ ما يلهو به الرجل املسلم مم ا دفعه إىل احلكم بحرمة اللعب، إال  ما ورد االستثناء به، فلو صح  ًا يف املسألة! أم  واية لكانت نص 

ِمذي  رواه  ((باطل، إال  رميٌة بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإهنن  من احلق   ، وقال: حديث حسن صحيح، كتاب فضائل اجلهاد، 1637، الرت  

 .4/174باب ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل، 

(167)  ،  6/206بدائع الصنائع، الكاساين 

، أبو سليامن، فقيه حمدث لغوي، من أهل بست )من ابن اخلطاب البستي بن إبراهيم م( محد بن حممد 998 - 931ـه =  388 - 319اخلط ايب: )( 168)

لشافعية الكبى، ( له: )معامل السنن( رشح سنن أيب داود، )غريب احلديث(، ]طبقات ابالد كابل( من نسل زيد بن اخلطاب )أخي عمر بن اخلطاب

 [2/273، ، األعالم للزركل3/282

 وجدت هذه العبارة يف كتابني فقط مها:  (169)

د بن مفلح املقديس الراميني ثم الصاحلي )ت:األولالكتاب  ه تصحيح الفروع لعالء ـه(، ومع763: كتاب الفروع، أبو عبد اهلل، شمس الدين حمم 

 . 7/188( م، ت/عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي2003ـه/ 1424، 1ـه( )مؤسسة الرسالة، بريوت، ط885)ت:  الدين عل بن سليامن املرداوي

 ، أبو العباساألنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم السعدي : كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسامع، أمحد بن حممد بن حجر اهليتميوالكتاب الثاين

 .1/146، األزهري ـه(، تقيق: عبد احلميد974)املتوىف: 
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ة منها:  وا بأدل   واستدل 

 أواًل: األدّلة من القرآن الكريم على حتريم الّلهو:

، فقال فقد ذكر اهلل تعاىل اللعب يف ڱ ں ں ڻ ڻ } :هلالج لج كتابه الكريم عىل سبيل الذم 

 .[83الزخرف: سورة ] {ڻ ڻ ۀ 

 ،[32/األنعامسورة ] {ۓ  ھھ ے ےڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ } وقال سبحانه:

 وغريها من اآليات. 

 املناقشة: 

ال يفيد حرمة الل هو واللعب  [83الزخرف: سورة ] {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} قوله تعاىل:

ار دون إيامن باهلل واليوم اآلخر، ودون عمل صال ح يقتضيه ذلك اإليامن، كل ها تعدُّ هلواً بل معناه: حياة الكف 

ا بال هدف وال فائدة إال  املتعة والل ذة.  ولعبًا، ألهن 

، يفيد ذم  الل عب والل هو، ويفيد [32األنعام:سورة ] {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ۓ  } وظاهر قوله تعاىل:

ة أن  احلياة الدنيا بحد  ذاهتا ليست مذمومة، واهلل سبحانه بنفس الدرجة و املقام ذم  احلياة الدنيا، ومعلوم باألدل 

نا منها، وهي الوسيلة التي توصلنا إىل اآلخرة، إن أحسن   التعامل معها، ولكن  املذموم  اوتعاىل أمرنا بأن نأخذ حظ 

 يرتك الطاعة والعبادة.يف الدنيا هو أن خيلد اإلنسان إليها، وجيعلها غاية، و

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ }مما يبني ذلك قول اهلل:  

 .[11اجلمعة:سورة ] {ڑ ک ک 
ام يف املرشوع ط ُف التجارة عىل الل هو ينبئ بأهن  ءف ع  ه اهلل تعاىل هو انشغاهلم بالل هو (170)ي ة سوا ، وإن ام الذي ذم 

لًة بالبضائع، وما يصحبها من ملسو هيلع هللا ىلصوالتجارة عن صالة اجلمعة، وعن رسول اهلل  ، وذلك حني تأيت القافلُة حمم 

ون إليها، ويرتكون النبي    .(171)يف املسجد قائامً  ملسو هيلع هللا ىلصالطبل والغناء والل هو، فينفض 

                                                           
 ، الكتاب منشور يف موقع القرضاوي الرسمي.املقدمة، د.يوسف القرضاوي( ينظر: كتاب فقه اللهو والرتويح، 170)
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ة إ  باحة الل هو.وجياب عن ذلك بأدل 

 ثانيًا: األدّلة من الّسّنة على حتريم الّلهو: 
ي ُه كُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث التي تقيد الل هو املسموح به: كقوله -1 م  ٌل، إال  ر 

لُِم ب اطِ ُس  ُجُل امل  ل ُهو بِِه الر  ا ي  لُّ م 

ل   ب ت ُه أ ه  ُمال ع  ُه، و  س  أ ِديب ُه ف ر  ت  ِسِه، و  و  ُن  ِمن  بِق  ِإهن  «احل ق   ُه، ف 
(172) . 

ت ه، وتأديب الرجل فرسه ، ك»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ل  يشء ليس فيه ذكر اهلل فهو هلو ولعب إال  أربٌع مالعبُة الرجل امرأ

 . (173)«بني الغرضني، وتعليم الرجل السباحة :ومشيه

م عليه الصالة والسالم كل  قال الكاساين   لعب واستثنى املالعبة هبذه األشياء املخصوصة،  : "حر 

 . (174)فبقيت املالعبة بام وراءها عىل أصل التحريم"

ُج كُ »تعليقًا عىل حديث:  قال اخلطايب    ل ُهو بِِه الر  ا ي  اطٌِل لُّ م  لُِم ب  ُس  : "يف هذا بيان أن  مجيع أنواع «ُل امل 

لتها من مج هذه اخلالل☺ الل هو حمظورة، وإن ام استثنى رسول اهلل  م منها، ألن  كل  واحدة منها إذا تأم  لة ما حر 

، أو ذريعة إليه، ويدخل يف معناها ما كان من املثاقفة بالسالح، والشد  عىل األقدام  (175)وجدهتا معينة عىل حق 

                                                                                                                                                                                                            
ع  الن بِي   الُبخاري  ( روى 171) ل  م  ُن ُنص  ي ن ام  ن ح  ب ِد اهلل ق ال  ب  ابِر ب ن ع  ي  ملسو هيلع هللا ىلص عن ج  ُتوا إِل  ت ف  اًما ف ال  ب ل ت  ِعرٌي ت  ِمُل ط ع  ع  الن بِي  إِذ  أ ق  ِقي  م  ا ب  ا حت ى م  إال  ملسو هيلع هللا ىلص ه 

ُكوك  ق ائِ  ت ر  ا و  ي ه  وا إِل  ضُّ و  هل  ًوا ان ف 
ًة أ  ا جِت ار  أ و  ا ر  إِذ  ُة}و  ي  ِذِه اآل  ل ت  ه  ن ز  ُجاًل ف  رش   ر  ن ا ع  ن  936، برقم الُبخاري  اًم]]رواه اث  ر  الن اُس ع  ا ن ف  ، كتاب اجلمعة، ب اب إِذ 

اِم  م  ِ ٌة، اإل  ائِز  ِقي  ج  ن  ب  م  اِم و  م  ِ ُة اإل  ال  ِة ف ص  ُُمع  ِة اجل  ال   [2/13يِف ص 

ِمذي  رواه  (172)   4/174، كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل، 1637، رقم الرت  

ِمذي  ، وهو يف 5/302ب: مالعبة الرجل زوجته، يف الكبى، كتاب عرشة النساء، با الن سائي  رواه  (173) بلفظ: ))كل ما يلهو به الرجل املسلم  الرت  

، كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل، 1637باطل إال  رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته أهله فإهنن من احلق(( رقم 

4/174 

، وستأيت مناقشته الحقًا )عند مناقشة احلديث الثالث: ال سبق إال  يف نصل أو خف أو حافر( وكونه اعتمد 6/206بدائع الصنائع، الكاساين:  (174)

ُه( ولفظ: )حرام( مل أجده يف كتب السن س  ف ر  ُه و  س  ق و  ت ُه و  أ  ر  ُجِل ام  ب ة  الر  ع  ٌم إال  ُمال  ا ر  ِعب  ح   ة!عىل لفظ: )ُكلُّ ل 

 [23/63سابقة، ]ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أي: املالعبة واملغالبة وامل( 175)
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ى به ال ا سائر ما يتله  ، فأم  ى به عىل جمالدة العدو  بط الون ونحومها مم ا يرتاض به اإلنسان فيقوى بذلك بدنه، ويتقو 

ع الل هو وسائر رضوب اللعب، مم ا ال يستعان به يف حق  فمحظور كل ه  .(176)من أنوا

 املناقشة:

م، وإن ام الباطل ما ليس فيه فائدة دينية يف ذاته، فهو أشبه بكلمة   )الباطل( هنا ليس معناه )احلرام( كام قد يتوه 

 نافعة أوىل وأجدى، ملا وصف به اهلل املؤمنني بقوله:)الل غو(، وال ريب أن  اشتغال املسلم باحلق  وباألمور ال

 .[3املؤمنون: سورة ] {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

م، ففي هذا املعنى  ولكن  هذا ال يعني أن  الل هو أو الل عب بغري األمور الثالثة املذكورة يف احلديث السابق حرا

ة: مالعبة  الرجل ك»آخر: حديث  ب ع  و ولغو إال  أ ر  ه  ُهو  س  يِف لفظ: ف  لعب و  و و  ُهو  هل  اىل  ف  ع  ي س  من ذكر اهلل ت   ل 
 
ء ل  يش  

تعل م الرجِل السباحة   يش  الرجِل ب ني الغرضني، و  م  ُه، و  ت ُه، وتأديب ُه فرس  أ  ر   .(177)«ام 

د املقصود هبا،  والنص  هنا وضع كلمة )لغو وهلو( أو )سهو( موضع كلمة )باطل( يف احلديث اآلخر، مم ا َيد 

د.  كام أضاف احلديث هنا إىل الثالثة رابًعا، وهو )السباحة( مما يدل  عىل أن  احلرص يف الثالثة غري مرا

: "وإن ام أطلق عىل ما عداها )البطالن( من طريق املقابلة، ال أن  مجيعها من (178)العسقالين قال:ابن حجر

م" الباطل املحر 
 .(180): "باطل: ال ثواب له"وقال املباركفوري، (179)

                                                           
ـه(، 974، )ت: هليتميا ، كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسامع، ابن حجر7/188ـه(، 763املقديس )ت: ( كتاب الفروع، ابن مفلح176)

، إال  1/146 ب املرداويُّ الكراهة  ِ عىل عدو  وجهان، مها: الكراهة وعدم الكراهة، وصو  ِ املُِعني  ري   أن يكون له ، لكن ابن مفلح نقل يف كراهة اللعب غ 

 7/186فيه قصٌد حسٌن، 

ت ُه، 8889كبى، بلفظ: )لعب(، رقميف السنن ال الن سائي  رواه ( 177) ج  و  ُجِل ز  ب ُة الر  ع  ٌُو  الط باين  ، و5/302، كتاب عرشة النساء، باب ُمال  بلفظ: )هل 

ٌو( يف املعجم األوسط،،  ه  اريف األوسط والكبري و الط باين  ، وقال اهليثمي  يف جممع الزوائد: رواه 2/193ويف املعجم الكبري:  8/119أو س  جال ور البز 

اق  الن سائي  : أخرجه يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ، وقال ابن حجر5/490رجال الصحيح خال عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة،  الط باين   ح  إِس  و 

ارو   الط باين  و   ن اد حسن البز   .2/240 بِِإس 

ين: ) (178) ال  ق  س  ر، حافظ  م( أمحد بن عل بن حممد 1449 - 1372ـه =  852 - 773الع  ج  الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن ح 

(، )لسان امليزان(، الُبخاري  صانيف كثرية، منها: )فتح الباري يف رشح صحيح للحديث، مؤرخ، فقيه شافعي، أصبح حافظ اإلسالم يف عرصه، له ت

 [1/178، ، األعالم الزركل1/210، معجم املؤلفني 9/395)الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة(، ]ينظر: شذرات الذهب 

 91/11، فتح الباري، ابن حجر (179)
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ٌم(، وإن ام يريد به أن ه عار  من الثواب، وأن ه للدنيا حمضًا، ال تعل ق له (181)قال ابن العريب :" ليس يريد به )حرا

 .(182)باآلخرة.. والباقي كل  عمل له ثواب"

: قلنا: قول : "قال الغزايل  : )فهو باطل( ال يدل  عىل التحريم، بل يدل  عىل عدم الفائدة، ملسو هيلع هللا ىلصه قال الشوكاين 

ي بالنظر إىل احلبشة وهم يرقصون  انتهى، وهو جواب صحيح، ألن  ما ال فائدة فيه من قسم املباح، عىل أن  التله 

 .(183)ة"، خارج عن تلك األمور الثالثنيكام ثبت يف الصحيح☺ يف مسجده 

م( فينبغي تقييده بالل هو الذي يشغل عن الواجبات.بأن  معن -جدالً -ولو سل منا    ى )باطل(: )حرا

ن  بحديث وهذا ما ذهب إليه اإلمام البخاري    ن و  ي ده بام يشغل عن طاعة اهلل  (184)فع  كل  هلو باطل، وق 

ِة اهلل( ومن املعروف أن  فقه ن  ط اع  ُه ع  ل  غ  ا ش  ٌل إِذ 
 ب اطِ
يف تراجم     البخاري تعاىل، فقال: )ب اب: ُكلُّ هل  و 

به.  أبوا

، وعليه مباحاً بقوله: "إذا شغله.." ألن ه إذا مل يشغله عن طاعة اهلل يكون  -أي البخاري  -: "وقي د يقال العين

ع أباح للجاريتني يوم العيد الغناء يف بيت عائشة من أجل العيد.. وأباح هلا النظر أهل احلجاز، ال ُيرى أن  الشار

 (185)إىل لعب احلبشة باحلراب يف املسجد؟ "

ي  إِ »☺: قال رسول اهلل  -2 م  الر  ان  و  ه  ة  ال  ت  ُِّضُ ِمن  هل  ِوُكم  إال  الر    (186)«ن  امل  ال ِئك 

                                                                                                                                                                                                            
، ت:  (180) د عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري  ، حمم   5/219، بريوت( ـه، )دار الكتب العلمي ة1353تفة األحوذي  برشح جامع الرتمذي 

م( حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبيل املالكي، أبو بكر ابن العريب، قاض وفقيه  1148 - 1076ـه =  453 - 468: )ابن العريب (181)

(، )أحكام القرآن(. ]ينظر: وفيات األعيان رشح الرتمذيمالكي، مفرس، من حفاظ احلديث، من كتبه )العواصم من القواصم(، )عارضة األحوذي يف 

 [6/230، ، األعالم للزركل1/489

د بن ع (182) ، القايض حمم  ، ت:  بد اهلل أبو بكر بن العريبعارضة األحوذي  يف رشح صحيح الرتمذي  ـه، )دار الكتب 543املعافري  اإلشبيل  املالكي 

 .7/136العلمي ة، بريوت( 

د بن عل بن حم (183) ، ت:نيل األوطار من أحاديث سي د األخيار رشح منتقى األخبار، حمم  د الشوكاين   م(1973ـه، )دار اجليل، بريوت، 1255م 

8/270 

ل هذه الرتمجة لفظ حديث أخرجه قال ابن حجر (184) حه : "أو  ي مةأمحد واألربعة وصح   [.11/91". ]فتح الباري، واحلاكم ابن ُخز 

، ت: الُبخاري  عمدة القاري رشح صحيح  (185) ين حممود بن أمحد العيني  ، بريوت( 855، بدر الد   22/273ـه، )دار إحياء الرتاث العريب 
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 .(188): "النضال يف الرمي، والرهان يف اخليل، والسباق يكون يف اخليل ويف الرمي"(187)قال األزهري  

  املناقشة:

الً: إذا سل منا  ، مم ا كان حباب هذا الل هو، وإباحة غريهاستبثبوت احلديث، فغاية ما يدل  عليه  -جدالً -أو 

قربة، وعدم حضورهم يدل  عىل كونه يامرسه الصحابة وال تِّضه املالئكة، فحضور املالئكة يدل  عىل كون ذلك 

مًا ألنكره النبي   ليس قربة، وال يدل  عىل احلرمة!  ، واهلل تعاىل أعلم.ملسو هيلع هللا ىلصإذ لو كان حرا

ب ق  ال»: ☺قوله  -3  س 
اِفرإال  يف ن   (189)  أو ح 

ل  أو ُخف    .(190)«ص 

ل والعطاء ال يستحق  إال  يف سباق اخليل واإلبل وما يف معنامها، ويف النصل وهو  : "يريد أن  اجلُع  قال اخلطايب 

ة يف ل عليها ترغيب يف اجلهاد، وتريض عليه،  الرمي، وذلك ألن  هذه األمور عد  ، ويف بذل اجلُع  قتال العدو 

                                                                                                                                                                                                            
، ت:2453، برقم:سعيد بن منصور سنن( 186) ، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف الرمي 227، أبو عثامن سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين  اجلوزجاين 

( 1م، ط1982ـه/1403وفضله، )الدار السلفي ة، اهلند،  ، أبو بكر عبد 26320، برقم: مصنف ابن أيب شيبة، 2/207، ت/حبيب الرمحن األعظمي 

د بن أيب شيبة الكويف   جِل أن يتعل مه ويعل مه ولده، )مكتبة الرشد، الرياض، ط235، ت:اهلل بن حمم  ـه، 1409، 1، كتاب األدب، باب ما ينبِغي لِلر 

 5/303ت/كامل يوسف احلوت( 

ه األزهر، أبو منصور،  بن أزهر اهلروي  الشافعي أمحد م(، حممد بن980ـ895ـه=370-282: )أبو منصور األزهري (187) األزهري نسبة إىل جد 

ة يف خراسان، ثم انتقل إىل بغداد، قصد القبائل العربية الفصيحة ألخذ ا للغة عنهم، له: هتذيب اللغة، الزاهر يف لغوي كبري وفقيه شافعي، ولد يف هرا

 [5/311، غريب ألفاظ الشافعي، ]ينظر: مقدمة الزاهر ملحققه: د.عبد املنعم عوين بشنايت، األعالم للزركل

، )الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي   (188) د بن أمحد األزهري  اهلروي  ـه( باب يف السبق ويف الرمي، )دار البشائر 370ـه/282، أبو منصور حمم 

( ص   536اإلسالمي ة، ت/د. عبد املنعم طوعي بشن ايت 

(189)  : الرواية الصحيحة بفتح الباء، يريد: أن  السبق: بسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقًا، وبفتحها: اجلُعل الذي يقع السباق عليه..قال اخلطايب 

 اجلعل والعطاء ال يستحق  إال  يف سباق هذه األشياء.

: كناية عن اإلبل، واحلافر: عن اخليل، والنصل: عن السهم، وذلك بتقدير حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مق امه، خف  أو حافر أو نصل: اخلف 

، وذو حافر، وذو نصل. ]جامع ا ،  ألصول يف أحاديث الرسول، ابن األثريأي: ذو خف   [37-5/36اجلزري 

ِمذي  ، و3/29، 2574: كتاب اجلهاد، باب يف السبق، رقم أيب داودسنن  (190) ، 1700: كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف الرهان والسبق، رقم الرت  

(، قال الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف تقيقه جلامع 6/226. 3586: كتاب اخليل، باب يف السبق، رقم الن سائي  حسن، سنن . وقال: حديث 4/205

 .5/36، إسناده صحيحاألصول: 
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ا  فر، وقد َيتاج إىل رسعة سريها ونجائها، ألهن  ا كل ها ذوات حوا ويدخل يف معنى اخليل: البغال واحلمري، ألهن 

 .(191)تمل أثقال العساكر وتكون معها يف املغازي"

ز املسابقة و ض عليها يف هذه األمور الثالثة، قال اإلمام فيدل  ظاهر احلديث إىل حرص جوا أخذ الِعو 

 : ة  الكاساين  اِئش  تِن ا ع  ي د  ِديِث س  ِم بِح  د  ق  ب ُق يف ال  ن ُه ِزيد  عليه الس  ِي،  ▲ "إال  أ  ِل الن ف  ُه ب ِقي  عىل أ ص  اء  ر  ِفيام  و  ف 

الل ِعُب  ِعٌب، و  أِل ن ُه ل  لِ و  ٌم يف األ  ص  ا ر  ت ث نًى من ، إال  أ  ح  ار  ُمس   ص 
ِ
ي اء ِريمِ ن  الل ِعب  هِب ِذِه األ  ش  لِِه عليه  الت ح  و  ًعا، لِق  رش  

ُم  ال  الس  ُة و  ال  مٌ كُ »الص  ا ر  ِعب  ح  لُّ ل 
هُ  (192) س  ف ر  ُه و  س  ق و  ت ُه و  أ  ر  ُجِل ام  ب ة  الر  ع  ُم ُكل   «إال  ُمال  ال  الس  ُة و  ال  م  عليه الص  ر  ح 

ت ث ن ى  اس  ِريِم إِذ ال ِعب  و  ِل الت ح  ا عىل أ ص  ه  اء  ر  ب ُة باِم  و  ع  اُل  ب ِقي ت  امل  ِة، ف  ُصوص   امل  خ 
ِ
ي اء ب ة  هِب ِذِه األ  ش  ع  اُل  ٌم امل  لُّ تِث ن اُء ت ك  اِلس 

د  الثُّن ي ا" ع  ب اِقي ب  بِال 
(193). 

 املناقشة:

رص بدليل أن  الكاساين  نفسه أضاف ليس مت فقًا عليه، واحلديث ال يفيد احل كالم اإلمام الكاساين    

 اجلري عىل األقدام مستدالًّ بحديث آخر.

(.. بينام   ة  ِغري  اح  الص  م  ِريق  )الر  ا اِم امل  ز  ه  ُقوا بِالس  أ ل ح  اِفِعي ُة ف  ع  الش  س  ِب ت و  ُكل  ن افِع  يِف احل  ر   .و 

ُعُدو ُدُه ال  ي  ُيؤ  :"و  نِيُّ ي  ُو  اُم اجل  ُ ق ال اإِلم  ري  ة  ِفيِه غ  ال ف اِئد  احل  اِفِر، و  ُف  و  ب ِعرِي إىِل  اخل  ال  ِس و  ر  ف  ِر ال  ن  ِذك  ِد ل ع  ق ص 

ِميمِ   .(194)"الت ع 

ُد من يل»☺: ما يروى عنه  -4  وال الد 
د   ُد: الل هو واللعب". "والد   (195)«سُت من د 

                                                           
د اخلطايب (191) -ـه1351، 1ـه، )املطبعة العلمية، حلب، ط 288، ت: البستي معامل السنن )يف رشح سنن أيب داود(، أبو سليامن أمحد بن حمم 

 2/255 م(،1932

ة التي مل ترد يف ( كام ذكرنا سابقًا فهذا اللفظ )كل  لعب حرام( مل أجده يف كتب احلديث، ولعل  اعتامد اإلمام الكاساين    عىل هذه الرواي192)

ا  ًا يف املسألة! أم  ت هذه الرواية لكانت نص  الوارد: ))كل  ما يلهو كتب احلديث، هو مم ا دفعه إىل احلكم بحرمة اللعب، إال  ما ورد االستثناء به، فلو صح 

(( رواه  ن  من احلق  ِمذي  به الرجل املسلم باطل، إال  رمية بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإهن  ، 1637وقال: حديث حسن صحيح، رقم  الرت  

 .4/174كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل، 

(193)  ،  .6/206بدائع الصنائع، الكاساين 

، ت: (194) د اخلطيب الرشبيني   .4/312، )دار الفكر، بريوت( 977مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حمم 



62 

 

 املناقشة: 

هذا حديث ضعيف، ال يبنى عليه حكم، عىل أن ه لو ُسل م بثبوته لكان معناه: أن  أعباء الرسالة، ومهوم الدعوة 

ة، وإقامة دين اهلل يف األرض، ومواجهة اجلبهات املعادية لدعوته من الوثنيني واليهود واملنافقني وغريهم،  واألم 

نا: أنا ال أعرف الل هو والل عب، وهذا كام يقول أحدُ   لل هو يف حياته، وهذا ال يستلزم تريم  مل ترتك له جماالً 

 .(196)ه ال تسمح لُه باإلجازاتاإلجازات، فال يعني هذا: أن  اإلجازات حمظورة، ولكن  معناه أن ظروف  

، ألن  النبي  ولذا رد  العالمة املُناوي  عىل من استدل  هبذا احلديث عىل تريم الغناء م أ منه،  ملسو هيلع هللا ىلصثل القرطبي  تب 

مًا، بدليل لعب احلبشة بمسجد املصطفى  م، ثم قال:"وليس بسديد، إذ ليس كل  هلو ولعب حمر  أ منه حرا وما تب 

 . (197)بمشهده"☺ 

 ثالثًا: الدليل من القياس على حتريم الّلهو:
 ة.وذلك بقياس الل هو عىل اخلمر بجامع الصد  عن ذكر اهلل وعن الصال

ا تسكر، فتصد  باإلسكار عن الصالة،  قال القرطبي    مت ألهن  يف تفسريه: "فإن كانت اخلمر إن ام حر 

 .(198)فليحرم الل عب بالنرد والشطرنج، ألن ه يغفل ويلهي، فيصد  بذلك عن الصالة"

م كثريه وقليله، ألن  السكر قد َيصل بالقليل،  املناقشة: والنرد ورد النص  هذا قياس مع الفارق، فاخلمر حرا

م باالت فاق، لكن  السكر  طرنج فمختلف فيه، واالنشغال عن الواجبات حرا ا الش  ، أم  بتحريمه العتامده عىل احلظ 

بكل  يشء َيصل ال يستطيع معه اإلنسان أداء الواجبات، بخالف الل هو لبقاء العقل واإلدراك، وإال  فاالستغراق 

ه، كالعمل للكسب َيرم كثرياً ما يشغل عن الصالة! فهل َيرم العمل والكسب لذلك؟ أم  يشغل ويلهي عن سوا

 مباح  بحيث تفوت الصالة
 
 ؟.االنشغال بأي  يشء

                                                                                                                                                                                                            
ارو الط باين  يف الكبري عن معاوية، ورواه ابن عساكر و الط باين  يف السنن عن أنس، و الب يهقي  يف األدب املفرد و الُبخاري  اه رو (195) عن أنس  البز 

د، برقم: ( وضعيف األدب املفر4677، 4676بزيادة: "ولست من الباطل، وال الباطل من ي" وقد ذكرمها األلباين  يف ضعيف اجلامع الصغري برقم: )

 (.2453(، والسلسلة الضعيفة برقم: )785)

 ، الكتاب منشور يف موقع القرضاوي الرسمي.ينظر: كتاب فقه اللهو والرتويح، التمهيد، د.يوسف القرضاوي (196)

، ت:197)  .5/265ـه(1356، 1ة التجاري ة الكبى، مرص،طـه، )املكتب1031( فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي 

(198)  ،   6/291اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي 
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 القول الثالث: األصل يف الّلعب الكراهة:
 واحلنابلة.    ومم ن قال بذلك اإلمام الشافعي   

قال اإلمام الشافعي  
ال  : (199) يِن و  ِل الد  ِة أ ه  ن ع  ِعب  الناس بِِه، أِل ن  الل ِعب  ليس من ص  ُه الل ِعُب بُكل  ما ل  ر  ُيك 

ةِ  ُُروء  امل 
(200). 

، هل يكره أم ال؟  .وللحنابلة وجهان يف الل عب الذي ال ُيعني عىل عدو 

ٌد حسن، قال يف املستوعب: وكل   ، هللا  الكراهيةقال صاحب اإلنصاف: "واأل وىل  إال  أن يكون له بذلك ق ص 

، ذكره ابن عقيل ى لعبًا مكروٌه إال  ما كان معينًا عىل قتال العدو  ما يسم 
 .(202)"واقترص عليه (201)

ا ما مل ُيِعن  عىل ذلك : "ولوقال ابن تيمية ، وأم  كن ما أعان عىل الل ذة املقصودة من اجلهاد والنكاح فهو حق 

ة راجحة مل َيرم، ومل ُين ه  عنه، ولكن قد يكون ما فعله  ، مكروهاً فهو باطل، ال فائدة فيه، ولكن إن مل يكن فيه مِّض 

هي حني هلوه  بام ينفعه، ويطلب له الل ذة املقصودة لكان خرياً ألن ه يصد  عن الل ذة املطلوبة، إذ لو اشتغل الال 

 .(203)له"

ة تريم الل هو،  وا عىل قوهلم بأدل   .الكراهيةلكن هم محلوا النهي والبطالن عىل واستدل 

                                                           
، مجع بني فقه احلجاز والعراق، (199) ة املذاهب املتبوعني، إليه ينسب املذهب الشافعي  ، أحد أئم  د بن إدريس بن شافع القريش  : حمم  وف ق  الشافعي 

ل من ص . تويف  سنة بني مدرستي احلديث والرأي، أو  ـه. ]طبقات الشافعي ة  204ن ف يف أصول الفقه، وكتب فيه رسالته املشهورة. من كتبه: األم 

 [71، طبقات الفقهاء: 1/192الكبى: 

، ت: (200) د بن إدريس الشافعي  ، أبو عبد اهلل حمم   .6/208ـه( 1393، 2، )دار املعرفة، بريوت، ط204ينظر: األم 

ِقيل:  ) (201) ، شيخ الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن عقيل م( عل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي 1119 - 1040ـه =  513 - 431ابن ع 

يف تارخيه: كتاب الفنون مل يصنف يف  لفاته: )كتاب الفنون( يف أربعمئة جزء، قال الذهبيببغداد، اشتغل بمذهب املعتزلة يف حداثته، أعظم مؤ احلنابلة

، زركل، األعالم لل413، طبقات احلنابلة، 4/243، لسان امليزان، 4/35الدنيا أكب منه، )الفصول( يف فقه احلنابلة. ]ينظر: شذرات الذهب 

4/313] 

(202)  : ـه(، )دار إحياء 885اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عل  بن سليامن املرداوي  الدمشقي  الصاحلي  )املتوىف 

 6/66ـه( 1419، 1الرتاث العريب بريوت، ط

، ت: امة، أبو العباساالستق( 203) اين  رة، ط728أمحد بن عبد احلليم بن تيمي ة احلر  د بن سعود، املدينة املنو  ـه،، ت/د. 1403، 1، )جامعة اإلمام حمم 

د رشاد سامل(   .2/154حمم 
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 القول الرابع: الّلهو املفيد )التدريب( فرض كفاية:
ٌز، ألن ه يف احلقيقة )تدر يب(، يدخل تته كل  األحاديث واآلثار بعض الل هو املفيد واجب ويف تسميته هلٌو جتوُّ

ب بالتدريب عىل وسائل اجلهاد، وتنهى عن نسياهنا كالسباق والسباحة والرماية، ويطلق عليها اسم  التي ترغ 

 .(204))النضال( أو )املناضلة(

ب ة  ب ِن ع   ، ق ال  لُِعق  ِمي  ي اًم الل خ  ، أ ن  ُفق  ة  س  مح  ِن ب ِن ِشام  ب ِد الر  ن  ع  برٌِي ي ُشقُّ ع  أ ن ت  ك  ِ و  ني  ض  ر  غ  ِن ال  ي  ذ  ت لُِف ب ني   ه  : خت   اِمر 

 
ِ
ُسوِل اهلل ُتُه ِمن  ر  ِمع  ٌم س  ال  ال  ك  و  ب ُة: "ل  ، ق ال  ُعق  ي ك  ل  ؟  ☺ع  اك  ا ذ  م  : و  ة  س  ام  ِن ش  ُقل ُت اِلب  انِيِه"، ق ال  احل  اِرُث: ف    ُأع 
مل 

 : ُه ق ال  : إِن   م  »ق ال 
لِ ل ي س  ِمن ان  ع  ُه، ف  ك  ر  ، ُثم  ت  ي  م  َص  ق  »أ و   «م  الر   . (205)«د  ع 

مي واملناضلة واالعتناء بذلك بني ة اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، فضيلة الر   وفيه :قال اإلمام النووي   

ن عىل القتال،  د هبذا كل ه؛ التمر  وكذلك املشاجعة وسائر أنواع استعامل السالح، وكذا املسابقة باخليل.. واملرا

ق فيه، ورياض  .(206)ة األعضاء بذلكوالتدريب والتحذ 

ا ، حلاجة اجلهاد إىل هذه املهارات، من باب ما فرض كفاية، وهناك من عد  الرمي سن ة فمن الفقهاء من قال بأهن 

 اليتم  الواجب إال  به فهو واجب.

فرض وينبغي أن يكونا قوله: " الزركيشالرشبيني عن  نقل "املسابقة واملناضلة مها سن ةكتاب : "نوويقال ال

ألهنام من وسائل اجلهاد وما ال يتوصل إىل الواجب إال به فهو واجب، واألمر باملسابقة يقتضيه قال وقضية  كفاية

 .(208)"وينبغي أن تكون املناضلة آكد (207)تساوهيام يف مطلق السنة فكالم املصن  

ام  لكن  املعتمد ام وسيلٌة  سن ةأهن  مللجهاد، وأهن   .يمكن استخدامها باحلالل واحلرا

                                                           
مها يف الرشيعة اإلسالمي ة، رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة دمشق، كلي ة الرشيعة، غري مطبوعة، ( ينظر: فنون الرياضة واأللعاب، وأحكا204)

د سعيد بسامر.  إعداد الباحث حمم 

 3/1522، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي واحلث  عليه وذم  من علمه ثم نسيه، 1919، ُمسلِم (205)

 .13/64عىل مسلم،  ينظر: رشح النووي (206)

( تساوهيام )أي املناضلة واملسابقة( يف )أي يقتيض فرض الكفاية( قال: وقضية كالم املصن ف )يقصد النووي أي: واألمر باملسابقة يقتضيه (207)

ب عىل اجلهاد وتوق ف اجلهاد عليه(. مطلق السنة )أي يف كوهنام سنة بداية  دون اقرتان بنية التدر 

(208)  ،  .4/311مغني املحتاج، الرشبيني 
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:" )هي سن ة( أي بنوعيها النضال والرهان، وما قاله الزركيش  من أن ه ينبغي أن يكونا (209)يقول سليامن اجلمل

ه بمنع كوهنام وسيلتني ألصله الذي هو الفرض، وإن ام مها وسيلتان كفاية فريض    ام وسيلتان له، يمكن رد  ، ألهن 

ا بقصد مباح وحينئذ فاملت   إلحسان اإلقدام واإلصابة، الذي هو كامل، جه كالمهم، وقوله )بقصد اجلهاد( إم 

مان، أو مكروه فمكروهان"  (210)فمباحان، أو حرام كقطع طريق فحرا

القرطبي   قال
مي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمني، ونكايته شديدة عىل الكافرين.. وتعل م :"فضل الر     

" فرض كفايةالفروسي ة واستعامل األسلحة  وقد يتعني 
(211). 

وا من تعل م الرمي، ثم تركه بال عذر، أو نسيه، قد وقع  ، مستدل ني يف الكراهة الشديدةبل إن  العلامء عدُّ

ل ي س  ِمن ام  »☺:  بحديث رسول اهلل ُه، ف  ك  ر  ، ُثم  ت  ي  م  لِم  الر  َص  ق  »أ و   «ن  ع   .(212) «د  ع 

ملن تركه بال مكروه كراهة شديدة : "هذا تشديد عظيم يف نسيان الرمي بعد عل مه، وهو قال النووي   

 .(213)عذر"

ح للباحث كون التدريب عىل وسائل اجلهاد  يف حق  من يقوم بواجب اجلهاد الكفائي   فرض كفايةوالذي يرتج 

 ومندوب يف حق  غريهم.

  امس: الّلهو املفيد )التدريب( مندوب:القول اخل
ً( فيه نظر، قال  ب  عىل وسائل اجلهاد مندوبًا إليه، لفائدته وتسمية ذلك )هلوا : النووياعتب الفقهاء التدرُّ

 (214)"املسابقة واملناضلة مها سن ة"

                                                           
ل: )209) م( سليامن بن عمر بن منصور العجيل األزهري، املعروف باجلمل، له: )الفتوحات  1790 - 000ـه =  1204 - 000( ُسل يامن اجل م 

اللني، و )املواهب املحمدية برشح لشامئل الرتمذية( و )فتوحات الوهاب( حاشية عىل رشح املنهج، يف اإلهلية( أربع جملدات، حاشية عىل تفسري اجل

 [3/131، األعالم، الزركل، 710فقه الشافعية. ]ينظر: معجم املطبوعات 

، وينظر: هناية املحتاج 5/279 حاشية الشيخ سليامن اجلمل، عىل رشح املنهج )لزكري ا األنصاري(، سليامن اجلمل، )دار الفكر، بريوت( (210)

 (8/165للرمل )

(211)  ،  .4/393تفسري القرطبي 

 3/1522، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي واحلث  عليه وذم  من علمه ثم نسيه، 1919، ُمسلِم (212)

(213)  ،  .13/57رشح مسلم، النووي 
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مندوبًا ألن ه من أسباب  -سباق يف الرمي والفرس واإلبل واألقدامأي ال-: "فكان وقال ابن عابدين  

ي، أو الفخر، أو لرُتى شجاعُته، فالظاهر الكراهة، ألن  األعامل بالين ات، فكام يكون املباح  ا قصد التله  اجلهاد، أم 

 .(215)طاعة بالني ة، تصري الطاعة معصية بالني ة"

 ثالثًا: اخلالصة والرتجيح:
ي إليه الل هوإذا كان نفس ا مًا، ينبغي احلكم بام يؤد  لل هو مباحًا أي ليس امللهو  به حمر 

(216): 

د االستمتاع. مباح:  وذلك إذا مل يورث فائدة، ومل يشغل عن واجب، بأن كان ملجر 

 فيه عن النفس واالستجامم، واالستعانة عىل أداء الواجبات، وكل  هلو مفيد ينبغي استحبابه.  : للرت  مستحب

ً فيها نظر واجب: واجبًا  لهوال يصبح، كام عند توق ف واجب عليه، كالتدريب عىل أدوات اجلهاد، وتسميته هلوا

الرتويح ظاهرة اللهو ويعول، حيث مل يعد  ن  حني يتعني  مصدراًً  للرزق وكان املرء ممن جيب عليه اإلنفاق عىل م  

إذا تعني  طريقة للعالج من  لهورص، كام جيب الرفة هامة يف املجتمع اإلنساين املعااجتامعية فقط! بل أضحى حِ 

 .(217)لوقوع باحلراماطريقًا وحيدًا لعدم  لهوفيه من اهلالك، أو كان ال املريُض  مرض يؤدي للهالك أو يقارُب 

ع يف الل هو أكثر مم ا يقتضيه االستجامم مكروه ى إىل رضر، كتضييع األوقات فيام ال يفيد، كالتوسُّ : ما أد 

 ويح.والرت  

م، أو اشتمل عىل رام: ح ى إىل حمر  ته، أو أد  م أو الزمه حمر  إن شغل عن واجب وفو  م كالبغضاء والسب  حمر 

 والشتم، وكشف العورات، وتأخري الصلوات أو تضييعها، أو إفطار رمضان.

تلزمه  ، أو لكسب نفقة منمادياً  فسفإن شغل الل هو عن الواجبات الديني ة أو الدنيوي ة، كالسعي إلعفاف الن  

مًا.  نفقتهم، عندها يصبح حرا

ي إليه وما يشتمل عليه.  وتطبيق ذلك عىل التمثيل يوجب كون التمثيل تعرتيه األحكام اخلمسة بحسب ما يؤد 

                                                                                                                                                                                                            
 4/311ينظر: رشح املنهاج للرشبيني، مغني املحتاج،  (214)

 .5/58: جبدينحاشية ابن عا (215)

 قد أطلُت الكالم يف )اللهو( ألنه أساٌس مهم يف هذا البحث، وألن  بعض الن اس يظن  أن ال مكان يف ديننا للهو أو املزاح!! (216)

 110م، دار احلافظ، دمشق( ص2009، 1طينظر: الرتويح: تعريفه، أمهيته، حكمه، د.نور بنت حسن عبد احلليم قاروت، ) (217)
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  ضوابط الّلهو املباح: رابعًا:
بط تنطبق عىل مشاهدة التمثيل  :وهذه الضوا

والعجز والكسل، لذلك وضع لنا اإلسالم مبدأ  النفس البرشي ة قد يعرتهيا اهلم  واحلزن، والسآمة والكآبة،

، ومن باب  التوازن والتعادل بني الواجبات واملباحات، بحيث ال يطغى واجب عىل واجب، والحقٌّ عىل حق 

.  األ وىل أال  يضي ع  املباُح الواجب 

ب ك  إِ »: ◙ أليب الدرداء ◙قال سلامن   ي ك  ن  لِر  ل  ِلك  ع  أِل ه  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  ِسك  ع  لِن ف  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  ع 

هُ  ق  قٍّ ح  ِط ُكل  ِذي ح  أ ع  ا، ف  قًّ أ ت ى أبو الدرداء  «ح  ق  ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له، فقال النبي   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ◙ف  د  : ص 

نُ  ل ام  «س 
(218) . 

ن  يقوتك»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ¶وعن عبد اهلل بن عمر  ( 219) «فى باملرء إثاًم أن يضي ع م 

: هذا حبل لزينب ة فإذا بحبل ممدود بني الساريتني، فقال: ما هذا احلبل؟! قالوا ، فإذا وعندما دخل املسجد مر 

ُه،ُح »فرتت تعل قت به، فقال:  اط  ُدُكم  ن ش  ل  أ ح  ُعد   لُّوُه، لُِيص  ي ق  ل  ا ف رت   ف  ِإذ   . (220)«ف 

ق مصلحة، بأال  ي د الل هو الذي َيق  ، وال يضي ع مصلحة وبناء عىل هذا ال بد  أن َيد  طغى عىل واجب أهم 

 أوجب.

م عىل واجب أو عىل فرض.   فالل هو املرشوع يدور بني اإلباحة واالستحباب، فال يقد 

ن رضرًا،  :قال ابن قدامة   .(221)احته"فاألصل إب وال شغاًل عن فرض"وسائر الل عب إذا مل يتضم 

 فينبغي أن ُيراعى فيه ما يل: -إن  كان مباحاً -ويف ضوء ما سبق؛ فإن  الرتفيه والل هو 

                                                           
ة بتاممها رواها  (218) ي ِف، )6139يف صحيحه، برقم:  البُخاري  القص  لُِّف لِلض  الت ك  اِم و   (8/32، كتاب األدب، ب اب ُصن ِع الط ع 

م   ُمسلِممن يقوت: أي من تلزمه نفقتهم، رواه  (219) اًم أ ن  َي  بِس  ع   إِث 
ِ
ء ى بِامل  ر  ف  ُه((، برقم: بلفظ: ))ك  لُِك ُقوت  ، كتاب الزكاة، باب فضل 996ن  ي م 

نه(، 2/132، كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، )1692، برقم أبو داود( و2/692النفقة عىل العيال واململوك، ) األلباين  يف إرواء الغليل، كتاب  حس 

حه( و3/407الزكاة، )  (.1/415يف املستدرك ووافقه الذهبي  ) احلاكم صح 

د، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، 1150، برقم الُبخاري   (220)  . 2/54، كتاب التهج 

د عبد اهلل بن أمحدشيباين  ال املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل (221) ، ت:  ، أبو حمم  ـه( 1405، 1، )دار الفكر، بريوت، ط620بن قدامة املقديس 

10/173. 
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ي إىل إضاعة واجب   -1 . أال  يؤد   ديني  أو دنيوي 

ي إليه. -2 م، وال يؤد   أال  يصاحبه حمر 

 أال  نرسف فيه، بحيث يستغرق أوقاتًا طويلة تضيع سدى دون فائدة. -3 

ة مبيحي التمثيلوبعد مناقشة أ مي التمثيل حان وقت استعراض أدل  ة حمر   .دل 

 أدّلة مبيحي الّتمثيل املطلب الثاني:

 بأدل ة كثرية، نجملها يف عرشة أدل ة، نذكرها رسدًا ثم نبسطها فيام بعد: أباح التمثيل   ن  استدل  م  

 متثُّل املالئكة يف هيئة أشخاص.  -1 

 .ورود التمثيل عن األنبياء -2

 .ملسو هيلع هللا ىلص ورود املحاكاة والتمثيل عن النبي -3

 .ورود التمثيل عن الصحابة الكرام  -4

 .األصل يف األشياء اإلباحة -5

 .املصالح املرسلة -6

 .قياسه عىل استخدام األسلوب القصيص -7

 .قياس التمثيل عىل األمثال والتشبيهات -8

 .التمثيل أوقع يف النفس وأثبت للمعلومة -9

 ؤث ر.التمثيل وعظ م -10

 وبعد أن ذكرنا أدلة اإلباحة رسدًا نبسط القول فيها فيام يل:

 متثُّل املالئكة يف هيئة أشخاص: أواًل:
ل املالئكة يف صور برش؛ كام هو احلال يف جميء جبيل    } ٹ ٹملريم يف صورة رجل  ثبت تشك 

 [17مريم: سورة ] {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
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د   كام جاء يف بعض روايات احلديث املشهور الذي سأل فيه جبيُل ملسو هيلع هللا ىلص ومتث له يف صورة دحية الكلبي  لنبي نا حمم 

هلل عىل صورة وكام هو احلال يف املالئكة الذين أرسلهم ا، (222)واإلسالم واإلحسان.. اإليامن عنملسو هيلع هللا ىلص النبي  

ئيل، أبرص وأقرع وأعمى، حيث متث ل املل ك أقرع وأبرص وأعمى،  ما ورد عن ابتالء اهلل لثالثة من بني إرسا

ة   ر  ي  ُسول  اهلل ◙بصورهتم القديمة وطلب منهم املساعدة.. فعن أ يب ُهر  ِمع  ر  ن ُه س  ُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص أ  ًة إِ »ي  ث  ن  ث ال 

ب ر   ِئيل  أ  ا رس  
ق  يِف ب نِي إِ ص  ف  أ ت ى األ  ب ر  ل ًكا، ف  ي ِهم  م  ث  إِل  ب ع  ، ف  ب ت لِي ُهم  ل  أ ن  ي  ج  ز  و   ع 

ِ
 
ِ
ا ّلل ى ب د  م  أ ع  ع  و  ر  ق  أ  : أ يُّ ص  و  ال 

؟. ي ك  بُّ إِل   أ ح 
 
ء  يش  

ٌن.. ) س  ِجل ٌد ح  ٌن و  س  ٌن ح  و  : ل  عمى باالمتحان مل ينجح األبرُص واألقرُع يف االختبار، وعندما نجح األوق ال 

اِحب ي ك  ق ال  له املال ىل  ص  ِخط  ع  س  ن ك  و  يِض  اهلل ع  د  ر  ، ف ق  ُتلِيُتم  ِإن ام  اب  ال ك  ف  ِسك  م   .(223)«ك(: أ م 

ة نبي  اهلل داود   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  } مع املالئكة حني دخلوا عليه، وقال أحدهم: وكقص 

عىل  فهذه احلادثة متثيل ُقِصد  به تعليم نبي  اهلل داود  ،[23]ص:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .القضاء

ز القيام بمحاكاة اآلخرين، عىل سبيل اإلفادة والتعليِم، والتمثيُل هو ال  قيام فهذه الوقائع تدل  عىل جوا

 بمحاكاة اآلخرين، لإلفادة فيلحق هبا، وُيقاس عليها. 

ر،  املناقشة: ر، والشياطني واجلن  األرشا الت حقيقي ة أقدر اهلل عليها عامل الغيب من املالئكة األبرا هذه تشك 

هم هبا، لعل ة االمتحان واالختبار يف بعضها، فقياس )عامل الشهادة( عىل )عامل الغيب( يف ذلك قي اس واختص 

 فاسد.

 ورود التمثيل عن األنبياء: ثانيًا:
هيم  -أ الً  ورود متثيل سي دنا إبرا ، تنزُّ حت ى يصل يف احلوار عىل قومه يف املناظرات، فقد مث ل دور الضال 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  }ٹ ٹ  هبم للحقيقة:

                                                           
 8/101ب اإليامن، باب صفة اإليامن واإلسالم، ، كتا4991، برقمالن سائي، و10/102، مسند ابن عمر،5857، برقم أمحد (222)

ئيل، 3464، برقم:الُبخاري  ( 223)  .4/2276، كتاب الزهد والرقائق، 2964، برقم:ُمسلِم، و4/172، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إرسا
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .[78 - 76األنعام: سورة ] {ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ها ثم ن   -ب  }ٹ ٹ  ذلك للصنم الكبري.. ب  س  وكذلك متثيُلُه عليهم أن ه مريض، وبقي عند األصنام وكرس 

 {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 [63، 62األنبياء: سورة ]

مهم بالرسقة، ليبقي أخاه عنده.. ،هلل سي دنا يوسف ما وقع من نبي  ا -ج ٹ  حينام مث ل عىل إخوته واهت 

يوسف: سورة ] {پپپڀڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٱٻٻٻٻپ }ٹ 

70] 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ٹ ٹ  حينام مث لت  عىل آل فرعون، ما وقع مع أخت موسى  -د

  [40طه:سورة ] {ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

السالم، ورشُع ما قبلنا رشٌع لنا، مادام قد عليهم  قص  علينا القرآن الكريم قصص التمثيل الصادر عن األنبياء

ه علينا  فهوقص  علينا ومل يرد يف رشعنا ما ينسخه،  من األحكام اإلهلية التي رشعها اهلل عىل ألسنة رسله، وقص 

ئع السابقة ما خيالفها باعها، ألن  رشيعتنا إن ام نسخت من الرشا  ومل يدل  الدليل عىل نسخها، فيجب عىل املكل فني ات 

ق ملا بني يديه من التوراة واإلنجيلوفقط،   .(224)القرآن مصد 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ورود احملاكاة والتمثيل عن النيّب ثالثًا:
ع  الن بِي   -أ يِش م  رٍّ ُكن ُت أ م  بُو ذ  :☺ ق ال  أ  ال  ن ا ُأُحٌد ف ق  ب ل  ت ق  ِدين ِة ف اس  ِة امل   ر  ا ر   »يِف ح  ب ي ك  ي  ! ُقل ُت: ل  رٍّ ب ا ذ  ا أ  ُسول  ي 

ِعن ِدي ِمن ُه ِدين اٌر إال   الِث ٌة و  ل   ث  ًبا مت  يِض ع  ه  ا ذ  ذ   ه 
يِن أ ن  ِعن ِدي ِمث ل  ُأُحد  ا ي رُسُّ : م  ي ن  إال  أ ن  اهلل. ق ال  ُصُدُه لِد  ي ًئا أ ر   ش 

ن  ِشام   ع  ِمينِِه و  ن  ي  ا ع  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ث ِرين  ُهم  أ ُقول  بِِه يِف ِعب اِد اهلل ه  ال  إِن  األ  ك  ق  ى ف  ش  ِفِه، ُثم  م  ل  ِمن  خ  لِِه و 

ل ِفهِ  ِمن  خ  لِِه و  ن  ِشام  ع  ِمينِِه و  ن  ي  ا ع  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ن  ق ال  ه  ِة، إال  م  ِقي ام  م  ال  ..األ  ق لُّون  ي و  ا ُهم  ِليٌل م  ق   .(225)« و 

                                                           
(224)  ، ف، ص 2/982ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاين   .93وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خال 

ِل النبي  6079، برقم: خاري  البُ ( 225) ًبا، ملسو هيلع هللا ىلص  ، كتاب الرقاق، ب اب ق و  ه   هذا ذ 
ين أ ن  عندي ِمث ل  ُأُحد  ، كتاب 992، برقم: ُمسلِم، و5/2367ما يرس 

ق ِة،  د  ِغيِب يف الص   .2/687الزكاة، ب اب الرت  
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الصحايب  زاهر -ممازحاً –مث ل  ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن  رسول اهلل -ب
ُجاًل ِمن  ◙ (226) ، أ ن  ر 

الِك  ن ِس ب ِن م  ن  أ  ، فع 

ان  هُي ِدي إِ  ، ك  م  ا ر  ُن ح  اِهُر ب  ُه ز  اُل ل  ِة ُيق  ب اِدي  ِل ال  ه 
ُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصىل  الن بِي  أ  ُزُه ر  ه  ، ف ُيج  ة  ،  ملسو هيلع هللا ىلصاهل  ِدي  اد  أ ن  خي  ُرج  ا أ ر  إِذ 

ُسوُل اهلل  ال  ر  وُه إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصف ق  ارِضُ ُن ح  ن ح  اِدين ا، و  اِهًرا ب  أ ت اُه الن بِيُّ «ن  ز  : ف  بِيعُ  ملسو هيلع هللا ىلص، ق ال  ُهو  ي  ن ُه ِمن   و  ت ض  ُه، ف اح  ت اع  م 

ن ُه الن بِيُّ  ف  أ  ر  ل ام  ع  ي ِه، ف  ت  إِل  ت ف  ال  ا؟ ف  ذ  ن  ه  ِسل نِي م  : أ ر  ال  ق  ُه، ف  ُجُل ال  ُيب رِصُ الر  ِفِه و  ل  ُه  ملسو هيلع هللا ىلص خ  ر  ل  ُيل ِزُق ظ ه  ع  ج 

ُسوُل اهلل  ال  ر  ِرِه، ف ق  د  ب د  م  »: ملسو هيلع هللا ىلصبِص  ع  ا ال  ذ  ي ه  ِ رت   ؟.«ن  ي ش 

اِسًدا. ُسول  اهلل ك  ا ر  ُديِن ي 
ِ اِهٌر: جت  ال  ز   ف ق 

 : ت  بِك  ل  »ق ال  ال  ب  »: ملسو هيلع هللا ىلص. أ و  ق ال  «اِسد  ِكن ك  ِعن د  اهلل ل س   . (227)«ل  أ ن ت  ِعن د  اهلل غ 

ب ُد اهلل -ج ن ُظُر إىِل  ا (228)ق ال  ع  أ ين  أ  ن   ملسو هيلع هللا ىلصلن بِي  ك  م  ع  ُح الد  س  ُهو  ي م  ُه ف  و  م  أ د  ُمُه ف  ُه ق و  ب   رض  
ِ
بِيًّا ِمن  األ  ن بِي اء َي  ِكي ن 

ُقوُل:  ي  ِهِه و  ج  ل ُمون  ر  »و  ُم  ال  ي ع  ِمي ف ِإهن  و  ِفر  لِق    .(229)«ب  اغ 

ة الرضيع الذي يتكل م يف املهد، -د اعي وقص  وفيه:"فكأين  أنظر إىل  ◙عن أيب هريرة  حديث جريج الر 

ها "  .(230)رسول اهلل وهو َيكي ارتضاعه بإصبعه السب ابة يف فمه، فجعل يمص 

                                                           
ام والده وقيل: ِحزام، بالزاي، كان بدويًا،226) ر  : ح   إال أتاه إذا ☺ النبي   يأيت ال ، َيبه ☺وكان رجاًل دمياًم، وكان الن بِي   ( زاهر بن حرام األشجعي 

(، اإلصابة يف متييز الصحابة 2/94مل يذكر كل من ترجم له إال هذه املعلومات والقصة املذكورة أعاله، ]ينظر: أسد الغابة، ) هدي ة، أو بطرفة

 ([1/423املنتبه بتحرير املشتبه، ابن حجر، )(، تبصري 2/509(، االستيعاب يف معرفة األصحاب )2/452)

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل 13/107، باب املزاح والضحك، ابن ِحب ان، و20/90، 12648، برقم أمحد( مسند اإلمام 227)

اُه 20/91يف تعليقه عىل مسند أمحد عىل رشط الشيخني، وكذلك قال  إسناده صحيح: ابن ِحب انصحيح  و  ، أمحد، وقال اهليثمي  يف املجمع: ر  ىل  ع  أ بُو ي  ، و 

ارو   اُل البز  ِرج  ِحيِح  أمحد، و  اُل الص   .9/369 ِرج 

 .6/521يف الفتح  ، كام ذكر ابن حجر( هو ابن مسعود 228)

حيث قال: "وال يلزم من هذا الذي قاله ☺ ( يرى ابُن حجر العسقالين   ، بأن  احلديث ال يدل  بشكل  جازم عىل وقوع املسح من رسولنا 229)

". ]فتح الباري، ابن حجر☺ عبد اهلل أن يكون النبي   ة، كام مسحها ذلك النبي  ، العسقالين   مسح أيضًا، بل الظاهر أن ه حكى صفة مسح جبهته خاص 

6/521.] 

ِن ع  2550، برقم:)ُمسلِم (230) ي  لِد  ا و  ِديِم بِر  ال  ق  اِب، ب اُب ت  د  اآل  ل ِة و  الص  ِب  و  ا، (، كتاب ال  ه  ِ ري  غ  ِة و  ال  ِع بِالص   .4/1977ىل  الت ط وُّ
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 :ورود التمثيل عن الصحابة الكرام  رابعًا:
أن ه تشاجر مع أبيه ليعرف العمل الصالح الذي ُيدخل  ◙( )عبُد اهلل بُن عمرو بن العاص مث ل سي ُدنا -أ

الِك   ِن م  :  ◙اجلن ة! فعن أ ن س ب  ُسوِل اهلل كُ »ق ال  ع  ر  ِل  ملسو هيلع هللا ىلصن ا ُجُلوًسا م  ُجٌل ِمن  أ ه  ن  ر  ي ُكم  اآل  ل  ُلُع ع  : ي ط  ال  ق  ف 

 ن ِة.اجل   

ل ام  ق ام  الن بِيُّ  ن طُِف حِل ي ُتُه ِمن  وُضوِئِه ف  اِر ت  ُجٌل ِمن  األ  ن ص  ل ع  ر  اِص  ملسو هيلع هللا ىلص ف ط  ع  ِن ال  ِرو ب  م  ب ُد اهلل ب ُن ع  ُه ع  بِع  ت 

أ ي ت  أ ن  تُ  ◙ ِإن  ر  ًثا، ف  ي ِه ث ال  ل  ُخل  ع  ُت أ ال  أ د  م  أ ق س  ي ُت أ يِب ف  ح  : إيِن  ال  ال  .ف ق  ل ت  ي ك  حت ى مت  يِض  ف ع  نِي إِل  ِوي   ؤ 

. م  : ن ع   ق ال 

ن ٌس  ِكد  ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  أ   و 
ي ال  ُث ل  ت  الث ال  ض  ل ام  م  .. ف  ث  ي ايِل الث ال  ل ك  الل 

ُه تِ ع  ن ُه ب ات  م  ُث أ  ب ُد اهلل َُي د  ان  ع  ك  ُت أ ن  : و 

ب د  اهلل إيِن   ا ع  ُه ُقل ُت: ي  ل  م  ت ِقر  ع  ُسول  اهلل  أ ح  ُت ر  ِمع  ل ِكن  س  ، و  ٌر ث م  ج  ال  ه  ٌب، و  ض  ب ني   أ يِب غ  ي نِي و    ي ُكن  ب 
 ملسو هيلع هللا ىلصمل 

ن   ي ُكُم اآل  ل  ُلُع ع  : ي ط  ر  ا ث  ِمر  ُقوُل ل ك  ث ال  ي ك  ي  ُت أ ن  آِوي  إِل  د  أ ر  ، ف 
ر  ا ث  ِمر  ت  أ ن ت  الث ال  ل ع  ِل اجل  ن ِة. ف ط  ُجٌل ِمن  أ ه  ر 

ت ِدي  بِِه..أِل   ق  أ  ُلك  ف  م  ا ع  ن ُظر  م 
 » (231). 

ة ضيف رسول اهلل -ب ام يأكالن، ألن  الطعام قليل،  حيث ملسو هيلع هللا ىلص قص  استضافه صحايٌب ومث ل مع زوجته أهن 

ة   ملسو هيلع هللا ىلص فمدحه الرسول ر  ي  ن  أ يِب ُهر  ُجاًل  ◙ونزل فيه قرآن يمدح فعله: فع  ت ى الن بِي   أ ن  ر  ث  إِىل   ملسو هيلع هللا ىلص أ  ف ب ع 

ُسوُل اهلل ال  ر  اُء. ف ق  ن ا إال  امل   ع  ا م  : م  ُقل ن  اِئِه ف  ا؟م  » :ملسو هيلع هللا ىلص نِس  ذ  ن ا..  «ن  ي ُضمُّ أ و  ُيِضيُف ه  اِر: أ  ُجٌل ِمن  األ  ن ص  ال  ر  ف ق 

أ ط ف   ا ف  ه  ج  ا لُِح رِس  هن  ا ُتص 
أ  ت  ك  ت  ِصب ي اهن  ا ُثم  ق ام  م  ن و  ا و  ه  ج  ا ت  رِس  ب ح  أ ص  ا و  ه  ام  ت  ط ع 

ي أ  اُم  ف ه  انِِه أ هن  ال  ُيِري  ع  ت ُه، ف ج  أ 

ُسوِل اهلل ا إىِل  ر  د  ب ح  غ  ل ام  أ ص  ، ف 
ِ
اِوي ني  ا ط  ب ات  ِن، ف  أ ُكال  :  ملسو هيلع هللا ىلص ي  ال  الُِكام  ض  »ف ق  ِجب  ِمن  ف ع  ، أ و  ع  ي ل ة   «ِحك  اهلُل الل 

ل  اهلل تعاىل: أ ن ز   {ییییجئحئمئىئيئ جبحبىئېئېئىئىئ}ف 

  (232) [9احلرش: سورة ]

                                                           
قه الشيخ شعيب األرنؤوط: 12697 ، برقم:أمحد( 231)  .20/124عىل رشط الشيخني،  صحيح إسناده، قال حمق 

 (.5/34، كتاب مناقب األنصار، باب ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة، )3798، برقم: الُبخاري  ( 232)
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د بن مسلمة  -ج ب لكعب بن األرشف الكافر، وذلك  ◙قيام الصحايب حمم  ر الصديق املقر  و  بتمثيل د 

 . (233)يف ِحيلة لقتله

د بن مسلمة  مناقشة )ج(: وأشباهه، إن ام هو يف جمال احلرب ومقاتلة  ◙إن  ما حصل مع الصحايب حمم 

دعةا»: ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلـك يف قولهاألعداء، وقد قام الدليل عىل ختصيص احلرب بمثل هذه احليل  .(234)«حلرب خ 

 األصل يف األشياء اإلباحة: خامسًا:
م التمثيل  فاألصل فيه م فنحكم للعارض باحلرمة، إلمكان  فام مل يرد دليٌل َير  اإلباحة، وما يعرض فيه من حرا

 التمثيل من دونه.

 املصاحل املرسلة:  سادسًا:
فهذه املسألة ختضع للمصالح واملفاسد، وقد تبني  أن  مصاحلها أكثر من مفاسدها فمن مصاحلها
(235): 

ن اإلسالم والرتويج له، وإيصال أفكار إن  تقديم الدراما اإلسالمية بأشكاهلا كاف ة، من شأنه الدفاع ع -أ

طة إىل املشاهدين، وغالبًا ما تظلُّ عالقة يف أذهان اجلمهور، برشط أن يكون العمل حمرتمًا  الدين بطريقة مبس 

 وموث قًا.

م احلقيقة ╚ إن  هناك طوائف مث لت الصحابة  -ب ئفهم، فيجب أن نقد  ة مسلسالت بآراء طوا يف عد 

حت ى ال يقتنع الناس بالباطل، فهي مسابقة يف نرش األفكار،   ريق متثيل حياة الصحابةمن وجهة نظرنا، عن ط

 يستخدم فيها كلُّ فريق كل  الوسائل املتاحة.

مواقف األبطال يف إن  التمثيل يف ذاته وسيلة ثقافية، فإن  كثرياً من وقائع التاريخ، وأحداث السياسة و -ج

د ذكُرها وُيشاد  هبا، لتكون فيها القدوة احلسنة لألجيال احلديثة، وخري وسيلة  ساحات اجلهاد، ينبغي أن يتجد 

إلحياء تلك الذكريات أن تكون القصص عنها بتمثيلها متثياًل واقعي ًا، فللتمثيل دوٌر كبرٌي يف التعريف برموز 

                                                           
ة رواه233)  .4/64، كتاب اجلهاد، باب الكذب يف احلرب، 3031، برقم: البُخاري  ا ( القص 

 .4/64، كتاب اجلهاد، باب احلرب خدعة، 3030، برقم: الُبخاري  ( رواه 234)

ئد التمثيل( يف الفصل األ( 235) ُر: )فوا م ِذك   .ول، املطلب الثالث، املبحث األولتقد 
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ة، ونرش الدعوة والقدوة ليكون وا قدوة إجيابي ة ألبنائنا، يف زمن أصبحت فيه القدوة لنجوم السينام، وأفالم األم 

 الكرتون وكرة القدم.

ي لدى الناس، وهي من الوسائل العظيمة يف التأثري الفضائي ات واملسلسالت أصبحت وسيلة التلق   -د

 عليهم، فهي تقوم بام ال تقوم به الكتابُة وال الكالُم. 

الغرب تعتب كبرية، وهي إحدى الفرص التي جيب استثامرها لنرش اإلسالم، وتصحيح نسبة تأثريه يف  -ـه

الة، فنحن يف عرص أحوج  صورته يف الغرب، وال خيفى علينا أنموذج )فيلم الرسالة( الذي كان وسيلة دعوي ة فع 

 ت واحلوارات.ما نكون فيه إىل هذه السبل األكثر وصوالً وإقناعًا، من مئات اخلطب واملواعظ واملؤمترا 

 على استخدام األسلوب القصصّي: التمثيل قياس سابعًا:
، يف تقديم قصص األنبياء يف القرآن الكريم، فهذه دعوة لنا  فإذا كان اهلل  قد استخدم األسلوب القصيص 

ت التي لنسري عىل هذا النهج الكريم، مستغل ني أروع ما اخرتعه عرصنا من وسائل للرد  عىل األكاذيب واالفرتاءا

. ج هلا اإلعالم املغرض، لتشويه التاريخ اإلسالمي   يرو 

 فال يصح  القياس.، قد جياب بأن  القصص كالم وهذا ِفعل، وبينهام فرق كبرياملناقشة: 

 قياس التمثيل على األمثال والتشبيهات: ثامنًا:
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک } لقد زخر القرآن الكريم باألمثال والتشبيهات مثل قوله تعاىل: 

سورة ] {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب} وقوله تعاىل: [21احلرش:سورة ] {ک گ گ گ

  .[45الكهف:
اب والسن ة، هذا قياس مقدوح فيه، بقيام الفارق بني قياس التمثيل عىل رضب األمثال يف الكتاملناقشة: 

ا )التمثيلي ات( فهي فعلي ة متارس بالذوات، فثبت فساد القياس.  املقيس واملقيس عليه، إذ األمثال قولي ة، وأم 
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 التمثيل أوقع يف النفس وأثبت للمعلومة: تاسعًا:
دًا املعنى، وكان صحابته يقل   ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان رسول اهلل دونه يف ذلك، وهو األحاديث املسلسلة يشري مؤك 

ة فريوهيا الراوي قواًل وفعاًل حماكيًا فعل النبي    املشهورة يف علم مصطلح احلديث، التي وردت مع حركة خاص 

 .(236) ملسو هيلع هللا ىلص

ى من الضحايا؟م»سُئل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل مثاًل: عن الباء بن عازب فأشار بيده وقال: أربًعا، وكان  اذا ُيت ق 

بيده الرشيفة،  ملسو هيلع هللا ىلص ، فأشار النبي  (237)«: العرجاء..ملسو هيلع هللا ىلص الباء يشري بيده ويقول: ويدي أقرص من يد رسول اهلل

د، تذكرًيا هلا كيال تنسى.   ألن  التمثيل أوقع يف النفس من الكالم املجر 

 التمثيل وعظ مؤثِّر:عاشرًا: 
اظ، فهو   ن ُشُدُه مشاهرُي الُوع  ، عىل طريقة التأثري النافع الذي ي 

وسيلة فالتمثيل مل خيرج عن كونه درس  وعظ 

 توضيحي ة تعليمي ة.

 الرتجيح يف حكم التمثيلاملطلب الّثالث: 
د عن  ح إباحة التمثيل إن جتر  ة اإلباحة، يرتج  ة التحريم وأدل  ره، وأدل  ئد التمثيل وأرضا وبعد استعراض فوا

مات فهو مباح من حيث األصل وتعرتيه األحكام ي إليه. املحر   اخلمسة أيضًا بحسب مضمونه وما يؤد 

بط الرشعية التي ستأيت يف حكم متثيل الكفر واملحرمات  وهو األصل يف حكم التمثيل اإلباحة: ضمن الضوا

 .. ساتواملقد  

 أونرش الرذيلة. (238)ه اخلداعإن كان هدف حرام:

                                                           
 )مقدمة ابن الصالح(، عثامن بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي  الدين املعروف بابن الصالح( ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث، املشهورة بـ236)

 .378م، ت/عبد الل طيف اهلميم، ماهر ياسني الفحل( ص:2002ـه/1423، 1ـه(، )دار الكتب العلمي ة، ط643)ت:

اي ا، مسند اإلمام 1024، برقم مالك( موط أ اإلمام 237) ح  ن ُه ِمن  الض  ى ع  ا ُين ه  ا، ب اُب م  اي  ح  ، قال الشيخ شعيب 18675، برقم: أمحد، كِت اُب الض 

 .30/615، صحيحاألرنؤوط يف تعليقه عىل املسند: حديث 
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:  إن كان للدعوة والتعليم أوالرتفيه املباح، وإجياد البديل اإلسالمي  للرتويح. مستحب 

ف  فيه. مكروه: ِ ًا عن الفائدة وُأرس   إن كان عري 

: فال أعلم صورًة جيب فيها التمثيل، إال  إن قلنا: إذا توق ف عليه كشف تفاصيل جريمة كتمثيِل الوجوب

ة.املجر  ِم اجلريمة  أمام السلطات املختص 

* * * * * 

 حكم متثيل الكفر واحملّرمات واملقّدسات.: نيالفصل الثا
 ويشمل ثالثة مباحث:

ل:  بحثامل  .هضوابطومتثيل الكفر حكم األ و 

مات حكم الثاين:  بحثامل  .هضوابطومتثيل املحر 

سحكم الثالث:  بحثامل بطو اتمتثيل املقد   .هضوا

 هضوابطومتثيل الكفر حكم أَلوَّل: ا املبحث
ار، أو   بكلامت الكفر وسب  اإلسالِم ونبي  اإلسالم واملسلمني من ِقب ل الكف 

أحيانًا َيتوي السيناريو عىل نطق 

رة،  ِع صليب  عىل الصدر، أو غريه من األقوال أو األفعال املكف  ض  ر  كالسجود لصنم، أو و  َيتوي عىل فعل  مكف 

ء كان ذلك  يف القصص التارخيي ة، أو يف غريها من القصص املعارصة، فام حكم متثيل ذلك؟. سوا

 ، سنذكر القولني يف حكم متثيل الكفر ومها: التحريم اختلفت وجهات النظر يف هذه املسألة إىل قول ني 

بط الرشعي ة يف املسألة:  واإلباحة برشوط، مع أدل ة كل  فريق ُثم  نختم بالرتجيح وبيان الضوا

                                                                                                                                                                                                            
انة من رشكة الكهرباء حت ى ُيؤذن له بدخول املنزل ليرسق أو ينظر إىل عورات املنزل أو نحو ذلك من اخلداع ( كأن  يمث ل شخٌص أنه عامل صي238)

 والكذب.
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 حكم متثيل الكفر املطلب األوَّل:
 أواًل: أقوال العلماء يف متثيل الكفر:

ل: ء كان قواًل أو فعاًل، أي: ال جيوز النطق بكلامت الكفر يف التمثيل، وال  :متثيل الكفر ال جيوز القول األ و  سوا

رة يف التمثيل؛ املج(239)جيوز فعل الكفر مُع الفقهيُّ اإلسالمي  يف رابطة ، ومم ن قال بحرمة األقوال واألفعال املكف 

العامل اإلسالمي  
د بن موسى الدايل ،(240) وحمم 

فإجازة ذلك يوقع يف حبال  (242)والشيخ ابن عثيمني ،(241)

رة واملرشكني، والرضا بالكفر والفساد. ف  ظ بام يسخط اهلل، والقيام بأعامل الك   الشيطان، والتلف 

، لكن يمكن االستدالل هلم ببعض األدلة، ن ص  عىل القول باإلباحة ن  مل أجد م   جيوز متثيل الكفر:الثاين: القول 

 مما سُيذكر الحقًا بعد أدلة املحرمني.

 :أدّلُة امُلجيزين واملبيحنيثانيًا: 
 أدّلة ُمحّرمي متثيِل الكفر: -أ
ُم الكفر  القويل  أ -1 : اآليات واألحاديث التي ُت ر   و الفعل 

 .[74التوبة: سورة ] {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} :كقوله 

                                                           
ار مطلقاً 239) ه برجل كافر، أو : الشيخ عبد اهلل بن محيد، قال ( بل بعض العلامء منع متثيل دور الكف  "ال جيوز بكل  حال وال ينبغي للمسلم أن يشب ه نفس 

، أو غريمها وفعل ما شابه ذلك" ]ينظر: فتاوى عدو  هلل ولرسوله، وعدو  لدين اإلسالم.. ويتكل م بالكفر عىل أن ه أبو جهل، أو عتبة بن ربيعةمرشك 

 [.20سامحة الشيخ عبد اهلل بن محيد، ص

ن ذلك أن يمث ل بعض املمث لني دور م( أصدروا بيانًا َُي  2010ـه/1432يف دورته العرشين ) (240) : "وقد يتضم  مون فيه متثيل الصحابة، حيث قالوا ر 

ى، أو ذم  النبي   ت والعز  ار مم ن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكل مون بكلامت كفري ة، كاحللف بالال  وما جاء به، مم ا ال جيوز التلف ظ ملسو هيلع هللا ىلص الكف 

 به وال إقراره".

د بن موسى الدايل، صينظر: أحكام ف (241)  251ن  التمثيل، حمم 

ر أن ه كان يومًا من الدهر يمث ل دور الكافر، ُثم  إن  ( 242) ري  به فيقال قال باحلرمة معل اًل ذلك بقوله: "لعل ه يتأث ر قلبه يف املستقبل، حيث يتذك  ه ربام يع 

ً مثل الذي يكفر مازحًا! ]تفسري اآلية  مثاًل: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره" لكن ه قال: ال يكفر، ألنه ال ن ُسب الكفر  لنفِسه، فال يعدُّ كافرا من سورة 266ي 

 [البقرة، ابن عثيمني
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ًا أو هازاًل، قال  -2 ٌء أكان جاد  ُم بكفره سوا دُّ كفراً: فمن كفر بلسانه أو بفعله، َُي ك   :الكفر هزاًل ُيع 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

التوبة: سورة ] {گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

64 – 66]. 

اُص  ه، إن  (243) قال اجل ص  ٌء يف إظهار كلمة الكفر عىل غري وجه اإلكرا عب واجلاد  سوا : فيه الداللة عىل أن  الال 

م قالوا ما قالوا لعبًا، فأخب اهلل عن كفرهم بالل عب بذلك هؤالء املنافقني ذكروا أهن 
 (244). 

ة: هي قطع اإلسالم بني ة  قال اإلمام الن ووي    ء أو عناًدا أو : "الرد  ء قاله استهزا ، سوا أو قوِل كفر  أو فعل 

 .(245)اعتقاًدا"

: مل يكن للعبد مع تعاطي السبب املوِجب للحكم أن يقصد عدم  احلكم، كام ليس له قال ابن تيمي ة  

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ } ذلك يف كلامت الكفر، قال سبحانه:

،  [66 -65التوبة:سورة ] {ڳ ن ملعنى فيه حق  هلل سبحانه، ال يمكن قبوله مع دفع ذلك احلق  ألن  الكالم املتضم 

فإن  العبد ليس له أن هيزل مع رب ه وال يستهزئ بآياته، وال يتالعب بحدوده
 (246). 

ه عىل كلمة الكفر" :وقال ابن القي م   ر  أتى برصيح كلمته ومل يكفر لعدم إرادته، بخالف املستهزئ  املُك 

لُّم  باللفظ، وهزُلُه ال يكون عذرًا ل فهو  ه..واهلازل، فإن ه يلزمه الطالق والكفر وإن كان هازاًل، ألن ه ق صد  الت ك 

عله اهلل ورسوله متكل م باللفظ مريد له، ومل يرصفه عن معناه إكراه وال خطأ وال نسيان وال جهل، واهلزل مل جي

                                                           
اص: ) (243) ازي املعروف باجلصاص، فقيه حنفي، له: )أحكام ال 980 - 917ـه =  370 - 305اجلص  قرآن( وكتابًا يف م( أمحد بن عل، أبو بكر الر 

 [.1/84اجلواهر املضية  )أصول الفقه(. ]ينظر: تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، ابن قطلو بغا،

، بريوت،  (244) اص، )دار إحياء الرتاث العريب  ( 1992ه/1412أحكام القرآن، أبو بكر أمحد بن عل  الرازي  اجلص  د الصادق قمحاوي  م، ت/حمم 

4/348. 

 .293، صوعمدة املفتني، النووي منهاج الطالبني( 245)

د ومصطفى عبد القادر عطا( 1987ـه/1408، 1ينظر: الفتاوى الكبى، ابن تيمي ة، )دار الكتب العلمي ة، ط (246)  6/63م، ت/حمم 
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ه يف تكلُّمه بكلمة الكفر، إذا كان قلبه بالعقوبة، أال ترى أن  اهلل تعاىل عذر املكر   ه أحق  عذرًا صارفًا، بل صاحبُ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ }ٹ ٹ  مطمئن ًا باإليامن، ومل يعذر اهلازل بل

(247)" {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 .[66 – 65التوبة:  سورة] 

ر، -3 ٌم، وكذلك الفعل أو القول املكف  ِم حرا ًما يف التمثيل كتناول  مبارشُة الفعِل املحر  فإذا كان من ارتكب حمر 

هلل ورسوله والعياذ باهلل، الدخان أو رشب اخلمر ال ُيعذر، فكيف بمرتكب ما هو جممع عىل كفره كسب  ا

ًما، أو أن يظهر  ه أن يرتكب حمر  م هبا سائر عباد اهلل، فليس من حق  م باملعايري نفسها التي َياك  واملمث ل كغريه َُياك 

ة التمثيل!!   (248) الكفر بحج 

ِن الن بِي   -4 ة  ع  ر  ي  ن  أ يِب ُهر  ب عىل كل  كالمه: فع  : إِن  ال   ملسو هيلع هللا ىلصاإلنسان حُماس  ِن ق ال  ا و  ِة ِمن  ِرض  م 
لِ ك  ُم بِال  ل  ي ت ك  ب د  ل  ع 

 
ِ
ِط اهلل خ  ِة ِمن  س  م 

لِ ُم بِال ك  ل  ي ت ك  ب د  ل  ع  إِن  ال   و 
ات  ج  ر  ُعُه اهلُل هِب ا د  ف  ر  ااًل هي  ِوي هِب ا يِف اهلل ال  ُيل ِقي هل  ا ب ااًل، ي   ال  ُيل ِقي هل  ا ب 

ن م   ه  ج 
(249) . 

التفاعُل مع الدور الذي يمث له، فيطلب منه التأثُّر واالندماج يف كلامت الكفر، وهذا  ُيطلُب من املمث ل -5

ر املمثل تلك الكلامت حت ى يتقنها!  خيرجه عن كونه قوالً يقوله فقط! ويكر 

ة من ِقب ِل الص   -6 غار سبُّ اهلل وغرُيه من كلامت الكفر وأفعاُله من ِقب ل املمث لني؛ يتسب ب يف تقليدهم وبخاص 

ُئ الناس  عىل اسم اهلل، ويقل ل هيبته.  وضعاف اإليامن، وهذا جير 

ا املمث ل فهو َيكيها عن نفسه، وهبذا خيالف اجلائز، ولذلك  -7 اوي، أم  ة الكفر اجلائزة هي عن غري الر  حكاي 

ِر عم  النبي (250)غري  بعُض رواة احلديث ِل ُكف  لُّصًا من روايته بصيغة أيب طالب إىل صيغة الغائب خت ملسو هيلع هللا ىلص صيغة  ن ق 

 املتكل م: 

                                                           
 3/63ينظر: إعالُم املوق عني، ابن القي م،  (247)

 ـه، مقال منشور عىل موقع الدرر السني ة.1433شوال  10عمر رؤية رشعي ة واقعي ة، علوي  بن عبد القادر السقاف،( ينظر: مسلسل 248)

ق اق، باب حفظ اللسان، )6478، الُبخاري  ( رواه 249)  (8/101، كتاب الر 
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ن ُه  ُه أ  ب   ن ُه أ خ  بِيِه أ  ن  أ  ي ِب ع  ِعيُد ب ُن املس  يِن س  ب   اب  ق ال  أ خ  ِن ِشه  ِن اب  ُسوُل مل   ))ع  ُه ر  اء  اُة ج  ف  و  الِب  ال  ب ا ط  ت  أ  ِّض   ا ح 

ب د  ا☺ اهلل  ع  ام  و  ِل ب ن  ِهش  ه  ب ا ج  ُه أ  د  ِعن د  ج   ف و 
ِ
ُسوُل اهلل ِة ق ال  ر  ِن املِغري  ي ة ب  يِب ُأم   ب ن  أ 

ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا ي  ))أِل يِب ط الِب 

ُد ل ك  هِب ا ِعن د  اهلل ه  ًة أ ش  م 
لِ م  ُقل  ال  إَِل   إال  اهلُل ك  ا ((ع  ق  ُب ف  غ  ت ر  : "أ  ب ا ط الِب  ا أ  ي ة ي  ُن أ يِب ُأم   ب 

ِ
ب ُد اهلل ع  ل  و  ه  ل  أ بُو ج 

 
ِ
ُسوُل اهلل ل  ر  ز  ل م  ي  ِب" ف 

لِ ُط  ب ِد امل  ِة ع  ن  ِمل  ا ☺ ع  الِب  آِخر  م  ِة حت ى ق ال  أ بُو ط  ال  ل ك  امل  ق 
اِن بِتِ ي ُعود  ي ِه و  ل  ا ع  ِرُضه  ي ع 

" : ُهم  ل م  ُط لِِب ُهو  ع  ك  ب ِد امل  ب ى أ ن  ي ُقول  ال  إَِل   إال  اهلُل..ىل  ِمل ِة ع  أ   .(251) ((" و 

ا قوله )قال أبو طالب آخر ما كل مهم به هو عىل مل ة عبد املطلبقال النوويُّ   ( فهذا من أحسن : "وأم 

فات، وهو أن  من حكى قول  . (252) غريه القبيح أتى به بضمري الغيبة لُِقب ِح صورِة لفظه الواقع" اآلداب والترصُّ

 ( خب مبتدأ حمذوف أي: هو عىل مل ة، ويف: "قوله )آخر ما كل مهم عىل مل ة عبد املطلب   قال ابن حجر

ها الراوي أنفًة أن  رواية معمر: )هو عىل مل ة عبد املط لب(، وأراد بذلك نفسه، وَيتمل أن يكون قال: )أنا( فغري 

فات احلسنة" َيكي كالم أيب طالب استقباحًا لل فظ املذكور وهي من الترصُّ
 (253) . 

، ملا ُيف يض من سوء اخلُُلق مع الن اس، فكيف بر ملسو هيلع هللا ىلص هنى الرسول -8 ب  الن اس! فسبُّ اهلل يف عن السب 

 التمثيل يدلُّ عىل عدم تعظيمه يف قلب املمث ل.

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ، ق ال 

ُعود  س   ب ِن م 
ِ
ب ِد اهلل ن  ع  رٌ ِس )): ملسو هيلع هللا ىلصع  ِقت اُلُه ُكف  لِِم ُفُسوٌق و  ُس   . (254)((ب اُب امل 

ها وتبيني بطالهنا.☺ ما ورد من حكاية اهلل تعاىل والرسول  - 9 ار فهو لرد   وعلامء السلف ملقاالت الكف 

ة  املرتت بة عىل متثيل -10 د  س  ، ألن  املف  الكفر أكب من املصلحة  يمكن التحايل عىل عدم الكفر القويل  والفعل 

اة.  املتوخ 

                                                                                                                                                                                                            
د بن موسى الدايل: الفاضُل  الباحُث  ذكر (250) -ه هو من غري  اللفظ، وهو وهٌم منملسو هيلع هللا ىلص [ أن  النبي  256]أحكام فن  التمثيل ص :القي مةيف رسالته  حمم 

ف الرواة  -ال يسهو ن  م  وجل   ف أحد الرواة، وهو  أووالصواب أن ه: )من ترصُّ من كالم أبو طالب ويقصد نفسه( واألخري بعيد، فالظاهر أن ه من ترصُّ

د رُش   هِبم، باالبتعاد عن لفظ الكفر بصيغة املتكل م، ومل َيد  ِن أ د  ِن الذي قام هبذا التغيري!من ُحس  ح احلديث م   ا

 2/95، كتاب اجلنائز، باب إذا قال املرشك عند املوت ال إَل إال  اهلل، 1360، برقم: الُبخاري   (251)

(252)  ،  .1/214رشح مسلم، النووي 

 .8/507، ين  العسقال فتح الباري، ابن حجر (253)

باب واللعان، 6044، الُبخاري  ( 254)  .8/15، كتاب األدب، باب ما ُينهى من الس 
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رة منه يف قلوهبم. -11  رؤية الكفر وسامعه جيعله مألوفًا حيث يعتاده الناُس، وخيف  إنكاره، والنُّف 

ر الباطل والرضا به، وتشجيع الناس عليه، بل الواجب  -12 مشاهدة الكفر عمًدا ال جتوز، ملا فيها من إقرا

ا للذريعة ومحاية للعقيدة.عىل املرء أن ُيعِرض عنه عند رؤ  يته، سدًّ

 سورة] {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ} قال تعاىل يف وصف عباد الرمحن:

 .[72الفرقان:

ج عليه؛ ألن ه إعانة عىل املعصي ة" ُرم  التفرُّ ُرم  ح  "وكلُّ ما ح 
ج عليه؛ ألنه "وما هو حرام يف  (255) نفسه َيرم التفر 

 .(256)رًضا به"

 أدّلة ُمبيحي َتمثيِل الُكْفِر: -ب
ٌة عىل أن ه  -والقرينة التمثيل-املمث ل يقول كلمة الكفر أو يقوم بفعل الكفر بني ة حكايتها عن قائلها،  -1 دال 

ري  ب -مثالً -فلو تكل م املمث ل الذي يمث ل دور )أيب جهل(  َياكي غريه وال ينشئه، كالم الكفر الذي نقله أهل الس 

مم ا كان يقوله )أبو جهل( من الكفر فهذا بمثابة قول املمثل: "يقول أبو جهل: كذا وكذا.." ألن  حقيقة التمثيل: 

له، وحماكاة أفعاله، وكل  املشاهدين يعلمون أن  القائل احلقيقي  ليس  ن  يمث له، وترديد أقوا ص شخصي ة م  هو تقمُّ

 ل )أبو جهل(.املمث ل ب

كان إن  ،ثيل الكفر ال يؤث ر عىل إيامنهاملمث ل يمث ل وقلبه مطمئن  باإليامن، وال يفعل أو يقول ما يعتقده، فتم -2

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} :قال  كام ذكرنا،

 [106النحل:  سورة] {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ه  يف التمثيل! ِه، وال إكرا  وُيناقش: بأن  ذلك رخصٌة لِلُمكر 

ه وأفعاله، ُثم  نبني  عاقبته السي ئة؛ فهذا دعوة لرتِك سبيله، واتباِع سبيل اهلدى  -3 ل  ُر الكافر  وأقوا عندما نصو 

 للكفر وفضٌح له وتبغيٌض للن اس به. فهو يف احلقيقة حماربةٌ  والرشاد،

                                                           
، ت: (255) د بن عمر البجريمي   4/506املكتبة اإلسالمي ة، ديار بكر، تركي ا( ـه، )1221حاشية البجريمي  عىل رشح منهج الطالب، سليامن بن حمم 

، ت: (256) د بن عمر البجريمي  الشافعي  ـه، دار النرش: )دار الكتب 1221تفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )البجريمي  عىل اخلطيب(، سليامن بن حمم 

 .2/509م( 1996ـه/1417، 1العلمي ة، بريوت، ط
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ن ة من حكاية  -4 ر  العلامء، ودليل ذلك ما يف القرآن والسُّ ( كام قر  املمث ل ناقٌل للكفر و)ناقُل الكفِر ليس  بكافر 

ار  ل الكف  ق  منسوبة إىل قائليها، وجرى عمل األئمة -واليهود والنصارى كفرعون-أقوا يف كتب االعتقاد والِفر 

ة منسوبة إىل قائليها ل عىل حكاية األقوال الكفري   .وامللل والن ح 

ُه وال يعتقُدُه" ً سِمع  ن  حكى كفرا : "وال يكفر م  قال الُبُهويت  احلنبل 
الشافعي   وكذلك ذكر الرشبيني  ( 257)

(258) 

ظ  الكفر، ل ة: إذا حكى الشاهُد لف  د  كن  الغزايل  ذكر يف اإلحياء أن ه ليس له حكايته إال  يف أن  من حاالت عدم الر 

ط ن  له ُيت ف    .(259)جملس احلكم فل 

ها تتمي ز األشياء، وكام قال الشاعر -5  :(260)ال ُبد  من معرفة الكفر حت ى نعرف اإليامن، فبضد 

ف ُت الرش   ال  لِلرش    ر   ع 
 

*** 
 

ي هِ  ق  ِكن  لِت و  ل   و 
 

ن  ال    م  ِرِف الرش    و   ي ع 
 

*** 
 

ع ِفي هِ  ق   ِمن  الن اِس ي 
 

أ  يِف اإلِ إِ )): ◙ وكام قال سي دنا عمر بن اخلطاب ا ن ش  ًة، إِذ  و  ًة ُعر  و  الِم ُعر  ى اإِلس  ُض ُعر  ن  ال ن ام  ُتن ق  الِم م  س 

ِرُف اجل  اِهلِي ة ار. (261) ((ي ع  ن ة وكتب السلف أحوال الكف   لذلك حكى لنا القرآن والسُّ

                                                           
، )عامل الكتب، رشح منتهى اإلرادات )دقائق ُأويل النه (257)  (.3/395، بريوت( )1996ـه/1417ى لرشح املنتهى(، منصور بن يونس الُبُهويت 

بِي ني: )( 258) اخلطيب الرشبيني القاهري، شمس الدين، فقيه شافعي، له تصانيف:  م( حممد بن أمحد 1570 - 000ـه =  977 - 000اخلطيب الرش  

، شذرات الذهب،  3/69ج املنري( يف التفسري، و )اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع(، )مغني املحتاج يف رشح املنهاج(، ]ينظر: معجم املؤلفني، )الرسا 

 [6/6، ، األعالم للزركل8/384

د بن اخلطيب الرشبيني  )دار الفكر، دمشق(، )( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفا259)  (.4/134ظ املنهاج، حمم 

ي، دار الكتاب (260) هي  ، رشح د.خليل الدو   البيتان للشاعر أيب فراس احلمداين، من بحر اهلزج )مفاعيلن مفاعيلن(، )ديوان أيب فراس احلمداين 

 .352م(ص1994ـه/1414، 2العريب، بريوت، ط

، ونقله 4/590ـه( 728رغم شهرهتا إال  يف كتابات ابن تيمي ة وابن القي م رمحهام اهلل! كمنهاج السن ة النبوي ة، ابن تيمي ة )ت:مل أجد هذه العبارة  (261)

، ومفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم 1/298ـه(، 748املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، الذهبي  )تالذهبي  يف 

واجلواب الكايف ملن سأل عن  1/343، ومدارج السالكني بني منازل إي اك نعبد وإي اك نستعني، ابن القي م،1/295ـه(، 751رادة، ابن القي م )ت:واإل

 .1/152الدواء الشايف )الداء والدواء(، ابن القي م، 



83 

 

 :الرتجيح ثالثًا:
 الراجح يف حكم متثيل الكفر التفصيل: 

ار، مع اإلنكار لهإن  مث له للوصف،  جيوز:  .وبيان ضالل الكف 

 .مث له مع بيان قبحه، أو الرد  عليه إن ستحب:يُ 

  . التمثيُل طريقًة إلقناع السائللو تعني   وجبرب ام 

 .لو مث له عىل وجه االستحسان والرضا أو الرتويج له ونرشه بني الناس يكفر:

ا الكفر فال لوجوب اإلنكار ، لو نقله دون تأييد وال إنكار َيرم: بالقلب، وملا يف نقله ومتثيله من الرتويج له، أم 

ئنه.   بد  فيه من الرضا القلبي  أو إحدى قرا

بكالم الكفر مم ا كان يقوله أبو جهل من الكفر، فال حرج  -مثالً -فلو تكل م املمث ل الذي يمث ل دور )أيب جهل( 

ن  يمثُّله، وترديُد ألن ه بمثابة قوله: يقول أبو جهل: كذ -واهلل أعلم- ص شخصي ة م  ا كذا.. ألن  التمثيل: تقمُّ

ن  يقوم بتمثيل دوِرِه. له، وحماكاة أفعاله، وكلُّ املشاهدين يعلمون أن  القائل ليس هو نفس املمث ل بل م   أقوا

وُل: كذا خالل التمثيل كأن  يقول  شخٌص: "ألم تسمع  أبا جهل وهو يق لكن  األفضل أن ينقل الكفر  عن غريه

" أو نحوه من األلفاظ.. أي ينقل  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا؟" ويذكر كلامت الكفر أو " ألم تسمع قول فالن وهو يشتم الرسول

، وقد مر  معناالكفر نقاًل وال ينشُئُه إنشاءً 
ِر عم  النبي (262)  ِل ُكف  أيب  ملسو هيلع هللا ىلص كيف غري  بعُض رواة احلديث صيغة  ن ق 

  .واستحسنه العلامء ته بصيغة املتكل مطالب إىل صيغة الغائب ختلُّصًا من رواي

ة ألفاظ الكفرهذا يف التمثيلي ات التارخيي ة،  اجح عدم جواز متثيل الكفر، وبخاص  ا املعارصة فالر  ، حت ى ال أم 

ع هبا املمث لون، فيصبح الكفر ديدنًا  ُة، ولكيال يتوس  ق  س  ة الصغار والف  هم فيها الناس وبخاص  تروج وتنترش، ويقل د 

 !. (263)يف متثيلي اهتم، بذريعة أن ه متثيلهلم 

                                                           
مي متثيل الكفر. (262) ة حمر   يف الدليل السابع من أدل 

أو هجائه بكالم بديع فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ـه( يف كتابه )الشفا يف حقوق املصطفى( حكم  رواية سب  النبي544)ت:    ذكر القايض عياض (263)

ً له عن سواه؛ فهذا ُينظر يف صورة حكايته وقرينة مقالته، وخيتلف احلكم باخ" ذلك.. تالف الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكيًا عن غريه، وآثرا
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 ضوابط متثيل الكفر املطلب الثاني:
 ويمكن إمجال ضوابط متثيل الكفر بالنقاط الست  التالية:

)قال فالن(، أو )قال الكافرون( أو )قال  بعض الكافرين(،  ـإىل قائله معي نًا أو مبهاًم، ك نسبة القول األفضل -1

ا حت ى ي بأ القائل من عُ  دة الكالم، وُيعل م أن ه ناقل فحسب، هذا يف التمثيلي ات التارخيي ة، أم  نسبة  فيجب املعارصةه 

 .، وال جيوز متثيلهالكفر لقائله عىل لسان اآلخرين

ر بقدرها، فل نُخف ف من متثيل ضالل  -2 أن تدعو احلاجة إىل نقله، وأن نقترص عىل قدر احلاجة، فالِّضورة تقد 

ار قدر امل  ستطاع، وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطات رسيعة.الكف 

ً له بقلبه،  -3 رب -ال جيوز االندماج يف دور الكفر فأن يكون كارهًا هلذا القول، منكرا و   -ذريعة إتقان الد 

 . (264)لدرجة اعتقاد األفكار واألقوال واألفعال الكفري ة

 ُل الكفريُّ مغمورًا، ويف نقله إشهاٌر له.عىل نقله، مثل أن يكون القو ترتتب مفسدةٌ أال   -4

ه ويبني  ضالله،  -5 فإذا مل ينقل معه ما يدحضه فرب ام افتتن به الناس، وانطلت عليهم أن ينقل معه ما يرد 

 بهة.الشُّ 

                                                                                                                                                                                                            
هم، بام تاله اهلل وقد حكى اهلل تعاىل مقاالت املفرتين عليه وعىل رسله يف كتابه، عىل وجه اإلنكار لقوهلم، والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد  علي

  الصحيحة..ملسو هيلع هللا ىلص علينا يف حمكم كتابه، وكذلك وقع من أمثاله يف أحاديث النبي  

ة اهلدى -أ  عىل حكايات مقاالت الكفرة وامللحدين، يف كتبهم وجمالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم.. وأمجع السلف واخللف من أئم 

ان -ب ِف وأحاديث الناس ومقاالهتم يف الغث  والسمني، ومضاحك املج  ا حكاية سب ه واإلزراء بمنصبه، عىل وجه احلكايات واألسامر والُطر  ونوادر  أم 

 ، وبعضه أشد  يف املنع والعقوبة من بعض..ممنوعوما ال يعني.. فكل  هذا  السخفاء، واخلوض يف قيل وقال،

م هذا احلاكي فيام حكاه أن ه اختلقه ونسبه إىل غريه، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعًا بمثله واال -ج  ستخفاف له، وإن اهت 

ُيؤاخذ بقوله وال تنفعه نسبته إىل غريه، فيبادر بقتله ويعجل إىل  فحكم هذا حكُم الساب  نفسُه،ِه، وسب  ملسو هيلع هللا ىلص أو التحفظ ملثله وطلبه ورواية أشعار هجوه

ه.  اهلاويِة أم 

، ورحم اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذكر بعض من أل ف يف اإلمجاع، إمجاع  املسلمني عىل تريم رواية ما ُهِجي  به النبي    وكتابته وقراءته وتركه متى ُوجد دون حمو 

زين لدينهم، فقد أسقطوا من أحاديث املغازي والِسري  ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته، إال  أشياء ذكروها يسريةً أسالفن وغري  ا املت قني املتحر 

.. لريوا نقمة اهلل من قائلها وأخذه املفرتي عليه بذنبه" ]ينظر: الشفا يف حقوق املصطفى، القايض ِعياض،   [.2/209مستبشعة 

 .359-358ة اإلسالمي ة والفنون، أمحد مصطفى القضاة، ( الرشيع264)
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ذكر الرشبيني  فقد فال جيوز التسل  واللهو بالكفر! أن يقترص متثيل الكفر عىل جملس التمثيل فقط،  -6

ظ  الكفرأن  من حاالت عدم الرد   الشافعي   ( ذكر يف اإلحياء أن ه ليس له ، ة: إذا حكى الشاهُد لف  لكن  )الغزايل 

ط ن  له ُيت ف   .(265)حكايته، إال  يف جملس احلكم، فل 

 هضوابطومتثيل احملّرمات حكم  الثاني: بحثامل
م، كالكذب والشتم والغيبة وغري ها من آفات الل سان، كام تشتمل عىل كثرياً ما تشتمل القصص عىل قول احلرا

م كالرسقة ورشب اخلمر والزنا والظلم.. فام حكم متثيل هذه املشاهد؟.  فعل املحر 

 متثيل احملّرمات:حكم املطلب األول
 : حترير موضع النزاع:أواًل
م نوعان: متثيل   املحر 

ل: أو ملس ما ال َيل ملسه، أو سامع ما  نوع ال يمكن دون الوقوع باحلرام، وذلك ككشف العورات النوع األ و 

م أو الكالم البذيء، أو خضوع املرأة بالقول.. ، كالغناء املحر   ال َيل 

م من أجل التمثيل. م بات فاق، ألن ه ال جيوز ارتكاب حرا م فتمثيله حرا ا ما يوقع باحلرا  أم 

م يف أثناء التصوير، كت النوع الثاين: مثيل مشهد رسقة أو قت ل أو ُظلم.. نوع يمكن متثيله دون الوقوع بمحر 

 ؟.الفوهنا يقع اخل

 :أدلة املبيحني واحملرمني ثانيًا:

 أدّلة مانعي متثيل احملّرمات: -أ

                                                           
د بن اخلطيب الرشبيني  )دار الفكر، دمشق(، )265)  (.4/134( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حمم 
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م يساهم يف نرِش الفجور والرذيلة والفساد والعنف واجلريمة -1 واإلدمان، وتوضيُح سبلها؛  متثيل احلرا

ِفه وعدِم إنكاره، ، وتبيِر ذلك كل ه، وتعووالطرِق املوصلة إليها وإثارة الشهوِة يِد الناس عىل مشاهدِة املنكر، وإل 

م، ف ُرُه ُيِميُتُه.  تمثيلللحرا ج  ِييه وه  م َُي   احلرا

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب }:قال 

 [.19النور: سورة ] {خبمب

ل إىل نزوع  ولفظاعة هذه اجلريمة ذكر احلق   د عمل القلب، الذي مل يتحو  املرحلة األُوىل منها، وهي جمر 

 وعمل وكالم، ألن  املسألة خطرية..

وة سلوكي ة و نرش وترويج للفواحشاإلشاعة  يف ألن   وهذا توجيه من احلق   ، عند السامعسلبية إجياد ُأس 

أ هو أيضًا عىل مثل هذا الفعلف: فالن فعل كذا، وفالن فعل كذا، يف نفسهالسامع  فيقول  .(266) اليسء يتجر 

ن  أ يِب  -2 ر وجمالستهم، ملا فيها من التأثُّر بأقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم، ع  هنى الرشع عن مصاحبة األرشا

ى األشعري   ن الن بِي   ◙ُموس  :  ملسو هيلع هللا ىلص ع  ِكرِي؛ ث ُل اجل  لِيِس م  ))ق ال  ن اِفِخ ال  ِك و  س 
ِ اِمِل امل  ح   ك 
ِ
ء و  الس  الِِح و  الص 

ِذي ك   ا أ ن  َُي  ِك إِم  س 
ِ اِمُل امل  ن اِفُخ ال ِكريِ (267)ف ح  ي ب ًة، و  ِد  ِمن ُه ِرًَيا ط  ا أ ن  جت  إِم  ب ت اع  ِمن ُه، و  ا أ ن  ت  إِم  ، و 

ا أ ن  َُي ِرق   (268) إِم 

ا أ ن   إِم  ، و  بِيث ةً ثِي اب ك  ِد  ِرًَيا خ   .(269)((جت 

ُر فيمن يراها. ث   وهكذا جمالسة التمثيلي ات ومشاهدة املعايص ُتؤ 

                                                           
، سورة النور، اآلية  (266)  .19ينظر: تفسري الشعراوي 

ط اء. ] (267) اء: ُهو  اإِلع  ذ  طِيك، اإِلح  : ُيع   [4/324، فتح الباري، ابن حجرَُي ِذيك 

ىل  ( 268) ُخ فِيِه، ف ُأط لِق  ع  ِذي ُين ف  قُّ ُهو  ال  الز  ، و  قُّ ي ِه الز  ل  ُب ع  ك  ِذي ُير  بِن اُء ال  ُتُه ال  ِقيق  ُ  الِكرِي: ح 
ِ
اًزا مل ِكرِي جم   ُم ال  ق  اِس  ق  الز  ِكرُي ُهو  الز  : ال  ِقيل  ُه، و  تِِه ل  ر  او  ج 

ُكوُر. ]فتح الباري، ابن حجر ُمُه ال  بِن اُء ف اس  ا ال  أ م  ُسُه، و  بِي ِديُّ يف تاج العروس فقال: الِكرُي: ِزقٌّ 4/324، ن ف  ح الثاين الز  اُد، أو ِجل ٌد [ ورج  ن ُفخ فيه احل د  ي 

ب نِيُّ من الط ني فُكور،  ا امل  ، وأم 
ُره: املبني   ، وكذلك ابن األثري14/83غليٌظ ذو حافات  اد، وُكو  اجلزري  يف تعليقه عىل جامع األصول: الكري: منفاخ احلد 

 (.6/543ر. )من الطني للنا

ِك، 2101، برقم الُبخاري  ( 269) س 
ِ ي ِع امل  ب  ط اِر و  ع  ، 2628برقم ُمسلِمو 3/63، كتاب البيوع، ب اٌب يِف ال  ني  احِلِ ِة الص  س  ال  ب اِب جُم  تِح  ، ب اُب اس  ، كتاب الب 

 ،
ِ
وء  السُّ
ِ
اء ن  ب ِة ُقر  ان  جُم   .4/2026و 



87 

 

ن  ُيت أ ذ     قال ابن حجر ِة م  س  ال  ن  جُم  ُي ع  يِف احل ِديث الن ه  ِغيُب يِف : و  الرت   ي ا، و  ن  الدُّ يِن و  تِِه يِف الد  س  ال  ى بُِمج 

تِِه ِفيِهام   س  ال  ع بُِمج  ة من  ُين ت ف  ال س  جُم 
 (270). 

ِعل م وقال النووي    ال  ع و  ر  و  ال  ال ق و  اِرم األ خ  ك  م  ة و  ُُروء  امل  ل اخل  ري  و  أ ه  ني  و 
احِلِ ة الص  ال س  ُة جُم  ِفيِه ف ِضيل  : و 

تو   ال  ب ط  ُرُه و  ُثر ُفج  ت اب الن اس، أ و  ي ك  غ  ن  ي  م  ع، و  بِد  ل ال  أ ه  ل الرش   و  ة أ ه  ال س  ن  جُم  ي ع  الن ه  لِك  ِمن األ د ب، و  و ذ  ن ح  ه، و 

ة ُموم  ع امل  ذ  ا األ ن و 
(271). 

رت   -3 ملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل  قال: سمعُت  ◙عن أيب هريرة : ِ، وهنى عن املجاهرة باملعصي ةأمر اإلسالم بالس 

اًل ُثم  ُيص  كُ ))يقول:  م  ي ِل ع  ُجُل بِالل  ل  الر  م  ِة أ ن  ي ع  ر  اه  ُج  إِن  ِمن  امل  ، و  اِهِرين  ُج  اىًف إال  امل  تِي ُمع  ُ لُّ ُأم  ُه اّلل  رت   ق د  س  بِح  و 

ق د  ب   ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ة  ك  ب اِرح  ِمل ُت ال  ُن ع  ا ُفال  : ي  ي ُقول  ي ِه ف  ل  ن هُ ع   ع 
ِ
ِشُف ِسرت   اّلل  بُِح ي ك  ُيص  ُه، و  بُّ ُه ر  رُتُ  .(272)((ات  ي س 

ُه اهلُل يوم  القيامةِ م  ))ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال النبي   رت   رت   ُمسلاًِم س   .(273)((ن  س 

ُرُه كاملجاهرة باملعصيةومتثيل احل رت  ف ،رام رض   لكيال تشيع  ِ، وهنى عن املجاهرة باملعصي ةاإلسالم أمر بالس 

ها يف املجتمع، وألجل أن ُتكبت أخبارها؛ ألن  نرش أخبارها جيذب إليها رُ ك  الفاحشة، وألجل أن ال يعم  ذِ 

، ومع مرور األي ام تصبح الكبرية صغرية، واملعصية مباحة، ويقل ل يف أعني الن اس خطرها وُيذِهب هيبتها،

ً، واملنكر معروفًا، وكثرياً ما كان يأيت املذنب خيب النبي    بفعله فُيعرض عنه. ملسو هيلع هللا ىلص واملعروف منكرا

دُّ رضًا هبا، وينايف إنكار املنكر، قال -4 مات ُيع  ه بيده، فإن مل ن رأى منكم م)): ملسو هيلع هللا ىلص متثيل املحر  ً فليغري  منكرا

 .(274)((يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن

                                                           
 4/324، فتح الباري، ابن حجر (270)

(271 ، اج، النووي   .16/178( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلج 

ِسِه، 6069، برقم الُبخاري  ( 272) ىل  ن ف  ِمِن ع  ِ املؤ  رت  ، كتاب الزهد، باب النهي عن هتك اإلنسان 2990برقم ُمسلِم، و8/20، كتاب األدب، ب اب س 

 .4/2291سرت نفسه، 

لُِمُه، 2442، برقم الُبخاري  ( 273) ال  ُيس  لِم  و  ُس  ُم امل 
لِ ُس  ُم امل 
لِ ، كتاب الب  والصلة، باب تريم 2580، برقمُمسلِمو 3/128، كتاب املظامل، ب اب: ال  ي ظ 

 .4/1996الظلم، 

 .1/69، كتاب اإليامن، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، 49، ُمسلِم( 274)
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، قال اإلمام فمشاهدة املعايص دون إنكار؛ يقيس  القلب، ويطبع عليه، وخيف ف من حساسي ته جتاه املنكرات

ة  القلب عنها: "الغزايلُّ   ر  ر  املعصية عىل القلب، وتبطل نف  ُن أ م  اق هتو   .(275)"مشاهدة الفسق والُفس 

مات فيه تشبُّه بالف   -5 قة، وقد هُنينا عن ذلك: متثيل املحر   س 

 [19احلرش: سورة ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ }ٹ ٹ 

ر   ِن ُعم  ِن اب    ◙ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ُهو  ِمن ُهم  م  » :ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  م  ف  و  ب ه  بِق   .(276)«ن  ت ش 

"قال ابن عابدين   ُرم  ِة ح  ق  س  ، وطرب  عىل هيئِة الف  و  ُه من  املباحاِت، بِل ه  : "إذا رشب  املاء  وغري 
(277). 

ُد روايِة ما يفعلونه بأن  ذلك النهي  عن التشب ه هبم حقيقة، أم   وُيناقش: د تشبُّهًا، بل هو جمر  ا التمثيل فال ُيع 

 وحكايتِِه. 

ا تظهر املجرم  -6 ئم واإلدمان والشذوذ، تساهم يف انتشارها؛ ألهن  ة التي تتعل ق باجلرا مات وبخاص  متثيل املحر 

ع عىل  -غالباً –بصورة البطل  ة وتبرص  املجرمني بإجراءات الرشطة فيكسبهم خبة، وتشج  تقليد املجرم، وبخاص 

م يف الدنيا، وعرض العقوبة؛ ليكون  الصغار واملراهقون، بينام الواجب عرض النتيجة املؤملة ملن يرتكب املحر 

ً عن ارتكاهبا  .[2النور: سورة ] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  }ٹ ٹ  ،زجرا

مات  الربط بني الشدائد -7 مات، فكثرياً ما يلجأ األشخاص يف التمثيلي ات الرتكاب املحر  أو األفراح واملحر 

رات.. فريسخ يف رشب اخلمر وعند الشدائد واهلموم واملشاكل، أو عند الفرح والرسور، ك الزنا أو تعاطي املخد 

مات!.  ذهن املشاهد أن  احلل  عند األفراح أو األتراح بفعل املحر 

                                                           
، )دار الشعب، القاهرة( 275)  .5/951( إحياء علوم الدين، اإلمام الغزايل 

، 10/271بسند حسن أبو داوديف الفتح: أخرجه  ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 276)

حه  أبو داودوقال يف بلوغ املرام: أخرجه  حه األلباين  يف اإلرواء برقم ابن ِحب انوصح  ، وقال يف سلسلة األحاديث الضعيفة 5/109، 1269، وصح 

 .14/24 حسن صحيح،واملوضوعة وهو حديث 

 .6/372 حاشية رد  املحتار، ابن عابدين، (277)
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ي إىل  -8 ، أو تؤد  م بصورة حمبب ة أو مجيلة  م: وذلك إذا ُعِرض  متعاطي احلرا التعاطف مع من يرتكب املحر 

بتصويره يف حلظات سعادة ورسور، أو تطويل العرض بالتفاصيل، مما يؤث ر يف ن ف س املشاهد، أو إظهار مقاطع 

ن  يفعل املعصية.مضحكة، أو تسويغ ارتكاب املعايص، بمشاهد إنساني ة حزينة جتعل املشاهد يتعا  طف مع م 

 أدّلة مبيحي متثيل احملّرمات: -ب
رة، يعتب دعوة غري مبارشة للناس لرفضها وإدانتها، وهو معاجلة عملي ة  -1 مات بطريقة منف  تصوير املُحر 

ة والدعوة غري املبارشة إليها، والنامذج السي ئة ودعوة الناس غ ري للتخل ص منها، وذلك بعرض النامذج اخلري  

هي تها.  املبارشة لكرا

ره، أرسخ يف ذهن املشاهد، وأبعد عن السآمة، وأكثر تأثرياً من املواعظ التي  -2 م، وبيان أرضا تصوير املحر 

مات". ر املحر  ث عن "أرضا   تتحد 

ها تتمي ز األشياء، -3  وكام قال الشاعر:  ال ُبد  من رؤية الظالم حت ى نعرف قيمة النور، فبضد 

ـُت  ف  ر  ـرِ  ع  ـر  ال  لِلش   الش 

ـر   ــِرِف الش  ع  ـن  ال   ي  م   و 

 

ـِكـن  لِ  ل  ـيـهِ و  ق   ـت ـو 

ع ِمن  النـ اسِ  ق   (278)ِفي ـهِ     ي 

ن  ال ◙وكام قال سي دنا عمر بن اخلط اب  الِم م  أ  يِف اإِلس  ا ن ش  ًة، إِذ  و  ًة ُعر  و  الِم ُعر  ى اإِلس  ُض ُعر  : "إِن ام  ُتن ق 

ِرُف  اق. (279) اجل  اِهلِي ة" ي ع  ِل الُفس  ُن والسن ُة وكتُب السلِف بعض  أحوا  لذلك حكى لنا القرآ

                                                           
ي، دار الكتا (278) هي  ، رشح د.خليل الدو  ، من بحر اهلزج )مفاعيلن مفاعيلن(، )ديوان أيب فراس احلمداين  ب البيتان للشاعر أيب فراس احلمداين 

 .352م(ص1994ـه/1414، 2العريب، بريوت، ط

، 4/590ـه( 728ام اهلل! كمنهاج السن ة النبوي ة، ابن تيمي ة )ت:إال  يف كتابات ابن تيمي ة وابن القي م رمحه -رغم شهرهتا-مل أجد  هذه العبارة  (279)

، ومفتاح دار السعادة ومنشور والية 1/298ـه(، 748املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، الذهبي  )تونقله الذهبي  يف 

واجلواب الكايف ملن سأل  1/343 منازل إي اك نعبد وإي اك نستعني، ابن القي م،، ومدارج السالكني بني1/295ـه(، 751العلم واإلرادة، ابن القي م)ت:

 .1/152عن الدواء الشايف )الداء والدواء(، ابن القي م، 
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ئم مفيٌد يف التحذير من املجرمني، وتعليم رجال األمن عىل أساليبهم، وتنفري املجتمع من  -4 نرش أخبار اجلرا

صني   للتحليل ومعرفة األسباب وطرق  أفعاهلم، بإظهار عقوبتهم واآلثار السلبي ة للجريمة، ويدعو املُت خص 

 العالج، فهي توعية اجتامعي ة.

 :الرتجيح ثالثًا:
 املتفق عىل تريمه: -أ

 هناك أمور ينبغي عدم االختالف يف حرمتها وهي: 

وال يمكن تصويره دون الوقوع باحلرام، كإهانة املصحف، أو ملس  يف أثناء التمثيل ما فيه مبارشٌة للحرام -1

، ن  ال تل  وة والقتل، . واملعانقة والتقبيل وكشف العورات.. ورشب الدخان. م  ش  ا الرسقة ورشب اخلمر والر  أم 

 .(280)فيمكن متثيله دون فعله حقيقة

ء الرجل أو املرأة-فال جيوز عرض العورات  كشف العورات: -2 تت أي  ذريعة كانت، وينبغي  -سوا

ُد يف ذلك.  التشدُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } :وز للنساء ترقيق أصواهتن ومتييعه قال فال جيخضوع النساء بالقول:  -3

فكام جيب [ 32األحزاب: سورة ] {ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ُن عنِي املشاهد جيب صون أذنه أيضًا. و   ص 

                                                           
ِم، ]الرشيعة اإلسالمي ة والفنون، أمحد مص280) مات، حيث حكم أن ه ال جيوز مبارشُة احلرا ى طف( بعض الباحثني اضطرب قوُله يف حكم متثيل املحر 

مًا فهي 355القضاة، ص ل ُم به، ُثم  قال: "األفعال يف التمثيلي ات إن تناولت فعاًل مباحًا فهي مباحة، وإن تناولت فعاًل حمر  مة" [، وهذا أمٌر ُنس  حمر 

م، سواء تايلنا عىل متثيله، أو وقعنا يف احلرام، فكالمها حم356ص م، لكن ه عاد فقال: ، فإذا اعتبنا هذه القاعدة فال جيوز متثيل املحر  م بام أن  الفعل حمر  ر 

ُس املصحف فيحرم"ص  و  ا ما ال يمكن كالزنا ود  مات التي يمكن فيها املعاريض، أم  ، والباحث 358"عىل املمث ل اللجوء للمعاريض، يف فعل املحر 

ن  شق  الطريق وكتب هبذا املوضوع، والعلم  -إن شاء اهلل-مشكور مأجور  يتكامل وينضج مع مروِر األي ام، وت عاُقِب الباحثني، فجزاه فهو من أوائل م 

 اهلل خرياً.
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ة مع أزواجهن يتبادلون  واإلغراء:مشاهد اجلنس  -4 فتصوير النساء متبجات متزي نات، ويف جلسات خاص 

ب  من  د  كلامت الغزل! ُثم  يقطعون املشهد ليرتكوا املشاهد يسبح يف خياله.. فهذا من أقبح املنكر، وينبغي أن ُيؤ 

 يفعل ذلك. 

فام ال جيوز  (281)إليها عب الصور والفيديو وال يقل أحٌد إن حكم النظر للعورات يف احلقيقة غري حكم النظر

م  مشاهدته عىل الطبيعة بشكل مبارش ال جيوز مشاهدته عب الصور أو الفيديو، باعتبار أن النظر إىل العورة حمر 

ء كان بشكل مبارش أي بالنظر إىل ذات اليشء، أو كان بشكل غري مبارش أي بالنظر إىل مثال اليشء أو ظل ه.  سوا

مة املحق   وقد أكد     نظرُ  مُ ال َير  "قة بالنظر إىل مثال اليشء بقوله: أن الفتنة متحق   رمحه اهلل ق ابُن عابدينالعال 

د يف رشوطها، ألن  ق بأن حرمة املصاهرة بالنظر ونحوِ األجنبية من املرآة أو املاء إال أنه يفر   األصل فيها  ه ُشد 

 . (283).(هنا. الفتنة والشهوة، وذلك موجودٌ ية  ه إنام ُمنع منه خشظر ألن  ، بخالف الن  (282)احلل  

ة أواملاء فتحق  ء ظر إىل مثال اليشعابدين يف الن  قة كام قال ابن فإذا كانت الفتنة متحق   قها آكد يف صورة يف املرآ

عىل  د هذا اآلثار السلبية اخلطرية املرتتبةويؤك   ،اسابة للن  رة جذ  التي تظهر اليشء كام هو يف الواقع بصو فيديوال

ب عليه من إثارة شهوة، وهي ق بام يرتت  ظر يف األصل متعل  وحكم الن   فيديو،مشاهدة العورات من خالل ال

 .(284)هناقة متحق  

                                                           
ة التي ختالف اجلمهور بل ختالف  ( 281) ة املشتهرة بالفتاوى الشاذ  بدهيات وقد نبهني الدكتور حممد الزحيل حفظه اهلل  إىل أن بعض اجلامعات الضال 

الفيديو والنظر للحقيقة فال َيرم النظر إىل صور العورات كالنظر إليها حقيقة، ويكفي بالرد العقل، تقول بالفرق بني النظر إىل العوارت يف الصور و

ضعيات عليهم أن نقول: فتنة الصور والفيديو أكب من فتنة احلقيقة، نتيجة التزويق والتحسني الذي يدخل عىل الصور، واملكياجات واأللبسة والو

فون لفنون التصوير واإلضاءة واإلغراء، الذين يرشفون عىل تصوير تلك الصور والفيديوهات املاجنة، التي يقوم هبا املمثلون، واملخرجون املحرت

 فية.حتى إن بعض املتزوجني يدمن النظر إىل تلك الصور والفيديوهات لدرجة أن شهوته تصبح ال تتحرك إال بمشاهدهتا، نسأل اهلل  العفو  والعا

د منهم رمحهم اهلل تعاىل.لن ظر بشهوة يوجب حرمة املصاهرةا( قال احلنفية: املس  والتقبيل و282)  ، وهذا تشد 

ته بشهوة حر  ن  مس  أو قب ل أم  امرأ ُرم  عليها أصوُله وفروُعه، وم  ٌة بشهوة حرمت  عليه أصوهُلا وفروُعها، وح  ته امرأ  مت عليه امرأته.مثاًل: من مس 

 يف إثباِت حرم
ِ
ِة املصاهرِة كالوطء يف إثباهتا، وإن  املس  والنظر  سبٌب داع  إىل الوطء فيقام مقامه يف موضع االحتياط. ألن  األسباب  الداعية  إىل الوطء

 [3/129، وفتح القدير، 2/281، وحاشية ابن عابدين، 2/260]ينظر: بدائع الصنائع، 

 .6/367، ( حاشية ابن عابدين283)

 161( ينظر: التصوير بني حاجة العرص وضوابط الرشيعة، د.حممد توفيق البوطي، ص284)
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ألم يبق  من احلياة يشء نمث له إال  غرُف النوم! إن  العالقة العاطفي ة اجلنسي ة هلا خصوصي ة ال يليق بنا تصوير 

مات ف  املقد 
ة  هي تفتح باب اخليال لينطلق! ففساده عىل املشاهدين ال يقل  عن املشاِهِد يشء منها، وبخاص 

شاِهُد التي (285) الفاضحة ، ال ، فالـم  مة، وجتعل املرء يشتهي الفواحش  ج يف قلِب الـُمشاِهِد نار  الشهوة املحر  تؤج 

ي إليه من الفتنة، حت ى لو كان ذلك بِِحي ل  برصي ة  . (286)جيوز متثيلها ملا تؤد 

 له ثالث حاالت: الباقي -ب

م أو إغراء جنيس  أو رمتثيل املحرمات التي ال تند  ج تت األمور األربعة السابقة )أي ليس فيه مبارشة احلرا

 له ثالث حاالت ينبغي التمييز بينها يف احلكم: كشف العورات أو خضوع بالقول من النساء(

م هبيئة حمب بة للنفو: حرام -1 ع ويغري بفعل احلرامس، بحيث إذا كان متثيل احلرا يزي ُن احلرام يف نظر و، يشج 

دُّ دعوًة للمنكر.الناس  ، ألن ه ُيع 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب }:قال 

 .[19النور: سورة ] {خب مب 

ه به، : تحٌب مس -2 م ويكر  ر عن احلرا م، وببيان سوء عاقبته.إذا كان بأسلوب ينف   وذلك بنقد الفعل املحر 

،  حرام: -3 م دون إنكار  ونقد  م، فرب ام يشتهيه وذلك إذا كان نقاًل لواقع الفعل املحر  ملفاسد رؤية متثيل احلرا

مة. املشاهد، فيندرج من حيث النتيجُة تت الدعوة للمنكر، ويعود  للحال األُوىل املحر 

                                                           
د عىل  (285) ة "عدم عرض العالقة اجلسدي ة"! حت ى وصل األمر بتصوير نساء الصحابة أؤك  وهن  يتبادلن  كلامت  هذا لكثرة التساهل فيه، بُحج 

 الغزل مع أزواجهن!!.

تنجي من الوقوع بمبارشة احلرام؛ لكن ها تؤد ي إلثارة الشهوة عند  سي ًا ال جيوز متثيلها، ولو بِِحي ل  برصي ة؛ ألن احليلاملشاهد املغرية واملثرية جن (286)

ي إىل املفسدة نفسها.املشاهد، وهذا ال جيوز، ومثلها متامًا كشف العورات، فال جيوز متثيل ظهور العورة ولو باحِلي ِل البرصي ة؛  ا ستؤد   ألهن 

ة، لكن  املشكلة أن  هذه املشاهد تثري  -مثالً  -فاملعانقة  ة ويتم  تصويره من خلف ظهره عىل أن ه امرأ يمكن التحايل عليها بأن يلبس ممثٌل ذكٌر ثياب امرأ

، فينبغي عدم تصويرها، أما املصافحة وتقبيل يد  ِقُع بسوء الظن  ن  يشاهدها، وُتو  فيمكن ذلك من خالل مصافحة رجل لرجل وتقبيل يد  -مثالً -األم  م 

ُه وتصوير اليدين فقط! كام فعل املنشد سامي يوسف يف تصوير أحد أناشيده.  رجل عىل أن ه ُأمُّ
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( قصد التأثري بإصالح أو إفساد: "الغاية من التمثيل: هي باختصار جيمعها )   يقول الشيخ بكر أبو زيد

 . (287)"شغل الفراغ، الرتفيهوينبغي التنبيه إىل أن  )الفاسد منها( يظهر بقصد: 

 اتاحملّرمضوابط متثيل  املطلب الثاني:
م إىل األمور التالية:  ينبغي االنتباه يف متثيل املحر 

رة -1 م بصورة منف  مة، وحماربتها وفضحها وتبغيض الناس : وذلك بأن نعرض املحر  نقد السلوكي ات املحر 

م بصورة حمب بة أو مجيلة، أو تصو   هبا، ر ِمن  عرض متعاطي احلرا ذ  رها وعقوبتها، ون ح  ره وعرض نتائجها وأرضا

ن  يفعل  يف حلظات سعادة ورسور، أو ظهور مقاطع مضحكة أو مشاهد إنساني ة جتعل املشاهد يتعاطف مع م 

 املعصية. 

، والتأكيد عىل القدوات الصاحلة، : وغرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخهاالرتكيز عىل اخلري والطاعة -2

ر ُيول د فاإلكثار من مشاهد املعصية وقصص اخليانة والرش  واحلر ن املعصية يف قلب املشاهد؛ "فالتكرا م هتو  ا

ًا، وخيف ف إنكاره يف قلب املشاهد وعقله، حت ى يقول املشاهد يف  م مألوفًا عادي  اإلقرار"، والتكرار جيعل احلرا

 نفسه: "كل  الناس هكذا، فلامذا ال أفعل مثلهم؟" فاحلذر احلذر. 

مات: -3 م وإن  كان ثابتًا تارخيي ًا فاملح التخفيف من مشاِهد املحر  ُر ذلك  -يف القصص التارخيي ة-ر  يمكن ِذك 

ج الكافرات.. وإن كان ال ُبد  من  ار للخمر والرقص وتبُّ واحلديث عنه استنكارًا دون تصويره، كرشب الكف 

ت رسيعة، فينبغي التخفيف منه ما استطعنا، وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطا -اجلائز عرضه–تصوير 

ر بقدرها. ل م  من ال يعرف ذلك! ألن  الِّضورة تقد  م، حت ى ال ُنع  ِل املحر  ر تفاصيل الِفع   وال نصو 

عند طرح قضايا الناس ومشكالهتم ومهومهم، ومعاجلتها  عرض احللول املباحة والتي ندب هلا الرشع: -4

البكاء والصالة مع البديل احلالل كالدعاء  بل تقديم وعدم ربط إزالة اهلموم باملعايصوإجياد حلول هلا، 

واستشارة أصحاب الفضل واخلبة حلل  األزمات، فاألعامل التمثيلي ة احلالي ة تربط اهلرب من املصائب باملعايص، 

رات واللهو والزنا..   كاخلمر واملخد 

                                                           
ي ة، الرياض، ط( التمثيل، بكر أبو زيد287)  .25ـه( ص1411، 1، )دار الرا
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م بأن  ل من الرضا باملنكر: أن َيذر املمث   -5 ِر احلرا و  لدرجة   -كام يقال–يعيش الدور   فال جيوز االندماج يف د 

م أو الرضا به، ومثله املشاِهُد فيجب إنكار املنكر قلبي ًا ولساني ًا، وبخاصة أمام صغار السن   توِقُعُه يف حب  احلرا

م يتعل مون.  ألهن 

مات الن   -6 رها أصاًل؛ حت   ادرة:عدم ذكر املُحر  ىل عدم ِذك  ى تندثر فإذا كانت املعصية غري مشتهرة؛ فاأل و 

ره ره، وإحياُء احلق  بِذك  ومتوت، فالنفس جمبولة عىل حب  التجربة، فينبغي إماتة الباطل هب ج 
(288). 

 هضوابطو اتمتثيل املقدَّسحكم  الثالث: بحثامل
ش عليها ظهورهم عىل املرسح أو الشاشة  و  ة يف نفوس املؤمنني، قد ُيش  بعض املخلوقات هلا مكانة ديني ة خاص 

يف أشخاص قد ال َيسنون جتسيد شخصي تهم، ورب ام يكون هؤالء املمث لون هلم أو عليهم اعرتاضات يف مُم ث لنِي 

، ال تت فق مع من يمث لونه من هؤالء العظامء، إىل غري ذلك من االعتبارات.  سلوكي اهتم، طوال تارخيهم الفني 

مثالي ة، قد تتأث ر بتمثيلها عىل املرسح أو  كام أن  املسلم قد رسم يف خمي لته هلذه الشخصي اِت العظيمِة صورةً 

؛ لذلك حت ى الذين أجازوا التمثيل يف اجلملة: مل جييزوا متثيل  الشاشة، وهتتز  قيمتها الراسخة عند املسلم العادي 

سة.  بعض الشخصي ات أو الرموز املقد 

ام ات فقوا عليه، ثم  نذكر ما اختلفوا فيه، وقد ات فق العلامء عىل مسائل واختلفوا يف غريها اختالفًا كبرياً: وسنبدأ ب

 :وهو متثيل الصحابة 

                                                           
د بن موسى الدايل، ص ( ينظر:288)  440-439أحكام فن  التمثيل يف الفقه اإلسالمي، حمم 
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 واألنبياء متثيل الغيبّياتحكم  املطلب األول:
 متثيل الغيبّيات:حكم أّواًل: 
فمام  ات فقت عليه كلمة  واليوم اآلخر واجلن ة والن ار، (289)واملالئكة واجلن   الغيبي ات يف عقيدتنا: هم اهلل  -أ

يت غيبي ات إال  ألن  اهلل تعاىل حجب عن ا رؤيتها ومعرفتها بدق ة يمتراملسلمني  قال  ،متثيل الغيبي ات، وما ُسم 

 .[3البقرة: سورة ] {ٿ ٿ ٿ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } تعاىل:

ة  ن نا نؤمن هبم وهم غيب عن األ  ر  ي  ن   أ يِب ُهر    ◙ ، ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ُت لِِعب اِدي أ  » :ق ال  اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  د  د  ع 

: ُءوا إِن  ِشئ ُتم  اق ر  ، ف  ل ِب ب رش   ىل  ق  ر  ع  ط  ال  خ  ، و  ت  ِمع  ال  ُأُذٌن س  ، و  أ ت  ٌ ر  ني  ا ال  ع  ني  م 
احِلِ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  } الص 

 (290) [17السجدة: سورة ] {ۀ ہ ہ ہ ھ 

ات اإلهلي ة: -ب ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  }قال تعاىل: ،كفر لعدم مشاهبتها بيشء متثيل الذ 

 .[11الشورى:سورة ] {

 [65مريم: سورة ] {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }:وقال 

 [74النحل: سورة ] {ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  } :وقال

 [.91]ألنعام:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍ  } :وقال 

ين بالِّضورة   .ولن نطيل هبذا، فالكالم فيه واضح معلوم من الد 

عامل املالئكة من الغيبي ات َيرم متثيلهم، فلو مث لناهم سيكون متثيلهم عىل خالف احلقيقة  متثيل املالئكة: -ج

ل عىل اهلل بغري علم.  متامًا، ألن نا ال نعرف صفاهتم عىل سبيل التفصيل، ففي متثيلهم تقوُّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  } قال تعاىل يف صفاهتم اخل ل قي ة:

 .[1 :فاطرسورة ] {ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

                                                           
ئكة ( فمن اخلطأ رسم املالئكة يف برامج الكرتون عىل شكل طفل له جناحان ويغط ي سوءته فقط، يعزف املوسيقا بآلة تشبه القانون، أو رسم مال289)

 ن واهلل أعلم.العذاب أو مالئكة الرمحة أو غريهم، ومن اخلطأ متثيل الشيطا

ُلوق ٌة، 3244، الُبخاري  ( 290) هن  ا خم  
أ  ِة اجل  ن ِة و  اء  يِف ِصف  ا ج   .4/118، كتاب بدء اخللق، ب اب م 
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 ثانيًا: متثيل األنبياء: 
ن ة واجلامعة عىل تريم متثيلهم مجهور علامء أهل السُّ

الل، ومن مهام كان فيه من تعظيم وإج-: فإن  متثيلهم (291)

 .(292)ال يمكن إال  أن يكون فيه مساس بمقامهم وقدسي تهم وعصمتهم -ترٍّ واحتياط

 ومم ا استدل  به عىل حرمة متثيلهم:

                                                           
د رشيد رضا291) : "فعلم من هذه الوجوه أن  جواز بجوازه إذا جتن بت املفاسد بعد أن أطال بذكر املفاسد، حيث قال يف هناية الكالم ( قال الشيخ حمم 

ت دُّ بمعرفتهم وع ة رسول من رسل اهلل عليهم السالم يتوق ف عىل اجتناب مجيع ما ذكر من املفاسد وذرائعها، بحيث يرى من ُيع  رفهم من متثيل قص 

-20/310]ينظر: جمل ة املنار  وعىل من اهتدى هبم. املسلمني أن ه ال يعد  إزراء هبم، وال منافيًا ملا جيب من تعظيم قدرهم، صلوات اهلل وسالمه عليهم

316.] 

ه تعلياًم باملحاكاة وهو جائز، لكن ه قال:  د احلسن الددو ألن ه يعد  . ذكر ذلك يف لقاء تلفازي استمر  األدب تركه كوهنم معصومنيوكذلك قال الشيخ حمم 

 .29/07/2011ت اإلسالمي ة(، يف برنامج )البيان التايل( عىل قناة دليل، بتاريخ ساعة ونصفًا بعنوان: )املوقف الرشعي  من متثيل وحماكاة الشخصي ا

حون عدم  إظهار الشخصي ة الرئيسة، إذا أرادوا إجياد هالة تعظيم حوهلا، حيث إن  جتسيد الشخصي ات 292) اد يرج  ذات البعد ( حت ى اإلعالميون والنق 

اد أن  الديني  هو أهم  العقبات التي تواجه الدراما ا د  العديُد من املؤل فني والنق  ج  ، إخفاء شخصي ة البطل يكون أفضل من ظهورهلتارخيي ة والديني ة.. وقد و 

 هر البطل..ويكون له قدرة أكثر عىل إثارة انتباه املشاهدين، وإطالق العنان خلياهلم، بام يفيد العمل الفني  الذي قد خيرس كثرياً من قيمته لو ظ

ا قدرات ا بِ إهن  ج  ًا، وبشكل يعجز عنه خمرجو العامل.. وكثرياً ما يكون ظهور البطل بعد ح  ج القادر عىل ملء الفراغات ال إرادي  ِه سببًا ملخرج، وخيال املتفر 

، وقطع الطريق عىل خيال املشاهدين، وهناك أمثلة كثرية بعضها أجنبي  وبعضها عريب  منها: األفالم التي كان جي ري فيها احلديث يف ضعف العمل الفني 

عن عن زعيم العصابة، كان من املالحظ أن  ظن  املشاهدين خييب فور ظهور البطل؛ إذ يف كل ظهور لشخصي ة كانت مستورة يقل  املمث ل كثرياً 

، ال تشرتط أن د أن  ارتباط املشاهدين بشخصي ات يف العمل الدرامي  تكون مرئي ة، وهلذا  الشخص الذي رسمه املشاهدون يف خياهلم، واألمثلة تؤك 

ل   ً، ولكن ها ال تلقى الصدى نفسُه إذا تو  ُق بعض املسلسالت اإلذاعي ة نجاحًا باهرا قت اإلذاعة يف كثري من األحيان، وقد تق  ت إىل مسلسل تليفزيوين  تفو 

.  أو فيلم سينامئي 

ىل املمث ل واملخرج وكذلك مهندسو الديكور أو مديرو اإلضاءة أن يصلوا إن  املقارنة بني خيال املستمع وأداء املمث ل شديد االتساع؛ حيث يصعب ع 

مة! فهم يف هذه احلال يتنافسون مع إمكانات ال حدود هلا! فال يستطيع هؤالء أن يروا ما  بداخل إىل تصورات املشاهد مهام كانت براعتهم ُمتقد 

 رشي ة عىل تنفيذه!الشخصي ة وما تتويه عقوهلم من ختي الت بشكل تعجز أي  قدرات ب

ن   ً يدل  عىل أشكاهلم أو مالحمهم.. ومن ثم  يظلُّ املستمع يكو  صورة يف ذهنه عب وفيام خيص  الشخصي ات التارخيي ة، فإن  العديد منهم مل يرتكوا أثرا

ويلة يقوم بتكوين صورته ومالحمه، هو تراكامت عديدة، إىل أن تكتمل يف خياله، ومن الصعب أن يقتنع املشاهد بأن  ذلك الشخص الذي ظل  فرتة ط

د الشخصي ات  ،فقط هذا الشخص الذي يراه عىل الشاشة مهام كانت براعة من يقومون بأداء تلك الشخصي ات. ]ينظر: ملاذا من األفضل أال  جتس 

ة مواقع[.  الديني ة، ماجد حبتة،  مقال منشور عىل شبكة املعلومات يف عد 
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ُر هذه  -1  من حركات  وسكنات ومشاعر.. واألنبياُء قدوة، فِذك 
 
من رضورات التمثيِل تشخيُص كل  يشء

ن  كذب إ»: ملسو هيلع هللا ىلص يقول النبي  التفاصيل يعدُّ كذبًا عليهم، ويف هذا املعنى  ن  كذبًا عل  ليس ككذب  عىل أحد، فم 

ُه من النار أ  مقعد  ي ت ب و  ل  دًا ف    (293)«عل  متعم 

ن  أ ن س   -2 : ق ال  الن بِيُّ  ◙ع  آيِن م  »: ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  ي ُل يِب  ن  ر  ت خ  ي ط ان  ال  ي  ِإن  الش  آيِن، ف  د  ر  ق  ن اِم ف   ( 294)«يِف امل  

: فإذا كان هذا احلديث الرشيف يقودنا إىل أن  اهلل قد عصم خاتم (295) قال الشيخ جاد احلق  عل جاد احلق  

ص  صورت ه شيطاٌن، فإن  فقه هذا املعنى أن ه عليه رسل ال َيرم عىل أي  إنسان أن الصالة والسالم من أن يتقم 

ص  يتقم ص شخصي ته ويقوم بدوره خ  ؛ ومن قبل مث ل  ش  ؛ وكيف تتأت ى االستفادة من متثيل إنسان لشخص نبي 

ري رفيق حانات، وأخ للدعارة والداعرات، ومن إن ه مجيل  كثرياً منهم؟!بعُد يمث ل كل  أوئلك أو  ِعربيد  مقامر سك 

به إىل أذهان أوالدنا، بدالً  ه، ونقر  د  جًدًا أن نت جه إىل القصص الديني  يف القرآن، نعرضه بطرق العرص ولغته وموا

 من القصص املستورد الذي َيرض عىل التحل ل واالنحالل.

ر الوقائع كام ُبد  فيه من االل عم إن  هذا أمر حممود، لكن الن م بآداب اإلسالم ونصوص القرآن، ولنصو  تزا

حكاها القرآن واقعًا ال خيال فيه، ولنحجب شخص النبي  الذي نعرض قصصه مع قومه، فال يتمث له أحد، وإن ام 

د إبالغه.  نسمع صوت من يرد 

هم أحٌد من كام أن  النبي  هارون وأم موسى وأخته وزوجه، يأخذون هذا احلكم، فال جيوز أن يتقم   ص أشخاص 

ل املنسوبة إليهم نطًقا   .(296)املمث لني، بل نسمع األقوا

                                                           
ىل  امل  ي ِت، 1291، الُبخاري  ( 293) ِة ع  ُه ِمن  الين  اح  ر  ا ُيك  ىل  امل  ي ِت، 4، ُمسلِم، 2/80،كتاب اجلنائز، ب اُب م  ِة ع  ُه ِمن  الين  اح  ر  ا ُيك   .1/10، املقدمة، ب اُب م 

أ ى الن بِي  6994، الُبخاري  ( 294) ن  ر  ن اِم، ☺ ، كتاب التعبري، ب اب م   .9/33يِف امل  

(295( : ء ثم توىل إفتاء مرص، ثم وزير األوقاف م( شيخ األزهر، عمل يف القضا1996 -م1917ـه =1416 -ـه1335( جاد احلق  عل جاد احلق 

م(، له: )الفقه اإلسالمي مرونته 1995ُعِرف  بجراءته يف احلق،  نال جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم سنة )شهورًا ثم أضحى شيخًا لألزهر، 

 راغب الرسجاين[ وتطوره(، )رسالة يف االجتهاد ورشوطه(، )رسالة يف القضاء يف اإلسالم(. ]ينظر: موقع قصة اإلسالم، بإرشاف

 1400بعنوان: )متثيل شخصيات األنبياء حمرٌم رشعًا(، املفتي: جاد احلق عىل جاد احلق، بتاريخ: شوال  ( من فتاوى دار اإلفتاء املرصية،296)

 م، موقع وزارة األوقاف املرصية. 1980أغسطس  17هجرية/
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من قصص األنبياء ما ال يستطاع تشخيصه، كالوحي واملالئكة واملعجزات وغريها من الغيبي ات.. وإن  ما  -3

رمات اهلل وانتهاك حلرماهتم وحم، وزراية هبم، وحطٌّ من مقامهم، يستطاع تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص هل

 .(297)ال ذي اختارهم لرسالته، واصطفاهم لدعوته

وإذا فتح هذا الباب ووجد منهم من يدخله عىل سبيل الندرة؛ ال يلبث أن يسبقه إليه كثري من اجلاهلني  -4

ن ة، املتقنني لوضع هذه القصص، باألسلوب الذي يرغب فيه اجلمهور، فيضعون من قصص األنبياء  بالسُّ

كذب، ما يكون أروج عند طالب الكسب بالتمثيل، فيكون وضع الصحيح ذريعة إىل هذه املشتملة عىل ال

 .(298)املفسدة

 .وستأيت بقي ة أدل ة تريم متثيل األنبياء عند ذكر أدل ة تريم متثيل الصحابة 

 ثالثًا: متثيل زوجات األنبياء وبناتهم: 
رمتهم من حرمته عليه الصالة والسالم، وقد قال وبناته؛ ألن  ح ملسو هيلع هللا ىلص فال جيوز ظهور من يمث ل زوجات النبي   

:  .[32]سورة األحزاب:  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ڄ} اهلل تعاىل يف شأهنن 

 ،[6األحزاب: سورة ] { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ } وبناته بذلك أوىل.. وقال تعاىل:

 وكذلك احلكم يف زوجات بقية األنبياء والرسل )املؤمنات( أما غري املؤمنات فال حرج يف متثيلهن واهلل أعلم.

 وضوابطه  متثيل الصحابةحكم  املطلب الثاني:
ع بمناقشتها ملا هلا من أمهي ة: بني العلامء يف هذه املسألة، ل احتدم النقاش  ذلك سأتوس 

                                                           
يق 297) عبد، ، واضطرابه يف ساحة امل♠الذي أنتجته إيران: أذكر مشهدًا لنزول الوحي عىل سي دنا يعقوب ♠ ( يف مسلسل يوسف الصد 

 لدرجة أن ه أخذ يتأرجح ويتخب ط.. وسقط عىل األرض!! فكان مشهدًا ال يليق أبدًا.

د رشيد رضا298)  .316-20/310، ( ينظر: جملة املنار، حمم 
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منزلة عظيمة يف قلوب املسلمني، فرضها هلم القرآن الكريم  (299) للصحابة مجيعاً يف البداية ال ُبد  من تبيني أن  

رة، حيث قال تعاىل ن ة املطه  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }: والسُّ

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 . [29الفتح: سورة ] { ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُم  ُثم  ال  خ  »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسوله ُلوهن  ِذين  ي  يِن ُثم  ال  ُ الن اِس ق ر  ُم  ري  ُلوهن  «ِذين  ي 
 (300) . 

ازي عة الر  وقال أبو ُزر 
فاعلم أن ه زنديق،  ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل(301)

نن  أصحاُب رسول اهللوذلك أن  الرس ى إلينا هذا القرآن والسُّ ، وإن ام أد  ، والقرآن حقٌّ ، إن ام ملسو هيلع هللا ىلص ول عندنا حقٌّ

ن ة واجلرح أوىل هبم وهم زنادقة" يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّ
(302). 

  أواًل: حكم متثيل الصحابة:
، وبالتايل تكثر األقوال وتضطرب  هذه املسألة نازلة معارصة يثور النقاش فيها كل ام ُعِرض ِفلم أو مسلسل تارخيي 

ًا أو جزئي ًا، لذلك سأنقل األقوال املنترشة  النقول عن العامِل الواحد، إذ بعض العلامء رب ام غري  اجتهاده تغيرياً جذري 

 .مألي احالي ًا مع إمكاني ة تغيريها من ِقب ل أصحاهبا يف قابل ا

                                                           
(299:  ( هناك اجتاهان يف تعريف الصحايب 

، حيث يطلق ل أوهلام: ع يف تعريف الصحايب  ن  لقي النبي  االجتاه املوس  ق الصحبة ملسو هيلع هللا ىلص فظ الصحايب  عىل م  مؤمنًا به ثم  مات عىل إيامنه، حت ى ولو مل تتحق 

 بمعنى املالزمة الطويلة.

ن مجع بني طول الصحبة والرواية عن  وثانيهام: ن  طالت صحبته، وروى عنه، فال يستحق  اسم الصحبة إال م  االجتاه املضي ق يف معنى الصحبة، وهو م 

ثني، حيث أثبتوا العدالة لكل  الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص. رسول اهلل اجح عند املحد  ل هو الر   أمجعني. ]ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد ابن حجر و األ و 

 [.1/188ـه(، 1250، وإرشاد الفحول، الشوكاين  )ت/1/4، العسقالين  

، 2652،  الُبخاري  ( 300) ِهد  ا ُأش  ر  إِذ  و  ِة ج  اد  ه  ىل  ش  ُد ع  ه   .3/171، كتاب الشهادات، ب اب ال  ي ش 

اِزي: )أ بو زُ ( 301) ة الر  ع  : من حفاظ احلديث،  878 - 815ـه =  264 - 200ر  ة الرازي  ع  م( عبيد اهلل بن عبد الكريم املخزومي بالوالء، أ بو ُزر 

 [.4/194، ، األعالم للزركل1/199، ، طبقات احلنابلة2/124ليس له أصل، ]ينظر: تذكرة،  يقال: كل حديث ال يعرفه أبو زرعة

 .49، الكفاية يف علم الرواية، ص( رواه اخلطيب البغدادي  302)
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فمثاًل الدكتور القرضاوي الثابت عنه قدياًم تأييد األزهر حيث أجاز جتسيد أدوار الصحابة، بضوابط رشعي ة  

ين باجلن ة، ثم  قل صهم إىل اخللفاء الراشدين األربعة وثالثة فقط  هات املؤمنني والعرشة املبرش  مستثنيًا األنبياء وأم 

ين باجلن ة، هم أب اح، وطلحة و عبيدةمن العرشة املبرش  م، ملا هلم من  بن عبيد اهلل، والزبري عامر بن اجلر  ا بن العو 

ع يف تريم التمثيل، ومل ير   ة بني الصحابة واملسلمني، وقال: ال جيوز أن نتوس  رجًا يف ظهور أصوات ح منزلة خاص 

حًا أن  هلذه التمثيليات دورًا كبرياً يف  اخللفاء الراشدين من خلف ظهورهم، بحيث ال تعرف وجوههم، موض 

ة ونرش الدعوة والقدوة.  التعريف برموز األم 

ين باجلن ة، مقتنعًا برأ   العرشة املبرش 
ِ
ه عن استثناء د احلسن ولد الددو تراجع  ي بعض ثم نقل عنه الشيُخ حمم 

ُم ذلك، إذ األصل يف األمور اإلباحة. ر   العلامء ممن ناقشه لعدم وجود دليل َُي 

  متثيل الصحابة:يفأقوال العلماء  -أ
ع ومضي ق ووسط، فقد انقسموا يف هذه  تباينت أقوال الفقهاء املعارصين يف حكم متثيل الصحابة، بني موس 

 املسألة إىل ثالثة أقوال:

 حتريم متثيل الصحابة مطلقًا: الفريق اأَلوَّل: 
بطة العامل (303)وهم هيئة كبار العلامء باململكة العربي ة السعودي ة ، وهو قرار املجمع الفقهي  اإلسالمي  برا

اإلسالمي  
والشيخ عبد اهلل  (306)والشيخ عبد اهلل آل هادي( 305)والشيخ جاد احلق  عل جاد احلق  (304)

السليامين  
د بن موسى(307)  .(308)الدايل ، والشيخ حمم 

 الفريق الثاني: أباح متثيل الصحابة مطلقًا:

                                                           
 .1/235سالمي ة، ( جمل ة البحوث اإل303)

مة، 304) ة املكر  دًا لقرار املجمع يف دورته الثامنة املنعقدة عام 2010ـه/1432( يف دورته العرشين املنعقدة بمك   . ـه1405م مؤك 

 .3/243( ينظر: بحوث وفتاوى إسالمي ة، يف قضايا معارصة، 305)

 .66يف الدعوة إىل اهلل، ص ( ينظر: حكم التمثيل306)

 .17واألناشيد، ص ( ينظر: البيان املفيد يف حكم التمثيل307)

 .199( ينظر: أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي، ص308)
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د رشيد رضا  كالشيخ حمم 
د احلسن الددو (309) وحمم 

(310). 

 :: القائلني بالتفصيلالفريق الثالث
  : م استثنوا متثيل الصحابة،  بجوازجاء وسطًا بني الفريقني فقالوا   من ذلك الصحابة   إال  أهن 

ِ
، كاخللفاء الكبار 

ين باجلن ة هات املؤمنني، زوجاِت الرسول، األربعة الراشدين  والعرشِة املبرش  وبناتِِه، وِسب طي ِه احلسِن  ملسو هيلع هللا ىلصوأم 

الم.  واحلسنِي عليهام الس 

استثناء  كبار  –، فوضعوا هذا القيد وقد ذهب إىل هذا القول أكثر العلامء املجيزين لتمثيل الصحابة 

دوا عليها، وهبذا قالت جلنة األزهر -الصحابة بط التي أك  ، واختاره الشيخ أمحد (311)كضابط من الضوا

د حسن(313)والشيخ عبد اهلل بن بيه (312)القضاة ، والشيخ ياسني حمم 
الشيخ عبد اهلل علوان رمحه  و (314)

 غريهم كثري. (315)اهلل

 أدّلة احملرِّمني: -ب

                                                           
د رشيد رضا309) د رشيد رضا، وفت .31/734، ( جملة املنار، حمم   .6/2348اوى حمم 

ِشيد ِرضا: ) د ر  األصل، احلسيني النسب، صاحب جملة  م( حممد رشيد بن عل رضا القلموين، البغدادي 1935 -1865ـه =  1354 -1282حمم 

جملدًا، )تفسري  34والتاريخ والتفسري،  أشهر آثاره: جملة: )املنار( )املنار( وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي، من الكت اب، العلامء باحلديث واألدب 

 [6/126، ، األعالم للزركل934املنار(،  )اخلالفة(، )الوهابيون واحلجاز(، )حماورات املصلح واملقلد(. ]ينظر: معجم املطبوعات 

 يف لقاء تلفازي  استمر  ساعة ونصفًا، بعنوان: )املوقف الرشعي  من متثيل وحماكاة الشخصي ات اإلسالمي ة(، يف برنامج )البيان التايل( ( ذكر ذلك310)

 .29/07/2011عىل قناة دليل، بتاريخ 

م، 311)  .ـه1379( جمل ة األزهر، عدد حُمر 

 .380( الرشيعة اإلسالمي ة والفنون، أمحد القضاة، ص312)

ـه، 25/3/1431، اخلميس 3189 مقال: متثيل أدوار الصحابة بضوابط خري من آالف املواعظ، نعيم متيم احلكيم، العدد: ( يف313)

 م.2010مارس11

 .268متثيل الراشدين األربعة، يف كتابه: اإلسالم وقضايا الفن  املعارص، ص بتحريم( حيث قال 314)

 .47، صحكم اإلسالم يف وسائل اإلعالمكتابه:  متثيل الراشدين األربعة، يف بتحريمقال  أيضاً ( 315)
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ة املانعني، جيد بعضها  ع التمثيل وقد ناقشناها يف معِرض الرد  عىل حمرمي ينطبالناظر يف أدل  ق عىل كل  أنوا

لألمانة العلمية، وحتى نستكمل أدلة املانعني، وليجدها من يبحث  لكن ال بد  من ذكرها هنا؛ التمثيل عمومًا،

 عنها أو عن الردود عليها.

إىل ثالثة ، لذلك يمكن تصنيفها ضأو االعرتا  ،بل هو من قبيل املفسدة ،ال يعد  دليالً وبعض أدلة املانعني 

 أقسام:

 أدلة تريم متثيل الصحابة. القسم األول:

 املفاسد املرتتبة عىل متثيل الصحابة. القسم الثاين:

 االعرتاضات عىل متثيل الصحابة. القسم الثالث: 

 أدلة حتريم متثيل الصحابة القسم األول:

 ورود النهي عن احملاكاة: -1
عن أم   اكاة الشخص )وهي الفعل مثل فعله والقول مثل قوله( كام روى اإلمام أمحدعن حم ملسو هيلع هللا ىلص هنى الرسول 

:  ▲املؤمنني عائشة  ال  ق  انًا ف  ُه إِن س  ي ُت ل  ك  ح  ا »قالت: "و  ذ  ك  ا و  ذ  أ ن  يِل ك  انًا و  ي ُت إِن س  ك  ا ُأِحبُّ أ ين  ح   . (316)«م 

ص شخصي ة أحد الصحابة وَياكيها؟.  فكيف بمن يتقم 

مر  معنااملناقشة: 
ء والسخريةسبيل االستهز أن  املقصود  املحاكاُة عىل (317)   .ا

منقصًا قال املناوي  يف رشح هذا احلديث: )ما أحب  أين  حكيت إنسانًا( أي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله 

: وأكثر ما تستعمل املحاكاة يف له  .القبيح، يقال حكاه وحاكاه. قال الطيبي 

طِيت كذا وكذا من الدنيا؛ أي شيئًا كثرياً   منها بسبب ذلك؛ فهي مجلة حالي ة  )وأن  يل كذا وكذا( أي: لو ُأع 

 .(318)واردة عىل التعميم واملبالغة

                                                           
ِمذي  ، و882، كتاب األدب، باب يف الغيبة، ص4875، برقم أبو داود، و41/501، 25050برقم أمحد( أخرجه اإلمام 316) ، كتاب صفة 2502 الرت  

ِمذي  ، قال 4/660القيامة، باب تريم الغيبة،  حه: هذا حديث حسن صحيح، كام الرت   عبد القادر األرنؤوط يف تقيق جامع األصول، وشعيب  صح 

 األرنؤوط يف تقيق مسند اإلمام أمحد. 

ة تريم التمثيل: )التمثيل غيبة(، يف مناقشة الدليل الرابع من ول، املطلب األثاين، املبحث الول( ينظر: الفصل األ317)  .أدل 
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  ☺وقد وردت حماكاته  
ِ
ب ُد اهلل لنبي  سبقه ق ال  ع 
ن ُظُر إِىل  الن بِي   (319) أ ين  أ  ب ُه  ☺ك   رض  

ِ
بِيًّا ِمن  األ  ن بِي اء َي  ِكي ن 

ج   ن  و  م  ع  ُح الد  س  م  ُهو  ي  ُه، ف  و  م  أ د  ُمُه ف  ُقوُل: ق و  ي  ل ُمون  ر  »ِهِه و  ع  ُم  ال  ي  ِمي ف ِإهن  و  ِفر  لِق   . (320) «ب  اغ 

 التمثيل من ُصنع الكّفار: -2
مي التمثيلمر  الردُّ عىل القائلني )التمثيل حرا املناقشة:  ار( يف معرض رد  أدل ة حمر  م ألن ه تشبُّه بالكف 

(321). 

 من استئذانهم:ال ُبدَّ يف متثيلهم  -3
د أن  الصحابة ال يرضون بتمثيلهم، كام هو فال ُبد  يف متثيل األشخاص من استئذاهنم ورضاهم، و من املؤك 

ً ولعبًا، ُقصد ذلك أو مل ُيقصد.شأن سائر العقالء؛ ملا يف التمثيل من السخرية والكذب، واخت  اذهم هلوا

د أن ه ال يوجد من يرىض بالسخرية منه أو الكذب عليه، أو أن  تت خذ سرية حياته هلواً ولعبًا! املناقشة:  من املؤك 

ىل أال  نرضاه لصحابة نبي نا  ، لكن هل كل  التمثيل جيعل من مُت ث ُل شخصيُته سخرية ويكذبون  ☺ومن باب األ و 

لت فلاًم أو مسلساًل لتمثيل يف  رسد حياته؟. بالطبع ال، ثم  إن  واقع التمثيل أكب دليل عىل ذلك، فكم من دولة مو 

ها شخصي ة عظيمة عندها، أو متثيل مرحلة تارخيي ة هتم 
ثم   .(322)

إن  الكتابة والتأريخ حلياة أوئلك األعالم، رب ام  

م  م السخرية والكذب  اشتملت عىل السخرية أو الكذب، فهل نحر  الكتابة عن حياهتم لذلك املحذور؟ أم نحر 

 عليهم؟!.

خ حلياهتم؟ فكذلك متثيلهم؛ فغاية التمثيل  ا موضوع رضاهم واشرتاطه: فهل اشرتطناه فيمن يكُتب ويؤر  أم 

ال َيتاج إذنًا، ثم   أن ه نقل ألقواهلم وأفعاهلم عىل سبيل املحاكاة والتقليد، ألن ه أبلغ وأرسخ يف ذهن املشاهد، وهذا

                                                                                                                                                                                                            
، برقم 318)  .5/411م(، 1972ـه/1391، 2، )دار املعرفة، بريوت، ط7786( فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي 

 .6/521يف الفتح  ( هو ابن مسعود، كام ذكر ابن حجر319)

حيث قال: "وال يلزم من ☺ ( كام ذكرنا سابقًا: يرى ابُن حجر العسقالين   أن  احلديث ال يدل  بشكل جازم عىل وقوع املسح من رسولنا 320)

". ]فتح الباري،☺ هذا الذي قاله عبد اهلل أن يكون النبي   ابن  مسح أيضًا، بل الظاهر أن ه حكى صفة مسح جبهته خاصة، كام مسحها ذلك النبي 

 [.6/521، العسقالين   حجر

ار.ثايناملبحث الول ( ينظر: الفصل األ321)  ، الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالكف 

م( رأينا بعض دعاة الرافضة مات غيظًا من تصوير سي دنا عمر 2012الذي ثار حوله نقاش كبري هذه السنة ) بل حت ى مسلسل سي دنا عمر  (322)

 .ه وفضائل ه  بصورة حمب بة مجيلة أظهرت  مآثر 



104 

 

ة هبم، بل هم قدوة وأسوة لكل  املسلمني، فيحق  للمسلمني أن  ة، حياهتم ليست خاص  م شخصي ات عام  إهن 

ينرشوا سرية حياهتم بكل  وسيلة متاحة مباحة، فاألشخاص العادي ون قد ال يرضيهم نقل تفاصيل حياهتم 

م فهم قدوتنا ملسو هيلع هللا ىلص بخالف النبي    .(323)وصحابته الكرا

 اإلمجاع السكوتّي:  -4
، مثل هيئة كبار العلامء، وجلنتها الدائمة يف وذلك باجتامع جمامع الفتوى الكبى عىل تريم متثيل الصحابة  

، وجممع البحوث اإلسالمي ة باألزهر، فتخط ي هذا  بطة العامل اإلسالمي  السعودي ة، وجممع الفقه اإلسالمي برا

، يبوُء بإثمه كل  مشارك يف مثل هذه األعامل اإلمجاع واالجتامع الذي يمث ل السو د من العلامء فتح لباب فتنة ورش  ا

 اخلاطئة.

 املناقشة:

ة مت فقًا عليها أوالً: اإلمجاع السكويت  ليس حج 
، هذا عىل فرض حصوله، فالواقع أن ه مل َيدث إمجاع عىل (324)

رًا أو ، ألن  العلامء اختلفوا منذ ظهور هذا الفنحرمة متثيل الصحابة  ، بل حت ى املجامع الفقهي ة حينام تصدر قرا

عي أن ه إمجاع، بل هو بأغلبي ة األعضاء عند من -ثم  إن  العرص مل ينقِض بعُد  (325)فتوى، أو تصدر بيانًا ال تد 

ل األمر، ثم  تغري  رأُي األغلبي ة ثم  كم من مسألة كان مج -يشرتط انقضاءه ها أو معها أو  وتبن ُوا هور العلامء ضد 

سون خيفة من كل  وسيلة جديدة، ثم   الرأي الثاين، وبخاصة يف الوسائل احلديثة، فالعلامء غالبًا ما كانوا يتوج 

 !بني السبيل وتُعمُّ فتاوى اجلوازتست

 رعاية املصاحل وسّد الذريعة أمام املفاسد: -5

                                                           
جات مع أز323) ! كام ظهر يف بعض املسلسالت! التي ( هذا ال يعني أن نا نوافق عىل متثيل زوجات الصحابة، وإظهارهن  بزينتهن  متب  واجهن  يف بيوهتن 

ضت حلياة الصحابة   .تعر 

(324 ،  .1/399( ينظر إرشاد الفحول، الشوكاين 

ً حينام نوقشت مسألة متثيل )بالل احلبيش( يف أحد املجامع وكان جميزاً، وعىل الرغم 325) ( فالشيخ الفقيه مصطفى الزرقا   تعاىل كان حارضا

د احلسن الددو،من ذلك صدر  ذكر ذلك يف لقاء تلفازي استمر ساعًة ونصفًا، بعنوان: )املوقف الرشعي من  القرار بحرمة متثيله. ]ذكر ذلك الشيخ حمم 

 [ واحللقة مسجلة عىل موقع يوتيوب.29/07/2011متثيل وحماكاة الشخصي ات اإلسالمي ة(، يف برنامج )البيان التايل( عىل قناة دليل، بتاريخ 
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ة يف الرشيعة: أن  ما كان مفسدًة حمضًة أ  م، ومتثيل الصحابةفمن القواعد املقرر  عىل تقدير   و راجحة فإن ه حمر 

د ريعة، وحفاظًا عىل كرامة أصحاب حمم  ًا للذ   ملسو هيلع هللا ىلص وجود مصلحة فيه، فمفسدته راجحٌة؛ رعاية للمصلحة، وسد 

اعي الرتياد هذا األسلوب من بيان حياهتم، وهو متلب س بتلك املفاسد، وما  جيب منع ذلك، وذلك لعدم قيام الد 

ي احلقيقة، وضبط السرية، ]ود مصلحة، يقال من وج وهي: إظهار مكارم األخالق، وحماسن اآلداب، مع تر 

د فرض وتقدير، فإن  من  وعدم اإلخالل بيشء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة يف العبة واالت عاظ[ هذا جمر 

 ل يأباه واقعهم.عرف حال التمثيل واملمث لني، وما هيدفون إليه، عرف أن  هذا النوع من التمثي

مني واملُِجيزين تدور يف نطاق املناقشة:  ة املحر  ءة آراء العلامء وأدل تهم يف حكم متثيل الصحابة، فإن  أدل  بقرا

مون وأناقشها: املصالح واملفاسد، لذلك سأذكر املفاسد  التي ذكرها املحر 

 فاسد املرتتبة على متثيل الصحابةامل القسم الثاني:

 :إهانٌة هلم متثيلهم من ِقَبِل أناٍس أدنى منهموىل: املفسدة اأُل
فالصحابة منزلتهم عالية، ويف إخراج حياة أي  واحد منهم عىل شكل مسلسل أو فيلم سينامئي  منافاة هلذا 

ضه الثناء الذي أثنى اهلل تعاىل عليهم به، وتنزيل هلم من املكانة العالية التي جعلها اهلل هلم، فالتمثيل وإن كان غر

ُه دين  املنزلة عند  ث ل يف بعض األحوال، فكيف إذا كان املنتحُل شخص  اإلشادة؛ يعرتيه يشء من اإلزراء باملم 

مقارنته به، بل قد يكون فاسقًا أو كافراً، حيث تبقى صورة هذا املمثل يف أذهان الناس عىل أن ه الصحايب  فالن، 

ى أدوارًا خبيثة، أو قد يامرسها فكل ام ذكر هذا الصحايب  انتقل الذهن لصورة ه ذا الرجل، وهذا املمث ل قد يكون أد 

 الحقًا.

ة  ة األطفال–ومن هنا يأيت اخللل مع العام  ، ثم  جيدون  -وبخاص  رون أن  هذا فعاًل هو الصحايب  الذين يتصو 

ده  ال تليق بالشخصي ة التي جس 
ي إىل اهتزااملمث ل بعد ذلك يظهر يف أدوار  ة يف أذهان ، مم ا يؤد  ز الصورة املستقر  ا

ي ذلك إىل تشويه سريهتم عند املشاهدين، ويف هذا مدعاة إىل عدم حب هم،  الناس لتلك القمم الشاخمة، وقد يؤد 

، ومنهي ون عن إساءة الظن  ملسو هيلع هللا ىلصبحب  صحابة رسول اهلل -مجيًعا -واالنرصاف عنهم، مع أن  املسلمني مأمورون

 هبم، أو التطاول عىل مقاماهتم.
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ُتُه جي دٌة بني الناس، لكن ال املناقشة:  ع  من األفضل أن يكون املمث ل مسلاًم، حسن السرية والسلوك، سم 

ي  أدوارًا  ي دور صحايب  أن يكون مسلاًم، بل يكفي أن يكون املمثل حمرتمًا مهيبًا، وأال  يؤد  يشرتط فيمن يؤد 

ة  ة، أو أدوارًا فيها ِخف  هُ ق ب ل  مت-خليعًة أو كوميدي  ثيق عىل ذلك،  -ثيل دور الصحابة أو بعد  وأن ُتؤخذ  عليه املوا

مثلام ال نشرتط فيمن يكتب أو َيارض عن الصحابة أن يكون مسلاًم، إذا كان حمتوى املحارضة سلياًم، وطريقة 

ل  ، فقد كان ناجحًا بكاألداء حمرتمة، وأكب مثال عىل ذلك )أنتوين كوين( الذي مث ل دور )عمر املختار(  

 .(326)املعايري

ويمكن عمل تغيري يف وجهه ونبة صوته، والغرض من ذلك أال  ترتبط الصورة الذهني ة بني املمث ل والصحايب  

ة الدراما عليه، لألثر السلبي  لسرية بعض املمث لني من غري ذوي االستقامة.  الذي تقوم ماد 

 كذٌب عليهم: املفسدة الثانية: متثيلهم 
اشدين أصحاب الشهرة من ا .. يشرتكون مع الرسل يف كوهنم قدوة جيب اتباعهم، واالقتداء لصحابة؛ كالر 

وا ف»أن ه قال: ملسو هيلع هللا ىلص هبم، وقد ورد النص  عن رسول اهلل  ضُّ ، ع   الراِشدين  املهدي ني 
ِ
اء عليكم بسن تي وسن ِة اخللف 

ِجِذ.. كذبًا عليهم يف شخصي اهتم وأفعاهلم وأقواهلم، ألن  املمث ل  ويعد متثيل حياة الصحابة (327)«عليها بالنوا

ص شخصي ة أحد الصحابة، وقام بح ، يعتب هذا الذي يتقم  ا حركات الصحايب  ركات قولي ة وفعلي ة، زاعاًم أهن 

، وقد حصل التشويه يف غريهم، كام هو يف كثري  كذبًا، ألن  الشخصي ة واحلركات هي للممث ل وليست للصحايب 

يث، وال يف من األفالم التارخيي ة، حيث ُمث ل ت  بطريقة ال تعكس حقيقة التاريخ، ال يف اللباس وال يف طريقة احلد

                                                           
ر عمر املختار، وأتيت  بالنجم )أنتوين كوين(؟ قال هلم: )لكي يق( 326) و  د د  اد  : ملاذا مل تأِت ببطل مسلم ليجس  تنع ُسئل املخرج مصطفى العق 

 عن العرب يقوم لامً الغربي ون بقضي تنا، وبالظلم الذي حلق بنا، البد  من تقديم قضي تنا من خالل وجوه يعرفوهنا وَيب وهنا؛ فال أحد يف الغرب سيشاهد في

مه. ]ينظر: لقاء مع ليىل العقاد، شقيقة مصطفى العقاد، من شور يف عدة به العرب؛ ولكن هبذه الطريقة نقوم بلفت نظرهم، وحث هم عىل مشاهدة مانقد 

 مواقع إلكرتونية[

وا عليها بالنواجذ: )الن واِجُذ(: األرضاس التي بعد الناب، مجع ناجذ، وهذا مثٌل 327) ضُّ ة االستمساك باألمر؛ ألن  الع ض  بالن واجذ ع ضُّ  ( ع  يف شد 

 ([.1/280) بمعظم األسنان التي قبلها والتي بعدها. ]جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري

ن ة، 4607، برقم أبو داودواحلديث رواه  ن ة، باب لزوم الس  ِمذي  و 4/329، كتاب الس  ن ة 2676برقم  ،الرت   ، كتاب العلم، باب ما جاء يف األخذ بالس 

 .صحيحقال أبو عيسى: هذا حديث  5/44واجتناب البدع، 
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ا يف   فيه، أم 
رت واقع  الناس قدياًم بنقيض احلقيقة، وهذا يف التاريخ ال كبري رضر  و  فات، بل رب ام ص  كثري من الترصُّ

 .قدوتنا فاألمر َيتاج مزيد  حيطة  وحذر  

؛ يف املمثلني وأقواهلم وأفعاهلم، تكاملناقشة: 
 
ليٌف بام ال اشرتاُط تطابق التمثيل مع واقع الصحابة، بكل  يشء

ُيطاق، ال نشرتطه فيمن يعل ُم ويروي األحاديث  النبوي ة، حيث كان الرواة يقولون عند الشك  يف الل فظ: )أو كام 

، (329)رواية احلديث النبوي  باملعنى، برشط أال  يغري  املعنى -عىل املعتمد-، وأجاز العلامء (328)(ملسو هيلع هللا ىلصقال

وهذا  نفسها! تقتيض عودة الزمان واملكان واألشخاص واألفعال الء املانعني لتمثيل الصحابة ورشوط هؤ

قِع، أو قريب  منه، وإال  ملا  مستحيل! فغاية التمثيل نقٌل لصور  من حياهتم، لالستفادة منها، وحماولُة إعادِة مثِل الوا

يناه متثياًل! وقد مر  معنا تساهل أهل السرية يف بعض ا ريةسم   .لروايات، جلزئي ات السرية حت ى تكتمل تفاصيل الس 

مي التمثيل عموماً  -يف املوضع نفسه-وقد مر  الردُّ  عىل من قال: "التمثيل كذب" يف مناقشة أدل ة حمر 
 (330). 

 باٌب لتشويه سريتهم: املفسدة الثالثة: متثيلهم

                                                           
ثني هلا يف العسقالين   ( قال ابن حجر328) : قوله: )أو كام قال( يريد أن  الراوي شك  يف اللفظ مع بقاء املعنى يف ذهنه، وهذه الكلمة كثر استعامل املحد 

، كتاب فضائل القرآن، باب نزول الوحي وأول ما نزل 4980، رقم، البُخاري  ( يف رشح حديث: 9/5حجر)مثل ذلك. ]فتح الباري، ابن 

(6/182.]) 

ارة: )أو كام فقد ذكر علامء مصطلح احلديث أن  من آداب الرواية أن ه ينبغي ملن يروي حديثًا باملعنى، أن يراعي جانب االحتياط، وذلك بأن يتبعه بعب

ن إجازًة من الراوي وإذنًا يف رواية صواب العبارة عنه، إذا بان لغريه اللفظقال( أو)نحو هذا( و  ما أشبه ذلك من األلفاظ، ألن  قوله: )أو كام قال( يتضم 

 . ، وغريهم الصحيح، فعل ذلك ابن مسعود، وأنس وأبو الدرداء

ث حديثًا فقال: "سمعت رسول اهلل   عن عبد اهلل بن مسعود  ثم  أرعد وأرعدت ثيابه فقال: "أو شبيه ذا أو نحو ذا".ملسو هيلع هللا ىلص ". أن ه حد 

ث احلديث عن رسول اهلل  وعن أيب الدرداء  لِه".ملسو هيلع هللا ىلص أن ه كان إذا حد  ك  ش   ثم  فرغ منه قال: "الل هم  إن  ال هكذا ف ك 

 ملسو هيلع هللا ىلص " ن احلديث قال: "أو كام قال رسول اهلل إذا فرغ م وكان أنس 

علوم احلديث، د.نور  ، منهج النقد يف215، ص، معرفة أنواع علوم احلديث، ابن الصالح205، ص]ينظر: الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب البغدادي  

 [.215الدين عرت، ص 

،ص198، ص( ينظر: الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب البغدادي  329) ، قواعد التحديث، مجال الدين 298، توجيه النظر، الشيخ طاهر اجلزائري 

 .222، صالقاسمي

ل: "التمثيل كذب" حيث تكلمنا عن املصداقي ة يف دق ة تفاصيل ، 1املطلب ، 2، املبحث 1( الفصل330) مي التمثيل الدليل األو  ة حمر  يف مناقشة أدل 

 وضوابطها. القصة
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عي القائمو ن عليها، بل إثارة البلبلة وزعزعة العقيدة، فالتمثيل اهلدف من وراء تلك األعامل ليس نبياًل، كام يد 

ء، الذين من أهم  أغراضهم غرس مذاهبهم  جمال خصب لتشويش وختريب عقول الناس، من ِقب ل أهل األهوا

ة.  املنحرفة وتروجيها يف األم 

م ذلك كاملناقشة:   ل ُه ؟.أوالً: هذا َيصل يف الكتابة والتأليف والنرش، ويف املحارضات فهل نحر 

ء قد اجتهدوا يف استغالل جمال التمثيل، وأنتجوا الكثري من املسلسالت  فق عىل أن  أهل األهوا ثانيًا: نحن نوا

وا فيه ما شاؤوا من آرائهم املنحرفة، وانترشت أعامهلم،  واألفالم عن عرص الصحابة، بل وعن األنبياء، ودس 

ة؛ فهل احللُّ بتحر بط الرشعي ة وشاهدها كثري من أبناء األم  يم متثيل الصحابة؟! أم بتشجيعه؟ ووضع الضوا

 لنتجن ب املحذور واألخطاء؟ فالتمثيل وسيلة تستخدم للخري كام تستخدم للرش  أيضًا.

م البديل   ، وندحُض من خالهلا الشبهات، ونقد  ع إنتاج مسلسالت وأفالم ننرش فيها احلق  فعلينا أن نشج 

 .(332)ن  يعمل ونكيل هلم التُّهم، ال أن نقف بوجه م  (331)الصالح

 املفسدة الرابعة: اشتمال التمثيل على حمّرمات:
حال التمثيل اليوم وما يتلب س فيه من منكرات؛ كسفور النساء واختالطهن  بالرجال، وخضوعهن  بالقول 

م  هلم، واملوسيقا التصويري ة، وتصوير أن  ذلك يمث ل طريقة حياة الصحابة ، هذا من االجرتاء عىل الكرا

مقامهم، وهو تزوير لطريقة حياهتم، وكذب عليهم، فكيف إذا اجتمع معه متثيل نساء الصحابة، وإبرازهن  

ن رضورة أن يقف أحد املمثلني موقف أيب جهل وأمثاله، وجيري عىل  ! كام أن ه يتضم  سافرات بكامل زينتهن 

   وسبُّ الرسول لسانه سبُّ 
 ، وما جاء به من اإلسالم.ملسو هيلع هللا ىلص بالل 

 .(333) مات بالتفصيل وذكرنا ضوابط متثيلهقد مر  الكالم عن حكم متثيل املحر  املناقشة: 

                                                           
م ال331) تنا أن نقد  م البديل، قال بعض دعاة التحريم: )ليست مهم  بديل(، ونيس هذا الفاضُل منهج  القرآن يف تقديم البديل ( حينام قيل: جيب أن نقد 

ُتون بام يؤد ي إىل عاة يعيشون خارج الواقع، وُيف  با( فبعض الدُّ م  الر   ذلك، فتتجاوزهم احلياة، ثم  املباح قبل التحريم، قال تعاىل: )وأحل  اهلُل البيع  وحر 

 ك!.يشعرون بذلك، فيلهثون لتعويض الفائت، وأن ى هلم ذل

ن ة من تدوين الفتنة بني الصحابة 332) ج أهل السُّ ى لكتابة التاريخ  ( أخشى أن َيصل معنا هنا كام حصل يف قضي ة تدوين التاريخ، حيث تر  فتصد 

ن ة ولكن بعد فوات األوان. ن ب ه  هلذا أهُل السُّ هم، ثم  ت  وا فيه ُسم  نوه ودسُّ  أهُل البدع )وعىل رأسهم الروافض( فدو 

مات يف 333) اًل عند احلديث عن ضوابط متثيل املحر   ، املبحث الثاين، املطلب الثاين.الفصل الثاين( ذكرنا ذلك مفص 
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ار، فقد ا اشتامل التمثيل عىل نطق كلامت الكفر، وسب  اإلسالم ونبي  اإلسالم واملسلمني، من ِقب ل الكف   أم 

 .(334)سابقاً ناقشنا ذلك 

ً مت فأم   ت  منكرا ُة فهي مسألة خالفي ة بني أهل العلم، وليس  تكل م عنها يف أقًا عىل حرمته، وسا املوسيقا التصويري 

 .إن  شاء  اهللُ  كتاب آخر

ة مع أزواجهن  يتبادلون كلامت الغزل! فهذا  جات متزي نات، ويف جلسات خاص  ا تصوير نساء الصحابة متب  أم 

 أمجعني، وينبغي أن يؤد ب من يفعل ذلك. االعتداء عىل مقام الصحابة  من أقبح املنكر، وهو من

 :االعرتاضات على متثيل الصحابة القسم الثالث:
( أو  ي ها )مناقشات  مون، هي يف احلقيقة ليست أدل ة، بل يمكن أن  نسم  ة أخرى استدل  هبا املحر  وهناك أدل 

 اقشتها متتالية:)اعرتاضات(: وهي مخسة اعرتاضات سأعرضها مع من

 :حياتهماالعرتاض اأَلوَّل: هناك وسائل مشروعة لنشر 
إن  الدعوة  إىل اإلسالم، وإظهار  مكارم األخالق، تكون بالوسائل املرشوعة التي أثبتت نجاحها عىل مدار 

ز حياهتم، لوجود غريها من وسائل التع ة اإلسالمي ة، وال داعي لوسيلة التمثيل يف إبرا ليم والتثقيف تاريخ األم 

د من مساوئها، إن كان البد  من هذه الوسيلة؛ فال تظهروا الصحابة  ، بل تكفي اإلشارة خالل التي تتجر 

 أحداث املسلسل إىل دور هذا الصحايب  أو ذاك، ليعرف الن اس دوره دون أن تظهر صورُتُه.

لوسيلة أيضًا؟ إذا انضبطنا بالضوابط ال شك  بوجود غري هذه الوسلية، ولكن  ما املانع من هذه ا املناقشة:

ة  ة كل ها، فكم من األم  ا الوسائل األخرى فال تصل لألم  ة تأثري التمثيل يف حياة الن اس، أ م  الرشعي ة؟ وال خيفى قو 

ً يف نفس  ن  َيِّض املحارضات؟ ثم  إن  وسيلة التمثيل أبلغ وأوضح وأبقى أثرا يقرأ ِسري  الصحابة؟ وكم نسبة م 

ة.املشاهد  نا وسمعنا عن تأثري التمثيل يف حياة األم   وذاكرته، فكم قرأ

 :هماألنبياء متنع متثيَل االعرتاض الثاني: األدّلة اليت متنع متثيَل

                                                           
 ، املبحث األول.يف الفصل الثاين (334)
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ة الواردة يف منع متثيل األنبياء، واملفاسد احلاصلة من متثيلهم موجودة يف حق  الصحابة  مع -فالعلل واألدل 

أ عىل متثيل الصحابة ال يؤث ر يف  -فرق بني املقامني أ الحقًا عىل متثيل األنبياء  أصل احلكم، والذي جتر  سيتجر 

 عليهم الصالة والسالم.

هم كالراشدين، فهذا دليل  ا من يمي ز بني الصحابة، ويقول بحل  متثيل سائر الصحابة، ثم  يستثني بعض  أم 

ه، وهم مشرتكون مجيعًا يف هم، ألن  لكل  صحايب  فضاًل خيص  فضل الصحبة، وإن كانوا متفاوتني يف منازهلم  ضد 

 يمنع متثيل هم. -وهو فضل الصحبة-عند اهلل تعاىل، وهذا القدر املشرتك بينهم 

 املناقشة:

ا  : )مع فرق بني املقامني ال يؤث ر يف أصل احلكم( قوهلم يف املقارنة بني األنبياء عليهم السالم والصحابة  أ م 

معصومون يف كل  حركاهتم وسكناهتم، اصطفاهم اهلل  قدوةٌ  ، وذلك أن  األنبياء  مؤث روبل هو فارق كبري 

ُلهم تبٌع لفضل النبي   واختارهم، بينام الصحابة  ، وهم غري معصومني، وليسوا قدوة يف كل  أفعاهلم، ☺ف ض 

 وهذا واضح ال َيتاج مزيد بيان، واهلل أعلم.

ا قوهلم: متثيل الصحابة ذريعة لتمثيل  األنبياء، فقد مر  معنا يف أكثر من موضع أن  سد  الذرائع نأخذ به إن وأم 

مة ي للنتيجة املحر  كانت الوسيلة تؤد 
 ؛ ويف مسألتنا النتيجة نادرة احلصول، واهلل تعاىل أعلم.غالباً يقينًا أو  (335)

ا تفاوت الصحابة  ا متثيل الراشدين وأم  م  ر، أ  ِرهم، فهذا أيضًا ال ُين ك  ز  يف ق د  وغريهم مم ا استثنيناه من جوا

ىل، الشرتاكهم مع األنبياء يف القدوة مًا، بل هو مكروه تنزهيًا أو خالف األ و  ومل  (336) التمثيل، فليس متثيلهم حرا

 .ن ُقل بحرمته، لعدم تساوهيم مع األنبياء، وعدم عصمتهم

                                                           
: أن تكون من ( ضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إىل املفسدة نادرًا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، وضابط منع الذريعة335)

أو كثرًيا، أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مم ا قد يرتت ب عىل الوسيلة من املصلحة". ]جممع الفقه اإلسالمي   -قطعاً -شأهنا اإلفضاء إىل املفسدة ال حمالة 

 م[.1995ـه/1415( الدورة التاسعة عام9/9) 92الدويل  قرار رقم: 

 ب ن  ( ق ال  علٌ 336)
ِ
ب د  اهلل ا ع  ل د  الن   : ))ي  : ))ج  ، ثم  ق ال  ِسك  : أ م  ال  ، ف ق  ب ِعني  ل غ  أ ر  ِلٌّ ي ُعدُّ حت ى ب  ع  ُه و  ل د  ُه. ف ج  د 

لِ ر  ُقم  ف اج  ف  ع  ل د  أ بُو ملسو هيلع هللا ىلص بِيُّ ج  ج  ، و  ب ِعني  أ ر 

 ، ننِي  ُر ث ام  ُعم  ، و  ب ِعني  ر  أ ر  ُكلٌّ ُسن ةٌ ب ك  (( ]رواه و  بُّ إيِل   ا أ ح  ذ  ه  ِر، 1707، برقملِمُمس، و  د  اخل  م   [3/1331، كتاب احلدود،  باُب ح 

: "وفيه: أن  فعل الصحايب  وا عليها ملسو هيلع هللا ىلص: ُيعمل هبا، وهو موافق لقوله  ُسن ةقال اإلمام النووي  ))فعليكم بسن تي وسن ة اخللفاء الراشدين املهدي ني عض 

 [11/217بالنواجذ(( واهلل أعلم". ]النووي  عىل مسلم، 
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 الّربح املادّي:اهلدف من متثيلهم االعرتاض الثالث: 
ن  ينتجون هذه األعامل ليسوا من جتسيد أدوار ال ، فم  صحابة من باب استثامر سرية الصحابة يف مكسب مادي 

املؤمنني الصادقني، ولكن هم مجاعة من املرتزقة الذين يريدون استثامر سرية الصحابة، من أجل مكاسب مادي ة، يف 

ض هلا اإلسالُم ورموُزه.  ظل  اهلجمة التي يتعر 

 املناقشة:

م بال إن  كان هذا   ب سيأيت عىل حساب األمانة العلمي ة يف العرض وتشويه التاريخ، فهو حمر  الرتب ح والتكس 

، ولكن ال يمكن احلكم عىل أن  كل  م    ن  يُ  ن  شك 
 ن  سيُ  ن  ، وم  ُج تِ

، سيكون مثل هم، فهناك من َيب ون اإلسالم، ُج تِ

  َيرصون عىل ن  غري املسلمني م   ن  ويريدون أن خيدموه، بل هناك مِ 
ِ
 ه  امل
ة قبل أي  يشء، ويرون أن  هذه ي  فر  ة واحلِ ي  نِ

سبيل للرتب ح، وإن كان الفقهاء أجازوا الرتب ح من تعليم القرآن واإلمامة وغريها، فال بأس بالرتب ح من األعامل 

ب والرتب ح قد يساعد عىل استمرار املسرية الفني ة الصادقة الفني ة، بل إن  التكس 
(337) . 

م، بل  يباح وبالتايل أوالً: ل املباح إىل حرا االستثامر والربح بكل  وسيلة مرشوعة، فقصد الربح املادي  ال َيو 

بح، يباح له ذلك، كام أن  ن رش    إن  احلج )وهو قصد البيت للنُُسك(، لو سافر املسلم بقصده وبقصد التجارة والر 

ا موضوع الثواب  مه، أ م  بح ال َير  فهذا مرجعه للني ة ، واألجر من اهلل الكتب اإلسالمي ة بقصد الر 

 .(338)واإلخالص، وال أثر له لتحريم العمل املرشوع

                                                           
 جتسيد أشخاص األنبياء والصحابة يف الدراما، قراءة يف الفتاوى املعارصة، مسعود صبي، منشور عىل موقع اإلسالم أون الين. ظر مقال: ين (337)

عىل  اعتبار الباعثتساوى القصدان أم ال، واختار الغزايل:  ال أجر له مطلقاً ( مسألة السفر للحج والتجارة: الذي اختاره ابُن عبد السالم أن ه: 338)

 -أي السيوطي-، قلُت العمل: فإن كان القصد الدنيوي  هو األغلب، مل يكن فيه أجر، وإن كان الديني  أغلب: كان له األجر بقدره، وإن تساويا: تساقطا

، ففي الصحيح وغريه أن  الصحابة تأث موا أن ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  }يت جروا يف املوسم بمنى فنزلت:  املختار قول الغزايل 

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک     ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  چچ

، ص:198]البقرة:  {ک    [.21[ يف مواسم احلج. ]ينظر: األشباه والنظائر، السيوطي 
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ًا، ألن  الل  ثانيًا:  لٌِف جد  باس واألثاث واألبنية، والتدقيق اللغوي  ومعاجلة إنتاج الدراما التارخيي ة عمومًا ُمك 

لعمل يكل ف كثرياً، وربحه بسيط، وذلك مقارنة مع عىل اإلنتاج، مم ا جيعل ا التاريخ جلعله سيناريو.. كل ها أعباءٌ 

التارخيي   العملِ  ال يتكل ف عناء   (339) فمن مل يكن صاحب رسالة -وبخاصة اهلابطة-األعامل االجتامعي ة 
(340) . 

 االعرتاض الرابع: عدم االلتزام بالضوابط الشرعّية:
عيه دعاة التمثيل اإلسالمي  من ضوابط، غايتها أن ختف ف م ن املحاذير التي يذكرها املانعون، وكم من ما يد 

ة وضع ضوابط ورشوط، ثم  كان ذلك سببًا يف فتح هذا الباب واقتحامه، دون  باب من مداخل الرش  ُفتح بحج 

 
 
ة  وفاء بط إال  شبهاٌت للتسويغ، ودفٌع حلج  بتلك الضوابط حينًا، بل وال اعتبار هلا أحيانًا، فام تلك الضوا

 املانعني!.

 ة:املناقش

بط الرشعي ة أن متنع املحاذير   ُل  -التي يذكرها املانعون-صحيح أن  هدف الضوا و  فها، واملع  أو عىل األقل  ختف 

بط الرشعي ة. :عليه يف هذا  تطبيُق الن اس للضوا

م كل  يشء ال يلتزم الناُس  ُغ هذا لنا أن نحر  م بالضوابط هل يسو  وا يف االلتزا بطه فإن تراخى الناس وقرص  بضوا

م  بطها الرشعي ة! ونحر  م الناس بضوا ِم البيع  والتجارة لعدم التزا ورشوطه وأحكامه الرشعي ة؟! إذن فتعالوا نحر 

 بضوابطه الرشعية!. كل  يشء هبذه احلياة ال يلتزم الناُس 

د عىل وضع معايري رقابي ة صارمة عىل متثيل الصحابة، والت خفيف ما أمكن من  املفاسد، عوضًا  فينبغي أ ن  نشد 

 عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعًا!.

                                                           
 صلحت أم ساءت تلك الرسالة!سواء أ( 339)

ق أرباحًا من وراء عملنا يف الدراما، الجتهنا إلنتاج أعامل اجتامعي ة، كوهنا أقل  إنتاجًا، ( يقول املنتج الكوي340) : "]لو أردنا أن نحق  د العنزي  تي حمم 

ني ة، واحتامل اخلسارة فيها أكب بكثري من احتامل الربح ح العنزي  إىل وأوض [.وأكثر ربحًا وبيعًا للفضائي ات، بخالف األعامل التارخيي ة التي ترهق امليزا

هه إلنتاج دراما تارخيي ة بدءًا من مسلسل )خالد بن الوليد د رسول اهللأن  توج   (، مرورًا باألسباط، انتهاء بعمر الفاروق، وفيلمه يف هوليود عن النبي  حمم 

ً من األ، يعتب ملسو هيلع هللا ىلص تهم، ومن الِّضوري االستفادة من التقني ة احلديثة لبيان هذه جزءًا من واجبه كمسلم، مبي نًا أن  كثريا جيال جيهلون سرية رموز أم 

مته من تضحيات لنرش اإلسالم ورفع كلمته عاليًا يف كل  مكان د، نعيم متيم احلكيم، الرموز، وما قد  ". ]مقال: متثيل أدوار الصحابة: جدل الفقهاء يتجد 

 م[.2010/فباير/4-ـه19/02/1431/اخلميس3154صحيفة عكاظ، العدد: 
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 الصحابة:كلِّ أدّلة املبيحني لتمثيل  -ج
ز التمثيل فال نعيدها هنا ت معنا يف أدل ة جوا مر 
ة  مر  معناكام  (341) خالل مناقشة املانعني وعند  أخرىأدل 

 الرتجيح.

 عمومهم: أدّلة الذين ميَّزوا بني كبار الصحابة وبني -د
ة املبيحني نفِسها، واستثنى كبار  الصحابة  ة التحريم. ملسو هيلع هللا ىلص وزوجاِت الرسول استدل  هذا الفريق بأدل   بأدل 

: إن  النبي   عليكم بسن تي ف»: ملسو هيلع هللا ىلص جزءًا من سن ته، ولذلك قال جعل ُسن ة اخللفاء الراشدين  ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا

وا ع ضُّ ، ع  ِشدين  املهدي ني   الرا
ِ
اء ِجِذ..وسن ِة اخللف   .(342)«ليها بالنوا

م من هديِِه،  فإن ه يلحق ،ملسو هيلع هللا ىلص فإن كان َيُرُم ظهوُر شخِص النبي   اشدون جلعِل النبي  هدهي  به اخللفاُء الر 

ِز. اشدين يلحقون هبم من حيُث عدُم اجلوا منا متثيل  األنبياء، فإن  اخللفاء  الر  م من سريته، وكام حر   وسريهت 

، وطلحُة يف اجلن ة، بو بكر يف اجلن ة، وعمُر يف اجلن ة، وعثامُن يف اجلن ة، وعلٌّ يف اجلن ةأ  »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل

ق اص يف اجلن ة، وسعيُد بُن زيد يف اجلن ة، وأبو  برُي يف اجلن ة، وعبد الرمحن بُن عوف يف اجلن ة، وسعُد بُن أيب و  والزُّ

اح يف اجلن ةعبيدة   ا زوجاته وبناته  (343)« بُن اجلر  ة تريِم متثيل شخِصهن  وأم  ر  معنا أدلُّ فم 
(344).  

 :املناقشة

                                                           
 .الثاين، املطلب الثاين، املبحث ولاأل( ينظر: الفصل 341)

ة االستمساك باألمر؛ ألن  الع ض  با342) ِجُذ: األرضاس التي بعد الناب، مجع ناجذ، وهذا مثٌل يف شد  وا عليها بالنواجذ: الن وا ضُّ لن واجذ ع ضُّ ( ع 

 ([.1/280) دها. ]جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثريبمعظم األسنان التي قبلها، والتي بع

ن ة، باب لزوم السن ة، 4607، برقم أبو داودواحلديث رواه  ، كتاب العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسن ة 2676برقم  ،ِمذي  الرت   و 4/329، كتاب السُّ

 .صحيحقال أبو عيسى: هذا حديث  5/44واجتناب البدع، 

قوه: إسناده 1629، برقم أمحد( مسند اإلمام 343) ن ة، باب يف اخللفاء، 4649، برقمأبو داود، 3/174،صحيح، قال حمق   ،4/211، كتاب الس 

ِمذي   نن الكبى ( ،5/647، كتاب املناقب، باب مناقب عبد الرمحن بن عوف3747، برقمالرت   ِد ب  8137، برقمللن سائي  (، السُّ ي  ُن ز  ِعيُد ب  ِن ، باب س 

ي ل   ِن ُنف  ِرو ب  م  ، كتاب مناقب الصحابة، 6993، برقم ابن ِحب ان(، صحيح 1/48، املقدمة، باب فضائل العرشة، )133، برقم ابن ماجه،  ،7/327ع 

ُر سعيد بن زيد قه الشيخباب ِذك   .15/454، صحيحشعيب: حديث  ، قال حمق 

: ملسو هيلع هللا ىلصوبناته؛ ألن  حرمتهم من حرمتهملسو هيلع هللا ىلص( ال جيوز ظهور من يمث ل زوجات النبي  344)  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}، وقد قال اهلل تعاىل يف شأهنن 

ىل32]األحزاب:  {ڄ ٹ  .[6]األحزاب: {ېئ ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ}وقال تعاىل:  ،[ وبناته بذلك أو 
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 . ز إِظهارهن  د عدم  جوا ا زوجاته وبناته فنؤك   أ م 

ين ا استثناء العرشة املبرش  أدري أيعد  هذا  فينبغي أن يقال: كل  من ُبرش  باجلن ة ال جيوُز متثيله، وال باجلن ة وأم 

، واملبرش   كانت يف موطن  وذلك أن  البشارة هنا  دلياًل للتحريم؟ ن باجلن ة كثري من الصحابة، فأهُل بدر  وخاصٍّ

كر  النبيُّ  م مغفوٌر هلم  ملسو هيلع هللا ىلص كلُّهم ذ  ر  و  » : قال -إن شاء اهلل تعاىل-بأهن  ِل ب د  ىل  أ ه  ل ع  ع  ل  اهلل  اط  ع  ِريك  ل  ا ُيد  م 

ُكم   ُت ل  ر  ف  د  غ  ق  ، ف  ا ِشئ ُتم  ُلوا م  م  : اع  ال  ضوان، قال اهلل تعاىل(345)«ف ق  ک ک ک  }فيهم: ، وأصحاب بيعة الر 

الفتح: سورة ] {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٌت باجلن ة، وقد ذكر الرسول[18 ا ات املؤمنني ُمب رش  م من أهل اجلن ة، ولكن   ملسو هيلع هللا ىلص ، وأمه  عددًا من الصحابة أهن 

هم خلٌل علميٌّ العرش ون وحد  م ُمبرش  ، فحرُص العرشِة بأهن 
 . (346)ة  جاؤوا يف حديث واحد 

اشدون ا األربعة الر  ُم  أم  ج  : فاألفضل عدم ظهورهم خلصوصي تهم يف اإلسالم، وألن  ظهورهم سُيح 

ملشاهد، ويمكن يف نفس ا ة يعطيهم رهبةً نا أن  إخفاء الشخصي ات الرئيسرفعت هم وعظمت هم، وقد مر  مع

رُف وجوُههم؛ أو وضُع  االستعاضة عن ذلك بظهور أصوات اخللفاء الراشدين من خلف ظهورهم بحيث ال ُتع 

 أبيض  مكان  وجوِههم، 
ق ِة.لون  ي والد  ، لكن  مع احلذِر الشديِد، والتحر   ولو ظهروا فال حرج 

ًء، ثم  جيُب  ولو قيل لنا: فلامذا متي زون الراشدين عن سواهم؟ أليس كلُّ  الصحابة مثل هم؟ نقول: ال ليسوا سوا

ًا ناجحًا،  ر  املستطاع، حت ى ننتج عماًل تلفازي  ل إىل عمل  إذاعيٍّ مُ تقليُص دائرة التحريم قد  !ف  ل  ت  وإال  تو   ز 

 :يف حكم متثيل الصحابة الرتجيح -هـ
ِة كل  فريق نجد أن    :إذا نظرنا يف أدل 

ل  وا  :ن قالوا بالتحريمالذي الفريق األ و  زه، كام استدلُّ م التمثيل عمومًا، وقد مر  ترجيح جوا وا بام َير  استدلُّ

م انتهاك حرمتهم باآليات واأل حاديث التي توجب احرتام الصحابة، وتبني  رِ  فعتهم ومكانتهم بني البرش، وتر 

موا متثي والطعن   ًا للذريعة حر  دوا مفاسد  متثيلهم، فسد  تهم. هبم، وعد   لهم، وقد مر  الردُّ عىل أدل 

                                                           
 .  4/1941، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر 2494، ُمسلِم، و4/60باب اجلاسوس، ، كتاب اجلهاد، 3008، الُبخاري  ( 345)

 جتسيد أشخاص األنبياء والصحابة يف الدراما، قراءة يف الفتاوى املعارصة، مسعود صبي، منشور عىل موقع اإلسالم أون الين.مقال: ( 346)
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ا الفريق الثاين فقد نظروا اىل املصالح واملفاسد يف متثيل الصحابة،  الذين قالوا بجواز متثيل الصحابة كل هم:: أم 

قتها هذه التمثيلي ات عىل  ورأوا بعد التجربة أن  املصالح يف هذا العمل تغلب املفاسد، وأن  النتائج التي حق 

فه املاملستو عة، وأن  ما كان يتخو  مون ى الديني  كانت جي دة ومشج  مل يظهر يف كثري من هذه التجارب، وإن  حر 

ها، وعىل كل  حال فال يوجد عمل خال  من املفاسد، ظهر فهذا يرجع إىل سوء طاقم العمل، وليس إىل الفكرة نفِس 

 لكن  احلكم لألرجح واألغلب.

ا  خمتلفون يف  فقد نظروا إىل أ ن  الصحابة  :عمومهمزوا بني كبار الصحابة والذين مي الثالثالفريق أم 

 ة.، وأ ن  حرمة بعضهم قريبة إىل درجة األنبياء، واآلخرين أقلُّ درجاملراتب

، ، ملا هلم من مكانة عالية يف الدنيا واآلخرة، واستثنوا مشاهري الصحابة لذا أجازوا متثيل أغلب الصحابة 

ت من  اقشتهم.وقد مر 

ُح   وأن هكام سيأيت يف الضوابط، وبناته ملسو هيلع هللا ىلصباستثناء زوجات النبي ، جواز متثيل الصحابة كل هم  والباحث يرج 

قُع والتجربة، وأن  كالم ليس يف ذلك منقص   منية هلم، كام بني  ذلك الوا   املحر 
، بوضع الرشوط والضوابط، منتف 

 يل صحايب  وآخر َيتاج إىل دليل، ألن ه لو قلنا إن  متثيل كبار الصحابة وأن  كالم الفريق الثالث الذي مي ز بني متث

م أجازوا متثيل باقي الصحابة،  هم لذا ال جيوز متثيلهم، فهذا يعني جواز االنتقاص من غريهم ألهن  انتقاص من حق 

 وكذلك قياس كبار الصحابة عىل األنبياء، قياس مع الفارق فهؤالء معصومون وقدوة. 

ا القيام  لكن   م  ، أ  بتمثيل أوئلك الصحابة أو عدم فعليًا هذا هو ما يغلب عىل الظن  من حيث احلكم الرشعي 

ىل عدم ظهور هذه  صون من أهل الفن  أن  األ و  متثيلهم، والنظر يف جدواه فلهذا حديث آخر، فقد يرى املتخص 

ىل واألفضل غري بيان  احلكم يف أساسه، والقول هنا أقرب للحكم الشخصي ات العظيمة، غري أن  احلكم باأل و 

الرشعي  وليس للفتوى؛ ألن  الفتوى هلا ارتباط باحلال واملآل والزمان واملكان، وغري ذلك من املالبسات 

ة  ق بني احلكم الرشعي  الذي يشبه املرجعي ة التأسيسي ة، والفتوى التي متث ل احلال اخلاصة املستمد  قعي ة التي تفر  الوا

ة للفعل املسؤول عنهمن احلك  .(347)م، ليبقى احلكم دائاًم جانب التنظري، وتبقى الفتوى هي احلال احليوي 

 وبناًء عليه: 

                                                           
 يف الدراما، قراءة يف الفتاوى املعارصة(، ملسعود صبي.)جتسيد أشخاص األنبياء والصحابة ينظر مقال:  (347)
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 :عند احلكم هالفني  نفِس  جيب النظر إىل العمل

بط الرشعي ة، وبشكل متق   :مستحب  .دون تزوير أو إساءة ن  إذا تم  جتسيد الصحايب  وفق الضوا

م التمثيل  طريقًة للذب  عن الصحابة إن تعني  العمل  :واجب   .╚الكرا

بط الرشعي ة، وبشكل دون تزوير أو إساءة مكروه:  .قناً ت  مُ لكنه مل يكن  إذا تم  جتسيد الصحايب  وفق الضوا

بط الرشعي ة أو أساء إليهم. حرام:  إن مل يلتزم بالضوا

 الضوابط الشرعّية لتمثيل الصحابة  ثانيًا:
، وختفيف ما أمكن من املفاسد، عوضًا ضع معايري رقابي ة صارمة عىل متثيل الصحابة ينبغي الرتكيز عىل و

مون من املفاسد جيب االنتباه إليه ملنع  عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعًا، وكل  ما يذكره املحر 

ز متثيل الصحابة ال أن نجعله مانعًا؛  ، بيوعال :لتمثيل أصبح بابًا كبرياً مثلفاحدوثه، وأن  يكون ضابطًا رشعي ًا جلوا

لة، التأمني، ف بط بدالً من تريمه كل هالرشكات، احلوا بط ينبغي وضع أحكام رشعي ة وضوا ؛ فمن انضبط هبذه الضوا

م فإن  ع    انسحبت احلرمة عىل العمل كل ِه. اخلطأُ  م  ظُ فعمله سليم مرشوع، ومن أخل  بيشء فهذا اخللل حرا

د عن جوانب الفتن التي تتمل اختالف وجهات النظر يف حياة هؤالء الصحابة البعمن األفضل  -1
(348) ،

ني الذين قد يسيئون الظن  هبم، أو ال َيسنون ف هم  ما أسفر عنه اجتهادهم،  حت ى ال نيسء إليهم من قبل املتلق 

م، أو تقليل من شأهنم، أو متثيل أدوار الصحابة إن  كان فيه استخفاف هبَيرم و وإبرازهم بالصورة الالئقة هبم،

 طعن فيهم.

ُقل ُه الصحابة  -2 د يف السيناريو ما مل يفعله أو ي  ة ثابتة، وأال  يزا م الصدق والتثب ت، بأن تكون القص   ،التزا

وإن ام يقترص عىل ما وصلنا من أخبار، ويتساهل هنا بالروايات والقصص الضعيفة، عىل أال  يكون فيها ما خيالف 

تكون هناك هيئة استشاري ة من وأن  يغمز من مكانة الصحابة أو ُيبنى عىل هذه الرواية أمٌر ذو بال، أو ، الرشع

                                                           
، وبي نوا وجهة نظرهم يف ذلك ╚قلُت: )من األفضل( ومل أجزم بذلك، ألن بعض الطوائف قد مث لت الفتن التي وقعت زمن الصحابة  (348)

هوا ما شاؤوا، فهذا الواقع يلزمنا بتبديل طريقتنا يف التعامل مع هذه النازلة، فزمن: )فتنٌة عصم  اهلُل منها سيوف نا، فلامذا ال نعصم منها ألسن ت نا(  وشو 

عن بيان ما حدث، سيديل أهُل األهواء بدلوهم القذر!! فيجب علينا بياُن ما حدث مع االحتفاظ  -أهل السنة–! وإن سكتنا نحن هذا الزمن تغري   :أقول

 .╚بمكانة الصحابة الكرام 
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، فمن املعلوم أن  التاريخ بعِضها عىل بعض   ، العتامد الروايات وترجيحالثقات علامء التاريخ اإلسالمي  

ل الذي  خ  ُه بعُض الد   .َيتاج إىل تقيقاإلسالمي  شاب 

 {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} :وبناته مطلقًا، قال تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص متثيل زوجات النبي  عدم جواز  -3
ة مع [32األحزاب: سورة ] جات متزي نات، أويف جلسات خاص  د عىل حرمة تصوير نساء الصحابة متب  ، ونؤك 

أمجعني، وينبغي  ح املنكر، وهو من االعتداء عىل مقام الصحابة أزواجهن  يتبادلون كلامت الغزل! فهذا من أقب

د عىل  ن  أن ُيؤد ب م   ، ونؤك  ا النساء املسلامت فيجب االحتياط يف متثيلهن، ولو مل تثبت صحبتهن  يفعل ذلك، وأم 

ئأال  يصحبه كشف ما َيرم كشفه من جسمها، وال يكون معه تكرس  يف صوهتا، وال حركات  ز، ولو مع مثرية للغرا

 !سرت اجلسم

هته، وأن أن يكون املمث ل حممود السمعة، مريض  السرية، ال يُ  -4 ؤخذ عليه ما يقدح يف عدالته، أو جيرح نزا

، ثم  يظهر يف عمل آخر بصورة سي ئة أو  يكون مشهوًدا له باخللق الفاضل، فال ُيقبُل أن  يمث ل اآلن  دور صحايب 

وأرى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ك أثًرا سي ًئا، وصورة ذهني ة خاطئة عند الناس عن صحابة رسول اهللهزلي ة غري حمرتمة! حت ى ال يرت

 أن ه ال يشرتط إسالم املمث ل، وإن كان األفضل أن يكون مسلاًم، لكن ه ليس رشطًا.

ة  الرشيعة  -5 صة بكل  املجاالت التي َيتاجها العمل، وبخاص  ق ب  العمُل من ِقب ل هيئة علمي ة متخص  أن ُيرا

اريخ واحلديث والل غة العربي ة، وخباء تفاصيل التاريخ، كالعمران واألزياء..، وعىل جِل ان الرقابة أن ترافق والت

يف بعد املرحلة النهائية العمل، من كتابة السيناريو مرورًا بالتصوير إىل آخر مرحلة، وتصدر  فتواهم بعد مشاهدته 

 . (349)قبل توزيعه ونرشهمن إنتاجه 

د هنا عىل ءة السيناريو، فكم من األخطاء تقع بعد ذلك، فأهم  مرحلة ونؤك  بعد كتابة - عدم االكتفاء بقرا

هي التصوير؛ فهناك إضافات ال تظهر إال  عند التصوير، بل املخرج نفسه يضيف أشياء  مل يكن قد  -السيناريو

                                                           
صون أن  من ي349) ُكُر املتخص   صنع الِفل م ويتغري  عىل يدهيم تغيرياً جذري ًا هم ثالثة:( يذ 

رة ويقطع وَيذف ما ال يراه مناسبًا..( -3املخرج.  -2كاتب السيناريو.  -1  )فن   ينظر:املونتري )أي: الذي يعمل يف املونتاج؛ خيتار املقاطع املصو 

د بايزيد.  اإلخراج( للمخرج حمم 
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ر هبا من قبل، يوحيها إليه واقع التصوير، وهي يف نظره أمور جائزة، ورب ام ين أو حقائق  فك   كانت ختالف الد 

 .(350)التاريخ

 كلمة أخرية:

م جتسيد أدوار الصحابة بشكل هنائي  ال  دة، التي تر  ب وُيقتل بسبب بعض الفتاوى املتشد  ة َُي ج  تاريخ األم 

ة رضورة استثامر الفن  يف خدمة قضايقبل النقاش ت عىل األم  ة، وتصحيح صورهتا، بعد أن ، وهو ما فو  يا األم 

لت لغة العامل إىل لغة برصي ة تؤث ر أكثر من أي  يشء آخر.  تو 

 

* * * * * 

 : الضوابط الشرعّية لعمل املرأة يف اإلعالم املرئّيثالثالفصل ال 

 وفيه ثالثة مباحث:

ل: عورة املرأة ولباسها وصوهتا. بحثامل  األو 

 اختالط املرأة باألجانب واخللوة هبا وسفرها. الثاين: بحثامل

 املرئي عالماإل يف وعملها للعمل ةأ املر خلروج الرشعية الضوابطالثالث:  بحثامل

ة يف عاملنا املعارص العمل يف وسائل اإلعالم املرئي ة، وقد شهدت تلك  من املجاالت الوظيفي ة املستجد 

عة يف اإلعداد املجاالت حاجات مكث فة لطواقم العاملني فيه  متنو 
ق  ا، حيث أن  العمل فيها يستدعي وجود ِفر 

 والتحرير والتنسيق واإلخراج وغري ذلك.

ة اإلعالم املرئي   ة يف أقطار الدنيا يف هذا املجال الوظيفي  بشكل متسارع، فلدى دخول املرأ ت املرأ وقد ُأق ِحم 

 عىل وجه اخلصوص، كان عليها أن تتنازل عن أمور كثرية.

                                                           
يف  فوق الكتف األيمن! والذي ترك بعض املمثلني يأكلون بأيدهيم اليرسى! ومن أظهر زوجات الصحابة  ( كالذي جعل الثوب يف االضطباع350)

!! ني ة واألحاديث النبوي ة، فضاًل عن الكالم العادي  ث وال حرج، يف اآليات القرآ ا األخطاء اللغوي ة فحد  مون العمل  زينتهن وثياب مثرية!!، أم  ثم  يقد 

رون عليه أسام  ء هيئة الرقابة!!ويصد 
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جة، ومرورًا باختالطها بالرجال وخلوهتم هبا، ثم  استغالهلم هلا بد اية بغياهبا عن بيتها وأوالدها إن كانت متزو 

ة  من خالل البامج واملسلسالت واألفالم، ثم  تعاظم ذلك االستغالل من خالل قيامها باألدوار املُِسف 

 واهلابطة..

وامتداد يده إىل ما به مذبحها.. لكان كافيًا يف استغالهلا  ولو مل يكن من ذلك إال  عبث املزي ن بوجهها،

ا ال تنال حد  )النجومي ة( عندهم إال  إذا تنازلت تنازاًل كاماًل عن  ى ذلك، حت ى إهن  وامتهاهنا، كيف واألمر يتعد 

 إباء أنوثتها..

الزمان تظهر عىل مالمح وال يزال مسلسل االستغالل لُطهر األنوثة وفضيلتها يتواىل، حت ى إذا بدأت ندوب 

احني، إذا هبا تستبدل بغريها أشب  منها، وهكذا  تلك األنثى، واستنجدت بعملي ات التجميل، وترقيعات اجلر 

 .ور عىل غريها.يأيت الد  

ا بصوهتا  ة يف اإلعالم تدين  أجرهتا من جهة، وبالنظر إىل أهن  وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزج  باملرأ

اًم( يستجلب كثرياً من املستمعني واملشاهدين، وهذا جعلها حمل  استقطاب وترحاب يف وصورهتا مُتث   ل )ُطع 

 إدارات وسائل اإلعالم.

، ويبقى كثرٌي  وبني الفينة واألخرى تطالعنا وسائل اإلعالم نفسها، بعدد من الفضائح التي يندى هلا جبني احلر 

ِويًا عن األنظار.   منها ُمن ز 

لم بالد ك املرأة يف وسائل اإلعالم، وقد كانت تلك الدعوات  ومل ت س  لية إلرشا اإلسالم من دعوات متوا

كها. جة يف جر  املرأة املسلمة وإقناعها، وإقناع جمتمعات املسلمني بعدم احلرج يف إرشا  متدر 

 املرأة ترير فجاءت مسامهات املرأة يف وسائل اإلعالم )املسموعة واملرئي ة( يف بواكريها داعية إىل أن تتوىل  

وا لذلك بأن  صوهتا ليس بعورة..  د يف مكاتب مستقل ة، ثم  مت  ت دعوهتا لالشرتاك بصوهتا فقط، واحتج  املوا

وبدأت اخلطوات تتواىل: فدخلت املرأة يف استديوهات اإلذاعات، ومل يكن هلا أن تشارك الرجل يف املحادثة من 

صت هلا برامج دة تتعل ق باألرسة والطفولة، وكان ذلك يف بداية األمر، مع مراعاة  )االستديو( نفسه، بل ُخص  حمد 

ر، فاشرتكت  ل واستعامل املكياج، ثم  ما لبث األمر أن تطو  لبسها ملا يسرت شعرها، مع البعد عن املبالغة يف التجمُّ

يلها املذيع، وتتوىل  استقبال مع الرجل يف تقديم برنامج واحد، حت ى إن  البامج املبارشة تقوم املرأة بمامزحة زم



120 

 

ا الكواليس أي ه املشاهد وال يسمعه قبل تقديم البنامج، وأثناءه،  :املكاملات من املت صلني الرجال، أم  )ما ال يرا

ث وال حرج.  والتدريبات التي تسبقه( فحد 

مًة لألخ ج بعد ذلك بأن تنتقل املرأة للعمل يف كل  البامج، وباتت مقد  عة.. سياسي ة وكان التدر  بار املتنو 

جًة سافرًة، بعد أن  نه ذلك من اإلجراءات التي ُت ِوُجها لتخرج عىل الناس متب  واقتصادي ة ورياضي ة، بام يتضم 

 عبث املزي ن بوجهها، ناهيك عن السفر.. 

ت ث اُر  زُّ بوساطته مشاعر املشاهدين وُتس  ت ف  ئزهم، ووسيلة وأخرياً أضحت املرأة عىل الشاشات جسدًا ُتس  غرا

 !(351)جلذب انتباه املشاهدين لإلعالنات التجاري ة مع كل  املنتجات

د رشيد رضا رمحه اهلل: فإن سل منا هلم أن  التمثيل ال يتم  إال باملرأة ؛ ال نسل م هلم أن   وقدياًم قال الشيخ حمم 

زه يستلزم جواز اشتغال املرأة امل وملاذا ال سلمة به، بل نسألهم": ماذا يعنون هبذا التامم؟ وهل يعتد  به رشًعا؟ جوا

ز  (352؟)ُيستغنى فيه باملرأة غري املسلمة، التي تستبيح من أعامله ما ال يباح للمسلمة وبأي ة حجة جعلوا القول بجوا

ة املسلمة أصاًل بنوا عليه القول  بجواز اشتغا هلا بالتمثيل؟ وهل يعدو التمثيل التمثيل الذي ينقصه وجود املرأ

م وذرائع الفساد، واشتامله عىل الوعظ النافع مباًحا أو مستحب اً  املطلق أن يكون ه من فعل احلرا ، برشط خلو 

ليس الصواب أن ُيقال:  واإلرشاد؟ أ و 

ة املسلمة ببعض أعامله عىل الوجه امل -واألمر كذلك-  ر إن  التمثيل الذي يتوق ف عىل قيام املرأ عروف يف ُدو 

م عىل جلب  التمثيل بمرص غري جائز؛ ألن  ما توق ف عىل غري اجلائز فهو غري جائز، أو ألن  درء املفاسد مقد 

 املصالح؟.

مة )منها(:  إن  اشتغال املرأة املسلمة بالتمثيل املعروف يشتمل عىل منكرات حمر 

جة كاشفة من أعضائها ما ال َي - ل  كشفه هلم، كالرأس والنحر وأعايل الصدر ظهورها عىل أعني الرجال متب 

ع عليه، معلوم من الدين بالِّضورة، فال حاجة إىل ِذكر النصوص فيه. ِن، وتريم هذا جمم  ي   والذراعني والعضد 

                                                           
 .61( ينظر: )عمل املرأة(، خالد بن عبد الرمحن الشايع، ص351)

 ( لكن ينبغي التنبُّه هنا إىل أن  ما ال ُيباح فعله يف التمثيل، ال ُتباح مشاهدته، ولو صدر من غري مسلمة.352)
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ة-)ومنها( االشرتاك مع الرجال املمث لني يف أعامل تكثر يف التمثيل  -  -وإن مل تكن من لوازمه يف كل  قص 

 ارصة واملالمسة بغري حائل...كاملعانقة واملخ

)ومنها( غري ذلك من املنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون بعض، كالتشبه بالرجال، ومتثيل  -

م لذاته. مة لذاهتا، أو لكوهنا ذريعة إىل املحر  م، بام فيه من األعامل املحر  م املحر   وقائع العشق والغرا

ة متثيلي ة ُيوِدع بعض  فصوهلا أعاماًل وال أنكر أن ه يمكن للكاتب العامل بأحكا م الرشع وآدابه، أن يكتب قص 

م اهلل رشيفة وأقواالً نافعة،  جة بزينة، وال مبدية ليشء مما حر  إذا مث لتها امرأة مسلمة تبز يف دار التمثيل غري متب 

 كون هبذه الرشوط مباًحا أو مستحب ًا.إبداءه من بدهنا، وال آتية بيشء من أعامل الفساد وال من ذرائعه؛ فإن  متثيلها ي

ة يف الرتغيب يف احلرب للدفاع عن احلقيقة ومحاة البالد عند وجوهبا باعتداء األعداء  مثال ذلك أن تؤل ف  قص 

أ ▲  عليها، ويذكر فيها ما ُروي عن اخلنساء ن ذا الذي يتجر  يف حث  أبنائها عىل القتال بالنظم والنثر؛ فم 

التي هي مثال الفضيلة والكامل؟! ولكن  (353)عىل القول بتحريم ظهور امرأة متث ل اخلنساء يف مثل تلك احلال

ة   ال ُيبنى عليه القول بإطالق جواز ما هو -(354)وهو من املمكنات التي مل تقع-إمكان وضع مثل هذه القص 

مة واملكروهة رشًعا واقع من التمثيل املشتمل عىل ما ذكرنا، وما مل نذكر من املنكرات املحر 
(355). 

ة قضايا ينبغي مراعاهتا والوقوف عىل حكمها، حت ى  ة، فيه عد  ة عمومًا ويف اإلعالم املرئي  بخاص  عمل املرأ

 ، بط الرشعي ة لعملها يف اإلعالم املرئي   األول وهو:باملبحث  فلبدأتت ضح الضوا

 املبحث األوَّل: عورة املرأة ولباسها وصوتها
 وفيه ثالثة مطالب:

ل: الضوابط الرشعي ة لعورة املرأة.  املطلب األو 

                                                           
 رمحه اهلل. هذا رأي الشيخ حممد رشيد رضا( 353)

األعامُل التمثيلي ة امللتزمة، نسأل اهلل أن تنترش وتغط ي عىل األعامل  -بحمد اهلل تعاىل-م( فقد كثرت بزماننا 1917هذا يف زمنه رمحه اهلل، )( 354)

 الرخيصة.

د رشيد رضا355) ة املسلمة به ومتثيل قصص األنبياء، ، من فتو( جمل ة املنار، حمم  (: اشتغال املرأ  .316-20/310ى عنواهنا )التمثيل العريب 
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 املطلب الثاين: الضوابط الرشعي ة للباس املرأة أمام األجانب.

 املطلب الث الث: الضوابط الرشعي ة لصوت املرأة

 لعورة املرأةاملطلب األوَّل: الضوابط الشرعّية 
 ويتضمن هذا املطلب:

 تريم النظر للعورات.و األمر بغض  البرصأوالً: 

ل العلامء يف حد   ثانيًا:  عورة املرأة أمام األجانب. أقوا

 أدلة األقوال. ثالثًا:

 الرتجيح. رابعًا:

 حتريم النظر للعورات.و األمر بغّض البصرأواًل: 
ة  من تقرير حكمني رشعي ني ومها:ال بد   قبل احلديث عن حدود عورة املرأ

 األمر بغض  البرص.  -أ 

 تريم النظر للعورات. -ب

 األمر بغّض البصر: -أ
ة إىل الرجل، فإن  العني مفتاح القلب، والنظر  ة، ومن املرأ مه اإلسالم إطالة النظر من الرجل إىل املرأ مِم ا حر 

 رسول الفتنة، وبريد الزنى. 

ه اهلل أمره إىل ا  }ٹ ٹ  ملؤمنني واملؤمنات مجيعًا بالغض  من األبصار، مقرتنًا بأمره بحفظ الفروج:هلذا وج 

 گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ

 .[31-30النور:سورة ] {  ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ

ة توجيهات إهلي ة، منها توجيهان يشرتك فيهام الرجال والنساء مجيعًا، ومها الغض  من  ويف هاتني اآليتني عد 

ة.  ه إىل النساء بِخاص   البرص، وحفظ الفرج، والباقي موج 
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 البرص، ومل تقل: "وَيفظوا من فروجهم" كام قالت: ويالحظ أن  اآليتني أمرتا بالغض  من البرص ال بغض  

ا البرص فقد سمح اهلل للناس  فإن الفرج {ڇڇڍ} مأمور بحفظه مجلة، دون تسامح يف يشء منه، أم 

 بيشء منه، رفعًا للحرج، ورعاية للمصلحة، كام سنرى. 

د وال فالغض  من البرص ليس معناه إقفال العني عن النظر، وال إطراق الرأس إىل األرض ، فليس هذا بمرا

بمستطاع، وإن ام معنى الغض  من البرص خفضه، فإذا نظر إىل اجلنس اآلخر مل يدق ق النظر إىل حماسنه، ومل يطل 

 االلتفات إليه، والتحديق به. 

ِة؟ فأمرين أن أرصف  ☺ ألُت رسول  اهلل س»: قال: ◙ البجل   عن جرير بن عبد اهلل اء  ِة الُفج  ر  عن ن ظ 

 (.356)«برصي

ب  عىل كُ »☺: رشهة من أحد اجلنسني إىل اآلخر، زنى للعني، فقال النظرات اجلائعة ال وقد جعل النبي  
تِ

ٌب من (357)«ابِن آدم نصيُبه من الزنا، مدرٌك ذلك ال حمالة، فالعينان زنامها النظر.. ه "زنى" ألن ه رض   ، وإن ام سام 

ذ، واإلشباع للغريزة اجلنسي ة، بغري الطريق املرشوع.   التلذ 

ر الفكر، وطمأ ً عىل ُخلق العفاف فحسب، بل هو خطر عىل استقرا ذ اجلائع ليس خطرا نينة إن  هذا النظر املتلذ 

 . القلب

 النظر إىل العورات: حتريم -ب
عن النظر إىل العورات، ولو كان من رجل إىل رجل، أو من امرأة إىل امرأة، بشهوة أم بغري ☺ هنى النبي  

يِض ال  »شهوة، قال:  ال  ُيف  ِة، و  أ  ِة امل  ر  ر  و  ُة إىِل  ع  أ  ال  امل  ر  ُجِل، و  ِة الر  ر  و  ُجُل إِىل  ع  ن ُظُر الر  ب   ي  ُجِل يِف ث و  ُجُل إىِل  الر   الر 

ِحدِ  ا و  ِب ال  أ ِة يِف الث و  ُة إىِل  امل  ر  أ  يِض امل  ر  ال  ُتف  ، و 
اِحد   .(358)«و 

س  باليد، أو بجزء من البدن؛ وكل  ما ذكرنا تريمه من وما ال جيوز النظر إليه من العورات، ال جيوز  أن ُيم 

ً أو ملساً -العورات  مرشوط بعدم الِّضورة أو احلاجة، فإذا وجدت كام يف حال اإلسعاف أو العالج، فقد  -نظرا

                                                           
 .3/1699، كتاب اآلداب، باب نظر الفجأة، 2159، ُمسلِم( 356)

 .4/2047، كتاب القدر، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء، 2657،ُمسلِم( 357)

 .1/266لنظر إىل العورات، ، كتاب احليض، باب تريم ا338، ُمسلِم( 358)
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ز النظر مرشوط بأمن الفتنة والشهوة، فإن وجدت فقد زالت اإلباحة سد   ًا زالت احلرمة؛ وكل  ما ذكرنا من جوا

 للذريعة. 

ة وتت الركبة-ومم ا ذكرنا، يتبني  أن  نظر املرأة إىل ما ليس بعورة من الرجل  مباح، ما مل  -أي ما فوق الرس 

لعائشة أن تنظر إىل احلبشة، وهم يلعبون بحراهبم يف ☺ تصحبه شهوة، أو خُت ف  منه فتنة، وقد أذن الرسول 

 هي، فانرصفت. املسجد النبوي، وظل ت تنظر إليهم حت ى سئمت

فهو مباح، ما مل تصحبه شهوة، أو  -أي إىل وجهها وكفيها-ومثل هذا نظر الرجل إىل ما ليس بعورة من املرأة 

 .ختف منه فتنة

  -أختها- فعن عائشة أن  أسامء بنت أيب بكر
ِ
ُسوِل اهلل ىل  ر  ل ت  ع  خ  ا ثِي  ☺ د  ي ه  ل  ع  ا و  ن ه  ض  ع  ر  اٌب ِرق اٌق، ف أ ع 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ☺ر  ق ال  اي  »، و  ذ  ه  ا و  ذ  ا إاِل  ه  ى ِمن ه  ُلح  أ ن  ُير    ت ص 

ِت امل  ِحيض  مل  ل غ  ا ب  أ ة  إِذ  ُء، إِن  امل  ر  ام  ار  إِىل   «ا أ س  أ ش  و 

ي هِ  ف  ك  ِهِه و  ج   .(359)«و 

قول: إن  النظرة البيئة، إىل غري عورة الرجل أو املرأة حالل، ما مل تت خذ صفة التكرار والتحديق، وخالصة ال

ذ وخوف الفتنة -غالباً -الذي يصحب   . التلذ 

ومن سامحة اإلسالم أن ه عفا عن النظرة اخلاطفة، التي تقع من اإلنسان فجأة، حني يرى ما ال ُتباح له رؤيته، 

 س  » قال: البجل   فعن جرير بن عبد اهلل
ِ
ُسول  اهلل ي☺ أ ل ُت ر  ِ ف  ب رص  ِ يِن أ ن  أ رص  ر  أ م  ِة؟ ف  اء  ُفج  ِر ال  ن  ن ظ  ويف  «ع 

ك  ا»رواية: قال:  ف  ب رص   ِ «رص 
 .(361)يعني: ال تعاود النظر مرة ثاني ة (360)

 رأة أمام األجانب:عورة امل : أقوال العلماء يف حّدثانيًا
نا هنا هو حدُّ عورة  ة، أمام حمارمها وزوجها وأمام النساء، وما هيم  ذكر الفقهاء رمحهم اهلل حدود  عورة املرأ

ا ستظهر عىل الشاشات أمام الناس كل هم، وفيام يل تفصيل القول:  املرأة أمام الرجال األجانب، ألهن 

                                                           
ة من زينتها، 4106، أبو داود( 359) ، قال الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف تعليقه عىل جامع األصول: 4/106، كتاب اللباس، باب فيام تبدي املرأ

 .10/645"حديث حسن بشواهده" 

،  2148، أبو داود، 3/1699، كتاب اآلداب، باب نظر الفجأة، 2159، مُمسلِ ( رواه 360) ِ ب رص  ض  ال  ُر بِِه ِمن  غ  م  ا ُيؤ   .2/211، كتاب النكاح، ب اُب م 

 فتوى عىل موقعه الرسمي بعنوان: غض  البرص.، ( ينظر: يوسف القرضاوي  361)
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ني والذراعني والقدمني من املرأة هو عورة بالنسبة للرجل ات فق الفقهاء عىل أن  ما سوى الوجه والكف  

، وجيب عليها سرته إال  لِّضورة أو حاجة األجنبي 
 (362). 

ني والذراعني والقدمني من املرأة عىل    أقوال: ثالثة واختلفوا يف الوجه والكف 

ل: ً وبطنًا،املرأة كل ها عورة  القول األو  را يها ظ ه  النظر إليهام عند خوف فتنة، وهبذا كام َيرم  إال وجهها وكف 

 .(363)قال الشافعي ة واملالكي ة وهو قول عند احلنفي ة وبعض احلنابلة

ني  القول الثاين: ( فإن ه َيلُّ كشفهام كام َيلُّ كشف )القدمنيوأضاف فريق آخر من العلامء إىل الوجه والكف 

 . عند احلنفي ة وقول بعض املالكي ة وبعض احلنابلة تمدالوجه والكف ني، وهو املع

ني والقدمني: ) (364)وأضاف أبو يوسف  .(365)، فقال بإباحة كشفهامالذراعنِي(من احلنفي ة إىل الوجه والكف 

ة  ث:القول الثال م، وهذا ظاهر كالم أمحد، وقول بعض كلُّها املرأ عورة: والنظر إىل مجيعها حمر 

 .(366)املالكي ة

 :: أدلة األقواللثًاثا

 :)املرأة كّلها عورة إّلا وجهها وكّفيها( :أدّلة القول األّول
ة كثرية منها:   كام َيرم النظر إليهام عند خوف فتنة، بأدل 

 .[31الن ور:] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ }  ٹ ٹ -1

                                                           
 ( كالتداوي، وكشف الوجه للشهادة عند القايض..362)

، 5/236، ( حاشية ابن عابدين363) ،1/214، حاشية الدسوقي   . 9/311، ، املغني، ابن قدامة3/128، مغني املحتاج، الرشبيني 

، اإلمام أيب يوسف القايض، الفقيه املجتهد، صاحب أيب ـه(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 182: )تويف سنة ( أبو يوسف364)  األنصاري  الكويف 

ئد البهي ة:  حنيفة ل من وضع الكتب عىل مذهب أيب حنيفة، ونرش علمه يف أقطار األرض، من كتبه: اآلثار، اخلراج.. ]الفوا ، 225وتلميذه، كان أو 

 [.134طبقات الفقهاء: 

، 5/236، ( حاشية ابن عابدين365) عيني   .1/499، مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب الرُّ

 .9/311، ( املغني، ابن قدامة366)
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ً وبطناً  ان ظهرا ( 368) ¶، وهو املروي  عن ابن عب اس (367)الزينة املشار إليها يف اآلية، هي الوجه والكف 

 : "واختلف يف الزينة الظاهرة عىل ثالثة أقوال: قال ابن العريب  

ل  ا يظهر منها ثياهبا باألو  ا الثياب؛ يعني أهن  ة، قاله ابن مسعود : أهن   .خاص 

ر.الثاين و  س 
ِ
 : الكحُل واخلاتُم، قاله ابن عباس وامل

ني، إال  أن ه خيرج الثالث ان، وهو والقول الثاين بمعنًى؛ ألن  الكحل واخلاتم يف الوجه والكف  : أن ه الوجه والكف 

ى الوجه والكف ني هي الزينة الظاهرة، يقول ذلك ما مل يكن فيها كحل أو خاتم،  عنه بمعنى آخر، وهو أن  الذي ي ر 

 .(369")فإن تعل ق هبا الكحل واخلاتم وجب سرتها وكانت من الباطنة..

يف اآلية، بالوجه  {ڱڱڱ} : "إن  تفسري ابن عب اسواعرتض عىل هذا االستدالل بام قاله ابن قدامة 

بالثياب  {ڱڱڱ} أن ه قال يف تأويل  منقوٌض بمثله، وهو ما روي عن عبد اهلل بن مسعودوالكف ني 

ة:" الزينة زينتان، فزينة ال يراها إال  الظاهرة، فقد روى أبو األحوص عن عبد اهلل بن مسعود أن ه قال يف هذه اآلي 

 . ولكن  تفسري ابن مسعود (370)وزينة يراها األجانب وهي الظاهر من الثياب" الزوج، وهي اخلاتم والسوار،

 فالثياب الظاهرة واضحة ال تتاج استثناء واهلل تعاىل أعلم. {ڱ ڱ ڱ ڱ}يبطل االستثناء يف قوله تعاىل: 

ِ ظُ  ني  ف  ك  ال  ِه و  ج  و  الُِب ِمن  ال  غ  ان  ال  ح القرطبي  هذا الرأي فقال: "مل  ا ك  ِة ورج  ال  لِك  يِف الص  ذ  ًة و  ِعب اد  ًة و  اد  ا ع  مُه  ُهور 

"ثم أي د ما ذهب إليه بحديث أسامء  ي ِهام  اِجًعا إِل  تِث ن اُء ر  ُلُح أ ن  ي ُكون  ااِلس  ي ص  ، ف  احل  ج  ى ِمن   و  ق و  ا أ  ذ  ثم  قال: "ف ه 

اِد الن اِس، ف ال   اِة ف س  ع  ا ُر 
ِ
مل تِي اِط، و  انِِب ااِلح  ا"ج  ي ه  ف  ك  ا و  ِهه  ج  ر  ِمن  و  ا ظ ه  ا إاِل  م  ُة ِمن  ِزين تِه  أ   ُتب ِدي امل  ر 

(371)  

 .[52األحزاب: سورة ]{ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }ٹ ٹ  - 2

                                                           
(367) ،  .3/128مغني املحتاج، الرشبيني 

ِه و  الب يهقي  ينظر: السنن الكبى،  (368) ج  و  ِة، )، باب خت  ِصيِص ال  ا ِعن د  احل  اج  ي ه  ِر إِل  ِز الن ظ  ا و  ِ بِج  ني  ف  ك  ، )7/85ال   (.17/258(، تفسري الطبي 

 . 3/381: ( أحكام القرآن، ابن العريب369)

 . 3/284، تفسري ابن كثري (370)

، ) تفسري (371)  (12/229القرطبي 
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ر أن ه ال َيل  لر الزواج من بعد، ولو أعجبه حسن بعض النساء، وكيف يعجبه حسنهن   سول اهللفاآلية تقر 

اص يف تفسريه: "وال يعجبه ُحسنهن  إال  بعد رؤية وجوههن"  . (372)دون رؤية وجوههن، قال اجلص 

نِي ئ ة  أن  رسول اهلل ما رواه جابر  -3 ته زينب وهي متعس م  رأى امرأة فأتى امرأ
هلا، فقىض حاجته،  (373)

ًة إ»ثم  خرج إىل أصحابه فقال:  بُِر يف صورة شيطان، فإذا أبرص أحُدكم امرأ بِل يف صورة شيطان، وُتد  ة ُتق  ن  املرأ

 . «فليأت أهله، فإن  ذلك يردُّ ما يف نفسه

ته فليواقعها، فإن  ذلك يرد  ما يف إ»ويف رواية:  ذا أحُدكم أعجبت ه املرأة فوقعت يف قلبه، فليعمد إىل امرأ

 (.374)«نفسه

كت  قال النووي  رمحه اهلل:"هذه الرواية الثانية مبي نة لألوىل، ومعنى احلديث أن ه يستحبُّ ملن رأى امرأة فتحر 

ته أو جاريته إن كانت له ، فليواقعها، ليدفع شهوته، وتسكن نفُسه، وجيمع قلبه عىل ما هو شهوته أن يأيت امرأ

 . (375بصدده"

كت هلا شهوته، فال بد   ذ بالنظر إليه، بحكم ما  -عىل األقل  -والذي يرى امرأة فتحر  أن ه رأى وجهها، فتلذ 

ب يف غريزته من ميل نحو األنثى، من أجل هذا شب ه النبي   ة بأن ه عىل صور ☺رك  ة شيطان، فالشيطان إقبال املرأ

 يدعو إىل الرش  بوسوسته وتزيينه لإلنسان.

: قال «ن املرأة تقبل يف صورة شيطانإ»وقوله: ☺ قال النووي  رمحه اهلل معل قًا عىل حديث رسول اهلل 

العلامء: "معناه اإلشارة إىل اهلوى، والدعاء إىل الفتنة هبا، ملا جعله اهلل يف نفوس الرجال من امليل إىل النساء، 

، بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من  ، فهي شبيهة بالشيطان يف دعائه إىل الرش  وااللتذاذ بنظرهن، وما يتعل ق هبن 

 .(376)بني الرجال إال  لِّضورة.."هذا أن ه ال ينبغي هلا أن خترج 

                                                           
اص،  (372)  .5/173أحكام القرآن للجص 

لك، وامل نيئة هي اجللد أول ما يوضع الدباغ. رشح النووي  عىل مسلم  (373)  .9/527املعس هو الد 

ته أو جاريته فيواقعها،  1403، ُمسلِم (374) ة فوقعت يف نفسه إىل أن يأيت امرأ  .2/1021، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأ

 .9/527رشح النووي  عىل مسلم، ( 375)

 .9/527رشح النووي  عىل مسلم،  (376)
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ب اس   -4  ب ِن ع 
ِ
ب ِد اهلل ُسوِل اهلل¶ عن ع  ِديف  ر  ُل ر  ض  ف  ان  ال  : ك  م  ☺  ق ال  ع  ش  ٌة ِمن  خ  أ  ر  ت  ام  اء  ف ج 

ل  الن بِيُّ  ع  ج  ي ِه، و  ن ُظُر إِل  ت  ا و  ي ه  ن ُظُر إِل  ُل ي  ض  ف  ل  ال  ع  ِل إىِل  ☺ ف ج  ض  ف  ه  ال  ج  ُف و  ِ رِ ي رص  خ  ق  اآل   .(377)« الش 

ى  وروى الرتمذي  هذه احلادثة من حديث عل   عنق الفضل، فقال العب اس: يا  -☺أي النبي  -وفيه: ول و 

ك؟ قال:  رسول اهلل! مِل   ة فلم آمن الشيطان عليهامر»ل ويت  عنق ابِن عم  ًا وشاب   .(378)«أيت شاب 

ز النظر عند أمن الفتنة، حيث مل يأمرها بتغطية وجهها، فلو مل  : "وقد استنبط منه ابن القط ان جوا قال الشوكاين 

ه عليه  يفهم العب اس أن  النظر جائز ما سأل، ولو مل يكن ما فهمه جائزاً   .(379)☺ "ما أقر 

، وعليها ثياب رقاق فأعرض ☺ دخلت عىل رسول اهلل  أن  أسامء بنت أيب بكر▲ عن عائشة  -5

وأشار إىل وجهه    «  يا أسامء إن  املرأة إذا بلغت سن  املحيض، مل يصلح أن ُيرى منها إال  هذا وهذا »  : عنها وقال

يه  .(380) وكف 

، ق ا -6
ِ
ب ِد اهلل ابِِر ب ِن ع  ن  ج  : ع   ش  »ل 

ِ
ُسوِل اهلل ع  ر  ُت م  ب ِة،  ☺ِهد  ُط  ب ل  اخل  ِة ق  ال  أ  بِالص  ب د  ِعيِد، ف  م  ال  ة  ي و  ال  الص 

تِِه، و   ىل  ط اع  ث  ع  ح  ، و 
ِ
ى اهلل و  ر  بِت ق  أ م  ، ف 

ل  ىل  باِل  ًئا ع  ك  ام  ُمت و  ، ثم  ق 
ة  ام  ال  إِق   و 
ان  ِ أ ذ  ري  ر  بِغ  ك  ذ  ظ  الن اس  و  ع  ، ثم  و  ُهم 

، ف ق   ن م  ه  ط ُب ج  ُكن  ح  ث ر  ِإن  أ ك  ، ف  ق ن  د  : ت ص  ال  ق  ، ف  ُهن  ر  ك  ذ  ظ ُهن  و  ع  ، ف و  اء  ت ى الن س  ىض  حت ى أ  ٌة ِمن  ِسط ِة م  أ  ر  ِت ام  ام 

: أِل ن ُكن  تُ   ق ال 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  : مِل ؟ ي  ال ت  ق  ِن، ف  ي  اُء اخل  د  ع  ف   س 

ِ
اء ل ن  الن س  ع  : ف ج  . ق ال  ِشري  ع  ن  ال  ُفر  ت ك  ، و  اة  ك  ن  الش  ثِر  ك 

مِتِِهن   ا و  خ  ِرط تِِهن  و   ِمن  أ ق 
ل  ِب باِل  و  ، ُيل ِقني  يِف ث  ي ِهن 

ق ن  ِمن  ُحلِ د  ت ص     (381)«ي 

ينفلوال أن  وجهها كان مكشوفًا ما ُعِرف أهن     . ا سفعاُء اخلد 

                                                           
لِِه، 1513، الُبخاري  ( 377) ف ض  ، ب اُب ُوُجوِب احل  ج  و   .2/132، كِت اُب احل  ج 

ِمذي   (378) ف ة  كل ها موقف، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، 885، رقم الرت   ر  ، باب ما جاء أن  ع   .3/232، كتاب احلج 

(379)   ،  .6/524نيل األوطار، الشوكاين 

ا، 4106، أبو داود( 380) ُة ِمن  ِزين تِه  أ  بشواهده،  حسن، قال الشيخ عبد القادر يف جامع األصول: 4/106، كتاب اللباس، باب فِيام  ُتب ِدي امل  ر 

 .6/203األلباين  يف إرواء الغليل، ، وكذلك قال 10/645

ل كتاب صالة العيدين، 885، ُمسلِم( 381) اء:من أوساطهن حسبًا ونسبًا،  ِسط ِة النساء:، 2/603، يف أو  ع  ف  ُة: سواد يف الل ون.  س  ع  ف  كاة:السُّ  الش 

ن: يكثرن شكوى العشري:الشكوى.  ه. يريد أهن  ة. وكفره: جحدهن حق  . ]ينظر:  الزوج، فعيل من الِعرش  ن إحساهنم إليهن  أزواجهن إىل الناس، وجيحد 

،  جامع األصول، ابن األثري  [.6/133اجلزري 
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 :)املرأة كّلها عورة إّلا وجهها وكّفيها وقدميها( أدّلة القول الثاني

ة عند {ڱڱڱ}هنى اهلل تعاىل عن إبداء الزينة واستثنى  -1 ام تظهران من املرأ ، والقدمان ظاهرتان ألهن 

ألجانب عن هذه املرأة النظر إليهام عند امليش، فكانتا من مجلة املستثنى من احلظر، فيباح إبداؤمها، وَيل  للرجال ا

 .(382)أمن الفتنة

ة، هو اشتهاء هذه األعضاء إذا نظر إليها، فإن  االشتهاء ال  -2 إذا كانت عل ة األمر بسرت ما يعد  عورة من املرأ

ة مع كثرة االشتهاء  َيصل بالنظر إىل القدم بالقدر الذي َيصل بالنظر إىل الوجه، وإذا مل يكن الوجه من عورة املرأ

ىل  أال  تكون من عورهتا  .(383)إليه، فالقدم أ و 

ا قول أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل بإضافة الذراعني: -3 ر ب ن  أم  و  س 
ِ امل  ة و  ت اد  ق  ب اس  و  ِن ع  فقد ذكر القرطبي  عن اب 

اُب  ض  ِ اخل  ُر و  ا و  الس  ُل و  ُكح  ين ِة ُهو  ال  : ظ اِهُر الز  م قالوا ة  أهن  م  ر  اعِ إىِل  خم   ر  ِف الذ  تم  نِص  ت ُخ)أي: خوا ف  ال  ُة و  ط  ِقر  ال  و 

ا ِمن  الن اِس.. ي ه  ل  ل  ع  خ  ن  د  ُة لُِكل  م  أ  ُه امل  ر  ُمب اٌح أ ن  ُتب ِدي  ا ف  ذ  ُو ه  ن ح  اليد(، و 
ن   (384) ثم  ذكر القرطبيُّ احلديث التايل: ع 

ة   اِئش  ِن الن بِي  ▲ ع  :  ☺ع  ن ُه ق ال  ا ال  »أ  ه  ه  ج  ت  أ ن  ُتظ ِهر  إاِل  و  ك  ر  ا ع  ِخِر إِذ  ِم اآل  ي و  ال  ِمُن بِاّلل و   ُتؤ 
أ ة  ر  ِلُّ اِلم   َي 

هي  ا إىل ها هنا ي د  اعِ «و  ر  ِف الذ  ىل  نِص  ق ب ض  ع  و 
 .ت: حاضت[ك  ر  ]معنى ع  ، (385)

 )املرأة كّلها عورة(:أدّلة القول الثالث: 

 .[53األحزاب: سورة ] {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې } قوله تعاىل: – 1

:"وهذا يدل  عىل أن اهلل تعاىل أذن يف مساءلتهن من وراء حجاب: يف حاجة تعرض أو قال ابن العريب    املالكي 

ة مسألة يستفتى فيها، واملرأة كل هـا عورة: بدهنـا وصورهتا فال جيوز كشف ذلك إال  لِّضورة أو حلاجة، كالشهاد

عليها، أو داء يكون ببدهنا، أو سؤاهلا عام  يعن  ويعرض عندها"
(386) . 

                                                           
 (382 ) ،  . 5/122بدائع الصنائع، الكاساين 

(383)  ،  .4/156االختيار، املوصل 

(384 ،  .12/228( ينظر: تفسري القرطبي 

(385 ، ن ة، إن ام هو يف تفسري الطبي   .12/229، ، والقرطبي19/157( احلديث مل أجده يف دواوين الس 

 . 3/616، ( أحكام القرآن، أبو بكر بن العريب  386)
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ } :قوله تعاىل – 2

 .[31]الن ور: { ڻ ڻ

ا  ل قي ة ومكتسبة، فاخل ل قي ة، وجهها فإن ه أصل الزينة ومجال اخللقة..، وأم  : "الزينة عىل قسمني: خ  قال القرطبي 

تسبة فهي ما تاوله املرأة يف تسني ِخلقتها، كالثياب واحلل  والكحل واخلضاب"الزينة املك
. وقال القرطبي  (387)

ا ما بطن فال َيل   أيضًا: "الزينة ظاهر وباطن، فام ظهر فمباح أبدًا لكل  الناس، من املحارم واألجانب.. وأم 

هم اهلل تعاىل يف هذه اآلي ة" إبداؤه إال  ملن سام 
(388). 

وا بحديث املرأة اخلثعمي ة التي استفت ت  رسول اهلل  كام -3 لُّ ، والذي سبق ذكره يف أدل ة أصحاب ملسو هيلع هللا ىلصاستد 

ل، وكيف أن  رسول اهلل  ا التفت إليها ☺القول األو  ل وجه )الفضل( مل   .(389)حو 

وا بام رواه ابن مسعود  -4 ت  اس  ا»أن ه قال: ☺ عن النبي   واستدل  ج  ر  ُة عورة، ف ِإذا خ  ا ملرأ ف ه  ت رش  

 .(390)«الشيطانُ 

م،  اها، وهذا يف غري الصالة واإلحرا ة عورة، بام يف ذلك وجهها وكف  فاحلديث يدل  بظاهره عىل أن  مجيع املرأ

ا فيهام فإن  وجهها يها ليسا بعورة، لوجود ما يدلُّ عىل ذلك. أم   وكف 

وُيناقش: بأن  هذا عىل التغليب، فمعناه عموم املرأة عورة تثري الشهوة، وذلك مثل حديث مسلم الذي مر  

بُِر يف صورة شيطان..إ»معنا:  ة تقبل يف صورة شيطان، وُتد   .(391)«ن  املرأ

ة أخرى.  ني بأدل   وليس املقصود أن  كل  جزء منها عورة بداللة استثناء الوجه والكف 

                                                           
،  ( اجلامع387)  .12/229ألحكام القرآن، القرطبي 

 .12/229،  اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (388)

لِِه، 1513، الُبخاري  ( 389) ف ض  ، ب اُب ُوُجوِب احل  ج  و   .2/132، كِت اُب احل  ج 

ِمذي  ( 390) نه، و3/468هذا حديث حسن غريب،  (، وقال أبو عيسى:18، كتاب الرضاع، باب رقم )1173، الرت   الشيخ عبد القادر يف تقيقه  حس 

ي مة، ورواه 6/665جلامع األصول،  ، قال 10/108، 10115، املعجم الكبري، الط باين  ، و12/412، 5598، ابن ِحب ان، و3/93، 1685، ابن ُخز 

 .2/156: رواه الطباين  يف الكبري ورجاله موث قون، جممع الزوائد،اهليثمي  

: إذا اط لعُت عليه. ]ينظر: جامع األصول، ابن األثري -  [.6/665، استرشفها: استرشفُت اليشء 

ته أو جاريته فيواقعها،  ، كتاب النكاح، باب ندب من رأى ام1403، ُمسلِم( 391) ة فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأ  .2/1021رأ
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وا بام رواه أبو األحوص عن ابن مسعود  -5 لُّ : "الزينة زينتان، {ڱ ڱ ڱ} :ه قال يف تفسريأن   كام استد 

 .(392)فزينة ال يراها إال  الزوج، وهي اخلاتم والسوار، وزينة يراها األجانب وهي الظاهر من الثياب"

 الرتجيح:  :رابعًا
وا بقوله تعاىل:  لُّ سورة ]{ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڱ } يالحظ أن  أصحاب املذاهب الثالثة قد استد 

ل الصحابة يف تفسري: [31:النور : إن  املستثنى هو  {ڱڱڱ} مستدل ني بأقوا ل قالوا فأصحاب املذهب األو 

ان، وأصحاب املذهب الثاين أضافوا إىل الوجه والكف ني القدمني، وقال أصحاب املذهب الثالث إن   الوجه والكف 

 ، واملرأة كل ها عورة. املستثنى هو الثياب فقط

ة فيها ألي  من املذاهب فكيف َيتج  ببعضها  واختالف الصحابة يف تفسري املستثنى جيعل هذه اآلية ال حج 

ة ألصحاب املذهب الثاين الذي استثنى القدمني، وال أليب يوسف الذي استثنى  دون بعض، فال يبقى بذلك حج 

 . الذراعني

ا ما استدل  به من قال بأن  املرأة كل ها عورة من حديث اخلثعمي ة التي استفتت رسول اهلل  وفيه: أن  ☺ وأم 

ا التفت إليها، فيعرتض عليه بأن  رسول اهلل  ☺رسول اهلل  ل وجه الفضل مل  رصف وجه الفضل عن  ☺حو 

حت هبذا رواي ة ال ة أصحاب  رتمذي  عن عل  النظر إىل هذه املرأة خمافة الفتنة، ولقد رص  املار ذكرها يف أدل 

ل، مع تعليق الشوكاين  رمحه اهلل.   القول األو 

ة  ة كل ها عورة، فهي ال تنهض بمجموعها لالحتجاج هبا، لوجود أدل  ة التي تفيد بظاهرها أن  املرأ ا بقي ة األدل  أم 

ة تستثني الوجه والكف ني، دون إنكار من ☺تفيد جواز كشف الوجه، ووقوع ذلك يف عرص النبي   ه، وهذه األدل 

ة ا ص العموم الوارد يف األدل   لتي تفيد بأن  املرأة كل ها عورة.وختص 

اجح  ل:  -واهلل أعلم-فالر  ً و بطنًا، كام َيرم النظر إليهام القول األو  را يها ظ ه  املرأة كل ها عورة إال  وجهها وكف 

 ًا للشواب  حفظًا هلن  وللرجال من الفتن. عند خوف فتنة، ويستحب  تغطية الوجه وخصوص

                                                           
(392)  ،  .15/214اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي 
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 رعّية للباس املرأة أمام األجانبالضوابط الش املطلب الثاني:
ة، واستنبط العلامء رشوطًا للباسها، ألن  اللباس الساتر يمي ز العفيفة عن غريها،  د اإلسالم عىل سرت املرأ أك 

اق هلا باألذى؛ ض الفس  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }ٹ ٹ  فتسل م من املضايقات، وتعرُّ

 .[59األحزاب: سورة ] {ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې }ٹٹ عىل املسلمة ألن ه طهارة، احلجابوفرض اإلسالم 

 .[53األحزاب: سورة ] { ى ى ائ

 بأن ه طهارة لقلوب املؤمنني واملؤمنات، ألن  العني إذا مل تر  مل يشتِه القلب، ومن ولعل ه سبحانه وصف احلجاب

ڤ  } ٹ ٹ أطهر، وألن  احلجاب يقطع أطامع مرىض القلوب: -عند عدم رؤية ما ال َيل  -هنا كان القلب 

 .[32األحزاب: سورة ] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ }  ٹ ٹ ذي يمنع من الفواحش،وال بد  مع اللباس الذي يغط ي اجلسد من تقوى اهلل يف القلب فهو ال

 .[26األعراف:سورة ] { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

 وضع العلماء عد ة ضوابط للباس المرأة أمام الرجال األجانب، وهذه الشروط هي:وقد 

ً للعورة: 1 الف السابق يف حدود العورة )عورة املرأة عند الشافعي ة واحلنابلة مجيع عىل اخل ـ أن يكون ساترا

ة عند احلنفي ة واملالكي ة مجيع بدن املرأة إال  الوجه والكف ني، ولكن هم قي دوا هذه اإلباحة برشط  بدهنا، وعورة املرأ

، ،أمن الفتنة( ا إذا كان كشف الوجه واليدين يثري الفتنة جلامهلا الطبيعي  أو ملا فيهام من الزينة كاألصباغ  أم 

ل، فإن ه جيب سرتمها.  واملساحيق التي توضع عادة للتجمُّ

ابة تلفت األنظار، لقوله تعاىل:ـ أال  يكون زينة يف نفسه:  2 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } أو مبهرجًا ذا ألوان جذ 

 .[31النور:سورة ] { ڱ

د، فإذا ك{ ڱ ڱ ڱ } و معنى   .ان يف ذاته زينة فال جيوز إبداؤه: أي بدون قصد وال تعم 

ة ـ أن يكون سميكًا:  3 اف فإن ه يزيد املرأ ا الشف  ال يشف  عام  تته من اجلسم، ألن  الغرض من اللباس السرت، وأم 

 فتنة وزينة.
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ة   ر  ي  ن  أ يِب ُهر    ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ِر ِص »☺: ق ال  ب ق  ن اِب ال  أ ذ  ُهم  ِسي اٌط ك  ع  ٌم م  ا، ق و  مُه  ر    أ 

ِل الن اِر مل  اِن ِمن  أ ه  ن ف 

ا ِت امل   ُبخ  ِة ال  نِم  أ س  ٌت، ُرُءوُسُهن  ك  اِئال  ٌت م  اٌت مُمِيال  اِري  اِسي اٌت ع  اٌء ك  نِس  ، و  ُبون  هِب ا الن اس 
ِ ،ي ِّض  ُخل ن  اجل  ن ة   ِئل ِة، ال  ي د 

ا ذ  ك  ا و  ذ  ِة ك  ِسري  ُد ِمن  م  ُيوج  ا ل  ه  إِن  ِرَي  ا، و  ه  ن  ِرَي  ِد  ال  جي  لبسن من : "أراد الن ساء الل وايت يق ال  ابن عبد الب   (393) «و 

ال يسرت، فهن  كاسيات باالسم، عاريات يِف احلقيقة" ِذي ي ِصُف و   .(394) الث ياب اليشء اخلفيف ال 

، وال يظهر أماكن الفتنة يف اجلسم، وذلك للحديث السابق عن ـ أن يكون فضفاضًا:  4 م العورة  فال جُيس 

 )الكاسيات العاريات(.

ُسوُل اهلل  وقد ق ال  أسامة بن زيد ايِن ر  س  هُت ا  (395)ُقب طِي ةً  ☺: ك  و  س  بِيُّ ف ك  ل  ي ُة ال ك  ا ِدح  اه  د  ان ت  مِم ا أ ه  ًة ك  ثِيف  ك 

ُسوُل اهلل  ال  يِل ر  أ يِت، ف ق  ر  ؟م  »☺: ام  ُقب طِي ة  ل ب س  ال    ت 
ُسوُل  «ا ل ك  مل  ال  يِل ر  يِت، ف ق  أ  ر  هُت ا ام  و  س  ُسول  اهلل ك  ا ر  ُقل ُت: ي 

ل  ت   مُ »☺: اهلل  ع  ل ت ج  ا ف  ه  ار  اِمه  م  ِعظ  ج  اُف أ ن  ت ِصف  ح  ًة إيِن  أ خ  ل  ا ِغال   .(396)«ت ه 

5 :ً ا  ـ أال  يكون الثوب معط را فال جيوز خروج املرأة من بيتها معط رة، إن كانت ستمر  عىل الرجال األجانب، أم 

ا لو تعط   رت وقصدت لفت انتباه لو ركبت سي ارهتا مع زوجها أو حمارمها، مل يكره، ألن  السي ارة كالبيت، أم 

. ُرم   الرجال األجانب ح 

أ   ر  ن ب  ام  ي  ن  ز   ع 
ِ
ُسوُل اهلل ن ا ر  : ق ال  ل  ال ت   )ابن مسعود( ق 

ِ
ب ِد اهلل ِجد  ف ال  مت  س  إِ »: ِة ع  اُكن  امل س  د  ت  إِح  ِهد  ا ش  ذ 

ي ب  تلك الليلة  إِ »ويف رواية: «طِيًبا ، فال ت ط  ت  إحداكن  العشاء  هد   . (397)«ذا ش 

                                                           
 .3/1680، كتاب اجلن ة، باب النار يدخلها اجلب ارون، واجلن ة يدخلها الضعفاء، 2128، ُمسلِم( 393)

، ( التمهيد ملا يف املوط أ من املعاين واألسانيد، ابن ع394)  .13/204بد الب  

ت ان رقيق ُيعمل بمرص نسبة إىل )الِقب ِط( عىل غري قياس فرقًا بينه و بني اإلنسان، فاإلنسان ِقبطي، والث395) : ثوٌب من ك  وب ُقبطي، ]ينظر: ( الُقب طيُّ

 [.2/488،  املصباح املنري، 5/3514لسان العرب، 

 [.أمحدها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تتها. ]من التعليق عىل احلديث يف مسند اإلمام وقوله: )كثيفة(: أي غليظة ال تِشفُّ ما تتها، لكن

ٌل للتحسني )21786، برقم: أمحد( مسند اإلمام 396) ، 4065رفة السنن واآلثار، برقم: يف مع الب يهقي  (، و36/120، قال حمققو املسند: حديث حمتم 

ة، ) د بن عقيل، وحديثه حسن وفيه  الط باين  و أمحدجممع الزوائد: رواه (، قال اهليثمي  يف 3/146كتاب الصالة، باب صالة املرأ وفيه عبد اهلل بن حمم 

نههبذا اللفظ،  الط باين  ( قال حذيفة: مل أجده عند 5/240ضعف وبقي ة رجاله ثقات، ) ن ة والكتاب، ا وحس  أللباينُّ يف الثمر املستطاب يف فقه الس 

1/318. 

 .1/328، كتاب الصالة، باب خروج النساء إىل املساجد، 443، ُمسلِم( 397)
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ن األ  ش   ِن ق ي س  ع  ن ُغن ي ِم ب  ُسوُل اهلل وع  : ق ال  ر  ِري  ق ال  ا أ  »: ع  م  لِي ِجُدوا ِرَي ه  و  ت  بِق  ر  ت  ف م  ط ر  ت ع   اس 
ة  أ  ر  يُّام  ام 

انِية «ف ِهي  ز 
 (398) . 

ا بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا. نية يف حصول اإلثم، ألهن   أي كالزا

ت باملجلس فقد هي جت شهوة الرجال بعطرها، ومحلتهم عىل النظر  ة إذا استعطرت فمر  : "واملرأ قال املناوي 

ن  هي ؛ بعينه إليها فقد زنى إليها، فكل  من ينظر  شت قلبه، فِإذ  ا محلته عىل النظر إليها، وشو  وَيصل هلا إثٌم، ألهن 

 .(399)فهي أيضًا زانية"، سبُب زناه بالعني

  ـ أال  يكون فيه تشبُّه بالرجال: 6
ِ
ُسول  اهلل ة  أ ن  ر  ر  ي  ن  أ يِب ُهر  أ ِة ل  »☺: للحديث ع  ر  ة  امل   ب ُس ُلب س  ل  ُجل  ي  ن  الر  ع 

امل    ُجلِ و  ة  الر  ب ُس ُلب س  ل  أ ة  ت  ب اس  (400)«ر  ِن ع  ن  اب  : ¶ ، وع   ل  »ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ن  ر  اِل ☺  ع  ج  ب ِهني  ِمن  الر  ُت ش  امل 

الِ  ج   بِالر 
ِ
اء اِت ِمن  الن س  ب ه  ُت ش  امل  ، و 

ِ
اء فمن الفطرة أن  أي املتشبهات بالرجال يف أزيائهن وأشكاهلن، (401)«بِالن س 

َيافظ الرجل عىل رجولته التي خلقه اهلل عليها، وأن تافظ املرأة عىل أنوثتها التي خلقها اهلل عليها، وهذا من 

اء بالرجال، هو خمالفة للفطرة، وفتح األسباب التي ال تستقيم حياة الناس إال  هبا، وتشب ه الرجال بالنساء والنس

 ألبواب الفساد، وإشاعة لالنحالل يف املجتمع، وحكم هذا العمل رشعًا هو التحريم.

ر يِف الرشع أن ه ال  جيوز للمسلمني أال  يكون فيه تشبُّه بالكافرات:  -7 ار،  -رجاالً ونساءً -ملا تقر  الت شب ه بالكف 

ء يِف عباداهتم أ و  أعيادهم أ   ة هبمسوا  .(402)و أزيائهم اخلاص 

 .(403)«ن  تشب ه بقوم  فهو منهمم  »☺: ق ال  الن بي 

                                                           
قوه: إسناده جي د، 19711برقم  أمحد( 398) ة تتطي ب للخروج، 4174، أبو داود، 32/483، قال حمق  ل، باب يف املرأ ، 4/128، كتاب الرتج 

ِمذي  و ة متعط رة، قال 2786، الرت   ِمذي  ، كتاب األدب، باب ما جاء يف كراهية خروج املرأ ، 9361، الن سائي  ، 5/106: حديث حسن صحيح، الرت  

حه 5/430كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الط يب،  ي مة، وصح  قه شعيب األرنؤوط: 4424، ابن ِحب ان،  و3/91، 1681، ابن ُخز  ، قال حمق 

 ، ، 3497، احلاكم، و10/270إسناده قوي   .4/771، ديث حسنح، قال الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف جامع األصول: 2/397، ووافقه الذهبي 

(399( ،  (5/27( فيض القدير، املناوي 

، 4100،أبو داود، 4/194، 7415، احلاكم( رواه 400)
ِ
اء نه الشيخ عبد القادر يف4/104، كتاب اللباس، باب لِب اِس الن س   جامع األصول، ، حس 

10/656. 

اِل، 5885، الُبخاري  ( 401) ج  اُت بِالر  ب ه  ُت ش  امل   و 
ِ
اء ب ُهون  بِالن س  ُت ش   7/159، كتاب اللباس، ب اب امل 

ة تريم التمثيل  وهو الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه402) ار، يف معِرِض الرد  عىل أدل  ار. ( وقد مر  احلديث عن موضوع التشبُّه بالكف   بالُكف 
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ة   ام  ُسوُل اهلل خ  »قال:  عن أ يب ُأم  ج  ر  ال  ي   ☺ر  ق   بِيٌض حِل اُهم  ف 
ار   ِمن  األ  ن ص 
ة  ي خ  ش  ىل  م  اِر! ع  ع رش   األ  ن ص  ا م 

ُسول  اهلل  ا ر  ُقل ُت: ي  : ف  ِكت اِب. ق ال  ل  ال  الُِفوا أ ه  خ  ُروا و  ف  ص  .☺ مح  ُروا و  ت ِزُرون  أ  ال  ي  ل ون  و  و  ت رس   ِكت اِب ي  ل  ال   إِن  أ ه 

ُسوُل اهلل  ال  ر  ِكت اِب ☺: ف ق  ل  ال  الُِفوا أ ه  خ  ت ِزُروا و  ائ  ُلوا و  و   .ت رس  

. ن ت ِعُلون  ال  ي  ُفون  و  ف  ت خ  ِكت اِب ي  ل  ال  ُسول  اهلل إِن  أ ه  ا ر  ُقل ُت: ي  : ف   ق ال 

ال  الن بِيُّ  ق  : ف  ِكت اِب ☺: ق ال  ل  ال  ُسول  اهلل إِن  أ ه  ا ر  ن ا: ي  ُقل  : ف  ِكت اِب. ق ال  ل  ال  الُِفوا أ ه  خ  ت ِعُلوا و  ان  ُفوا و  ف  ت خ  ف 

ون  ع   ال  الن بِيُّ ي ُقصُّ : ف ق  . ق ال  ُم  ف ُرون  ِسب اهل  ُيو  ل  ☺: ث انِين ُهم  و  الُِفوا أ ه  خ  ث انِين ُكم  و  ف ُروا ع  و  ، و  ُكم  وا ِسب ال  ُقصُّ

ِكت اِب   . (404)«ال 

، عثانينهم: العث] فون: أي يلبسون اخلُف  ويل، يتخف  انني مجع ُعث نون وهو اللحي ة، يترسولون: يلبسون الرسا

ب لة وهي الشارب  .(405)[يوف رون: من التوفري بمعنى التكميل، سباهلم: مجع س 

 املطلب الّثالث: الضوابط الشرعّية لصوت املرأة
حه وهو قول عن اإلمام أمحد ،، وهناك قول: إن ه عورة(406)صوت املرأة ليس بعورة عند مجهور العلامء ، ورج 

 ، ألن  اآلية الواردة هبذا اخلصوص قوله تعاىل:(407)عندهم القول بكونه ليس عورة ابُن عقيل، لكن  املعتمد

 .[32األحزاب: سورة ] {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ}

فإن  النهي عن اخلضوع بالقول، وإباحة القول املعروف يدلُّ عىل أن  صوهتا ليس بعورة، إذ لو كان عورًة لكان 

ً، ومل يكن منها قوٌل معروٌف ، ولكان ختصيص النهي باخلضوع عديم الفائد ة منكرا  ة.مطلُق القول من املرأ

                                                                                                                                                                                                            
، 10/271بسند حسن أبو داوديف الفتح: أخرجه  ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 403)

حه  أبو داودوقال يف بلوغ املرام: أخرجه  حه األلباين  يف اإلرواء برقم ابن ِحب انوصح  ، وقال يف سلسلة األحاديث الضعيفة 5/109، 1269، وصح 

 14/24 حسن صحيح،واملوضوعة وهو حديث 

 .36/613، قال حمققوه: إسناده صحيح، 22283برقم:  أمحد( رواه 404)

 .36/613تعليقًا عىل احلديث السابق  أمحد( ينظر: حاشية مسند اإلمام 405)

، 1/437، حاشية رد  املحتار، 3/101، حاشية اجلمل، 2/170، األم، 3/302( ينظر: إعانة الطالبني، 406) ، 3/356، رشح خمترص خليل للخريش 

،  ، اإلنصاف، املرداوي  2/226حاشية الدسوقي  عىل الرشح الكبري،   .8/25احلنبل 

(407  ،  .8/25( ينظر: اإلنصاف، املرداوي  احلنبل 



136 

 

ا ة عىل ذلك كثرية، فالن ساء الاليت يأتني إىل النبي   وأم  ، وال  السن ة فاألدل  خياطبنه بحضور الرجال وال ينهاهن 

ً، ووجب أحد األمرين )هن  ُي الن ساء عن الكالم  وت عورة، لكان سامعه منكرا يأمر الرجال بالقيام، ولو كان الص 

ُر الرجال بالقيام(، ألن  الن م  . بي  أمام الرجال أو أ   ال يقر  منكراً

ا قول النبي   اءُ إِ »☺: وأم  ِح الن س  ف  ُيص  ل  اُل و  ج  ب ِح الر  ُيس  ل  ٌر ف  ُكم  أ م  اب  ا ر  الصالة، وظاهر  . فهذا مقي د يف(408)«ذ 

 احلديث أن ه ال فرق بني أن تكون مع الرجال أو يف بيت ال َيِّضها إال  النساء أو حمارم.

م يف اآلية هو اخلضوع بالصوت، وهو ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال، وهلذا قال اهلل تعاىل: ڤ } فاملحر 

 .[32األحزاب: سورة ] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ا ختاطب األجانب بكالم ليس فيه ترخيم، أي ال ختاطُب  أي: قوالً حسنًا مجياًل معروفًا يف اخلري، ومعنى هذا أهن 

ها ُة األجانب  كام ختاطب زوج  ةِ (409)املرأ أ  ىل  امل ر  اِن ع  ا ِعل ُة ت  ِريِم األ  ذ  ب ٌة ِمن   ، أم  ك  ِة  فهي ُمر  م  ُحر  اِل، و  ج  بُِّه بِالر  الت ش 

ا ِعه  ام  تِت اِن بِس  ِف ااِلف  و  خ  ا، و  ي ه  ِر إل  الن ظ 
(410). 

ي للفتنة، ونقل ابن عابدين عن اإلمام أيب العب اس القرطبي  يف كتابه يف  ة تليني الصوت املؤد  فاملمنوع عىل املرأ

ها، ألن  ذلك ليس وال يظن  من ال فطنة عنده أن ا إذا قلنا: السامع: " ِة عورٌة" أن ا نريد بذلك كالم  "صوُت املرأ

بصحيح، فإن ا نجيز الكالم مع النساء لألجانب وحماورهتن عند احلاجة إىل ذلك، وال نجيز هلن  رفع أصواهتن، وال 

، وتريِك الشهوات منه ها، ملا يف ذلك من استاملة الرجال إليهن  ، ومن هذا مل جيز أن ممتطيط ها، وال تليين ها، وتقطيع 

ن املرأة"، ثم  نقل ابن عابدين ما يؤي د هذا من عبارة النوازل: "   .(411)"نغمة املرأة عورةتؤذ 

وقال صاحب حاشية الدسوقي  املالكي  
اية (412) لِيِل ِرو  ًة، بِد  ِقيق  ًة ح  ر  و  ي س  ع  ِة ل  أ  ت  امل  ر  و  اُل إن  ص  ق د  ُيق  : "و 

ِن الن س   ابِي اِت احل  ِديِث ع  ح   الص 
ِ
ِذ بُِكلٍّ اء ِة الت ل ذُّ م  ِة يِف ُحر  ر  و  ال ع  إِن ام  ُهو  ك   .(413) "و 

                                                           
، 7190، الُبخاري  ( 408) ي ن ُهم  ُح ب 

لِ مًا ف ُيص  أ يِت ق و  اِم ي  م  ِ  .9/74، كتاب األحكام، ب اب اإل 

 .11/150، ( ينظر: تفسري ابن كثري409)

 .3/101شية اجلمل، ( ينظر: حا410)

 .1/437( ينظر: حاشية رد  املحتار، 411)

ُسوقي: )412) س يف األزهر،  أشهر كتبه: )حاشية  م( حممد بن أمحد 1815-000ـه =  1230-000( الدُّ بن عرفة الدسوقي املالكي، فقيه مالكي، در 

 [6/17، ، األعالم للزركل1/361، شجرة النور الزكية: 4/231دود الفقهية(، ]ينظر: اجلبيت عىل الرشح الكبري عىل خمترص خليل(، )احل



137 

 

 رأة باألجانب واخللوة بها وسفرهاالثاني: اختالط امل بحثامل
 وفيه ثالثة مطالب: 

ل: ضوابط االختالط باألجانب  املطلب األو 

 املطلب الثاين: ضوابط اخللوة بالرجل األجنبي  

 لب الث الث: ضوابط سفر املرأةاملط

 املطلب األوَّل: ضوابط االختالط باألجانب
م االختالط   دًا بام تقتضيه طبيعة احلياة، ولكن  اإلسالم حر  جعل اهلل تعاىل اشرتاك كل  جنس مع اآلخر، حمد 

ي يف املهالك. زًا من وقوع الفتنة والرتد   املفتوح، وأن يستأنس كلُّ جنس باآلخر، وذلك تر 

ة  وهذا ال يعني عزل املرأة عن املجتمع املسلم، واحلكم عليها باحلبس املؤب د يف بيتها! فاملرأة يف جمتمع النبو 

 خرجت إىل كل  مكان؛ لتامرس دورها يف احلياة، تشارك  يف بناء املجتمع الفاضل.

حيُث خرجت إىل ساحات اجلهاد تداوي اجلرحى، وتسقي العطشى، فعن أم  عطي ة
الت: ق▲ (414)

سبع غزوات، أخلفهم يف رحاهلم، فأصنع هلم الطعام، وأداوي اجلرحى، وأقوم عىل ☺ زوُت مع رسول اهلل غ»

 .(415)«املرىض

ُي ض   ِرج  احل  ن ا أ ن  ُنخ  : ُأِمر  ال ت  ِطي ة  ق  ن  ُأم  ع  ، وتسأل  عن أمور دينها، ع  وخرجت إىل املسجد أو املصىل  لتتعلم 

ن   ُي ُض ع  ت ِزُل احل  ع  ي  ، و  ُم  هت  و  ع  د  ِمني  و 
لِ ُس  ة  امل  ن  مج  اع  د  ه  ي ش  ُُدوِر، ف  اِت اخل  و  ذ  ي ِن و  ِعيد  م  ال  ا ي و  ٌة: ي  أ  ر  ِت ام  ال  . ق  ُهن  ال  ُمص 

                                                                                                                                                                                                            
 .2/226( ينظر: حاشية الدسوقي  عىل الرشح الكبري، 413)

أحاديث، وروى عنها أنس ☺ اء الصحابة رضوان اهلل عليهم، وهلا عن رسول اهلل أم  عطي ة: ُنسيبة بنت احلارث أم  عطي ة، كانت من كبار نس (414)

د بن سريين. ]ينظر: اإلصابة، بن مالك  [.4/471، االستيعاب، 4/477، وحمم 

ه1812، ُمسلِم (415) ُخ هلن  وال ُيس  ض   .3/1447م، ، كتاب اجلهاد والسري، باب النساء الغازيات ُير 
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 : ب اٌب. ق ال  ي س  هل  ا ِجل  ان ا ل  د  ح 
 إِ
ِ
ُسول  اهلل ب اهِب الِ »ر  ا ِمن  ِجل  اِحب ُته  ا ص  ه  بِس  ، قال النووي  رمحه اهلل: "فيه (416)«ُتل 

، وِحل ِق الذكر والعلم، ونحو ذلك"  .(417)استحباب حضور جمامع اخلري، ودعاء املسلمني 

ِري    ُد   اخل 
ِعيد  ن  أ يِب س  اُء لِلن بِي  وع  ل ي ك  ☺: : ق ال ت  الن س  ب ن ا ع  ل  .  غ  ِسك  ًما ِمن  ن ف  و  ن ا ي  ل  ل  ع  اُل، ف اج  ج  الر 

ُهن   ر  أ م  ظ ُهن  و  ع  ِقي ُهن  ِفيِه، ف و  ًما ل  و  ُهن  ي  د  ع   للنساء يومًا غري  يوِم الرجاِل يعظُهن  فيه. ☺، فجعل النبي  (418)«ف و 

، بل تقف النساء يف الصالة متأ  ص هلن  حت ى يف العبادة كن  ال خيالط ن  الرجال  رة عن صفوف الرجال، وخص  خ 

ُسوُل اهلل ☺ الرسول  : ق ال  ر  ر  ق ال  ِن ُعم  ِن اب   ل  »: ☺بابًا يف املسجد، روى ن اِفٌع ع 
ِ
اء ب اب  لِلن س  ا ال  ذ  ن ا ه  ك  ر  ، «و  ت 

! ات  ، حت ى م  ر  ُن ُعم  ُخل  ِمن ُه اب  ل م  ي د  ق ال  ن اِفٌع: ف 
(419). 

ة  ☺ وعند اخلروج كان   ل م  ن  ُأم  س  : ▲ يراعي أال  خيتلطن بالرجال، ع  ُسوُل اهلل ك  »ق ال ت  ا  ☺ان  ر  إِذ 

كُ  ي م  ُه، و  لِيم  يِض ت س  ق  اُء ِحني  ي  ؛ ق ام  الن س  ل م  . ق ال  س  ُقوم  ِسرًيا ق ب ل  أ ن  ي  اِمِه ي  ق  ُث ُهو  يِف م 
ى (420)  ل مُ -: ن ر  اّلُل أ ع  أ ن   -و 

الِ  ج  ٌد ِمن  الر  ُهن  أ ح  ِرك  اُء ق ب ل  أ ن  ُيد  ف  الن س  ِ ن رص  ي  ي  ان  لِك  لِك  ك    .(421)«ذ 

ة، لتعمل وتكسب قوهتا، حيث فقدت من يعيلها، فعن جابر كذلك فإن  املرأة خرجت يف جمت قال:  مع النبو 

، فأتت  النبي  طُ » ُد  نخل ها، فزجرها رجٌل أن خترج  ت خالتي ، فأرادت  أن جت  ل ِك ☺ ل ق  ي ن خ  فقال: بىل فُجد 

قي أو تفع د  ِإن ِك عسى أ ن ت ص  ل ِك[ ، ف  ي ن خ  ُرِجي فُجد  واألصل أن يكون  ،(422)«ل معروفاً ]وعند أيب داود: اخ 

ة هو رعاية بيتها وزوجها وأوالدها، لذلك كانت نفقتها عىل زوجها ولو كانت غني ة، و هلذا كان الرجل  عمل املرأ

                                                           
ِة يِف الث ي اِب، 351، البُخاري  ( 416) ال  ، كتاب صالة العيدين،  باب ذكر إباحة خروج النساء يف 890، ُمسلِم ،1/80، كتاب الصالة، ب اب ُوُجوِب الص 

 .2/606العيدين، 

 . 6/486رشح النووي  عىل مسلم،  (417)

ُل لِل101، الُبخاري  ( 418) ل  جُي ع  ِعل ِم، ، كتاب العلم، ب اب ه  ة  يِف ال  ىل  ِحد  ٌم ع  و   ي 
ِ
اء  .1/32ن س 

ِجِد، 571، أبو داود( 419)  إىِل  امل  س 
ِ
اء ، أي: يف ُخُروِج الن س  لِك  ِديِد ىِف ذ  حه األلباين  يف صحيح سنن أيب1/223، كتاب الصالة، باب الت ش  داود،  ، صح 

2/260. 

، ت: الُبخاري  (  أي قال الزهري  وهذا إدراج منه. ]عمدة القاري رشح صحيح 420)  [.6/159ـه، 855، بدر الدين العيني 

اِل، 870، برقمالُبخاري  ( 421) ج  ل ف  الر   خ 
ِ
اء ِة الن س  ال   .1/173، كتاب األذان، ب اب ص 

ة البائن واملتويف  عنها زوجها يف النهار حلاجتها، ، كتاب الطالق، باب جواز خروج املع1483، ُمسلِم( 422) ، كتاب 2299، أبو داود، 2/1121تد 

اِر،  ِة خت  ُرُج بِالن ه  ب ُتوت   .2/257الطالق، باب ىِف امل  
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مًا عليها، يقول اهلل تعاىل ا سورة ] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قو 

 .[34النساء: 

بط الرشع، وغري خارج عن حدوده، وكان  وخرجت املرأة ألسباب أخرى، ولكن  ذلك كل ه مضبوط بضوا

 بناًء عىل حاجة اقتضتها مستلزمات احلياة.

فقته،  فقته لقواعد الرشيعة، أو عدم موا واخلالصة: أن ه خيتلف حكم اختالط الرجال بالنساء، بحسب موا

 ا كان فيه:فيحرم االختالط إذ

 اخللوة باألجنبي ة، أو النظر بشهوة إليها. -أ 

ل املرأة وعدم احتشامها. -ب  تبذُّ

 . (423)إذا حدث عبث وهلو ومالمسة لألبدان –ج 

 املطلب الثاني: ضوابط اخللوة بالرجل األجنيّب
ة باألجنبي  ماً -ال جتوز خلوة املرأ ر  ن ليس زوجًا وال حم   د باخللوة املنهي  عنها: أن ولو يف عمل ، واملرا  -وهو م 

جل يف مكان  يأمناِن فيه من دخوِل ثالث.  تكون املرأة مع الر 

ًة ي  قال اإلمام أبو حنيفة ًة ُحر  أ  ر  ُجل ام  ت أ ِجر  الر  ُه أ ن  ي س  ر  ُلو هِب ا: "أ ك  خي   ا و  ِدُمه  ت خ  ن بِي ة ؛ ألن  اخل   س  ِة األج  أ  ة  بِامل  ر  ل و 

ِصية" ع  م 
(424). 

ِن الن بِي   ب اس  ع  ِن ع  ِن اب  : ☺ واألصل يف ذلك ع  م  ال  »ق ال  ر  ع  ِذي حم    إاِل  م 
ة  أ  ر  ُجٌل بِام  ن  ر  ُلو  أي: ال  (425)« خي  

خيلون  رجل بامرأة ليست منه بمحرم، وال زوجة، بل أجنبي ة؛ ألن  الشيطان يوسوس هلام يف اخللوة بفعل ما ال 

، قال  ة إاِل  كان  ثالث ُهام  الشيطانُ ال»☺: َيل  ن  رجل بامرأ ُلو   .(426) « خي  

                                                           
 (.2/290( ينظر: املوسوعة الفقهي ة الكويتي ة )423)

، 4/189نظر: بدائع الصنائع، ( ي424) ، 248، واألحكام السلطاني ة للاموردي  6/53، واملغني، 3/7، ومنتهى اإلرادات، 2/438، والفواكه الدواين 

257 ،  .1/296، والتبرصة هبامش فتح العل 

م  5233، الُبخاري  ( 425)  إاِل  ُذو حم  ر 
أ ة  ر  ُجٌل بِام  ن  ر  ىل  املِغيب ِة،  ، كتاب النكاح، ب اب ال  خي  ُلو  ُخوُل ع  الدُّ ، باب سفر 1341، ُمسلِم، 7/37و  ، كتاب احلج 

ة مع حمرم إىل احلج   وغريه،   .2/978املرأ
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ا كانت ذريعة إليها غالبًا،  مع أن  اخللوة يف ظاهرها ال حمظور فيها، وال يلزم منها الوقوع يف الفاحشة، لكن ها مل 

مها الرشع، فتحريمها من تريم ، مُ »☺: الوسائل، مثل قوله  حر  ب ِع ِسننِي  ب ن اُء س  ُهم  أ  ال ِة و  ُكم  بِالص  ال د  ُروا أ و 

اِجعِ  ي ن ُهم  ىِف امل  ض  ُقوا ب  ف ر  ِ ِسننِي  و  رش  ب ن اُء ع  ُهم  أ  ا و  ي ه  ل  ُبوُهم  ع  ِ ارض  فأمر بالتفريق بينهم يف املضاجع خشي ة  (427)«و 

 يف مضجع واحد، إىل وقوعهم يف الفاحشة. أن يفيض نومهم

 املطلب الّثالث: ضوابط سفر املرأة
 (.428)ات فق الفقهاء عىل أن ه َيرم عىل املرأة أن تسافر بمفردها، وأن ه ال بد  من وجود حمرم، أو زوج معها 

: "ات فق العلامء عىل أن ه ليس هلا أن خترج يف غري احلج  والعمرة ع ذي حمرم، إال  اهلجرة من إال  م (429) قال النووي 

دار احلرب، فات فقوا عىل أن  عليها أن هتاجر منها إىل دار اإلسالم، وإن مل يكن معها حمرم، والفرق بينهام أن  إقامتها 

م  ، فإهن  ر عن احلج  ين، وختشى عىل دينها ونفسها، وليس كذلك التأخُّ م، إذا مل تستطع إظهار الد  يف دار الكفر حرا

 .(430)احلج  هل هو عىل الفور أم عىل الرتاخي" اختلفوا يف

ة   -1 ر  ي  ن  أ يِب ُهر  : ق ال  الن بِيُّ  ع  م  ال  »☺: ق ال  ة  ي و  ِسري  اِفر  م  ِخِر أ ن  ُتس  ِم اآل  ي و  ال  ِمُن بِاّلل و   ُتؤ 
ة  أ  ر  لُّ اِلم 
ِ  َي 

ةٌ  م  ا ُحر  ه  ع  ي س  م   ل 
ي ل ة  ل    (431)«و 

                                                                                                                                                                                                            
ِمذي  ، 1/310، صحيح ، قال حمققوه: حديث177، أمحد( 426) يف لزوم اجلامعة، قال أبو عيسى: حسن ، كتاب الفتن، باب ما جاء 2165، الرت  

حه 4/465صحيح،  قه شعيب 5586، ابن ِحب ان، و 1/114، احلاكم، صح  ة أجنبي ة، وإن مل تكن مغيبة قال حمق  ، ذكر الزجر أن خيلو املرء بامرأ

حه  الشيخ عبد12/399األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشطهام،   .6/669القادر يف جامع األصول،  ، كام صح 

ِة، 495، أبو داود( 427) ال  ُغال ُم بِالص  ُر ال  م  ت ى ُيؤ  ، كام 5/187، جامع األصول، حسن، قال الشيخ عبد القادر: إسناده 1/185، كتاب الصالة، باب م 

، 3/10ن النووي  يف املجموع، نقل األلباين  تسينه ع  .2/402، إرواء الغليل، األلباين 

، 1/146، ( حاشية ابن عابدين428)    2/394، كشاف القناع، 3/250، هناية املحتاج، 2/9، حاشية الدسوقي 

ة أن تسافر للحج  ا429) ، ، حاشية الدسو2/522لواجب مع الرفقة املأمونة. ]ينظر: مواهب اجلليل ( أجاز املالكي ة والشافعي ة للمرأ ، مغني 2/9قي 

ِة حت ى ☺ مستدل ني   بام جاء يف احلديث الذي خياطب به ، [1/467املحتاج،  ري 
ِ ُل ِمن  احل 
ِ ت  ِعين ة  ت ر  ي ن  الظ  رت   ي اٌة ل  عدي  بن  حاتم: ))ف ِإن  ط ال ت  بِك  ح 

ًدا إاِل  اهلل (( ]رواه ت ُطوف  بِا ب ِة ال  خت  اُف أ ح  ع  ك  ب بأن ه يدلُّ عىل وجود ذلك ال عىل جوازه، وُأِجيب بأن ه خب يف سياق املدح، 4/197البُخاري  ل  [، وُتُعق 

 [.4/76، ورفع منار اإلسالم، فيحمل عىل اجلواز، ]فتح الباري، ابن حجر

 .9/104( رشح النووي  عىل مسلم 430)

ة ، 1088، الُبخاري  ( 431) ال  رُصُ الص  ق  م  ي   .2/43، كتاب تقصري الصالة، ب اب يِف ك 
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ر   -2 ِن ُعم  ِن اب  ِن الن بِي  ¶ ع  ُة ال  »ق ال   ☺ع  أ  اِفِر امل  ر  م   ُتس  ر  ع  ِذي حم   ًا إاِل  م  ث    (432)«ث ال 

ب اس   -3 ِن اب ِن ع  : ق ال  الن بِيُّ ¶ ع  م  ال  »: ☺ق ال  ر  ع  ِذي حم   أ ُة إاِل  م  اِفِر امل  ر  ُجٌل إاِل    ُتس  ا ر  ي ه  ل  ُخُل ع  ال  ي د  و 

يِت ُتِري أ  ر  ام  ا و  ذ  ك  ا و  ذ  ي ِش ك  ُرج  يِف ج  ُسول  اهلل إيِن  ُأِريُد أ ن  أ خ  ا ر  ُجٌل: ي  ال  ر  ٌم، ف ق  ر  ا حم   ه  ع  م  ُرج  و  : اخ  ال  ُد احل  ج  ف ق 

ا ه  ع  «م 
(433). 

  للعمل ةأاملر خلروج الشرعية الضوابطالثالث:  بحثامل

 املرئي عالماإل يف وعملها
  وفيه مطلبان:

بط الرشعي ة خلروج املرأة للعمل ل: الضوا  املطلب األو 

ة يف اإلعالم املرئي   بط الرشعي ة لعمل املرأ  املطلب الثاين: الضوا

 

 للعمل املطلب األوَّل: الضوابط الشرعّية خلروج املرأة
ما وهو خملوق وظيفته املناطة به، والتي ال يمكن لغريه أن يقوم هبا مثله،  خلق اهلل املخلوقات، وجعل لكل  

وظائفه املناسبة لقدراته وإمكاناته  جنس   م خملوقاته إىل: ذكر وأنثى، وجعل لكل  ى بالتوازن البيئي، وقس  يسم  

 .وطبيعة خلقته

أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت، وعمل املرأة الطبيعي  والتوزيع الطبيعي يف الوجود يقتيض

 انةِ ص  فيه بمثابة احل   املرأة بقاء ق فيه وظائف األنوثة، وثامرها، و؛ ألن البيت هو املكان الطبيعي الذي تتحق  داخله

                                                           
ة ، 1087، الُبخاري  ( 432) ال  رُصُ الص  ق  م  ي   .2/43، كتاب تقصري الصالة، ب اب يِف ك 

، ، كتاب جزاء الصيد، ب  1862،الُبخاري  ( 433)
ِ
اء ج  الن س   .3/19اُب ح 
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نين   تلك الوظائِف  خصائص   التي تفظُ  ر اها، وتيطها بكثري من أسباب الد  وقوا لنفيس فء واالستقرا

 .(434)والذهني

بني الرجل واملرأة،  والعقل   والنفيس   ي  الفوارق الكبرية يف طبيعة التكوين اجلسمعىل ت الدراسات دل  وقد 

فاس واحلمل كاحليض والن  البيت عىل أكمل وجه  عن أداء عملها خارج  عيقها املرأة تتعرض ألمور تُ  إىل أن   إضافةً 

ضاع والعناية بالطفل   ..ونحوهاالر 

فقة ، فعىل الرجل الن  عمله اخلاص   فرد   ص، فيكون لكل  التخص   عىل يقوم الذي هو اجحالعمل الن   ام أنك

 أوالدها والعنايُة بزوجها. وتربيةُ  بيتها والعمل لتحصيلها، وعىل املرأة رعايةُ  والكد  

سببًا يف إنشاء أرسة  تكان أحسنت القيام بذلك نإو ،ها وطاقتهاللمرأة يف بيتها من األعامل ما يستغرق جهد  ف

 .(435) نواة يف إخراج جيل ناجح إىل املجتمعال هي، وسعيدة

ر  آنفًا ال يعني تريم عمل املرأة خارج املنزل 
ة  بل نقول هناك أعامٌل  ،ما ُذكِ ة وبخاص  ينبغي أن تعمل هبا املرأ

جتوز تي يزاوهلا الرجل فأرى أهنا ة شعر وغريها.. أما عملها باألعامل الفيام خيص  الن ساء كطبيبة ومدرسة وقاص  

 ينبغي أن ُتراعى وهي:رشعية وبضوابط فقط ورة أو احلاجة الِّض   عند

بط الل   -1  .(436)باس، التي سلف الكالم عنهاضوا

م بالرجال األجانب، وسبق تفصيل الكالم فيه -3 عدم االختالط املحر 
(437). 

ري  به أرس -4  .(438) ة املرأةأال  يكون العمل معصية أو معيبًا، ُتع 

التوفيق بني واجبات بيتها وعملها: فالزوجة عليها واجبات جتاه زوجها وأوالدها وبيتها، وعليها  -5

ه؟.  واجبات يف عملها، وسيسألها اهلل عن واجباهتا كل ها، وهل أعطت كل  ذي حق  حق 

                                                           
ة تعليمها وعملها يف الرشيعة اإلسالمية، عل األنصاري، ص 434)  .65( ينظر: املرأ

 . 11( ينظر: عمل املرأة يف امليزان، عبد اهلل بن وكيل الشيخ، ص435)

 .ثالثمن الفصل ال ولمن املبحث األ الثاين( يف املطلب 436)

 .ثالثالمن الفصل من املبحث الثاين  ول( يف املطلب األ437)

، ص438) ة، هند اخلويل   .166( ينظر: عمل املرأ
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ر   ب ِد اهلل ب ِن ُعم  ُسول  اهلل ¶عن ع  ِمع  ر  ن ُه س  ُقوُل:  ☺، أ  اع  كُ »ي  اُم ر  م  ِ ِعي تِِه، ف اإل  ن  ر  ؤوٌل ع  س  م  اع  و  لُُّكم  ر 

ي ِت  أ ُة يِف ب  ر  امل   ِعي تِِه، و  ن  ر  ؤوٌل ع  س  ُهو  م  ، و  اع  لِِه ر  ُجُل يِف أ ه  الر  ِعي تِِه، و  ن  ر  ؤوٌل ع  س  ُهو  م  ِهي  و  اِعية، و  ا ر  ِجه  و  ز 

اخل  اِدُم  ا، و  ِعي تِه  ن  ر  ٌة ع  ؤول  س  ِعي تِِه..م  ن  ر  ؤوٌل ع  س  ُهو  م  ، و  اع  ي ِدِه ر  اِل س   .(439) «يِف م 

ي إىل اضطراب يف نظام  :ضي ُق سبيل االكتساب عىل الرجالأال  يكون عملها يقطع أو ي -5 ألن  ذلك يؤد 

وما  وطة بالرجال، يف إنفاقهم عىل النساء، للقاعدة الرشعي ة: ما ال يتم  الواجب إال  به فهو واجب،املسؤولي ة املن

م م حمر  ي للمحر   .يؤد 

جة، قال تعاىل: -6 ُن ويل  األمر: فال خترج للعمل إال  بإذن األب، إن كانت غري متزو  سورة ] {ۆۆۇ ۇ}إِذ 

، ومن باب الوالي ة يف النكاح، (440)فينبغي عىل البنت أال  خترج من دون إذن أبيها الذي ينفق عليها [233البقرة: 

ُجاًل ☺ ومن باب الب  والصلة الواجبة، فالنبي   ، أ ن  ر  ِري  ُد   اخل 
ِعيد  ن  أ يِب س  لدين، فع  مل يأذن باجلهاد دون إذن الوا

ُس  ر  إىِل  ر  اج  :  ☺وِل اهلل ه  ال  ِن ف ق  ي م  : ه  »ِمن  ال  . ق ال  : ال  ؟. ق ال  ِذن ا ل ك  : أ  . ق ال  اي  ب و  : أ  ِن؟ ق ال  ي م  ٌد بِال  ل  ل ك  أ ح 

ا مُه  إاِل  ف ِب  ، و  اِهد  ِذن ا ل ك  ف ج  ِإن  أ  ، ف  اُم  ت أ ِذهن  ي ِهام  ف اس  ِجع  إِل  ن (441)«ار  ، ومثل اجلهاد اخلروج للعمل، البد  من إِذ 

 .(442)الوالدين

جة: من إذن الزوج، إن كانت وال بد   ، فلهن  من [228البقرة: سورة ] {ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}ٹٹ  متزو 

للزوجة املهر والنفقة، فعىل الزوجة طاعة زوجها، ومن الطاعة القرار احلقوق مثل ما عليهن  من الواجبات، فكام 

غ لشؤون الزوجي ة والبيت ورعاية األوالد يف البيت، لتتفر 
(443). 

ة حادثة اإلفك، أن  عائشة  ، قالت: وأنا حينئذ ☺قالت للرسول ▲ جاء يف قص  : "ائذن يل إىل أبوي 

، فأذن " ☺يل رسول اهلل  أريد أن أستيقن اخلب ِمن  ِقب لِِهام   .(444)، فأتيت أبوي 

                                                           
ا، 5200 الُبخاري  ( 439) ِجه  و  ي ِت ز  اِعي ٌة يِف ب  ُة ر  أ   .7/31، كتاب النكاح، ب اب امل  ر 

 .3/448، مغني املحتاج، 3/612( رد  املحتار، 440)

ان، 2532، أبو داود( 441) حه األلباين  بمجموع طرقه يف إرواء الغليل، 2/324، كتاب اجلهاد، باب يف الرجل يغزو وأبواه كاِره   .5/21، وصح 

، )دار الفارايب  للمعارف، دمشق، ط442) ته، هند حممود اخلويل   .154م( ص2001ـه/1421، 1( ينظر: عمل املرأة، ضوابطه، أحكامه، ثمرا

 .5/426، كشاف القناع، 3/437، مغني املحتاج، 213، ، القوانني الفقهي ة، ابن جزي  2/332نائع، ( بدائع الص443)

ًضا، 2661، الُبخاري  ( 444) ِضِهن  ب ع  ع   ب 
ِ
اء ِديِل الن س  ع   .3/173، كتاب الشهادات، ب اب ت 
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ة من بيتها عىل إذن زوجها، ولو كانت إىل بيت أبوهيا"قال ابن حجر  .(445): "وفيه توقُّف خروج املرأ

كمال»يقول:  ☺قال: سمعت رسول اهلل ¶ عن عبد اهلل بن عمر  املساجد  إذا استأذن كم   متنعوا نساء 

  (446) «إليها

ن فله احلق  باإلذن أو املنع، و ن للخروج من قبل املرأة، ومن ُيستأذ  لذا جاء فاحلديث يذكر أن  الزوج ُيستأذ 

 ،ً ، ألن  للزوج من جهة األصل منعهن  من اخلروج، فلو خرجت من دون إذنه، كانت ناشزا النهي عن منعهن 

 .(447)وسقطت نفقُتها

ر   ِن ُعم  ِن اب  ان  ي ُقوُل: ¶ع  ن ُه ك    خت  ُرج  ِمن  ب  إِ »، أ 
، مل  ِ ت ني  لِيق  ط  ًة أ و  ت  لِيق  ت ُه ت ط  أ  ر  ُجُل ام  ل ق  الر  ا ط  ا إاِل  ذ  ي تِه 

نِهِ  ا ما زالت تت أي: إن مل يطلقها الطلقة الثالثة، فه (448)«بِِإذ  ة، وألهن  ي ضمن مظل ة الزوجي ة، وإن كانت يف العد 

 هذه املظل ة؛ فإن  أحكام الزوجي ة وحقوقها جتب عليها، ولذا ال جيوز هلا اخلروج من بيتها إال  بإذن زوجها.

 املطلب الثاني: الضوابط الشرعّية لعمل املرأة يف اإلعالم املرئّي
ي  له خصوصي ة، وهو كون املرأة ستبز أمام املشاهدين من كل  الفئات واألنواع، عمل املرأة يف اإلعالم املرئ

ف ُه، فإذا أجزنا هلا الظهور أمام الناس  ففيهم الفاسق، وفيهم غري املسلم، وفيهم املراهق، وفيهم من ال يغض  ط ر 

ن  ذكرناهم، وغرُيهم، وهذا فيه من امل ضها ألن  يراها كلُّ م   فاسد ما فيه.كل هم، فنحن نعر 

، والرجل مأموٌر بغض  النظر، ويف إباحة ظهورها يف وسائل اإلعالم املرئي  (449)مأمورة بالسرتاملسلمة فاملرأة 

ة أن  القائمني عىل اإلعالم  ممث لًة أو ُمذيعًة، خمالفٌة للسرت، وتعريض للرجل أن ينظر وال يغض  برصه، وبخاص 

                                                           
 .8/480، ( فتح الباري، ابن حجر445)

 .1/327، كتاب الصالة، باب خروج النساء إىل املساجد، 442، ُمسلِم( 446)

 .7/20، املغني 4/83، املجموع 2/343، الدسوقي  1/380( ينظر: ابن عابدين، 447)

: ال  خت  ُرُج 18953، كتاب الطالق، ابن أيب شيبة( مصنف 448) ن  ق ال  ،  ، باب م  ة  ع  ج  لُِك الر  ان  ي م  ا ك  ا إِذ  ِجه  و  ِن ز  ا إاِل  بِِإذ  ي تِه   .4/163ِمن  ب 

رة، كالشافعي ة واحلنابلة، ومن يرى م449) و  ن  يرى أن  وجه املرأة ع  نهم أن ه غري ( مجهور العلامء عىل وجوب سرت الوجه عند خوف الفتنة، سواء منهم م 

 عورة كاحلنفي ة واملالكي ة:

ة الشاب ة، وتنهى عن كشف الوجه بني الرجال، قال ا : "متنع املرأ ، أي: متنع من الكشف خلوف أن بل خلوف الفتنة، ال ألن ه عورةبن عابدين احلنفي 

 [. 1/272يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة، ألن ه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" ]رد املحتار 
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، خيتارون اجلميالت، وال ي ظ   د، هذا املرئي  اه  ن إال  وهن  متزي نات، يلبسن أمجل الثياب.. مم ا هو معروٌف وُمش  ر  ه 

ضهن  لالختالط بغري حدود يف أثناء العمل، باإلضافة ملا تتاجه املمث الت من تدريب، ومالمسة،  فضاًل عن تعرُّ

ر للتصوير يف أماكن خمتلفة.. ف   وتبديل ثياب، وتزيني، وس 

ا مناداة بعض الفض أ من املجتمع،  (450)الءأم  ، لكوهنا جزءًا ال يتجز  بِّضورة ظهور املرأة يف اإلعالم املرئي 

 بد  من املرأة ليكون العمل التمثيل  واقعي ًا، واستدالهلم بأن  القرآن روى القصص وذكر فيها النساء..

ا قياس ظهور املرأة يف ساء فيهافاجلواب: القصص ليس فيها ظهور للمرأة، فيجوز كتابة القصص وذكر الن   ، أم 

 التمثيلي ات عىل ذكر قصص النساء يف القرآن، فهو قياس مع الفارق.

نعم يمكن للمرأة أن تساهم يف الوظائف اإلعالمي ة، مع حمافظتها عىل طهرها وحيائها، وذلك من خالل 

أدبي ة، وتؤل ف القصص، فيقرأ التحرير والكتابة، فتساهم بفكرها يف إعداد برامج ديني ة وثقافي ة واجتامعي ة و

ه. الرجل ما تكتبه، ويقد    م ما ُتِعدُّ

لها الرجال م النرشة اإلخباري ة مع زمالئها الرجال! ويتأم  ينًة وتقد  ا أن تظهر املذيعُة مت ز  أم 
، فهذا ال جيوز، (451)

ل األمر.  وال نريد الفتاوى التي تسه 

                                                                                                                                                                                                            
د عرفة الدسوقي  املالكي     [.1/200: "جيب سرت وجه املرأة ويدهيا إذا خيفت الفتنة بكشفها" ]حاشيته عىل الرشح الكبري للدردير وقال حمم 

قت  ِمن  ن ظ ِر أجنبي  هلا، يلزمها سرُت وجهها عنه، وإال  كانت ُمِعينًة له عىل حرام، فتأثم" ن  تق  : "م  ]حاشية الرشواين  عىل تفة  وقال الرشواين  الشافعي 

 [.6/193املحتاج 

ها؛ فإن   وقال ابن مفلح : " قال أمحد: وال تبدي زينتها إال ملن يف اآلية، ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فال تبني شيئًا، وال ُخف  ه احلنبل 

ها زًرا عند يدها". ]الف  [.1/601روع يصف القدم، وأحبُّ إيل  أن جتعل لكـم 

ة احلجاب ة  تغطي ة الوجه وأقوال  العلامء يف ذلك، يف كتابه: أدل  د أمحد إسامعيل املقدم( أدل  ، )دار اإليامن، اإلسكندري ة، وقد مجع الشيُخ )حمم 

 صفحة.م( بحوايل ثالث مائة صفحة من جممل الكتاب البالغ مخس مئة 2002ـه/1423

، أولوي ات احلركات اإلسالمي ة، ص450)  .391( ينظر: القرضاوي 

ِن املذيعات! وتفضيِل بعضهن عىل بعض باجلامل.. مع أن  أساتذة اإلعالم يذكرون أن  املذيعة ينبغي 451) م  سمعنا كالم  الناِس عن ُحس  أن تكون ( ك 

طة اجلامل والزينة، حت ى ال تلِفت  نظر  مشاهِد البنامِج  ل  املشاهد. ]ينظر: املذيع وفن  تقديم البامج يف الراديو  -بقبحها أو بجامهلا-وتشغل   متوس  ق  ع 

، )دار الرشوق، جدة،   م([.1986والتلفزيون، د.كرم شلبي 
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ك هذا املجال  لغري وإن كان البد  من عمل املرأة يف اإلعالم املرئ ُ ي  لتكون التمثيلي اُت واقعي ة: فل ن رت 

بط الرشعي ة للباس املرأة، وعدم الزينة عىل الوجه والكف ني، واالقتصار عىل  ،(452)املسلامت مع إلزامهن  بالضوا

ى عادة -قبل البلوغ- وصغريات السن  ، (453)كبريات السن   ت ه  نات، مع فنتجن ب اجلميالت الفات (454) مم ن ال ُتش 

مراعاة أن تكون املشاهد قصرية، مع عدم الرتكيز يف التصوير عىل النساء، بل نعتمد عىل اللقطات الرسيعة 

رِة )آلة الت صوير( عىل غري املرأة  والبعيدة، وعدم تسليط اإلضاءة الشديدة التي ُتظ هر أدق  التفاصيل! ووضع املُصو 

ث  ت املثرية، وتتجن ب اخلضوع بالقول، أي باختصار: ينبغي االقتصار وجتن ب احلركا -ما أمكن ذلك-وهي تتحد 

ر بقدرها. ة إليه، فالِّضورة تقد   عىل ما تدعو احلاجة امللح 

د يف الضوابط هو أن  الرشيعة احتاطت يف أمر النساء كثرياً، وقد مر  معنا  ما محلني عىل هذا الرتجيح والتشد 

ا يأسف له املرء، واقع أكثر اإلعالم املرئي  الذي يتناىف يف معظم صوره ، ومم  (455)بعض األحكام املتعل قة بذلك

رة ن ة املطه  دهتا السُّ بط التي ذكرها القرآن الكريم، وأك  ، فواقع اإلعالم املرئي  مع مبادئ الرشع احلنيف، والضوا

ة   املعارص ها أ أفقد املرأ م  ر  ة أنوثتها، وخلع عنها لباس السرت واحلياء والعفاف، وح  مجل  صفة تت صف هبا املرأ

رة، و مة املطه  ، مثلها مثل الرجل متامًا، دون مراعاة للفروق، بل إن   أمسينااملكر  ة تعمل يف اإلعالم املرئي  نرى املرأ

ئزِ  كجسد  أكثُر وسائل اإلعالم تعامل معها تاملرأة تبتذل أكثر من الرجل، و ني ة تلب ي الشهوات، والغرا ، احليوا

                                                           
د رشيد رضا452) ل هذا املبحث، وكام ( كام نادى الشيخ حمم  يف لقاء خاص  اقرتح أستاُذنا الدكتور عامد الدين الرشيد، يف الفتوى التي نقلتها يف أو 

 معه.

 ( ألن  اهلل خف ف يف حق  القواعد من النساء:453)

چ     چڃ  ڃ  چ  چ  ڃٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ }قال تعاىل: 

اعِ [60]النور:  {ڇ  ڇ  ڇ   و  ق  ُل أ ك  . وال  ا ق و  ذ  امل  ِحيِض، ه  ِد و  ل  و  ِن ال  ن  ع  د  ق ع  ، و  ن  ِف ِمن  الس  ُّ ِن الت رص  ن  ع  د  يِت ق ع  ا ُز الل و  ُعج  . ق ال  ُد: ال 
ِ
ء ُعل ام  ث ِر ال 

: "إِن ام  ُخص   ا، قال القرطبي  ه 
ِ ب 
ا ِمن  كِ ِذُره  ت ق  ا ت س  ي ت ه  أ  ا ر  تِي إِذ  ُة: ِهي  ال  بِيع  ُأبِيح  ر  ، ف  اِل فِيِهن  ج  ، إذ ال يذهب لِلر  ن ُهن  ِف األ  ن ُفِس ع  ا لِك  اِلن رِص  ِعُد بِذ  ا و  ق  ال 

". ]تفسري القرطبي   ُن  ُت ِعِب هل  ِظ امل  فُّ ُة الت ح  ن ُهم  ُكل ف  ُأِزيل  ع  ، و  ِهن  ِ ري    ُيب ح  لِغ 
ا مل  ُن  م   [.12/309هل 

ن  يشتهي صغرية أو كبرية يف السن بغض  النظر، فبعض الناس يفتنهم ( فإن قيل: )لكل  ساقطة  ال454) ر م  م  ة به، وُيؤ  قطٌة(، قلنا: هذا نادر والنادر ال ِعب 

 الذكوُر املرد، وربام بعض الشواذ  يفتنهم الذكوُر، ولو كانوا كبار السن، فهل نأمر هؤالء باالحتجاب؟ أم نأمر الشاذ  بغض النظر؟!

وة والل مس، واألمر بغض  النظر، وحرمة السفر من غري حمرم، واألمر باحلجاب، وحرمة اخلضوع بالقول، وحرمة إظهار الزينة، ( كحرمة اخلل455)

 واخلروج متعط رة أمام الرجال األجانب.
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ة   اقة التي خيتبئون وراءها، كتحرير إعال وكامد  مي ة تروجيي ة، وال يتعاملون معها كروح وفكر، رغم العبارات الب 

 عارات التي خيدعون هبا بعض العقول.إىل آخر هذه الش   حقوقها..املناداة بو ،املرأة، ومساواهتا بالرجل

ج  م  »: قال النبي   ىل  الر  ِدي ِفت ن ًة أ رض   ع  ع  ُت ب  ك  ر   ا ت 
ِ
اء  .(456)«اِل ِمن  الن س 

* * * * * 

 

 اخلالصة والتوصيات 

ثامر هذه إن  وسائل اإلعالم من أعظم نعم اهلل يف العرص احلديث، لكن تكمن املشكلة يف كيفي ة است -1

 النعمة.

دُّ من أثقل البامج عىل  -2 ينبغي عىل اإلعالم اإلسالمي تنويع األساليب، فاألسلوب التلقيني  املبارش ُيع 

ِس املشاِهد، بينام التمثيل والدراما والبامج الوثائقي ة أقرهبا من نفسه.   ن ف 

عي ة لألحكام، حت ى ال يأخذ ا -3 بط الرش  بطه.جيب التأكيد عىل الضوا  لناس احلُكم  مطلقًا دون ضوا

 جيب عىل املسلمني امللتزمني اقتحام جمال الفن  عمومًا واإلعالم املرئي خصوصًا،  -4

ً عىل املفسدين.  حتى ال يبقى هذا املجال ِحكرا

عي جمرد التسلية - 5  ال يوجد إعالم حمايد فالغاية من التمثيل قصُد التأثري بإصالح  أو إفساد، وحتى من يد 

 كثرياً ما يؤث ر باإلفساد.

ا فتاوهيم عىل ما ُيعرض فيها يف أيامهم! ولو عاشوا أليامنا  -6 ه، بن و  موا التلفاز وغري  العلامء الذين حر 

 الختلف رأهُيم.

مني، جيد أن   اختلف العلامء يف حكم التمثيل :حكم التمثيل -7 ة املحر  ز، والتحريم، والقارئ ألدل  بني اجلوا

ئن التمثيل املحرمة وإىل موضوعاته املنترشة، أي م ينظرون إىل واقِع املمث لني، وإىل  أغلبهم ينظرون إىل قرا أهن 

ُتون  باحلرمة!  واقِع التمثيلي ات، فُيف 

                                                           
: }إِن  مِ 5096، الُبخاري   (456) اىل  لِِه ت ع  ق و  ِة و  أ  ِم امل  ر  ى ِمن  ُشؤ  ا ُيت ق  ]، ، كتاب النكاح، ب اب م  ا ل ُكم  ُدوًّ ِدُكم  ع  ال  أ و  اِجُكم  و  و   .7/8ن  أ ز 
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ار،  -بدعة، ج -كذب، ب -يل يف مخسة أدلة: وهي أن التمثيل: أيمكن إمجال أدلة حمرمي التمث -8 تشبُّه بالكف 

م. -ِغيبة، ـه -د  هلٌو حمر 

 التمثيل ليس كذبًا، ألن  املشاهد متواطٌئ مع املمث ل عىل أن  هذا كلُّه حماكاة وليس حقيقة. -9

، والتمثيُل عادٌة، ووسيلة العادات يف األصل ال تدخل يف البدع، إال  إذا كان فيها جانب تعب د -10 ي 

 نستخدمها يف الدعوة، وال يوجد عندنا متثيل ديني نتعب د به! ووسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية.

التشب ه بالكفار ال يكره يف كل  يشء، بل يف املذموم وفيام ُيقصد به التشب ه وفيام هو من خصائصهم، ويف  -11

 ىل التمثيل.أمورهم الدينية، وهذا ال ينطبق ع

ا التمثيل يف أصله ال يقصد به االنتقاص بل نقل احلال كام  -12 ه بذلك، أم  الِغي ب ة: تقليد غريه قاصدًا انتقاص 

ُر مساوهيم، للتحذير منهم، والت نفري عنهم. اق فيجوز ِذك  ار والُفس   هي، أما الكف 

ي إليه الل هو:إذا كان نفس الل هو مباحًا أي ليس امللهو  به حم :حكم اللهو -13 مًا، ينبغي احلكم بام يؤد   ر 

د االستمتاع. مباح:  وذلك إذا مل يورث فائدة، ومل يشغل عن واجب، بأن كان ملجر 

   : للرتفيه عن النفس واالستجامم، واالستعانة عىل أداء الواجبات، وكل  هلو مفيد ينبغي استحبابه.مستحب

ً فيها نظر، كام يدخل الوجوب عند توق ف واجب عليه، كالتدريب عىل أد واجب: وات اجلهاد، وتسميته هلوا

ن  يعول، حيث مل يعد اللهو  عىل اللهو حني يتعني  مصدراً ً للرزق وكان املرء ممن جيب عليه اإلنفاق عىل م 

والرتويح ظاهرة اجتامعية فقط! بل أضحى حرفة هامة يف املجتمع اإلنساين املعارص، كام جيب اللهو إذا تعني  

للعالج من مرض يؤدي للهالك أو يقارب املريض فيه من اهلالك، أو كان اللهو طريقًا وحيدًا لعدم لوقوع  طريقة

 باحلرام.

ع يف الل هو أكثر مم ا يقتضيه االستجامم مكروه ى إىل رضر، كتضييع األوقات فيام ال يفيد، كالتوسُّ : ما أد 

ويح.  والرت 

ى إىلحرام:  ته، أو أد  م أو الزمه حمر إن شغل عن واجب وفو  م، أو اشتمل عىل حمر    م كالبغضاء  حمر 

 والسب  والشتم، وكشف العورات، وتأخري الصلوات أو تضييعها، أو إفطار رمضان.
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فإن شغل الل هو عن الواجبات الديني ة أو الدنيوي ة، كالسعي إلعفاف النفس، أو لكسب نفقة من تلزمه 

مًا.  نفقتهم، عندها يصبح حرا

ي إليه وما يشتمل عليه.وتطبيق ذلك ع  ىل التمثيل يوجب كون التمثيل تعرتيه األحكام اخلمسة بحسب ما يؤد 

بط الل هو املباح:  -14  ضوا

بط تنطبق عىل مشاهدة التمثيل:  وهذه الضوا

ي إىل إضاعة واجب  ديني  أو دنيوي   -أ  .أال  يؤد 

ي إليه -ب م، وال يؤد   .أال  يصاحبه حمر 

 ث يستغرق أوقاتًا طويلة تضيع سدى دون فائدة. أال  نرسف فيه، بحي -ج

التمثيل من حيث األصل جائز لألدلة التالية: متثُّل املالئكة يف هيئة أشخاص، ورود املحاكاة عن  -15

، وعن النبي  
ِ
، وألن األصل يف األشياء اإلباحة، وللمصالح املرسلة، وقياسه ╚، والصحابِة ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء

صيص، واألمثال والتشبيهات، وكونه أوقع يف النفس وأثبت للمعلومة، وهو وعظ عىل استخدام األسلوب الق

 مؤث ر.

ي إليهالتمثيل  -16  :تعرتيه األحكام اخلمسة بحسب مضمونه وما يؤد 

:أو نرش الرذيلة،  إن كان هدفه اخلداع وفعل احلرام حرام:وهو األصل يف حكم التمثيل،  اإلباحة:  إن  مستحب 

ًا عن الفائدة  مكروه:ليم أوالرتفيه املباح، وإجياد البديل اإلسالمي  للرتويح، كان للدعوة والتع إن كان عري 

ف  فيه،  ِ : إذا توق ف عليه واجب ككشف تفاصيل جريمة كتمثيِل املجرِم اجلريمة  أمام السلطات الوجوبوُأرس 

ة.  املختص 

قعي ة املعي نة تواجهنا  -17 الثابت -املحيطة باحلدث  شكلة التفاصيلمعند متثيل األشخاص واحلوادث الوا

قع، وتدعو احلاجة لِذكرها لِّضورة البناء القصيص واحلبكة الدرامي ة، وعندها  -تارخيي اً  فيمكن أن ال تطابق الوا

بط التالية:  ينبغي مراعاة الضوا

ة. أوالً: ة إذا كان احلدث مهاًم ينبني عليه نتائج هام   أن يكون أصل احلدث ثابتًا، وبخاص 

د متثيله. ثانيًا:  أن يتناسب التثبُّت يف مصداقي ة التفاصيل مع احلادثة أو الشخص املرا
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ى. و  د فيه من األخبار، و بني ما يتساهل فيه، تبعًا للقائل ولطبيعة ما ُير  ق العلامء بني ما يتشد   فقد فر 

مة التمثيلي ة ويف اخلامتة عىل كون التفاص ثالثًا:  .ينبغي التنبيه يف مقد  ة  فق الواقع بدق   يل رب ام ال توا

مات: -18  حكم متثيل املحر 

 أوالً: ال جيوز متثيل ما يل: 

م. -أ م يف أثناء التمثيل بحيث ال يمكن تصويره دون الوقوع بنفس احلرا  ما فيه مبارشٌة للحرا

ء:  -ب  رام! تمي املمثل من مبارشة احل حت ى لو كان ذلك بِِحي ل  برصي ةمشاهد اجلنس واإلغرا

ء الرجل أو املرأة-كشف العورات -ج  وخضوع النساء بالقول. -سوا

 ثانيًا: ما سوى ذلك له ثالثة أحوال:

م هبيئة حمب بة للنفوس -أ دُّ دعوًة للمنكر.إذا كان متثيل احلرا  ، فيحرم متثيله، ألن ه ُيع 

، ملفاسد ر -ب ُرم   ح 
م دون إنكار  ونقد  ؤية متثيل احلرام، فيندرج من حيث إذا كان نقاًل لواقع الفعل املحر 

 النتيجُة تت الدعوة للمنكر.

م،  -ج ر عن احلرا  وذلك بنقده وببيان سوء عاقبته فنرجو أن يكون مستحب ًا.إذا كان بأسلوب ينف 

م -19  :اتضوابط متثيل املحر 

رة. -أ م بصورة منف   أن نعرض املحر 

ن املعصية يف الرتكيز عىل اخلري والطاعة، فاإلكثار من مشا -ب م هتو  هد املعصية وقصص اخليانة والرش  واحلرا

 قلب املشاهد.

ُر ذلك واحلديث -ج م وإن  كان ثابتًا يف القصص التارخيي ة يمكن ِذك  مات: فاملحر  التخفيف من مشاِهد املحر 

رها من مسافة بعيدة ويف ل قطات رسيعة، وال عنه استنكارًا دون تصويره، أما املعايص التي جيوز عرضها فنصو 

ر بقدرها. م، حت ى ال يتعلم من ال يعرف ذلك! فالِّضورة تقد  ِل املحر  ر تفاصيل الِفع   نصو 

عرض احللول املباحة والتي ندب هلا الرشع: عند طرح قضايا الناس ومشكالهتم ومهومهم، ومعاجلتها  -د

 وإجياد حلول هلا، وعدم ربط إزالة اهلموم باملعايص!
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املمثل من الرضا باملنكر: ومثله املشاِهُد فيجب إنكار املنكر قلبي ًا ولساني ًا، وبخاصة أمام صغار أن َيذر  -ـه

م يتعل مون.  السن  ألهن 

رها أصاًل؛ فينبغي إماتة  -و ىل عدم ِذك  مات النادرة: فإذا كانت املعصية غري مشتهرة؛ فاأل و  عدم ذكر املُحر 

ره، وإحياُء احلق  بِذك    ره.الباطل هب ج 

ار، مع اإلنكار  -20 حكُم متثيل الكفر يف التمثيلي ات التارخيي ة التفصيُل: فإن  مث له للوصف، وبيان ضالل الكف 

ا لو مث له  وجب، ورب ام استُحب  ، ولو مث له مع بيان قبحه، أو الرد  عليه جازله  لو تعني  التمثيُل طريقًة لإلقناع، أم 

ا لو نقله دون تأييد وال إنكار كفرأو الرتويج له ونرشه بني الناس  عىل وجه االستحسان والرضا ُرم  ، أم  ، ح 

 لوجوب اإلنكار بالقلب.

ة ألفاظ الكفر، حت ى ال تروج  -21 د يف التمثيليات املعارصة بعدم جواز متثيل الكفر، وبخاص  ينبغي التشد 

ع هبا املمث لون، فيصبح الكفر ديدنًا هلم  .وتنترش، ولكيال يتوس 

 ضوابط متثيل الكفر: -22

األفضل نسبة القول إىل قائله معي نًا أو مبهاًم وال ينشئه املمث ُل إنشاًء، كـ )قال فالن كذا..(، أو )قام  -أ

اربكذا..(.  الكف 

ار. -ب نُخف ف من متثيل ضالالت الكف   أن نقترص عىل قدر احلاجة، ول 

ً له -ج  ال جيوز االندماج يف دور الكفر.فبقلبه،  أن يكون املمثل كارهًا هلذا القول، منكرا

 ترتتب مفسدة عىل نقله، مثل أن يكون القوُل الكفريُّ مغمورًا، ويف نقله إشهاٌر له.أال   -د

ه ويبني  ضالله،  -ـه  فإذا مل ينقل معه ما يدحضه فرب ام افتتن به الناس.أن ينقل معه ما يرد 

 فال جيوز التسل  واللهو بالكفر! فقط،  أن يقترص متثيل الكفر عىل جملس التمثيل -و

 ال جيوز متثيل الغيبي ات وال جيوز متثيل زوجات األنبياء )املؤمنات( وبناهتم. -23

ح ╚: حكم متثيل الصحابة  -24 لني ترج  ِض أدلِة حمرمي متثيل الصحابة واملبيحني واملفص  ر  بعد ع 

بط الرشعي ة، جواز متثيل الصحابة كل هم، وبناًء عليه: جيب النظر إ ىل العمل، فإذا تم  جتسيد الصحايب  وفق الضوا
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، وإن تعني  العمل التمثيل  طريقًة للذب  عن الصحابة يندب، ورب ام يباحوبشكل متقن دون تزوير أو إساءة، فإن ه 

ا إذا مل يكن متقنًا ُيفرضفقد  بط الرشعي ة أو أساء إليهم فإن  فيُكره، أ م   .َيرمه ، وإن مل يلتزم بالضوا

ب وُيقتل بسبب بعض الفتاوى  -25 ة َُي ج  جيب األخذ بالفتاوى املجيزة لتمثيل الصحابة ألن تاريخ األم 

ة استثامر الفن  يف خدمة قضايا  ت عىل األم  ، وهو ما فو  م جتسيد أدوار الصحابة بشكل هنائي  دة، التي تر  املتشد 

لت لغة العامل إىل لغة برصي   ة، بعد أن تو   ة تؤث ر أكثر من أي  يشء آخر.األم 

بط الرشعي ة التالية عند  -26  :╚ متثيل الصحابةينبغي مراعاة الضوا

البعد عن جوانب الفتن التي تتمل اختالف وجهات النظر، حت ى ال نيسء إليهم من قبل املشاهدين الذين  -أ

 قد يسيئون الظن  هبم، أو ال َيسنون ف هم  ما أسفر عنه اجتهادهم.

ُقل ُه الصحابة ال -ب د يف السيناريو ما مل يفعله أو ي  م الصدق والتثب ت، وأال  يزا تكون هناك هيئة ، وأن  تزا

 رقابي ة من علامء التاريخ اإلسالمي  الثقات.

ة مع أزواجهن  يتبادلون كلامت  -ج جات متزي نات، أو يف جلسات خاص  حرمة تصوير نساء الصحابة متب 

 الغزل! 

 مث ل حممود السمعة، ال يؤخذ عليه ما يقدح يف عدالته، وال يشرتط إسالم املمث ل.أن يكون امل -د

صة بكل  املجاالت التي َيتاجها العمل، وعىل جِل ان الرقابة  -ـه ق ب  العمُل من ِقب ل هيئة علمي ة متخص  أن ُيرا

 هائية.بعد مشاهدته يف الصورة النأن ترافق العمل يف كل مراحل إنتاجه، وتصدر  فتواهم 

ُمهم يف  -27 ج  اشدين: األفضل عدم ظهورهم خلصوصي تهم، وألن  ظهورهم سُيح  متثيل اخللفاء األربعة الر 

خيال املشاهد، ويمكن االستعاضة عن ذلك بظهور أصوات اخللفاء الراشدين من خلف ظهورهم بحيث ال 

 أبيض  مكان  وجوِههم، ولو ظهروا فال حر
ق ِة.تظهر وجوُههم؛ أو وضُع لون  ي والد  ، لكن  مع احلذِر والتحر   ج 

م هو اخلضوع بالصوت، وهو ترقيق الكالم إذا خاطبن  -28 الراجح أن صوت املرأة ليس عورة لكن املحر 

ي للفتنة.  الرجال، املؤد 

ل املرأة وعدم  -اخللوة باألجنبي ة، أو النظر إليها بشهوة، ب -َيرم االختالط إذا كان فيه: أ  -29 تبذُّ

 إذا حدث عبث وهلو ومالمسة لألبدان. -حتشامها، جا
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ا كانت  -30 اخللوة باملرأة األجنبية يف ظاهرها ال حمظور فيها، وال يلزم منها الوقوع يف الفاحشة، لكن ها مل 

مها الرشع.  ذريعة إليها غالبًا، حر 

 َيرم عىل املرأة أن تسافر بمفردها، وال بد  من وجود حمرم، أو زوج معها. -31

النظرة البيئة، إىل غري عورة الرجل أو املرأة حالٌل، ما مل تت خذ صفة التكرار والتحديق، الذي يصحبه  -32

ذ وخوُف الفتنة  . غالبًا التلذ 

ك ال جيوز عمل الن ساء كمذيعات، أما الت مثيل  -33 ُ ن رت  إن كان البد  من ظهورهن لتكون التمثيلي اُت واقعي ة: فل 

بط الرشعي ة، واالقتصار عىل كبريات السن  هذا املجال  لغري  - وصغريات السن  ، املسلامت، مع إلزامهن  بالضوا

ى عادة. -قبل البلوغ ت ه   مم ن ال ُتش 

ينبغي منع إظهار النساء اجلميالت الفاتنات عىل وسائل اإلعالم، وعند ظهور غريهن ينبغي مراعاة أن  -34

 التصوير عىل النساء، بل نعتمد عىل اللقطات الرسيعة والبعيدة، وعدم تكون املشاِهُد قصريًة، مع عدم الرتكيز يف

ة  ة أثناء حديث املرأ  -ما أمكن ذلك-تسليط اإلضاءة الشديدة التي ُتظ هر أدق  التفاصيل! وتصوير غري املرأ

ه احلاجة وجتن ب احلركات املثرية، وتتجن ب اخلضوع بالقول، أي باختصار: ينبغي االقتصار عىل ما تدعو إلي

ر بقدرها. ة، فالِّضورة تقد   امللح 

 

ي ِه ُأنِيُب ]وأخرياً:  إِل  ل ُت و  ك  و  ي ِه ت  ل   ع 
ِ
ِفيِقي إاِل  بِاّلل  و  ا ت  م  ُت و  ت ط ع  ا اس  ح  م  ال  ص  ِ  [88]هود:  }إِن  ُأِريُد إاِل  اإل 

 

*  *  *  *  * 
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