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انحًذ هلل ٔكفى  

وصم انههى وسهى عهى انًصطفى 

انرًثيم ٔأحكايّ في انششيعح 

 اإلسالييح

مقدمة من 

فلاير عامر سلٌمان شواورة  

بكالورٌوس تربٌة إسبلمٌة من جامعة القدس المفتوحة  

: المشرؾ 

الدكتور محمد مطلق عساؾ 

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستٌر 

فً الدراسات اإلسبلمٌة المعاصرة  

م 2005أٌلول 
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برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة  

كلية اآلداب  

عمادة الدراسات العليا  

جامعة القدس  

 انرًثيم ٔأحكايّ في انششيعح اإلسالييح

فلاير عامر شواورة  : اسم الطالبة 

 20120311: الرقم الجامعً 

الدكتور محمد مطلق عساؾ :المشرؾ 

, هـ 1/1427/ 5الموافق  .م 2006 / 2 / 4: نوقشت هذه الرسالة وأُجٌزت بتارٌخ 

: من لجنة المناقشة المدرجة أسماإهم وتواقٌعهم 

 :-------الدكتور محمد مطلق عساؾ              ربٌس لجنة المناقشة                       التوقٌع  .1

 :-------الدكتور شفٌق عٌاش                       ممتحناً داخلٌاً                          التوقٌع  .2

 :-------الدكتور جمال الكٌبلنً                   ممتحناً خارجٌاً                          التوقٌع  .3

 

 

 القدس –جامعة القدس 

م 2005/2006
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اإلْذاء  

: أُهدي هذا العمل المتواضع

زٌن *  ٌْ ن العز ٌْ ن أعطٌا ولم ٌبخبل : إلى الوالد ٌْ ن من رموز العطاء من , الذ ٌْ فكانا رمز

أحسن هللا , ؼٌر مجاملة وال إطراء ؛ بل هً حقٌقة ٌستحقان بها المدح والثناء 

. عاقبتهما فً هذه الدنٌا وٌوم اللقاء 

ه ووالدّي باراً   :محمد إلى فلذة كبدي ، ونور فإادي ، إلى ابنً*  ٌْ جعله هللا لوالد

, وبمكارم اإلسبلم متخلقاً , وللحق نصٌراً ، ولئلسبلم داعٌاً ، ولببلده حامٌاً , مطٌعاً 

حٌنها سٌرى أهل الخٌر , وردع باطل جفاه , ولنصرة حق رآه , فبل ٌؽضب إال هلل 

. تقؾ لحماه 

ٌَّنهم هللا بزٌنة اإلٌمان : إلى إخوانً وأخواتً جمٌعاً *  وجعلهم من الهداة المهتدٌن , ز

. حملة هذا الدٌن بإخبلص ومن ؼٌر تقصٌر 

وإلى كل من همه أمر المسلمٌن من الدعاة , إلى اإلخوة واألخوات فً هللا * 

.  جعل هللا القرآن ربٌع قـلـوبهم  ,والمرابطٌن جمٌعاً دون استثناء

وثبتهم على , إلى التاببٌن والتاببات من الممثلٌن والممثبلت أنار هللا لهم الطرٌق * 

. وجعل توبتهم عبرة لمن هم فً الركب سابرون , الدٌن 
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تياٌ 

   أُقر أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنٌل درجة الماجستٌر وأنها من 

وأن هذه الرسالة أو أي جزء , أبحاثً الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حٌثما ورد 

. منها لم ٌقدم لنٌل أٌة درجة علٌا ألي جامعة أو معهد 

___________ :انرٕقيع 

. فشيال عايش سهيًاٌ شٕأسج : االسى 

. م 20/9/2005: التارٌخ 
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شكش ٔعشفاٌ  

,    أتوجه بجزٌل الشكر والعرفان إلى جامعة القدس بكل هٌباتها التعلٌمٌة واإلدارٌة 

ٌّمة فً إخراج هذه الرسالة  جعلهم , وإلى األساتذة األفاضل الذٌن كانت لهم بصمات ق

وهذا , ونفع هللا بهم العباد والببلد , هللا مفاتٌحاً للخٌر وأجرى الخٌر على أٌدٌهم 

: شكري وهو شكر المقصرة إلى كل من

الدكتور محمد مطلق عساؾ على إشرافه على هذه الرسالة وتوجٌهاته = = 1

ٌّمة  . المتواصلة ونصابحه الق

. لجنة المناقشة على تكرمهم بمناقشة هذه الرسالة = = 2

تدرٌسه الدكتور حسام الدٌن عفانة الذي اقترح هذا الموضوع للبحث أثناء  = = 3

. ؛ فكان لترجٌحاته الفقهٌة وتوصٌاته النفع الكبٌر " اإلسبلم والفنون"لمساق 

أساتذة برنامج الدراسات اإلسبلمٌة المعاصرة دون استثناء الذٌن استفدت من علمهم  = = 4

.  خبلل المساقات المقررة 

األُستاذ ؼسان هرماس الذي حفزنً على إكمال الدراسات العلٌا خبلل مرحلة = = 5 

فهو األستاذ والمربً الذي أُكن له االحترام , وعلى نصحه المتواصل  , سالبكالورٌو

. والتقدٌر 

: كما أتوجه بجزٌل الشكر والعرفان إلى كل من 

ومكتبة جامعة بٌت لحم , المسإولٌن فً المكتبات وخاصة مكتبة جامعة القدس = = 1

. ومكتبة مركز األمل النسوي , 

اإلخوة واألخوات الذٌن أعانونً بمساهمتهم فً توفٌر الكتب سواء من داخل = = 2

. و المملكة العربٌة السعودٌة , فلسطٌن أم من المملكة األردنٌة الهاشمٌة 

جزاهم هللا جمٌعاً خٌر الجزاء  
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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا ,     إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه

وأشهد أن ال إله إال , ومن ٌضلل فلن تجد له ولٌاً مرشداً , من ٌهده هللا فبل مضل له , 

: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد , هللا وحده ال شرٌك له 

    فإن موضوع التمثٌل من أهم القضاٌا العصرٌة ، حٌث تم طرحه خبلل دراسة 

وقد استحوذنً , -جزاه هللا خٌراً –مع الدكتور حسام الدٌن عفانة " اإلسبلم والفنون"مساق

 ,"التمثٌل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسالمٌة"االهتمام بطرحه كرسالة ماجستٌر بعنوان 

.  سابلة المولى أن ٌنتفع به خلق كثٌر وٌخدم اإلسبلم والمسلمٌن 

: ومن أسباب اختٌار الموضوع 

ن بالنسبة لً فً البحث: أوالً  ٌْ ن مهم ٌْ  :إن التمثٌل موضوع فقهً معاصر ، اشتمل على جانب

رؼبتً فً دراسة المواضٌع الفقهٌة وخاصة الدراسة المقارنة ، لما أجد من متعة فً  * 

دون التعصب لرأي أو مذهب ، امتثاالً لقول الرسول " الفقه المقارن"البحث فً هذا العلم 

"ٖٓ ٣ٍو هللا ذٚ ن٤ٍجً ٣لوٜٚ ك٢ جُى٣ٖ:"الكرٌم 
1

،سابلة المولى أن ٌهدٌنً سواء السبٌل 

ٌُبتؽى به وجه هللا  . وأن أقدم علماً نافعاً 

". دراسات إسبلمٌة معاصرة "إنه موضوع معاصر ٌدخل فً مٌدان دراستً برنامج* 

اعتزال هذا الفن من قبل العدٌد من الممثلٌن والممثبلت فً أواخر القرن العشرٌن : ثانٌاً 

ومن ُمعلن , فمن ُمدٍع أن االعتزال كان ألسباب شخصٌة, أثار موجة من التساإالت 

. التوبة إلى هللا من هذا العمل 

ظهور نساء كاسٌات عارٌات كن سبباً فً ؼزو فكري سرٌع وخطٌر على المرأة : ثالثاً 

وما نراه فً األسواق والجامعات , المسلمة فً بٌتها ، ٌحملن األفكار والمظاهر الؽربٌة 

                                                 
1
ؼ )(1037): ذٍهْ , ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ جُٔٓأُس , ًطحخ جًُُحز ,  فؾ١ؼ ِغٍُ ثؾشػ إٌٛٚٞ,  (ٛـ261)ش, ِْٓٓ ذٖ جُكؿحؼ   ,ا١ٌٕغبثٛسٞ 

 . 1998ّ-ٛـ1419, وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش , ٚىه٢ ٓكٔى ؾ٤َٔ جُؼطحٌ : ٞر١ ٝضٞغ٤ن  (,108: ٘ / 7: 
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فكانت , إال نبذة من هذا الخطر الداهم وتلك األفكار المسمومة التً باتت تسمى حضارة 

نما كان موقعها , الكتابة فً هذا البحث لحرصً الشدٌد على عفة كل مسلمة  ٌَ . أ

تهم كثٌر من الناس المسلمٌن فً هذا العصر بالتخلؾ والرجعٌة وعدم مواكبة : رابعاً  ٌَ

عدم مشاركتهم البارزة فً التمثٌل : وٌستدلون على ذلك بؤمور كثٌرة منها , التطورات 

. ، فكانت هذه الرسالة لبٌان طبٌعة التمثٌل أوالً ، ثم نشؤته ، ثم بٌان حكمه الشرعً 

: كانت  الدراسات السابقة عبارة عن أبحاث جزبٌة منها :  أهم الدراسات السابقة 

 .تؤلٌؾ عبد السبلم برجس  , إٌقاؾ النبٌل على حكم التمثٌل  .1

 .ألحمد مصطفى القضاة , الشرٌعة اإلسبلمٌة والفنون  .2

 .صالح بن أحمد الؽزالً  , الشرٌعة اإلسبلمٌةحكم ممارسة الفن فً  .3

" اإلسبلم والفنون"   وكان من أهم المراجع التً تم االعتماد علٌها فً دراسة مساق

، وهو عبارة عن " أحمد مصطفى القضاة" لـ" الشرٌعة اإلسبلمٌة والفنون"كتاب بعنوان

, الؽناء , التصوٌر : "رسالة ماجستٌر ، وكانت الرسالة تشتمل على المواضٌع التالٌة 

وقد تم بحث موضوع التصوٌر بصورة موسعة كرسالة , " والتمثٌل , الموسٌقى 

, " محمد علً واصل"لـ, " أحكام التصوٌر فً الفقه اإلسبلمً"ماجستٌر بعنوان 

" الوافً فً حكم الؽناء والموسٌقى فً اإلسبلم"وموضوعً الؽناء والموسٌقى بعنوان 

أو , أما موضوع التمثٌل فقد تم طرحه كؤبحاث ال تفً بالؽرض , " وبام عدنان وتد"لـ

ولم ٌكن فٌها بحث كامل ٌشمل جوانب , عناوٌن جزبٌة ضمن كتب الفن اإلسبلمً 

. التمثٌل 

تم استخدام المنهج االستقرابً ، فبعد التجمٌع والتتبع لمادة البحث من المصادر : المنهج 

تم , وتجمٌع فتاوى العلماء من الكتب وشبكة اإلنترنت , والمراجع اإلسبلمٌة واألدبٌة

وتم , ثم اعتماد الرأي الراجح فً المسؤلة  , طرح أدلة المبٌحٌن والمحرمٌن ومناقشتها 

  :والرموز اآلتٌة , تنسٌق ُمعٌن للرسالة استخدام 

اتباع تنسٌق موحد فً جمٌع الفصول بحٌث تكون اآلٌات القرآنٌة بالخط : الخطوط  .1

. واألحادٌث بالخط الثلثً وهكذا , النسخً 
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ن , عند النقل الحرفً لعبارات المإلؾ  .2 ٌْ وفً الهامش ٌذكر التوثٌق بدون , ٌتم وضعها فً قوس

 .إضافات على الكتاب 

ٌتم وضعها فً قوسٌن مع إضافة , عند النقل الحرفً لعبارات المإلؾ ولكن باختصار جزء منها  .3

 .فً الهامش بعد التوثٌق " بتصرؾ"كلمة 

اسم : مرتبة كالتالً عند ذكرها ألول مرة , توثٌق المصادر والمراجع بالخط الرومانً  .4

وٌلٌه , "بخط ؼامق"عنوان الكتاب, -إن كان متوفٌاً -وسنة وفاته, اسم المإلؾ ,"بخط ؼامق"الشهرة

, مكان النشر , دار النشر , - إن وجد-اسم المحقق , ثم رقم الصفحة , - إن وجدا-الرقم والجزء 

أي بدون  , (ت.د)وإال ٌوضع الرمز , -  إن ذكرت-سنة النشر بالتقوٌم الهجري ثم التقوٌم المٌبلدي

 .تارٌخ 

وبعد , مع ذكر الشخصٌة بخط ؼامق , ترجمة ألؼلب األعبلم التً وردت فً الرسالة  .5

 . "أظش رشعّزٗ (*)": الترجمة ٌذكر اسم المصدر وٌرمز للترجمة بالرمز

, عند عزو األحادٌث من كتب الحدٌث تم توثٌق اسم الكتاب الذي ٌندرج تحته الحدٌث  .6

 .  ثم رقم الصفحة, - إن وجد-ثم الجزء , وٌلٌه رقم الحدٌث , ثم اسم الباب

ثم ذكر المرجع الذي , إن لم ٌكن موجوداً فً أحد كتب الصحاح , الحكم على الحدٌث .7

 .حكم على الحدٌث

 .فً الحواشً السفلٌة عند ورود أكثر من مرجع"//" وضع اإلشارة  .8

وكان على ,     وبعد البحث كان مخطط الرسالة التً رأٌت أن ٌكون ترتٌبها فناً أدبٌاً 

:  النحو اآلتً 

:   طثيعح فٍ انرًثيم َٔشأذّ : انفصم األٔل 

.  تعرٌؾ التمثٌل : المبحث األول 

. عناصر التمثٌل : المبحث الثانً 

. أنواع التمثٌل :المبحث الثالث 

. نشؤة التمثٌل : المبحث الرابع 

: انحكى انششعي في انرًثيم نزاذّ : انفصم انثاَي  

أقوال العلماء وأدلتهم فً مسؤلة التمثٌل لذاته :المبحث األول

. مناقشة أقوال العلماء وأدلتهم فً مسؤلة التمثٌل لذاته : المبحث  الثانً 

انحكى انششعي نهرًثيم انًقرشٌ تغيشِ : انفصم انثانث 

 :
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. أحكام األفعال المصاحبة للتمثٌل: المبحث األول 

. الحكم الشرعً للرسوم المتحركة : المبحث الثانً 

. حكم تصوٌر األعمال التمثٌلٌة: المبحث الثالث  

. حكم التمثٌل الؽنابً والموسٌقً: المبحث الرابع 

.   الخاتمة وٌلٌها المسارد

فإن أصبت فمن هللا ,  هذا ما حبانً هللا به من عمل فً هذه الرسالة :وأخٌراً      

 ًّ فلم تقع منً زلة عن عمد , وإن أخطؤت فؤطلب المؽفرة من خالق الخلق , وفضله عل

ٌّت الموضوع حقه , وقصد  لكونه موضوعاً ٌمس , وأسؤل هللا تعالى أن أكون قد وف

وأن ٌرُزقنا الحكمة التً , وأسؤله تعالى أن ٌهدٌنا جمٌعاً سواء السبٌل , المجتمع بؤسره 

ورضً , وصل اللهم وسلم وبارك على خٌر الخلق , من أُوتٌها فقد أوتً خٌراً كثٌراً 

وآخر دعوانا أن الحمد , وحشرنا فً زمرتهم ٌوم الدٌن , هللا عن آله وصحبه أجمعٌن 

. هلل رب العالمٌن 

 

فلاير عامر شواورة    : الباحثة         
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 انًهخص 

:مشكلة الدراسة   

وأصبحت ,    إن موضوع التمثٌل من المواضٌع المعاصرة ، وقد شغل شاشات التلفاز كثٌراً 

المسلسالت واألفالم المعروضة والرسوم المتحركة جزءاً ٌشغل وقت كثٌر من حٌاة أبناء األمة 

ٌُجدي , خاصة أن الوقت هو حٌاة المسلم , اإلسالمٌة  .فعلى المسلم أن ٌصرف وقته فٌما   

: الهدؾ من الدراسة   

.   بٌان الحكم الشرعً للتمثٌل بعد إعطاء تصور عن طبٌعته ونشأته   

:منهجٌة الدراسة   

   تم استخدام اإلسلوب االستقرائً فً تجمٌع المادة ، وتم تناول موضوع التمثٌل من كافة 

، وجاء فً "التمثٌل وأحكامه فً الشرٌعة اإلسالمٌة"جوانبه الفكرٌة والشرعٌة ، وكان بعنوان 

: ثالثة فصول ومقدمة وخاتمة  

وهو فً الفصل األول وقد تم بٌان طبٌعة هذا الفن ، حٌث اشتمل على : الجانب الفكري : أوالً 

تعرٌف التمثٌل لغًة واصطالحاً ، وبٌان األسماء التً أطلقت على التمثٌل ، وبٌان عناصر التمثٌل 

، وذلك لتوضٌح المرتكزات التً ٌدور علٌها التمثٌل ، فعلى سبٌل المثال عند عرض فٌلم دٌنً 

ٌُعد الموضوع من أهم العناصر، ولكن حتى ٌصل للمشاهد  أو تارٌخً ٌستند إلى قصة واقعٌة 

ٌجب تحوٌره بعنصري الحبكة والتشوٌق، حتى لو أدى إلى تغٌٌر فً حقائق مهمة فً الموضوع 

؛ كل ذلك لٌتالءم مع عناصر التمثٌل ، وهذا أدهى وأمّر من األفالم التً تستند إلى قصص خٌالٌة 

، ثم بٌان ألنواع التمثٌل ونشأته  عبر العصور ، التً حاول الكثٌرون إثبات وجود تمثٌل لدى 

المسلمٌن حتى ال نتهم بالرجعٌة والتخلف ، وكأنه تطور علٌنا االعتزاز به ، على اعتبار أن 

.التمثٌل من مقومات التطور والحضارة الحدٌثة   

:وتم تقسٌمه إلى قسمٌن : الجانب الفقهً : ثانٌاً   

الحكم الشرعً فً التمثٌل لذاته ، وتم تناول أدلة المحرمٌن والمبٌحٌن ثم مناقشتها ، : األول 

ولقد استند المبٌحون فً األدلة على المعنى اللغوي وضرب األمثال فً القرآن ، وقصص فً 
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السٌرة النبوٌة ، أما المحرمون فكانت أدلتهم فٌها تشدٌد كبٌر وتكرار عند الباحثٌن فً هذا 

من ، و"  التنكٌل أو التقتٌل لمن أباح التمثٌل"الموضوع ، حتى إن أحد المحرمٌن سمى كتابه 

، فهو قد أجاز التنكٌل والقتل الذي حرمه هللا " التنكٌل والتشوٌه"معانً التمثٌل اللغوٌة 

بنصوص شرعٌة ، وحّرم التمثٌل الفنً وهو موضوع معاصر ، ولقد بالغ فً األدلة حتى وصلت 

.إلى ثمانٌٍة وأربعٌن دلٌالً أغلبها فٌه تكرار   

الحكم الشرعً للتمثٌل المقترن بغٌره لوجود أفعال مصاحبة للتمثٌل من تمثٌل : الثانً 

وما ٌجوز للمشاهد , لشخصٌات ُتنزه عن أن ُتمّثل ، وكذلك موضوع مشاركة المرأة فً التمثٌل 

مشاهدته من التمثٌل ، والرسوم والدمى المتحركة التً تم إلحاق حكمها بحكم الرسم الٌدوي ، 

وعرضها على الشاشة بحكم التصوٌر اآللً الذي تم بحثه أٌضاً لكون األعمال التمثٌلٌة ٌتم 

تصوٌرها آلٌاً  ، وحكم التمثٌل الغنائً والموسٌقً قٌاساً على حكم الغناء والموسٌقى ولكونه 

.أٌضاً عنصر من عناصر التمثٌل   

 : أهم النتائج التً تم التوصل إلٌها فً هذا البحث

محاكاة قصة سواء كانت حقٌقٌة أو خٌالٌة على خشبة المسرح :" إن التمثٌل هو عبارة عن:  أوالً 

". أو فً استودٌوهات التصوٌر بواسطة الممثلٌن

.إن التمثٌل المتحلل اإلباحً هو محل اتفاق بٌن الفقهاء على حرمته : ثانٌاً   

.إن التمثٌل ٌباح لذاته أي لكونه مجرد تمثٌل : ثالثاً   

.ٌخضع التمثٌل المقترن بغٌره بعدة ضوابط وشروط إلباحته من قبل الممثل والمشاهد : رابعاً   

 وفً نهاٌة الرسالة أود التنوٌه إلى أننً عند مناقشة األدلة وترجٌحها لم أتحزب 

.لرأي ولكن رجحت ما رأٌت أن فٌه رضا هللا وسألت هللا الهدى والسداد   
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 Summary 

 Studying problem :  

     Acting is one of the temporary subjects which engaged 

TVs. to a great extinct . The serries , films and movies became 

an important part of the life of Islamic people , especially we 

know that the time is the life of muslim , and therefore every 

muslim has to spend his time usefully. 

The aim of the study : 

     The knowledge of legal judgment for performance after 

giving an imaginary of its nature and start . 

 The syllabus of study :   

   The style of conclusion was used to collect the material , I 

handled acting from all its thoughtfull and legal sides .The 

subject was entitle "Acting and Islamic Veiw to it " which is 

   consisted of three chapters . 

    The mental side , which is in the first chapter , I clarified 

the nature of this art , it contained the definition of acting 

according to langauge and terms & showing the names given 

to acting . Then the elements of acting to illustrate the bases 

on which acting depends . For instance when showing a 

religious or historical film it depends on a real story in which 

the topic is the most important of its elements , but in order to 

reach to the spectators it must include the two elements of 

plotting the novel and attraction even if it leads to the change 

of importnt facts in the subject , all this to be suitable for the 

elements of acting , and this more worse than the films based 

on imaginative novels , then the sorts of acting , and the 

foundation of acting through ages , which many tried to prove 
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that acting is adpoted by muslims in order not to be accused 

by backword and reactionary , as if it,s a development that we 

have to be proud of , as acting is consiered one of the 

essentials of development and modern civilization . 

     The legal side , which is about two subjects: 

1= =The legal judgment of acting itself , and the evidences of 

those who forbade acting and those allowed it were handled 

and discussed . Those who allowed acting refered in their 

evidences to the linguistic meaning and giving examples from 

the Holy Quran,  and stories from prophet,s life .But the 

evidences of those who forbid acting are much more strict and 

there,s repetition by the researchers in this topic , even that  

one of those forbiders called his book " Killing For Who 

Allowed Acting ". One of the linguistic meanings of acting is " 

Repelling And Deforming " as he allowed repelling and 

killing which God forbade in legal. verses , and forbade 

artistic acting which is a contempory subject He exaggerated 

in giving evidences till they reached forty eight evidences most 

of them is repetition . 

  2= =  The legal judgment of acting , because acting is usually 

accompanied by actions of characters who are not allowed of 

being acted , as well as the woman,s participation in acting , 

and what the spectators can see , besides the drawings and 

moving toys are also considered the same as manual drawing , 

and presenting them on the screen in the automatic style that 

was also discussed due to that preformance actions are 

pictured automaticall                                                                                       

According to singing and music , they have two sides :  

The first side is one of presentation elements .     

The second side is a kind of concerts . Therefore its legal 

judgment has to be clarified . 

The most important results of this study are : 
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FIRST : Performance is acting a story whether it,s real or 

imaginative in studio or on theatre . 

SECOND : The impolite performance is forbidden by 

agreement of all religious leaders . 

THIRD : It,s not is forbidden in their opinion because it,s just 

acting . 

FORTH :The performance that is related to other 

performance is  controlled by many regulations to be allowed 

by the actors and those who watch it . 

At the end of the essay I,d like to say that when I discussed the 

evidences and approving them I didn,t side to an opinion , but 

I approved what I thought it,s accepted to God and asking 

God to guide me the right way .    
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:   الفصل األول 

                       طبٌعة فن التمثٌل ونشؤته 

:  وٌتكون من أربعة مباحث

. تعرٌؾ التمثٌل : المبحث األول 
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. أنواع التمثٌل : المبحث الثالث 

. نشؤة التمثٌل : المبحث الرابع 
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انفصم األٔل  

طثيعح فٍ انرًثيم َٔشأذّ  

   ٌتناول هذا الفصل فً مبحثه األول تعرٌؾ التمثٌل ، واألسماء التً اشتهر بها قدٌماً وحدٌثاً ، 

كما ٌتناول فً مبحثه الثانً العناصر التً ٌتكون منها التمثٌل ، وهً عناصره األدبٌة ، وؼٌر 

من الناحٌة العاطفٌة ، ومن الناحٌة " أنواع التمثٌل"األدبٌة، أما المبحث الثالث فٌتم فٌه توضٌح

. من حٌث وسٌلة األداء الواقعٌة والتعبٌرٌة ، ثم 

   أما المبحث الرابع فسٌتم فٌه تناول مناقشة نشؤة فن التمثٌل فً التارٌخ اإلسبلمً ، ومعرفة 

تارٌخ خٌال الظل الذي تم االستدالل به عند البعض على جواز التمثٌل ، وهذه المباحث تعطً 

، فكان ال بد من هذا " الحكُم على الشًء فرٌع من تصوِره"تصوراً عن طبٌعة هذا الفن ؛ ألن 

التوضٌح قبل االستدالل باألدلة الشرعٌة فً الجانب الفقهً ، خاصة وأن المستدلٌن باألدلة استندوا 

:  إلى هذه األمور ، ولذلك كان تقسٌم هذا الفصل على النحو اآلتً

: تعرٌؾ التمثٌل : المبحث األول 

.  التمثٌل  فً اللؽة تعرٌؾ:  األول المطلب

. اصطبلح العصر   فًالتمثٌل:  الثانً المطلب

. أسماء التمثٌل :  الثالثالمطلب

: عناصر التمثٌل  : المبحث الثانً 

. األدبٌة   عناصر التمثٌل: األول المطلب

 .عناصر التمثٌل ؼٌر األدبٌة :   الثانً المطلب

: أنواع التمثٌل : المبحث الثالث 

.  التمثٌل من الناحٌة العاطفٌة : األول المطلب

.  التمثٌل من الناحٌة الواقعٌة والتعبٌرٌة :المطلب الثانً 

. من حٌث وسٌلة األداء  التمثٌل :المطلب الثالث 

: نشؤة التمثٌل  : المبحث الرابع 

. نشؤة التمثٌل قبل اإلسبلم :المطلب األول 

. نشؤة التمثٌل فً صدر اإلسبلم :المطلب الثانً 

 .التمثٌـل فً العصر الحدٌث : المطلب الثالث 
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 المبحث األول

تعرٌؾ فن التمثٌل  

   عند البحث عن معنى التمثٌل تبٌن أنه ٌشتمل على أكثر من ُمرادؾ فً كتب اللؽة ، وكتب الفن 

والمسرح ، والكتب اإلسبلمٌة التً بحثت فً هذا الموضوع ، كما أن التمثٌل اشتمل على أكثر من 

: ُمسمى ، فكان تقسٌم هذا المبحث إلى ثبلثة مطالب 

  انتًثٍم  فً انهغح   تعرٌف:  األول انًطهة

، ولقد اتخذ عدة مرادفات فً اللؽة العربٌة "ِمْثل"أصله من الفعل الثبلثً " تمثٌل"إن مصطلح     

وفً أكثر من مجال فً الحدٌث ، واألثر ، والفقه ، وؼٌرها من العلوم ، وهذه المرادفات ٌشترك 

معظمها وتتداخل فً تعرٌفات أصحاب المعاجم، فؤحدهم ٌعطً األولوٌة للشبٌه ، وثاٍن ٌعطٌها 

. والتشوٌه   أي التنكٌل بخلق هللاللتسوٌة ، وثالث للتمثٌل

، بمعنى الشبٌه والنظٌر ، " سعد ِمْثل محمد"فً قولنا "  ِمْثل" كلمة " : المثال"    فعلى سبٌل 

فهً هنا تعبر عن شبه ونظٌر الشخص ، أي أن سعداً ٌشبه محمداً أو " سعد كمحمد"فٌمكننا القول 

هً من باب التشبٌه ، وسٌتم عرض بعض هذه المعانً " سبٌل"بعد كلمة " المثال"نظٌره ، وكلمة 

:  فٌما ٌؤتً 

ماَثَل التصوٌر والتسوٌة ، ؾ: من مرادفاته، والشبٌه ، وهو أكثر المعانً شٌوعاً    التمثٌل بمعنى 

ره حتـى كؤَنه ٌنظر إلـٌه:  َمثَّل له الشًءَ  ، وشابهه: الشًءَ  اه :  وَمثَّل الشًء بالشًء ، صوَّ سوَّ

ِٖ ":  الـحدٌث  ومنه ،وجعله ِمْثلَه وعلـى ِمثالِه، وشبَّهه به  َطـ٤ ػَِّث َٔ ـ ُٓ ٌر٣َص جُـؿ٘سَ ٝجُ٘حٌ 
1

كـ٢ هِْرِِس 

"جُـِؿىجٌ
ػَِّ ٖٓ " :الـحدٌث وفـً،  2 َٔ ـ ُٓ  رَٖىُّ جُ٘حِ ػًجذحً 

 

ـ٤ٖ ػِِّ َٔ ـ ُٔ ر: أَي ، 3"جُـ رت ِمثاالً  َمثَّْلت:  ٌقال .مصوِّ ٤َِس ": وفً حدٌث آخر  ، 1، إذا صوَّ ِٓ ٞج ذَ٘ح ٫ ضٔػِِّ

2
 "هللا 

وقٌل ،  4وهو من الَمْثِل وهو أن ٌقتل كفإا بكؾءِ ، المراد التصوٌر والتمثٌل بخلق هللا ، و3

روا مثل تصوٌره:"هذا الحدٌث فً التشبٌه أٌضاً   .    5" أَي ال تشبهوا بخـلقه وتصوِّ

                                                 
1

 .ؾىجٌ جُٔٓؿى : ر١ ٌٓٛٞض٤ٖ َٝٗحً ٝٓؼ٠٘، ٣وحٍ ٓػِٚ ئيج ٌٚٞٙ ًأٗٚ ٣٘ظٍ ئ٤ُٚ ، ٝجٍُٔجو ذحُؿىجٌ :  ِّضٍز١ٓ 

، وجٌ ٍٓٛ ُِطرحػس،   (418:٘ / 11:ؼ  ) : فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٞ،  (852) ، رقٔى ذٖ ػ٢ِ جُؼٓو٢ٗ٬ ، شاثٓ ؽغش: جٗظٍ

 .  ّ 2001-ٛـ1421 ، ٠1

2
هحم، ًطحخ ٚلس ج٬ُٛز  : فؾ١ؼ اٌجخبسٞ،  (ٛـ256) ، ٓكٔى ذٖ ئْٔحػ٤َ ، شاٌجخبسٞ  ٍِّ : ذٍهْ، ، ذحخ جُوٛى ٝجُٔىجٝٓس ػ٠ِ جُؼَٔ  جُ

  ، رقٔىاثٓ ؽٕجً.// ّ 1987-1407، 3، ضكو٤ن ٓٛطل٠ و٣د جُرـح ، وجٌ جذٖ ًػ٤ٍ ، ج٤ُٔحٓس ، ذ٤ٍٝش ، ٠(2374:٘ / 5:ؼ ) (6103)

 .  (ش.و)، ٓإْٓس ه٠ٍرس ، ٍٓٛ  (259:٘ / 3:ؼ )(13744):  ، ذٍهْ ِغٕذ أؽّذ،  ( ٛـ241)، ش ج٤ُٗرح٢ٗ

3
 .  (407: ٘ / 1:ؼ  ) (3868):   جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى ، ذٍهْ 



 73 

التمثٌل "وٌطلق مصطلح التمثٌل من باب التشبٌه على األمثال ، كما هو الحال فً كتاب     

، الذي وصفه مإلفه بؤنه ٌشتمل على أمثال الجمٌع ، وما ٌتمثل به من الكتب 6للثعالبً" والمحاضرة

بعده ، وعٌون - -، وكبلم الصحابة والتابعٌن- علٌهم الصبلة والسبلم- السماوٌة ، وكبلم األنبٌاء

، فالمتبادر لؤلذهان عند قراءة العنوان أنه تمثٌل الممثلٌن ، ولكنه فً الواقع 7أمثال العرب والعجم

 َوِتْلَك  ألَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّاسِ  :فً محكم كتابه - -، وقد ذكرها هللا عن األمثال 
ل قد َمثَ ، وال8

                                                                                                                                               
".   ٬ُٞس ، ٝٓٔػَ ٖٓ جُٔٔػ٤ِٖٝئٓحٌّؾَ هطِٚ ٗر٢ رٝ هطَ ٗر٤حً ، : رٖى جُ٘حِ ػًجذحً ٣ّٞ جُو٤حٓس :" هحٍ - -رٕ ٌٍْٞ هللا : ٝجُكى٣ع ذأًِٔٚ 

:  ذٍهْعٍغٍخ األؽبد٠ش اٌقؾ١ؾخ ، ،  (1421) ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، شاألٌجبٟٔ:  جٗظٍ " :  إعٕبدٖ ع١ذ- :  "ٌقٔٚ هللا-ج٧ُرح٢ٗ ج٩ٓحّهحٍ 

 .ّ 1995-ٛـ1415، ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ج٣ٍُحٜ ،  (569: ٘ / 1:ؼ  ) (281)

1
ٓكٔٞو ٓكٔى : ، ضكو٤ن  (296: ٘ / 4:ؼ  ) : إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش، ٓؿى جُى٣ٖ رذ٢ جُٓؼحوجش جُٔرحٌى ، اثٓ األص١ش  

 ، ٓكٔى ذٖ رذ٢ ذٌٍ ذٖ ػرى جُوحوٌ ،  اٌشاصٞ.// 1963ّ-ٛـ٠ٝ1383حٍٛ رقٔى جُُج١ٝ ، ٓإْٓس جُطح٣ٌم جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش ، ، جُط٘حق٢

، ٓكد جُى٣ٖ اٌضث١ذٞ .// 1995ّ-1415ٛٓكٔٞو نح٠ٍ، ٌٓطرس ُر٘حٕ، ذ٤ٍٝش، :  ، ضكو٤ن  (256:٘  ):  ِخزبس اٌقؾبػ ،  (721)ش

ػ٢ِ : ٝضكو٤ن ، وٌجْس (680: ٘ / 15: ؼ  )  :ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش اٌمبِٛط،  (ٛـ 1205)رذ٢ جُل٤ٝ ج٤ُٓى ٓكٔى ٍٓض٠ٟ ، ش

-613:٘ / 11:ؼ  ):    ذحخ ج٤ُْٔ ، ٌغبْ اٌؼشة،  (ٛـ711) ، ٓكٔى ذٖ ًٍّ ، شاثٓ ِٕظٛس.// 1994ّ-ٛـ١ٍ٤ٖ1414 ، وجٌ جُلٌٍ ، 

. 1994ّ-ٛـ 1414 ، 3، وجٌ ٚحوٌ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (614

2
١خُة   ِِم ُِْن هللاَّث ضؼحُـ٠ ، ٝه٤َ  :  إٌَّنب ٝـ: "َنـ ٌُ َُّ يجش  ْقٕ ، ًٝ َٞ  " .٢ٛ جُرَٜحتْ ٖٓ ج٧َٗؼحّ ٝجُ

 ( .343: ٘ / 15:ؼ  ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ، ُٓحٕ جُؼٍخ :  جٗظٍ 

3
، قٌْ  (681:٘ ) (4440): ج٢ُٜ٘ ػٖ جُٔؿػٔس ، ذٍهْ ًطحخ جُٟكح٣ح ، ذحخ  ، عٕٓاي،  (303)، رقٔى ذٖ ٖؼ٤د ، شإٌغبئٟ :جٗظٍ  

األؽبد٠ش ،  (567)ػرىهللا ٓكٔى جُك٘ر٢ِ ، ش  ، رذٞاٌّمذعٟ.//  ٛـ 1417 ، 1 ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ج٣ٍُحٜ ، ٠،ػ٠ِ رقحو٣ػٚ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

ػرى جُِٔي ذٖ ػرىهللا ذٖ و٤ٕٛ ، ٌٓطرس جُٜٟ٘س جُكى٣ػس ، ٌٓس جٌٍُٔٓس ، :  ، ضكو٤ن  (199-198: ٘ / 9:ؼ ) (185):  ، ذٍهْ اٌّخزبسح

، ًٛج ٛٞ -" ػُ ٝؾَ- ٫ ضوطؼٞج ٗح٤ٓس نِن هللا  :  "ٚثٍفع.//  ، ٝجُ٘ح٤ٓس ٢ٛ جُرٜحتْ ًٔح ذ٤ّ٘ح " ٫ ضٔػِٞج ذحُرٜحتْ :  "ثٍفع. ٛـ 1410 ، ٠1

، ٌٓطرس وجٌ جُرحَ  (24: ٘ / 10:ؼ  ) : اٌغٕٓ اٌىجشٜ،  (458) ، رقٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ، ش اٌج١ٙمٟجُٛك٤ف ٓٞهٞف ، ٝهى ١ٌٝ ٍٓكٞػحً ػ٘ى

 . ّ 1994-1414، ٌٓس جٌٍُٔٓس 

-557:٘ / 5:ؼ ) (2431): ، ذٍهْ  ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس: جٗظٍ  ": عٕذٖ فؾ١ؼ- : "ٌقٔٚ هللا- ج٧ُرح٢ٗ ج٩ٓحّ هحٍ 

 (1241:٘/ 2:ؼ )(7451) :ذٍهْ  ، (اٌفزؼ اٌىج١ش)فؾ١ؼ اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ،  (1421) ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، شاألٌجبٟٔ.// (558

. ّ 1988-ٛـ1408 ،3، جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، ذ٤ٍٝش ٝ وٓٗن ، ٠

4
ػ٢ِ ٓكٔى جُرؿح١ٝ ، : ضكو٤ن ،  ( 345 -344:٘  / 3: ؼ  ) : اٌفبئك فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش، ؾحٌ هللا ٓكٔٞو ذٖ ػٍٔ ، ٌضِخؾشٞ  ج

. (ش.و) ، 2 ُر٘حٕ ، ٠ ،ٓؼٍكسوجٌ جٍٝٓكٔى رذٞ جُلَٟ ئذٍج٤ْٛ ، 

5
( . 613: ٘ / 11:ؼ  ):   جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ  

6
جُٗحػٍ ٤ٖٝم ج٧وخ ، ػرى جُِٔي ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ ، ُٝى ذ٤٘ٓحذٌٞ ٝٗٗأ ك٤ٜح ، ٝجٖطـَ ذٛ٘حػس جُلٍجء ، كٌحٕ ٣ه١٤ ؾِٞو جُػؼحُد  : اٌضؼبٌجٟ 

جُطٔػ٤َ ٝجُٔكحٍٞز ك٢ جُكٌْ :"٣ٝر٤ؼٜح ؛ كِود ذحُػؼحُر٢ ، ٚ٘ق ًػ٤ٍجً ٖٓ ًطد ج٧وخ ٝجُطح٣ٌم ٝجُِـس ض٣ُى ػ٠ِ جُطٓؼ٤ٖ ًطحذحً ، ٖٓ رٜٛٔح 

 . ، ًٝحٕ ٌرْحً ك٢ جُ٘ظْ ٝجُ٘ػٍ ،  ٓحش ْ٘س غ٬غ٤ٖ ٝرٌذغ ٓثس ُٝٚ غٔحٕٗٞ ْ٘س " جُٔرٜؽ "، " ٝجُٔ٘حظٍز 

، ضكو٤ن ٖؼ٤د  (438-437: ٘ / 17:ؼ  )(292): ، ذٍهْ  ع١ش أػالَ إٌجالءٛـ ،  (748) ، ّٖٔ جُى٣ٖ، شاٌز٘جٟ : أظش رشعّزٗ (*)

 .ّ 1998-ٛـ1419 ، 11ج٧ٌٗحؤ٠ٝ ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، ذ٤ٍٝش ، ٠

7
ػرى جُلطحـ ٓكٔى : ، ضكو٤ن  (5 :٘  ) : اٌزّض١ً ٚاٌّؾبمشح،  (429) ، شئْٔحػ٤َ ، رذٞ ٌٓ٘ٛٞ ػرى جُِٔي ذٖ ٓكٔى ذٖ اٌضؼبٌجٟ 

 .1961ّ- ٛـ 1381جُكِٞ، وجٌ ئق٤حء جٌُطد جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز ، 

8
 ( .42: ج٣٥س:  ) ٌْٞز جُؼٌ٘رٞش  .//  (21: ج٣٥س ):   ٌْٞز جُكٍٗ 
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، وهو تعبٌر موجز فصٌح ، ٌدل على الذكاء وعمق التجربة 1ٌدعو إلى فعل الخٌر ونبذ الشر

، والمثل ٌرتبط 2للمٌدانً" مجمع األمثال"،وٌتصؾ بالشمول، وقد ُكتبت فٌه كتب كثٌرة مثل 

 : 3بالشبٌه ، فهو ما ُجعل كالعلَم للتشبٌه بحال األول ، كقول كعب بن زهٌر

ًحٗص ٓٞجػ٤ُى ػٍهٞخ
4

 َُ  ُٜح ٓػ٬ً         ٝٓح ٓٞجػ٤ىٛح ئ٫ ج٧ذح٤٠

، ومنها ٌقوم الممثل بتقمص دور 5     فمواعٌد عرقوب علَم لكل ما ال ٌصح من المواعٌد 

ٌُشّبه بها اسماً وقوالً وعمبلً  . شخصٌة ؼٌر شخصٌته ولكنه 

 أو القٌام ، االْنِتَصاب بمعنى: المثول  :معاٍن لؽوٌة أخرى ، منها ب" مثل"الفعل الثبلثً وٌؤتً 

التشوٌه والتنكٌل ، والتمثٌل البٌانً  التمثٌل بمعنى ، واالقتداء والطاعة ، والفراشوالمثال بمعنى 

ٌطلق التمثٌل على  ، و6 فً علم الرٌاضٌات ، التمثٌل النٌابً ، والتمثٌل الضوبً فً علم األحٌاء

ًّ ، أي : الناس المخادعٌن ، فٌقال  ٌُمّثل عل ٌنافق وٌداهن ، وربما من هذا الواقع تم : فبلن كان 

 . 7تفسٌر ُحلم من ٌرى ممثبلً فً منامه ، بؤن ٌحذر من التعرض لمكر أو خدٌعة

   اصطالح انعصر  فًانتًثٍم: انًطهة انثاًَ 

   إن تعرٌؾ التمثٌل بثوبه الحالً المعاصر أخذ اتجاهٌن ، أحدهما عند علماء المسلمٌن ، والثانً 

عند المهتمٌن بالفن من ُكّتابه وٌممارسٌه ، وكل ٌنظر إلى التمثٌل من منظور محدد ؛ فعلى سبٌل 

                                                 
1
 .ّ 1999 ، 2ج٧ٌوٕ ، ٠- ٌذىئ،  (419:٘  ):  ِٛعٛػخ ِبئذح اٌمبسا  ، ٓكٔى ٓؼحٌى ، اٌقجؾٟ 

2
ُْ ٣ؼَٔ ٓػِٚ ، ًٝطحخ " ج٧ٓػحٍ" جُٔلٍٓ، ُٚ ًطحخ ك٢ ١جُٞجقى٤ٖم ج٧وخ ، رذٞ جُلَٟ ، ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ ، جٌُحضد جُِـ١ٞ ، ض٤ًِٔ  :   ا١ٌّذأٟ

( . 518)ضٞك٢ ْ٘س" . جُٓح٢ٓ ك٢ ج٧ْح٢ٓ" 

 جُىٓٗو٢، ئْٔحػ٤َ جُلىجء ٝ، رخاثٓ وض١ش ( .// 490-489:٘ / 19:ؼ ) (284): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ  : أظش رشعّزٗ (*)

 .1974ّ-ٛـ1394، 2، ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ذ٤ٍٝش ، ٠  (194: ٘ / 12:ؼ  )  : اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خٛـ ،  (774)ش

3
ذحٗص ْؼحو :   رُٜٝح ١ذؼى جٍٗٛجكٚ ٖٓ جُطحتق ، كأٗٗىٙ ه٤ٛىضٚ جُص- -رِْْ  ْ٘س ضٓغ ، ٝهىّ ػ٠ِ جُ٘ر٠ :  وؼت ثٓ ص١٘ش ثٓ أثٝ عٍّٝ  

:  جُو٤ٛىز ذأٍْٛح ، ٝرغ٠٘ ك٤ٜح ػ٠ِ جُٜٔحؾ٣ٍٖ ُْٝ ٣ًًٍ ج٧ٗٛحٌ ، كٌِٔطٚ ج٧ٗٛحٌ كٛ٘غ ك٤ْٜ ق٤٘ثً ٖؼٍجً ، ٝه٤َ :   ج٤ُّٞ ٓطرٍٞ كوِر٢

 .  ًحٕ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ٖحػٍجً ٓؿٞوجً ًػ٤ٍ جُٗؼٍ ٓوىٓحً ك٠ ٠روطٚ ٛٞ ٝرنٞٙ ذؿ٤ٍ ، ًٝؼد رٖؼٍٛٔح ، ٝرذٞٛٔح ٤ٍَٛ كٞهٜٔح 

: ٘ / 3:ؼ  ) (2191):  ، ذٍهْ االعز١ؼبة فٟ ِؼشفخ األفؾبة،  (463) ، ٣ْٞق ذٖ ػرىهللا ، ش اثٓ ػجذ اٌجش : أظش رشعّزٗ (*)

/ 4:ؼ  ):  جذٖ ًػ٤ٍ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  .//  ّ 1992-ٛـ1412، 1ٓكٔى ػ٢ِ جُرؿح١ٝ ، وجٌ جُؿ٤َ ، ذ٤ٍٝش ، ٠:  ، ضكو٤ن  (1313-1317

 ٘:368-375.) 

4
ئيج ٠ِؼص جُ٘هِس كِي ٠ِؼٜح ، : ٛٞ ٖٓ هىٓحء ٣ٜٞو ٣ػٍخ ، ًٝحٕ ٌؾ٬ً ٖٓ جُؼٔح٤ُن ، رضحٙ رل ُٚ ٣ٓأُٚ ٤ٖثحً ، كوحٍ ُٚ ػٍهٞخ : ػشلٛة  

وػٜح قط٠ ض٤ٍٛ َٛٞجً ، غْ قط٠ ض٤ٍٛ ذٍٓجً ، غْ قط٠ ض٤ٍٛ ٠ٌرحً ، غْ : وػٜح قط٠ ض٤ٍٛ ذِكحً ، كِٔح رذِكص ، هحٍ : كِٔح رضحٙ ُِؼىز ، هحٍ 

.  ضٍٔجً ، كِٔح رضٍٔش ػٔى ئ٤ُٜح ػٍهٞخ ٖٓ ج٤َُِ ، كؿُٛح ، ُْٝ ٣ؼطٚ ٤ٖثحً ، كٛحٌ ٓػ٬ً ك٢ جُهِق 

، ، ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ذ٤ٍٝش  (430-429: ٘ / 5:ؼ  ) : ِؼغُ اٌجٍذاْ،  (626) ، ٣حهٞش ذٖ ػرىهللا ، شاٌؾّٛٞ:  أظش رشعّزٗ  (*)

 . (ش.و)

5
ٓكٔى ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرى جُٔؿ٤ى ، وجٌ جُلٌٍ ، :  ، ضكو٤ن  (6-5:٘  ) :  ِغّغ األِضبيرذٞ جُلَٟ رقٔى ذٖ ٓكٔى ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ ، ا١ٌّذأٟ ،  

 .  ّ 1972-ٛـ1393 ، ٠3

6
 . جٗظٍ جُٔؼحؾْ جُٓحذوس 

7
 .2003ّ-ٛـ1424، وجٌ جذٖ قُّ ًٍٖٝس جٌُ٘ٞ ، كِٓط٤ٖ ،  (216:٘  ):  لبِٛط رفغ١ش األؽالَ نحُى ذٖ ػ٢ِ ، .  ، واٌؼٕجشٞ:  جٗظٍ 
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ارتكز علماء المسلمٌن فً تعرٌفهم للتمثٌل على المعانً اللؽوٌة من جهة ، والعناصر التً : المثال 

تتكون منها التمثٌلٌة أو المسرحٌة المعروضة من جهة أخرى ، كل حسب ما ٌراه فً تصوره هو 

. األنسب 

ارتكزوا فً تعرٌفهم للتمثٌل على ما عرفه علماء المسلمٌن ، ولكن اعتمد    أما أهل الفن فقد 

بعضهم على تعرٌؾ وسٌلة العرض من جهة ، ونوع العرض من جهة أخرى ، ومٌزوه بؤنه فن 

:  ٌعبر عن الحٌاة ، وتم تقسٌم هذا المطلب إلى 

انتًثٍم عُذ عهًاء انًسهًٍٍ  : انفرع األول 

عرض حً لقصة وأصحابها ، :" على تعرٌفه بؤنه 1بكـر بن عبدهللا أبو زٌـد   اقتصر الشٌخ 

، فهً فً نظره وجود عناصر التمثٌلٌة وهً القصة أوالً ، التً قد تكون 2"واقعـة أو متخٌلـة

.  حقٌقٌة أو خٌالٌة ، مع توفر شخوص للقٌام باألدوار 

 

 

محاكاة شخص آلخر حقٌقً :"فقد عرفه بقوله - رحمه هللا تعالى-3   أما الشٌخ عبد السبلم برجس

أو خٌالً قصداً  

 ؛ فتعرٌؾ الشٌخ انبنى على 4"للعبرة ، بتنظٌم مسبق أمام جمهور من الناس ، حضروا لرإٌته

تقلٌد شخص آلخر سواء كان هذا الشخص فً قصة حقٌقٌة أو خٌالٌة ، لهدؾ وأخذ العبرة ، 

بحضور الناس ، وهذا التعرٌؾ ٌشتمل على األرجح على تعرٌؾ المسرح أو السٌنما ؛ ألن وجود 

. الجمهور ٌكون فً هاتٌن الحالتٌن 

                                                 
1

ج٣ٍُٗؼس ذح٣ٍُحٜ ، ػَٔ   ٛـ ٖٓ ٤ًِس87 ك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ، ضهٍؼ ػحّ .ٛـ 1365ُٝى ػحّ :  ثىش ثٓ ػجذ هللا أثٛ ص٠ذ األػٍٝ 

ك٢ ػىو  ر٤ٓ٘حً ٌُِٔطرس جُؼحٓس ذحُؿحٓؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ، ٝػ٤ٖ ػٟٞجً ك٢ جُٔؿٔغ جُلو٢ٜ ذٍجذطس جُؼحُْ ج٢ٓ٬ْ٩، ًٝحٗص ُٚ ك٢ رغ٘حء يُي ٓٗحًٌس

ٖٓ جُِؿحٕ ٝجُٔإضٍٔجش وجنَ جٌُِٔٔس ٝنحٌؾٜح، ٝوٌِ ك٢ جُٔؼٜى جُؼح٢ُ ُِوٟحء ، ٝجُىٌجْحش جُؼ٤ِح ك٢ ٤ًِس ج٣ٍُٗؼس ذح٣ٍُحٜ، ُٝٚ 

. ٝجُٔؼحٌف جُؼحٓس  جُكى٣ع ٝجُلوٚ ٝجُِـس: ٓٗحًٌس ك٢ جُطأ٤ُق ك٢

 www.saaid.net :  أظش رشعّزٗ (*)

2
ـىـّـٗ ، ذٌـٍ ذٖ ػرىهللا ، أثٛ ص٠ـذ   .ٛـ 1411 ، 1، وجٌ جٍُج٣س ، ٠   (8:٘  ) : اٌزّض١ً ؽم١ـمـزـٗ ، ربس٠ـخـٗ ، ؽُة

3
ٌػح٣س رذ٣ٞٚ ٝذ٤طْٜ ذ٤ص و٣حٍٗس ٬ٚٝـ ، ُٝوى  ٛـ ، ٝٗٗأ ك1387٢: ُٝى ك٢ ج٣ٍُحٜ ك٢ ػحّ - : سؽّٗ هللا- اٌؾ١خ ػجذ اٌغالَ ثٓ ثشعظ 

ٕ ٝذىر ك٢ ٠ِد جُؼِْ ٝٛٞ ك٢ جُػحُػس ػٍٗ ٖٓ ػٍٔٙ ، ُٝوى ضطًِٔ ج٤ُٗم ػ٢ِ ٣ِى آ قلع جُوٍ .ٓؿطٜىجً  ًحٕ ج٤ُٗم ٖٓ ٚـٍٙ ي٤ًحً قحَٓحً ٓؿىجً 

/ 2/ 12، ٝؿ٤ٍٛٔح ،  ضٞك٢ ج٤ُٗم ٓٓحء ٣ّٞ جُؿٔؼس جُٔٞجكن - ٌقٜٔٔح هللا- ج٤ُٗم جذٖ ذحَ ، ٝج٤ُٗم جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ : ْٜٓ٘  ػىو ٖٓ جُؼِٔحء

ٛـ ، ذؼى رٕ رُو٠ ٓكحٍٞز ذح٩قٓحء ٝرغ٘حء ػٞوضٚ ئ٠ُ ج٣ٍُحٜ جٚطىّ ذ٤ٓحٌضٚ ك٢ رقى جُؿٔحٍ جُٓحترس ، ٓٔح روٟ ٫ٗكٍجف ج٤ُٓحٌز 1425

. ٝٝكحضٚ ػ٠ِ جُلٌٞ ، ٌقْ هللا ج٤ُٗم ٝرٌْ٘ٚ ك٤ٓف ؾ٘حضٚ 

  www.sahab.ws. //.  www.sahab.net //. www.dawahwin.com //. www.islamtoday.net  :أظش رشعّزٗ (*) 

4
 .1995ّ- ٛـ1416 ، 1، وجٌ جُلطف ، جُٗحٌهس ، ٠ (20:٘  ) : إ٠مبف إٌج١ً ػٍٝ ؽىُ اٌزّض١ً ، ج٤ُٗم ػرى ج٬ُّٓ ، ثشعظ 
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ما شاع فً عصرنا من إقامة شخص نفسه مقام شخصٌة مرسومة فً قصة :"  وُعّرؾ أٌضاً بؤنه 

 ؛ فالتعرٌؾ هنا ٌعنً تقمص دور شخصٌة قوالً 1"، ٌقول أقوال تلك الشخصٌة وٌعمل أعمالها 

. وعمبلً 

، أما "تصوٌر وتشكٌل األشٌاء واألفعال بقالب فنً ٌوحً بالحركة والحٌاة :"  وُعّرؾ بؤنه 

صورة من صور الحٌاة ، لكنها تإدى بقالب فنً ، وكؤن التمثٌلٌة تترجم :"التمثٌلٌة فهً عبارة عن

حلقة معٌنة من حلقات الحٌاة اإلنسانٌة على مكان معٌن ٌسمى المسرح ، وتحصر الحقبة التارٌخٌة 

 .  2"أو الفترة الحاضرة بمكان وزمان وشكل أضٌق من المكان والزمان والشكل الذي وجدت فٌه

ٌّزه ، فهو ٌبرز جانبً المكان والزمان ، والشكل كٌؾ ٌتم    فالتمثٌل هنا تصوٌر ، لكن الحركة تم

حصره من صورة شخص عاش حٌاة طوٌلة ، بتمثٌله فً حقبة زمنٌة تكون بالساعات فقط ، 

.  ولكنها تمثل سنوات عدٌدة 

 

  انرًثيم عُذ أْم انفٍ : انفشع انثاَي 

ٌُعرؾ بالتمثٌل فً علم الفن ، أو :    التمثٌل الفنً  وهو الذي نحن بصدد بحثه فً هذه الرسالة ، و

عمل فنً منثور أو منظوم ، ":عبارة عن ه  بؤنالمعجم الوسٌط وقد تم تعرٌفه فً فن التمثٌل ، 

 .3"ٌإلؾ على قواعد خاصة ، لٌمثِّل حادثاً حقٌقٌاً أو مختلقاً ، قصداً للعبرة 

استحضار صورة من شخص أو من حادث ، أو :" التمثٌل على أنه 4   فقد عرؾ زكً طلٌمات

 . 5"اإلتٌان بمثٌل له ، ولٌس استحضار الشخص نفسه ، وإعادة الحادث بكل تفاصٌله

تصوٌر أو استنساخ أو تجسٌد أو صدى أو خلق أو محاكاة للواقع ، بفعالٌة :"    وقد قٌل بؤنه

ودٌمومة الحٌاة ذاتها  

                                                 
1
، هِؼس ؾ٢ ، ٤ًِس  (ش)، ضكص قٍف  (ٌ)ـ ئ٠ُ قٍف  (ر) ، جُٔؿِى ج٧ٍٝ ٖٓ قٍف اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ ا١ٌّغشحٓكٔى ، .و. ، رسٚاط 

 . ّ 2000-ٛـ1421 ، 1ج٣ٍُٗؼس ، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص ، وجٌ جُ٘لحتّ ، ذ٤ٍٝش ، ٠

2
-1408ٛ ، 1ػٔحٕ ، ٠– ذ٤ٍٝش ، وجٌ ػٔحٌ – ، وجٌ جُؿ٤َ  (335:٘  ): اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚاٌفْٕٛ  ، رقٔى ٓٛطل٠ ػ٢ِ ، اٌمنبح 

1988 ّ . 

3
 .1972ّ-ٛـ 1392 ، 2، ٠  (891: ٘ / 2:ؼ  ) :  اٌّؼغُ اٌٛع١وػرى جُك٤ِْ ٓ٘طٍ ، .  ، ٝوإثشا١ُ٘ أ١ٔظ. د 

4
ٕ رخ ٖٓ رَٚ ػٍذ٢ ٖٓ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س ، ٖٝٓ رّ رِٜٚح ٢ًٍٖٓ ، ػحٔ ٓغ رٓٚ ذؼى رٕ جٗلَٛ  1897ُّّٝى ػحّ  : صوٟ ه١ٍّبد 

ج٧خ ػٖ ج٧ّ ، جُطكن ذٔىٌْس جُٔؼ٤ِٖٔ جُؼ٤ِح ٤ٌُٕٞ ٓىٌْحً ، ٌُٝ٘ٚ ضٍى جُىٌجْس ٖٓ جُٓ٘س جُٜ٘حت٤س ذٓرد ٛٞج٣طٚ ُِلٖ ، ض٠ٞىش ػ٬هطٚ ٓغ 

ٓكٔى ٝٓكٔٞو ض٤ٌٔٞ ًٝحٗح ٖٓ ٛٞجز جٍُٔٓـ ، ٝػٖ ٣ٍ٠ؤٜح جضؿٚ ئ٠ُ ػحُْ جٍُٔٓـ ، ٝرٚرف جُطٔػ٤َ ٝجُٔٔػِٕٞ ٖـِٚ جُٗحؿَ ، قط٠ 

. رٚرف جُؼ٤ٔى جُٔإّْ ُِٔؼٜى جُؼح٢ُ ُِلٕ٘ٞ جٍُٔٓق٤س ذحُوحٍٛز ، غْ جُؼ٤ٔى جُٔإّْ ُٔؼٜى جُىٌجْحش جٍُٔٓق٤س ذح٣ٌُٞص 

 1986ّ، جٌُٔطرس جُػوحك٤س ، ٍٓٛ ،  (133-132:٘  ) : ِٓ سٚاد اٌّغشػ اٌّقشٞ ، ٤ٍ٘ٓ ٓكٔى ، إثشا١ُ٘  :أظش رشعّزٗ (*) 

5
 .ّ 1971، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ،  (17:٘  ): وٌجْس ٝضأ٬ٓش ك٢ ٓح٤ٞٚ ٝقحٍٞٙ  : فٓ اٌّّضً اٌؼشثٟ، ٢ًَ ،  ه١ٍّبد  
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وبعبارة أخرى . ؛ فالتمثٌل إذن ٌتمتع بخصوصٌة الحٌاة نفسها "التً تحدث بشكل علمً ومحسوس

. 1"إنه حٌاة فً إطار فن المسرح أو التمثٌل:" 

 .2"الظهور فً أحد األفبلم السٌنمابٌة ، والقٌام بؤداء الشخصٌة أو دور من األدوار":وُعّرؾ بؤنه 

، بمعنى أن  ومعاٌشة واقع الشخصٌة المإداة، إبطال واقع الشخصٌة المإدٌة :"  أٌضاً التمثٌل    و

ٌقوم الشخص بؤداء دور شخصٌة ما مرتبطة بسلسلة من األحداث والمواقؾ التً ٌتم وصفها عادة 

بواسطة كاتب أو مإلؾ، أو ٌتم وضعها فً هٌبة سٌنارٌو؛ لٌقوم الممثل بؤدابها أمام الجمهور سواء 

 .3"كان ذلك على المسرح أو أمام الكامٌرا للعرض على شاشة التلٌفزٌون أو السٌنما

   

محاكاة قصة سواء " :وبعد هذا العرض لتعرٌؾ التمثٌل ؛ فإنً أرى أن فن التمثٌل عبارة عن 

كانت حقٌقٌة أو خٌالٌة على خشبة المسرح أو فً استودٌوهات التصوٌر ، بحٌث ٌقوم أشخاص 

سواء كانوا موهوبٌن أو محترفٌن لهذه المهنة ، بتقمص الشخصٌات وعرضها أمام جمهور من 

 . "الناس ، مع توفٌر البٌئة المناسبة للقصة المطروحة 

 أسًاء انتًثٍم : انًطهة انثانث  

إن الجدوى من ذكر األسماء التً تطلق على التمثٌل أنه عند البحث عن أي أمر ٌختص بهذا    

أنواع أو عناصر التمثٌل ، وؼٌرها ، ٌمكن أن نجدها تحت عناوٌن ومسمٌات أخرى : البحث مثل 

ؼٌر التمثٌل ، وكان من األجدى معرفة هذه األسماء لتسهٌل األمر على من ٌرٌد البحث فً هذا 

الموضوع ، حٌث ٌجد ذلك فً كتب تحمل أسماء أخرى ؼٌر التمثٌل، خاصة تحت عنوان المسرح  

 : ، وهذه األسماء تندرج تحت الفروع التً قسمت كما ٌؤتً 

 أسًاء دسة َىع أو يجال انتًثٍم: انفرع األول 

التراجٌدٌا أو المؤساة ، الكومٌدٌا أو : "    سمً التمثٌل بؤسماء ُسمٌت حسب نوع التمثٌل ، مثل 

، أو حسب مجاالت عرضها عبر وسابل اإلعبلم ، ومن 4"الملهاة، الدراما أو المٌلودراما ، الفن 

 ، فكثٌراً ما تطلق مثل هذه التسمٌات فٌقال األفبلم ، 5"المسلسل ، المسرحٌة، التمثٌلٌة"هذه األسماء 

                                                 
1
، 1، وجٌ جُلحٌِ ، ػٔحٕ ، ٠ (162:٘  ) : رم١ٕبد رى٠ٛٓ اٌّّضً اٌّغشؽٟػ٢ٗٞ ٢ًٍٓٝ ، .ئذٍج٤ْٛ ػرىهللا ، هحْْ ٓكٔى ، و.  ، وغٍَٛ 

2002ّ. 

2
 www.biznasweb.com/thunderheart/dictionry.htm 

3
 www.mawhoob.com/library/Cinema 

4
رذٞ .//  1999ّ- 1419ٛ ، 1، ٌٓطرس ؾ٣ٍُز جٌُٞو ، جٌُٔ٘ٛٞز ، ٠ (9:٘  )  : اإلعالَ ٚاٌفْٕٛ ، رقٔى ج٢ٍُْٔ ق٤ٖٓ ، عٛ٘ش:  جٗظٍ 

 .، ٤ْٝطْ ض٤ٞٞكٜح ك٢ ٓركع رٗٞجع جُطٔػ٤َ  (9-8:٘  ): ٣َـى ، جُطٔػ٤َ 

5
 .waroniraq.procom.dz .www( .//  8:٘  ):  رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ 
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، التمثٌلٌات ، المسلسبلت ، والمسرحٌات ، وهكذا ، حسب مجال التمثٌل الذي ٌطرح عبر وسابل 

. أدابه 

   ولكن من أكثر األسماء التً اشتهر بها التمثٌل هو اسم المسرح أو المسرحٌات ، والمسرحٌة 

: ، وتم تعرٌؾ المسرح حسب موقع التمثٌل على أنه1"القصة المعدة للتمثٌل على المسرح : "يه

.  2"المكان الذي تمثل علٌه المسرحٌة"

إحٌاء صور من الواقع ، أو هو تموٌه : "   كما ُعرؾ المسرح حسب تعرٌؾ التمثٌل نفسه بؤنه 

فالممثل إذ ٌتقمص شخصٌة دوره ، إنما ٌحاول جاهداً أن ٌحًٌ صورة من شخصٌة هذا ..بالواقع 

. 3"الدور ، أو ٌؤتً بشبٌه له

   واسم المسرح من أكثر األسماء شٌوعاً بعد اسم التمثٌل فً كتب الفن واإلعبلم ، حٌث إن معظم 

الكتب التً بحثت فً هذا المجال كانت أسماإها تندرج تحت هذا المصطلح ، وأُرجح أن سبب 

التسمٌة كان ألن وسٌلة عرض التمثٌل كانت هً المسرح أوالً ثم عرفت الوسابل السمعٌة 

ٌُبَّث عبر هذه الوسابل"الرادٌو والتلفاز والسٌنما"والبصرٌة  ر و ٌُصوَّ . ، حتى إن المسرح بات 

  أسًاء تعارف عهٍها انًتقذيىٌ  : انفرع انثاًَ 

خٌال الظل ، قراقوز ، :"   سمً التمثٌل حسب أشكاله البدابٌة التً نشؤ فٌها ، ومن هذه األسماء 

 ".أراجوز، البابات

هو اصطبلح عربً شابع ، اتخذ معناه وانصهر فً ضمٌر الشعب وحٌاته : خٌال الظل  .1

التعبٌرٌة الٌومٌة حتى اكتسب داللة خاصة ال ٌمكن أن تحرمه إٌاها قسوة السبلمة اللؽوٌة عندما 

تطالبه بالوضع العكسً  لٌكتسب الصحة اللؽوٌة الدقٌقة والمفهوم الطبٌعً لمعطٌاته ، وتجعله 

؛ ألن المقصود من المخاٌلة هو الصورة الظلٌة التً ٌعكسها الخٌال المادي أمام " ظل الخٌال"

 . الضوء الخلفً 

، وتعنً خٌال الظل فً المجال العربً ، وكؤنها "  كوز –كرة "فً اللؽة التركٌة : القراقوز  .2

 ، فالقراقوز هو الشخصٌة الربٌسٌة التً تصاغ 4"قراقوش"تعنً التنظٌر بالوزٌر األٌوبً 

                                                 
1

 (. 334:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

2
 (. 334:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن 

3
 ( .17:٘  ):  ٤ِ٠ٔحش ، كٖ جُٔٔػَ جُؼٍذ٢ 

4
ٛٞ ج٤ٓ٧ٍ ذٜحء جُى٣ٖ هٍجهٞٔ ذٖ ػرىهللا جُٔ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ قحٌز ذٜحء جُى٣ٖ ذحُوحٍٛز وجنَ ذحخ جُلطٞـ ٝٛٞ ج١ًُ ذ٠٘ هِؼس جُؿرَ  : لشالٛػ 

.   ُٜٗحٓطٚ ٖٝؿحػطٚ ج٩ٗٓحٕذحُوحٍٛز ، ُٝلظٜح ض٢ًٍ ، ضل٤ٍٓٙ ذحُؼٍذ٢ جُؼوحخ ٝٛٞ جُطحتٍ جُٔؼٍٝف ، ٝذٚ ٢ْٔ 

: إٌغَٛ اٌضا٘شح فٟ ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شحٛـ ، (874) ، ؾٔحٍ جُى٣ٖ رذٞ جُٔكحْٖ ٣ْٞق ذٖ ضـ١ٍ ذٍوٟ ، شاألربثىٟ: أظش رشعّزٗ  (*)

 .1963ّ-ٛـ1383، َٝجٌز جُػوحكس ٝج٫ٌٖحو جُو٢ٓٞ ، جُٔإْٓس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ،  ( 177-176: ٘  / 6 : ؼ)
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حولها األدبٌات ، وتستحوذ على األدوار األساسٌة الهامة ، حتى تزعمت به اللعبة ونشرت 

 . 1اسمها التً اشتهرت به

، وهو شكل من 2وهو لهجة عامٌة تركٌة لبلسم السابق ؛ لكنه هنا أشبه بالسٌنما : األراجوز .3

، وأما صورته فتكون على شكل نموذج محشً بالقطن تركب على أصابع "الفرجة"أشكال 

الشخص المحرك لها ، بحٌث ٌكون واقفاً خلؾ لوحٌن من الخشب تخفٌهما شاشة بٌضاء ، 

وٌحرك البلعب أصابعه بطرٌقة تجعل الدمى تتحرك بشكل فنً ، وٌتم هذا من أعلى الشاشة ، 

وٌصدر البلعب أصواتاً تبلبم الشخوص والمواقؾ المعروضة ، وكثٌراً ما ٌقلدون أصوات 

 .  3الشخصٌات المشهورة فً أوساط مختلفة ، والحٌوانات

، ولعل هذه التسمٌة مؤخوذة من تقسٌم التمثٌلٌة على األبواب ، " بابـة"تسمى التمثٌلٌة  : البابات  .4

وهً عبارة عن نصوص فنٌة مبلبمة لفن خٌال الظل ، حٌث امتزج فٌه الفكاهة بالمداعبة 

بابة طيف ): هً 5، وعرفت ثبلث بابات البن دانٌال4والمداهنة والسخرٌة ، والتروٌح والتسلٌة 

وذكرت أبٌات شعرٌة اختلؾ فً  ، 6 (الخيال، بابة عجيب وغريب ، بابة المتيم والضائع اليتيم

:  7اسم قابلها وهً

 ضؿ٢ء ٝض٢ٟٔ ذحذـس ذؼـى ذحذـس          ٝضَـلـْـ٠٘ ؾ٤ٔؼحً ٝجُٔكٍى ذحهـ٢

أسًاء يتعارف عهٍها تُاًء عهى يعُى : انفرع انثانث 

انفعم راته   

    سمً التمثٌل بؤسماء تمثل معنى الفعل ذاته قدٌماً وحدٌثاً ، والتمثٌل هو االسم الؽالب علٌه حتى 

ٌُعرؾ إال به ، وٌراد به التماثل مع الشًء الحقٌقً الذي ٌرؼب الممثل بعرضه ، ومن هذه  ال ٌكاد 

: األسماء 

إن المحاكاة والتمثٌل بمعنى واحد ، والمثلٌة معنى جامع بٌن مادتً : المحاكاة ، التقلٌد ، اللعب .1

حكى ومثل ، وٌطلق على الممثل اسم الحاكً أو المقلد الذي ٌحاكً الصوت وحركة الجسم 

                                                 
1
 .1963ّ جُو٢ٓٞ، جُٔإْٓس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ، ٝج٩ٌٖحو، َٝجٌز جُػوحكس  (63:٘  ):  خ١بي اٌظً ٚرّض١ٍ١بد اثٓ دا١ٔبي ، ئذٍج٤ْٛ، ؽّبدح 

2
 (.9:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ :  جٗظٍ 

3
 .1993ّ ، 1، وجٌ جُٔؼحٌف ، جُوحٍٛز ، ٠ (146- 145:٘  ): اٌطفً ٚػبٌّٗ اٌّغشؽٟ ػرى جٍُؤٝف ، .، و أثٛ اٌغؼذ: جٗظٍ 

4
 ( .139:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن :  جٗظٍ 

5
 ّٖٔ جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ وج٤ٗحٍ ذٖ ٣ْٞق جُهُجػ٢ ج٢ُِٚٞٔ ، ٖحػٍ ٝ ٠ر٤د ًكحٍ ، ػَٔ ك٢ ٍٓٛ ق٤ع جضهً وًحٗحً : اثٓ دا١ٔبي 

 ػوٞو"ٝهى ِٝٚص ئ٤ُ٘ح غ٬ظ ٖٓ ضٔػ٤ِ٤حضٚ رٝ ذحذحضٚ ،  ًِٜٝح ٤ُُٛس ئذحق٤س ، ُٚ رٌؾَٞز ْٔحٛح . ُِطٌك٤َ، ٝجٖطـَ ذحُطٔػ٤َ ذه٤حٍ جُظَ

. ّ 1310 - ٛـ 710 ، ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛز ػحّ"جُ٘ظحّ ك٤ٖٔ ٢ُٝ ٍٓٛ ٖٓ جُكٌحّ

 www.alkalemat.com: جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س  : أظش رشعّزٗ (*)

6
 (.246-143:٘  ): قٔحوز ، ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ :  جٗظٍ 

7
 (.8:٘  ): رذٞ ٣َـى ، جُطٔػ٤َ :  جٗظٍ 
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وطرٌقة النطق أو اللكنة للشخصٌة التً ٌمثلها ، وسمً الممثل أٌضاً بالبلعب، لكونه ٌلعب دوراً 

 .1أو فعبلً أو حدثاً أمام الناس 

تعنً معاٌشة الدور ، والتفكٌر به ، وتقرٌب نمط نموذجه : التقدٌم ، والعرض ، والتقمص  .2

. 2للمشاهد

المبحث الثانً 

 عناصر التمثٌل

    عند تخطٌط العمل التمثٌلً أو المسرحً ٌجب توافر عدة عناصر حتى ٌظهر العمل التمثٌلً 

على الشاشة أو المسرح ؛ حٌث إن جمٌع المسرحٌات والتمثٌلٌات تشترك فً أن لها قصة وحبكة ، 

من كاتب آلخر فهناك اختلفت وشخصٌات ولؽة حوار ، ومربٌات ، وفكرة ، وهذه العناصر 

عناصر سمٌت أساسٌة أو أدبٌة عند بعض الكتاب ، ووددت أن أخالؾ التقلٌد المتبع فً ذلك بؤن 

الموضوع ): أدمج العناصر األساسٌة واألدبٌة فً عنصرٌن ٌعتبران أساس العمل المسرحً وهما 

 . بفرعٌه األول والثانً المطلب األولوذلك فً  (والشخصٌات

، التً كانت قدٌماً ثانوٌة ، ولكنها اآلن "العناصر ؼٌر األدبٌة"   أما المطلب الثانً فهو بعنوان 

هل ٌعقل فً الوقت الحالً أن ٌعرض عمل : ضرورٌة وتعتبر من األساسٌات ، فعلى سبٌل المثال 

مسرحً دون أن ٌكون الموقع ُمهٌؤً وُمعداً بالمناظر المطلوبة من إضاءة ، وأثاث ، وهذا ما 

عناصر "، أما الفرع الثانً فهو بعنوان "عناصر تتعلق بالموقع"سؤبحثه فً الفرع األول بعنوان 

، وٌعالج مسؤلة المبلبس التً تتبلءم مع طبٌعة العصر ، ومسؤلة الماكٌاج ، مع " تتعلق بالممثل

 ، والممول ، والمنتج ،  الموسٌقىالعلم أنه ٌوجد عناصر أخرى ترافق هذه العناصر مثل

والموزع ، وؼٌرها ، ولكن سٌتم مناقشة العناصر األكثر أهمٌة ؛ وعلى ذلك فقد تم تقسٌم هذا 

ن كاآلتً  ٌْ : المبحث إلى مطلب

  ٌحاألدبعُاصر ال: انًطهة األول 

إن الموضوع والشخصٌات التً تقوم بالدور التمثٌلً ُتعد العناصر األساسٌة فً العمل        

 ، "البناء الدرامً"المسرحً لعناٌتها بالجانب األدبً ، حٌث ٌطلق على الموضوع عند البعض 

وهو ٌعمل على إثارة التشوٌق وشد انتباه الجمهور من فصل إلى فصل ، وٌتركه بٌن الشك والٌقٌن 

حتى قرب نهاٌة العمل المسرحً ، ونبلحظ أن الموضوع ٌتمٌز باإلضافة إلى كونه عنصراً 

الحدث الفكرة و):ربٌسٌاً فً التمثٌل ، بؤنه ٌتبلور فً طٌاته مجموعة من عناصر التمثٌل تضم 

 .(  والحركة الصراع وعنصر التشوٌق ،ةحبكال  الحوار والسٌنارٌو،، المسرحً
                                                 

1
 .( 160:٘ : ) ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢ .//  (8:٘ : ) رذٞ ٣َـى ، جُطٔػ٤َ .//  (91:٘  ):  ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ  

2
 ( .161:٘  ):  ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢ 
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لة التً ٌقوم الممثِّل بؤدابها ؛ :     أما الشخصٌات فنقصد بها  الشخصٌات الممثِّلة والشخوص الممثَّ

التً قد تكون شخصٌات حقٌقٌة أي ذات قصص واقعٌة ، وقد تكون خٌالٌة من اإلبداع األدبً 

ٌُعد أٌضاً من العناصر ، ولم نتكلم عن الشخصٌات الممثَّلة ألنه تم بٌان مصادر  للمإلؾ الذي 

التؤلٌؾ ، ومنها ٌتبادر إلى األذهان ماهٌة هذه الشخصٌات ، ومن ثم سٌتم تناول الشخصٌات 

وجود التصوٌر لم ٌكن متوفراً قدٌماً ، الممثِّلة بالبحث ، أما الشخصٌة الثالثة فهً عن الُمصور ، ؾ

ولكنه مهما كان العمل التمثٌلً فً هذا الوقت صؽٌراً ، سواء فً االستدٌو أو على خشبة المسرح 

الُمخرج الذي ٌتناول عدة مهام ، فهو الذي ، والشخصٌة الرابعة هً عن فإنه ال ٌتم إال بالتصوٌر

، "العرض المسرحً" وٌبرز فً النهاٌة تصمٌم العمل التمثٌلً إلخراجه بصورته النهابٌة ،ٌقوم ب

 :وكان تقسٌم هذا المطلب كاآلتً 

انًٕضٕع  :  انفشع األٔل 

ٌُعبر عن كل وحدة تتكون من أجزاء متفاعلة مترابطة "البناء الدرامً"إن الموضوع المسمى       

 تجعل منها بناًء محكماً أو كابناً متناسق األجزاء ، متجانس التكوٌن بحٌث ال مع بعضها البعض ،

 هذه األجزاء هً أحداث المسرحٌة ، والبناء الدرامً السلٌم ٌمكن تؽٌر أي جزء منها أو حذفه ،

ٌوضح أن موضوع المسرحٌة أو التمثٌلٌة ، ٌنبؽً أن ال ٌتنافى مع المعاٌٌر األخبلقٌة أو الجمالٌة ، 

، أو "مؤساوٌاً "وال ٌنفصل الموضوع عن نوع وشكل المسرحٌة ، الذي إما أن ٌكون تراجٌدٌاً 

، أو تراجٌكومٌدٌاً ، أو مٌلودراما ، فإذا كانت ذات شكل مؤساوي كان الموضوع " ملهاة"كومٌدٌاً 

 ، وهذه نبذة عن العناصر 1مؤساوٌاً ، وإذا كانت ذات شكل كومٌدي كان الموضوع كومٌدٌاً وهكذا

:  التً ٌتكون منها الموضوع بعد تؤلٌفه 

إن العمل التمثٌلً ال بد له من فكرة أساسٌة ٌدور حولها ؛ أي مؽزى ربٌسً ، ومن  :الفكرة : أوالً 

المستحسن أن تكون الفكرة األساسٌة واحدة ؛ حتى ال تضعؾ األفكار الجانبٌة األخرى العمل 

التمثٌلً وتبرز أكثر من الفكرة األساسٌة، وتتمثل الفكرة فً الشخوص ، الذٌن ال ٌعتبروا أدوات 

 .2لنقل الفكرة ، وإنما ٌنبؽً أن ٌعملوا لتحقٌق الؽاٌة منها

                                                 
1
 ، 5، وجٌ جُلٌٍ ، ػٔحٕ ، ٠ (38-35:٘ ): ٜٓ٘ؽ ٝضطر٤ن  : اٌذساِب ٚاٌّغشػ فٟ رؼ١ٍُ األهفبيق٘حٕ ػرى جُك٤ٔى ، . واٌؼٕبٟٔ ،: جٗظٍ  

 .ّ 1984 ، 1، وجٌ جٍُٗٝم ، ػٔحٕ ، ٠ (25: ٘ ) :  فٟ ِغشػ األهفبيػرى جُلطحـ ، : أثٛ ِؼبي// .ٛـ1420

2
اٌطفً اٌؼشثٟ  ئذٍج٤ْٛ ٓكٔى ، ػٛاهف.دٛىٟ ٓكٔى ، . ، و لٕبٚٞ(.//338-337:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

لنب٠ب اإلٔغبْ فٟ األدة ػُ جُى٣ٖ ، . ، وإعّبػ١ً: جٗظٍ .// ّ 1984، ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ ج٣ٍُٛٔس ، جُوحٍٛز،  (29-25:٘ ) : ٚاٌّغشػ

 .1980ّ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ،  (42:٘ ): وٌجْس ٓوحٌٗس  : اٌّغشؽٟ اٌّؼبفش
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 إن السٌنارٌو عبارة عن ملخص واؾ لهٌكل المسرحٌة ال بد منه حتى تتكون  :السٌنارٌو: ثانٌاً 

لدى الكاتب فكرة واضحة عنها وعن مشاهدها ، وعن العبلقة التً تربط بٌن الشخصٌات ، 

وٌوضح نوع المسرحٌة سواء كانت تراجٌدٌا أو كومٌدٌا، وباستعمال الكاتب المسرحً للسٌنارٌو  

.   1؛ فإن هٌكل المسرحٌة كله ٌترتب وٌتناسق وٌكون جاهزاً قبل الدخول فً تفاصٌل الحوار

ٌُعد الحوار من أهم العناصر ؛ فهو الذي ٌوضح الفكرة األساسٌة التً تقوم علٌها : الحوار  :  ثالثاً 

ٌُظهر الشخصٌات وٌفصح عنها ، أي أنه ٌكون مكمبلً وشارحاً وواصفاً  المسرحٌة أو التمثٌلٌة ، و

 ، وال ٌتجلى الحوار المسرحً بكامل صورته عند قراءته ، ولكن حٌنما ٌشاهد 2لؤلحداث والوقابع

على المسرح نابضاً بالحركة على ألسنة الممثلٌن مصحوباً بحركاتهم ونبرات أصواتهم  ؛ فهو 

  .3الذي ٌصور الفكرة التً تقوم علٌها المسرحٌة

عبارة عن سلسلة من الحوادث تتركز على الحبكة المسرحٌة  :  وعنصر التشوٌقالحبكة: رابعاً 

األسباب والنتابج وتتطلب من الكاتب الذكاء والذاكرة ، وٌصحبها شًء من الؽموض ، فهً القصة 

 ؛ فهً األسلوب الذي تتحدث به وتبنى عناصر التمثٌلٌة ، بحٌث 4المكتوبة فً وجهها المنطقً

، وهً إذ ال تخلو أي تمثٌلٌة من الحبكة ألنها تشتمل 5تصل إلى هدؾ وتركٌب ومفهوم ذي معنى

على شخصٌات وأحداث ولؽة ، وحركة مبرمجة بشكٍل معٌن ، وهً تعتبر روح العمل الدرامً 

زٌادة االهتمام ألنها تقوم بعرض الصراع بمختلؾ أشكاله بطرٌقة مقنعة ، والهدؾ منها 

. 6والتشوٌق

إن الصراع عبارة عن كلمات وجمل وعبارات منطوقة ، تعبر عن الزمان  :الصراع  : خامساً 

وٌعتبر الصراع دعامة أساسٌة للمسرح بشكل عام ؛ فقد ٌكون  والمكان ، وتحدد مبلمح الشخصٌة ،

الحب والواجب : صراعاً قابماً بٌن نقٌضٌن  وٌكون –الذي ٌسمى بالبطل  -  الممثلداخلٌاً فً نفس

                                                 
1
 .(42-40:٘ ): جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ ك٢ ضؼ٤ِْ ج٠٧لحٍ : جٗظٍ  

2
رّْ ٝٓرحوب  : اإلػالَ اإلراػٟ ٚاٌزٍفض٠ٟٛٔؾرحٌ ػٞوز ، . ، واٌؼج١ذٞ (.// 341:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

: رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ .// ّ 1995-ٛـ1416 ، 1ٚ٘ؼحء ،  ٠- ، ًٍُٓ ػرحو١ ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ، ج٤ُٖٔ (45: ٘ ): ج٩نٍجؼ  

(٘:28-30.//)waroniraq.procom.dz/boukrouh www. 

3
 .(36-35:٘ ): ػٞج٠ق  ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ٝجٍُٔٓـ .ٛىٟ ،  و. و: جٗظٍ  

4
( . 26-25:٘ ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ : جٗظٍ  

5
 ، 1، ًٍُٓ ػرحو١ ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ، ج٤ُٖٔ ، ٠ (61-60:٘ ) : اٌّشؽذ إٌٝ اٌؼًّ اٌزٍفض٠ٟٛٔرقٔى ٓطٍٜ ، . ، وػمجبد: جٗظٍ  

.  1996ّ- ٛـ1417

6
 ، وجٌ (54:٘ ): وٌجْس ٗظ٣ٍس ٝٗٔحيؼ ضطر٤و٤س : كٖ ًطحذس ٝئنٍجؼ جُطٔػ٤ِ٤س ج٩يجػ٤س  : اٌذساِب اإلراػ١خ ، ػرى جُٔؿ٤ى ، ؽىشٞ: جٗظٍ  

 www.almualem.net: ٓؿِس جُٔؼِْ.//  2003ّ-ٛـ1424 ، 2جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ، ٠
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، والرؼبة والضمٌر ، وشهوة االنتقام ونزعة التسامح ، وقد ٌكون الصراع خارجٌاً بٌن شخصٌة 

. 1وأخرى 

الحركة هً األساس الذي تقوم علٌه التمثٌلٌة ، فإذا انعدمت الحركة انعدمت إن : الحركة : سادساً 

حٌنبذ التمثٌلٌة، والمراد بالحركة هو أن ٌستمر الخط التمثٌلً متحركاً فً ذهن المشاهد بحٌث 

ٌنجذب معها ، ولٌس حركة الممثل على خشبة المسرح ، وقد اعتبر بعض كّتاب المسرح أن 

ٌُعنى بدراسته ،  وتكون الحركة فً الجسد والصوت الحركة أهم ما ٌجب أن ٌفهمه الممثل و

 .2والوجه فً وقت واحد حتى ٌكون أداء الممثل متكامبلً 

 انشخصياخ   : انفشع انثاَي

،  (المإلؾ ، الممثل ، المصور ، المخرج): إن الشخصٌات التً سٌتم بحثها فً هذا الفرع هً     

 :  وهذه نبذة عن هذه الشخصٌات

ٌقوم المإلؾ المسرحً بكتابة الموضوع الذي ٌتلخص عمله فً اختٌار الفكرة  :المؤلف : أوالً  

األساسٌة ، ثم اكتشاؾ الحدث ، وبعدها تستمر متابعة الوقابع والحوادث التفصٌلٌة لٌصل من خبلل 

الصراع والحركة إلى قمة العمل الدرامً ، وٌعتمد المإلؾ على أكثر من مصدر عند الكتابة 

الدرامٌة ، فهو ٌهتم بكل ما ٌمكن أن ٌمده من الحٌاة بما ٌساعده على إثراء العمل الدرامً ، ومن 

المصادر الواقعٌة ، أحداث التارٌخ اإلنسانً ، االقتباس واإلعداد ، :هذه المصادر

 .3 األساطٌر،التجارب الخٌالٌة ، والخٌال العلمً

ٌُعّد الممثل العنصر األساسً فً عملٌة التمثٌل ؛ ألن النص الدرامً ٌمكنه أن  :  الممثل : ثانٌاً 

ٌبقى حبٌساً فً طٌات الكتب إذا لم ٌقم الممثل بتمثٌل النص المسند إلٌه ، وكذلك مخططات المخرج 

ٌمكن أن تبقى مجرد افتراضات بدون هذا العمل ؛ ألن تجربة الممثل هً التً تظهر افتراضات 

حٌث ٌتم تجسٌد األفكار من خبلل أداء الممثلٌن ألدوارهم ؛ 4المخرج السابقة على المسرح

، ومن خبلل أقوالهم وأفعالهم وانفعاالتهم فً الحٌاة الظاهرٌة والحٌاة "الشخصٌات المرسومة لهم"

الداخلٌة ؛ فتصل األفكار إلى المتفرجٌن ، وٌتم تحدٌد الشخصٌات التً تظهر فً كل مشهد من 

. 5المشاهد بما ٌتناسب وحجم شاشة التلفزٌون

                                                 
1
 (.61-60:٘ ):  ػورحش ، جٍُٖٔى ئ٠ُ جُؼَٔ جُطِل٢ٗٞ٣ُ  //(.40-39:٘ ): جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ ك٢ ضؼ٤ِْ ج٠٧لحٍ : جٗظٍ  

2
رًحو٤ٔ٣س جُلٕ٘ٞ، - قٔحوز ئذٍج٤ْٛ ، ًٍُٓ جُِـحش ٝجُطٍؾٔس .و.ر: ،  ضٍؾٔس  (11:٘ ) : اٌزؼج١ش اٌغغذٞ ٌٍّّضً ، ؾحٕ ، دٚد: جٗظٍ  

 ، جوٝجٌو ؾٌٞوٕٝ،  وش٠ظ(.// 341-340:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ // .(69:٘ ) :١ٌٍٖ ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س //  .(ش.و)

 .ّ 1960و٢٘٣ٌ نٗرس ، جُٔطرؼس جُ٘ٔٞيؾ٤س ، ٍٓٛ ، : ، ضٍؾٔس  (69:٘ ) :فٟ اٌفٓ اٌّغشؽٟ

3
 ( .61-60:٘ ): ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ جُؼر٤ى١ ، // .(59-56:٘ ) : ١ٌٍٖ ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س 

4
 ( . 55:٘ ): ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢ :  جٗظٍ  

5
 (.29:٘: ) ػٞج٠ق  ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ٝجٍُٔٓـ .ٛىٟ ،  و. و .// (45:٘ ): ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ جُؼر٤ى١ ، : جٗظٍ  
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ٌجب أن :"  ، فهناك من ٌرى بؤنه1فتعد بمثابة عملٌة تشخٌص    أما بالنسبة لطبٌعة عمل الممثل 

وهناك من ٌرى أن التمثٌل فن ٌحتاج إلى دراسة وتمرٌن  ، 2"تولد مع الممثل القدرة على التمثٌل

مستمر ، فضبلً عن الموهبة واالستعداد والتدرٌبات العملٌة ، وهناك فبة الممثلٌن المحترفٌن ، وفبة 

وهناك من ٌرى أن عمل الممثل الربٌسً ، فً المسرح الواقعً على األقل ، هو  ، 3الممثلٌن الهواة

 . 4إقناع المتفرج بؤن أموراً حقٌقٌة تحدث ، وأشخاصاً حقٌقٌٌن على منصة المسرح

الخاصٌة الجسمٌة :     إن أهم ممٌزات شخصٌة الممثل اإلنسانٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر فٌها هً 

 باللذة أو األلم ، والخاصٌة اإلدراكٌة بالحواس سكالطول والقصر ، والخاصٌة الوجدانٌة كاإلحسا

 كما ٌحتاج الممثل إلى مكان ٌإدي فٌه العرض التمثٌلً ، وٌستكمل دوره بوجود األدوات ،5الخمس

 . 6األدوات الضرورٌة لحركته

 إن المصّور ٌتبع إرشادات وطرق معٌنة كفٌلة باستخدام الكامٌرا بناء على طبٌعة :المصور : ثالثاً 

ٌُعّد المُعّبر الحقٌقً عن  الموضوع المستهدؾ ، ألن التصوٌر سواء كان داخل أم خارج االستودٌو 

جوهر العمل السٌنمابً والتلفزٌونً ، ألن به تبث الصورة ، وعلى المصور معرفة نوعٌة اللقطة 

وحجمها والزاوٌة والجهة التً تلتقط منها ، والقٌام بتنفٌذ التصوٌر بناًء على خطة السٌنارٌو المعدة 

تركٌب لٌس من مهام المصور وهذا ال ، 7سلفاً ، واختٌار اللقطات ، ثم تركٌب الصور بعد التصوٌر

 السمعٌة المصور وحده ، بل ٌشمل الذٌن ٌساهمون فً اإلخراج والعاملٌن على تجمٌع الكوادر

والبصرٌة حٌث ٌحظى توظٌفها باألهمٌة الكبرى ، ألن الصوت والصورة ٌنتقبلن عبر الكامٌرا 

. 8سواء كان فً التمثٌل أم فً ؼٌره من البرامج التلفزٌونٌة

                                                 
1
جْطكٟحٌ ٌٚٞز ٖٓ جُٗه٤ٛس جٍُٔجو ضٔػ٤ِٜح ، ٝجٌُٛٞز ٖٓ ج٢ُٗء ٤ُٓص ٛٞ ج٢ُٗء ٗلٓٚ ذطلح٤ِٚٚ ، ٝضرؼحً ًُٜج كاٗٚ  :اٌزؾخ١ـ  

٣ؿَٞ ُِٔٔػَ رٕ ٣٘لؼَ ذؼٞجَٓ وٌٝٙ ٓح ٖحء ُٚ ج٫ٗلؼحٍ ، ٝيُي ك٢ رغ٘حء ٓىجٌْطٚ ٝضه٤َ ٌٚٞز ٓ٘ٚ ، ًًُٝي ٣ٌٕٞ جُكحٍ ك٢ كطٍجش 

 . جُطى٣ٌد ػ٤ِٚ ، ٣ٝطِن ػ٠ِ جُٔٔػَ جْْ جُٔٗهٛحض٢ ر١ ج١ًُ ٣ٗهٙ رذؼحو ٖه٤ٛطٚ ك٢ وٌٝٛح ًِْٜٝٞح ٝػِٜٔح ٝٝظ٤لطٜح ك٢ جُك٤حز

 (.160:٘ : ) ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢  .// (20:٘  ): ٤ِ٠ٔحش ، كٖ جُٔٔػَ جُؼٍذ٢ : جٗظٍ 

2
 ٝج٩ٌٖحورٌٗٞ ج١ٍُٗٔ ، َٝجٌز جُػوحكس :  ، ضٍؾٔس (7-6:٘ ) : جُىٌِٝ جُٓطس ج٠ُٝ٧ : فٓ اٌزّض١ً ، ٣ٌطٗحٌو ، ثٌٛغالفغىٟ: جٗظٍ  

 . جُو٢ٓٞ ، جُٔإْٓس ج٣ٍُٛٔس ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س

3
 www.biznasweb.com/thunderheart/dictionry.htm : جٗظٍ  

4
 .1980ّر٤ٖٓ ٬ْٓس ، ٌٓطرس ج٩ٗؿِٞ ج٣ٍُٛٔس ، جُوحٍٛز ،  : ، ضٍؾٔس  (32-31:٘) : اإلخشاط اٌّغشؽٟ ، ًحٌٍ ،  إٌض٠ٚشس:جٗظٍ  

5
 (.340-338:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

6
، (8-7:٘ ) :ؽشوخ اٌّّضً ػٍٝ خؾجخ اٌّغشػ ، ر، ٕ ،  ف١شث١زغىب(.//40:٘ ): جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ ك٢ ضؼ٤ِْ ج٠٧لحٍ :  جٗظٍ 

ٗر٤َ ٓكٔى ٤٘ٓد ، ٌت٤ّ هْٓ جُطٔػ٤َ ٝج٩نٍجؼ ، جُٔؼٜى جُؼح٢ُ ُِلٕ٘ٞ .و.ر: ٌر١ ٓوىّ جٌُطحخ  )ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ ٍٜٓجٕ ، .و: ضٍؾٔس 

 .ّ 1995،  ٓطحذغ ٚلٞش ج٧ُل٢ ، ٝٓطحذغ جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ٦ُغحٌ ،  (جٍُٔٓق٤س 

7
( . 20-15:٘ ): ػورحش ، جٍُٖٔى ئ٠ُ جُؼَٔ جُطِل٢ٗٞ٣ُ : جٗظٍ  

8
، (17-14:٘ ) : رم١ٕبد اٌزٍفض٠ْٛ اٌؾذ٠ضخ ٚؽىً ِٚنّْٛ اٌجشاِظؾرحٌ ػٞوز ، . ، واٌؼج١ذٞ( .// 20:٘ ): جٍُٔؾغ جُٓحذن : جٗظٍ  

. ّ 1996- ٛـ1416 ، 1ًٍُٓ ػرحو١ ، ٚ٘ؼحء ، ٠
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ترجمة : ٌرى المخرجون والمسرحٌون أن األساس فً مهام المخرج هو  : المخرج :رابعاً 

المسرحٌة للجمهور ، فٌجسد المعانً والصور الذهنٌة ؛ فٌحّول النص الدرامً من المجال المقروء 

إلى المجال المنظور والمسموع ، وٌقوم بعملٌة التجسٌد هذه مخرج أو مخرجون بوسابل تنفٌذٌة 

إال أن .. أساسٌة ٌؤتً فً مقدمتها الممثلون ، الدٌكور ، المبلبس ، الموسٌقى ، اإلضاءة المسرحٌة 

، 1هذه األدوات تبقى خرساء ال تترجم المسرحٌة ترجمة ذات شؤن ، ما لم ٌكن المخرج ذا مواهب 

كما أن اختٌار وانتقاء العناصر ، وخاصة النص والممثلٌن ، اختٌاراً جٌداً ؛ ٌجعل من المخرج 

؛ 3، فهو المسٌطر على عناصر التمثٌل وإٌقاظ الطاقات الذهنٌة الكامنة لدى المشاهد2مخرجاً جٌداً 

المخرج النموذجً ٌعتبر الذي لدٌه القدرة على حمل المسإولٌة اتجاه كل :"؛ أي كما قٌل3المشاهد

 الدرامً ، توزٌع قراءة النص):فئلخراج تمثٌلٌة ٌتلخص دور المخرج بـ؛4"من المشاهد والفنان

. 5( ، ثم العرض التمثٌلً الجاهز األدوار ، متابعة التصوٌر

 غٍر أدتٍح       عُاصر  :انًطهة انثاًَ 

عناصر ؼٌر أدبٌة لكونها ال تتعلق بالتؤلٌؾ ، :    لقد ُسمٌت هذه العناصر بؤكثر من مسمى ، منها 

وسمٌت بالعناصر التحسٌنٌة ، وأٌضاً بالثانوٌة ؛ لكونها من العناصر التً لم تكن من األساسٌات 

عند نشؤة التمثٌل ، ومن خبلل االطبلع على هذه العناصر ، ٌتبٌن أن هذه العناصر لم تكن تحتاج 

إلى تكلفة عالٌة أو إلى جهد ، فهناك عناصر تتعلق بالموقع ؛ فالمكان لم ٌكن موقعاً مخصصاً ، 

 .ولم تكن الدٌكورات ضرورٌة فً الموقع ، وكان التمثٌل فً األماكن الطبٌعٌة ٌؽنً عن اإلضاءة 

    وهناك عناصر تتعلق بالممثل مثل المبلبس ، فقد كانت أبسط من هذا الوقت بكثٌر ، فكانت مما 

هو متوفر ، وإذا احتاجت تعدٌبلت ٌقوم بها الممثل نفسه ، فً حٌن باتت المبلبس فً هذا الوقت 

تتمشى مع خطوط الموضة ، بل التمثٌل وسٌلة من وسابل عرض هذه الخطوط ، أما 

، فلم ٌكن فً القدم ، هناك حاجة ضرورٌة له ، فً حٌن بات من أهم " األصباغ"الماكٌاج

. الضرورٌات 

                                                 
1
–، ٓإْٓس ٌِٛٞ جُى٤ُٝس  (244-237 : )ِذخً إٌٝ ِغشػ اٌطفً،   ٓكٔى ج٤ُٓى.  ، وؽالٚح٠حٌم ؾٔحٍ جُى٣ٖ ، ٝ .  ، وػط١خ: جٗظٍ  

٢ًَ ٤ِ٠ٔحش ، ٌٓطرس ج٧ٗؿِٞ : ر٤ٖٓ ٬ْٓس ، ضوى٣ْ : ، ضٍؾٔس  (12 : )، اإلخشاط اٌّغشؽ٤ٟٛ٘ؽ ١ٍّٔض ، .// ّ 2002ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ، 

  .www.biznasweb.com/thunderheart// . 1991ّج٣ٍُٛٔس ، جُوحٍٛز ، 

2
 .1988ّ، 1وٓٗن ، ٠–ٓٔىٝـ ػىٝجٕ ، وجٌ وٓٗن : ، ضٍؾٔس  (77 : )ؽٛي اإلخشاط اٌّغشؽٟ ، ؾحٌُٝى ، و١ٍشِبْ: جٗظٍ  

3
 (.103-102:٘ ): ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  

4
 .  (ش.و)، ، وجتٍز جُػوحكس ٝج٩ػ٬ّ ، جُٗحٌهس  (58:٘ ): ٝهحتغ ِٓطو٠ ػ٢ِٔ  : ؽٛ ِغشػ ٌٍطف٣ًْْٞق ، . ، وػ١ذاثٟ 

5
، ٘جٕش (.// ش.و)، وجٌ جُٞكحء ، ٍٓٛ ،  (10-9:٘ ) : اٌّخشط اٌّغشؽٟ ٚاٌمشاءح اٌّزؼذدح ٌٍٕـ ، رذٞ جُكٖٓ ، عالَ: جٗظٍ 

 جُؼر٤ى١ ، ج٩ػ٬ّ .//1993ّٛ٘حء ػرى جُلطحـ ، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ، .و: ، ضٍؾٔس  (183-99:٘ ): عّب١ٌبد فٓ اإلخشاط ٣َؿٔٞٗص ، 

  .(29-28:٘ ): ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ 
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     ولذلك وإن كانت هذه العناصر ثانوٌة سابقاً ، فإن هذه التسمٌة ال أرى أنها تصلح أن تطلق 

 :وكان تقسٌم هذا المطلب كاآلتً علٌها فً الوقت الحاضر، 

 عُاصش ذرعهق تانًٕقع  :انفشع األٔل 

    ندمج هذه العناصر فً الموقع نفسه أوالً ، ثم المناظر التً ٌحتاجها الموقع وتزٌنه ، و تؤتً 

: ، وهذا تقسٌمها اإلضاءة المسرحٌة فً المرتبة الثالثة 

بدأ قدٌماً بالشارع ، أو البٌت ، أو السوق ، أو الساحة ،أو العربة  التمثٌل مكانإن  :المكان : أوالً 

دار العرض "المبنى المسرحً: بالمكان فً الوقت الحالً هو ثم أصبح المقصود الجوالة ،

 ، فاختٌار عناصر التمثٌل كافة 1، أو استودٌو التصوٌر ، وهو مكان محدد لها الؽرض"المسرحً

. 2، دون وجود المكان المناسب ، ال شك أن هذه العناصر ال تإدي دورها 

وٌعتبر الدٌكور المسرحً عند أهل المسرح من أهم العناصر ألنه : 3المنظر أو الدٌكور:  ثانٌاً 

ٌعبر عما ٌحتوٌه النص ، ولٌس الؽرض منه الرسم الذي ٌحمل المعنى فقط ، ولكنه القدرة على 

ترجمة الفكرة فً معاٍن واضحة ، بحٌث ٌستطٌع الممثل بناًء علٌها أن ٌوصل الفكرة المطروحة ، 

واعتمده أؼلبٌة ُكّتاب التمثٌل وممارسوه على أنه ضروري فً التمثٌلٌة ، إلبراز مواصفات المكان 

 .4وٌنبؽً أن ٌكون منسقاً ومنسجماً مع أبعاد تلك الشخوص ومسرح األحداث ،

  قسم الدٌكوروٌتم إعدادها فً، "المعدات"   أما مستلزمات الدٌكور التمثٌلً فٌطلق علٌها اسم 

ٌضم مجموعة من المهندسٌن والفنانٌن ، والفنٌٌن والعمال ، الذٌن ٌقومون بمهمة تصمٌم الذي 

المناظر ، وتشٌٌدها أو تعدٌلها ، وإعدادها لتكون صالحة للتصوٌر ، حسب المواصفات المطلوبة 

 قسم تحفظ فٌه حاجٌات المناظر ولوازمها ، وٌوجدفً الفٌلم ، سواء داخل االستودٌو أو خارجه ، 

معدات المناظر ، المعدات ):إلى أربعة أقسام" المعدات"، وتقسم "قسم محتوٌات المناظر"ٌسمى 

  . 5 ("التدرٌبات"التكمٌلٌة ، معدات األٌدي ، معدات البروفات

إنارة خشبة المسرح بصفة خاصة باستخدام : المقصود باإلضاءة  إن :اإلضاءة المسرحٌة : ثالثاً 

وٌقوم بعملٌة التنوٌر ربٌس وحدة اإلضاءة فهو المسإول األول عن كل وسابل اإلضاءة الصناعٌة، 
                                                 

1
 . ّ 1975-ٛـ 1395، وجٌ ج٬ٍُٜ ، ٍٓٛ ،  (141:٘ ): ٌؼشة ٚاٌّغشػ  ، ٓكٔى ، جوّبي اٌذ٠ٓ 

2
، جٌُٔطد جُؼٍذ٢ (1:٘ ): وٌجْس ك٢ ضح٣ٌم ضطٌٞ نٗرس جٍُٔٓـ : اٌّىبْ  : ػٕبفش اٌؼشك اٌّغشؽٟ ، ١ٌٍٖ ، ػجذ اٌٛ٘بة: جٗظٍ  

 .ّ 1987جُكى٣ع ، 

3
 ًِٔس ػحٓس ضطِن ػ٠ِ ًَ ٓح ٣طَٛ ذحُٔ٘حظٍ جُٔوحٓس وجنَ ج٫ْطٞو٣ٞٛحش ج٤ُٓ٘ٔحت٤س ، ٢ٛٝ ك٢ جٍُٔجقَ جُٔطؼىوز ُٜح ْٞجء ك٢ :اٌذ٠ىٛس  

 .ٌْْ جُى٣ٌٌٞ ٝذ٘حء جُى٣ٌٌٞ ، ٝكٍٔ جُى٣ٌٌٞ ٝض٣ٍٞٛ جُى٣ٌٌٞ : جُط٤ْٔٛ رٝ جُط٘ل٤ً رٝ جُط٤ٓ٘ن ، رٝ ر١ ٢ٖء آنٍ ٣طَٛ ذٜح ، ك٤وحٍ ٓػ٬ً 

. 1984ّ ، 2، ج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِطحخ ، ٠ (5:٘ ) : إٌٙذعخ ٚاٌذ٠ىٛس اٌّغشؽٟ ، ٣ُّٞ ،  ١ٍِىخ:جٗظٍ 

4
ٚلكس جُؿُء جُ٘ظ١ٍ ، ٝغ٤ِٚ جٍُْٞٓحش ُط٤ٞٞف جٍُْْ جُٜ٘ى٢ْ ، جُٜ٘ىْس جُٞٚل٤س ،   (125 )جٍُٔؾغ جُٓحذن ٣ٝطأُق ٖٓ : جٗظٍ  

. www.biznasweb.com/thunderheart .//جُٔ٘ظٌٞ جُؼحّ ، جُظ٬ٍ ، ج٫ٗؼٌحْحش ، ٝجُٔ٘ظٌٞ جٍُٔٓق٢ 

5
( . 394-367:٘ ): ج٣ٍُُٝ٘ظ ، ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  
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 ؛ 1ما ٌتعلق بالقوة الكهربابٌة ، فً أثناء التصوٌر أو اإلعداد له ٌساعده عامل اإلضاءة  ومساعد

فالوظٌفة األولى للضوء هً إظهار الممثلٌن ، فإذا لم ٌستطع المتفرج رإٌة الممثل ، ربما وجد 

صعوبة فً سماع األلفاظ التً ٌنطقها الممثلون إذ ٌعتمد كل من السمع والرإٌة على اآلخر ، إلى 

 . 2حد كبٌر ، وعلٌه فإن أول شًء على مصمم المناظر أن ٌراعٌه هو اإلضاءة

   وربما المقصود أن عند اندماج حاستً السمع والبصر ٌكون أثر العمل التمثٌلً أقوى ، ولم تكن 

هناك مشكلة تنوٌر فً المسارح القدٌمة ؛ ألن المسارح كانت تقام ببل سقوؾ ، ولهذا كانت عملٌة 

.  التنوٌر طبٌعٌة من ضوء النهار 

   عُاصش ذرعهق تانًًثم  :انفشع انثاَي

تحت فرع واحد لتعلقهما بشخصٌة " والماكٌاج المسرحً ، المبلبس  " لقد دمجت عنصري    

:   وفٌما ٌلً نبذة مبسطة عن كل عنصر الممثل ، 

تلعب المبلبس دوراً فاصبلً فً نقل الطابع الصحٌح للشخصٌة التً ٌقوم الممثل   : المالبس :أوالً 

بدورها ، والعصر الذي تعٌش فٌه الشخصٌة ، وٌدل على السن ، وعلى الثروة ، والمركز 

االجتماعً ، ونوع العمل الذي تقوم به تلك الشخصٌة، أو أنها ال تعمل ، وٌجب أن ٌبٌن حسن 

 .   3ذوق الشخصٌة أو افتقارها إلى الذوق السلٌم

المبلبس فتقوم شركات اإلنتاج السٌنمابً باستبجار هذه المبلبس ، من    أما طرٌقة الحصول على 

محال متخصصة ، ألن هذا ٌوفر كثٌراً من الوقت والجهد والنفقات ، باإلضافة إلى وجود مخازن 

للمبلبس ، على اختبلؾ المقاسات ، تمتاز بالنظافة والعناٌة خاصة مبلبس الممثلٌن الربٌسٌٌن ، 

وتمثل كل العصور والطبقات ، كما ٌوجد مساعد أو مساعدة إلعداد المبلبس ، واختٌارها باالتفاق 

 .4مع المخرج ، وتحسٌنها إن كانت تحتاج ألي تعدٌبلت

 من الواضح أن الماكٌاج بات أهم عنصر عند تمثٌل أي شخصٌة ، : المسرحً 5الماكٌاج:  ثانٌاً 

وإن كان أقل منه عند الذكور ، وهناك أدوار تبدو أهمٌة الماكٌاج فٌه للطرفٌن على حد سواء ، 

خاصة عندما ٌتطلب الدور محاولة إخفاء الشخصٌة المسرحٌة أو تشوٌهها ، وكذلك ٌمكن للماكٌاج 

                                                 
1
  .www.biznasweb.com/thunderheart (.//220-201:٘ ): ػط٤س ،  ٝق٬ٝز ،  ٓىنَ ئ٠ُ ٍٓٓـ جُطلَ : جٗظٍ  

2
 (  .386-385:٘ ): ٤ُِٗٔ، ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢   ( .//366-334:٘ ): ج٣ٍُُٝ٘ظ ، ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢  :جٗظٍ ذحُطل٤َٛ  

3
 ( .415-395:٘ ): ج٣ٍُُٝ٘ظ ، ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  

4
  .www.biznasweb.com/thunderheart : جٗظٍ  

5
جُِٔٓحش جُط٢ ضٟحف ئ٠ُ هٓٔحش ٝؾٚ جُٔٔػَ رٝ : ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ " كٖ جُط٤ٌَٗ "٣ٝطِن ػ٤ِٚ جْْ ًِٔس ٓأنٞيز ٖٓ جُل٤ٍٓٗس ، :اٌّبو١بط  

.  جُٔٔػِس ، ذٞجْطس ج٧ُٞجٕ ٝجُٔكح٤َُ ٝج٧ٚرحؽ ٝجُٔٓحق٤ن ٤ٌُٕٞ ٓطحذوحً ُِٗه٤ٛس جُط٢ ٤ْإو١ وٌٝٛح ؛ ٝهى ٣ٌٕٞ ُِطؿ٤َٔ رٝ ُِط٣ٞٗٚ 

 ( .ش.و)ر٤ٖٓ ٬ْٓس ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢،: ، ضٍؾٔس  (1:٘ ):فٓ اٌّبو١بط فٟ اٌّغشػ ٚاٌغ١ّٕب ٚاٌزٍفض٠ْٛ ، ٣ٌطٗحٌو ، وٛسعْٛ: جٗظٍ
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 ، وبؤي حال ال 1(الممكٌج)أن ٌنٌر وٌحسن الشخصٌة المراد تمثٌلها أمام المتلقً بواسطة الممثل

ٌستطٌع الماكٌاج خلق الشخصٌة ولكن ٌساعد نوعاً ما على إبرازها إذا وجد الممثل الكؾء ، وأهم 

وظٌفة للماكٌاج هً أن الممثل ٌستعمله لٌعطً المتفرجٌن االنطباع الصحٌح عن سن الشخصٌة 

التً ٌمثلها، وصحتها ، وصفاتها األساسٌة ؛ فهو وسٌلة فعالة لنقل أنواع معٌنة من المعلومات إلى 

. 2المتفرجٌن

 المبحث الثالث
أنواع التمثٌـل  

ل كل باحث حسب ما رآه مناسباً ، فمنهم من قسمها حسب  ََ    لقد تم تقسٌم أنواع التمثٌل من قِب

الموضوع والصورة ، ومنهم من قسمها حسب النطق وعدمه ، وهناك من فّصل وتوسع أكثر 

معتمداً على بٌان الوسٌلة واألسلوب والمدارس والبنٌة والموضوع والعاطفة ، ولكن عند دراستً 

للموضوع وجدت أن هناك تكراراً فً األنواع عند الذٌن توسعوا فً البٌان ، وبعض الحذؾ عند 

الذٌن اختصروا فً التقسٌم ، ورأٌت دمج األنواع فً ثبلثة تقسٌمات مع محاولة التوسع فً بٌان 

وفٌما ٌؤتً تقسٌم كل منها ، وهذه األنواع تعبر عن الناحٌة العاطفٌة أو الواقعٌة أو الوسٌلة ، 

: مطالب هذا المبحث

 انرًثيم يٍ انُاحيح انعاطفيح  : األٔل انًطهة

لكاتب التمثٌلً من     إن اإلثارة والتشوٌق فً التمثٌل هً من عناصر التمثٌل أوالً ، وٌستخدمها ا

أجل إثارة المشاهد ، فقد تكون اإلثارة مؤساوٌة ، وقد تكون مضحكة ، وقد ٌستخدم الكاتب أسلوب 

:  الدمج ، فٌنتج عنه عدة أشكال ، وٌتضح ذلك من خبلل الفروع اآلتٌة 

 إَٔاع سئيسح  :انفشع األٔل 

 ظهر هذا النوع قبل ؼٌره من أنواع التمثٌل ألنه نشؤ فً المعابد :التراجٌدٌا أو المأساة : أوالً 

المؤساوي ، عند الٌونان والنصارى ٌتسم بالطابع التمثٌل الدٌنً  وكان كجزء من الطقوس الدٌنٌة ،

ولكنه اختفى فً القرن السابع عشر المٌبلدي وحلت محله الدراما الحدٌثة ، وٌنسب هذا المعنى إلى 

اإلؼرٌق ، وتقوم التراجٌدٌا على الفاجعة والصراع المؤساوي حٌث تصؾ محاولة من شخصٌة 

تعتبر مرموقة ذات عقل ، للقٌام بعمل أخبلقً أو اجتماعً ، ٌثٌر فً نفس المتفرج أو المستمع 

 .3عواطؾ الرحمة والشفقة والخوؾ ، ولكن القدر ٌتحكم بمصٌر البطل ، فٌهلكه فً النهاٌة 

                                                 
  .www.biznasweb.com/thunderheart /./ٚلكس ُركع ًٛج جُٔٞٞٞع ذٌَ ضل٬٤ٛضٚ  (660)جٍُٔؾغ جُٓحذن ٝٛٞ ٣طأُق ٖٓ : جٗظٍ  1

2
( . 436-416:٘ ): ج٣ٍُُٝ٘ظ ، ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  

3
: جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ  // (61:٘ : ) جُؼر٤ى١ ، ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ  // (12:٘  ):  رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ :  جٗظٍ 

 .(22:٘  ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ (// 343:٘ : ) جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ  //   (32:٘  )
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هً المسرحٌة الفكاهٌة التً تثٌر الضحك، وٌتم فٌها نقد شخصٌات : الكومٌدٌا أو الملهاة  :ثانٌاً 

معٌنة والسخرٌة منها بؤسلوب فكاهً عن طرٌق شخصٌات فكاهٌة ؛ فهدفها إبهاج المشاهد ، 

 .وإثارة التفكٌر أٌضاً  ، وأحٌاناً الؽضب 

 أصلها ٌونانً ، معناها المسرح الصاخب ، بدأت أٌضاً فً األعٌاد الدٌنٌة ، كما  كومٌدٌا  وكلمة

هو الحال فً المؤساة ، وكانت وثٌقة الصلة بواقع الحٌاة فً موضوعاتها وشخصٌاتها وأهدافها ، 

وقد كانت حٌلهم الساذجة لئلضحاك ، من ؼٌر شك أساساً لطبٌعة الملهاة ، ثم تحول هذا المعنى 

 . 1إلى أي قصة أو قصٌدة تمثل على مسرح عام

 أَىاع يذيجح  :انفرع انثاًَ 

ن المضحك والجاد ، وهذه      ٌْ ن السابق ٌْ وتم تسمٌتها مدمجة لكونها تدمج خصابص الفرع

   :األقسام هً 

وهً الكومٌدٌا المبالػ فٌها بدرجة كبٌرة ، فهً تتبع أسلوب التهوٌل  :الفارس أو المهزلة : أوالً 

أو التضخٌم إلى درجة عدم التصدٌق ؛ فؤحداثها هزلٌة ، وتتمٌز بالمبالؽة فً التصوٌر ؛ لٌكون 

هدفها الربٌس إثارة الضحك ، وتكون شخصٌاتها بعٌدًة عن الواقع ، وأحداثها ؼٌر اعتٌادٌة ، 

 .وقصتها معقدة 

   وهً أبسط األشكال المسرحٌة من ناحٌة الكاتب ألنه ال ٌهتم بما ٌفكر أو ٌشعر به الناس ، كما 

ال ٌحتاج تذوقها إلى تفكٌر ، وهً قرٌبة الشبه بسابقتٌها من أنواع الكومٌدٌا ، ولكنها تختلؾ فً 

  .2المادة واألسلوب

وهً التمثٌلٌات التً تهدؾ إلى إثارة الفزع والتشوٌق ، وتمتاز : المٌلودراما أو المشجاة : ثانٌاً 

أحداثها بإثارة الدهشة وخلق التوتر واالنزعاج والشرور ، وتعد المٌلودراما تطوٌراً للمؤساة ، فهً 

ذات طابع تراجٌدي ولكن المؤساة فٌها ناتجة عن صراع اإلنسان ضد االضطهاد ، وتمتاز أٌضاً 

بمراعاتها للعدالة األخبلقٌة ، فتكافا أصحاب الفضابل وتعاقب أصحاب الرذابل ، وتعتمد 

المٌلودراما على حركات الممثل المبالػ فٌها جداً ، فالشخصٌات سطحٌة من عامة الشعب ، وفٌها 

شخصٌات ثانوٌة ، وكذلك ؼرابة المواقؾ ، وربما عدم واقعٌتها ، والمفارقات الفكاهٌة التً 

. 3تتخللها

                                                 
1
جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س //  .( 20:٘  ): ١ٌٍٖ ، ػرى جُٔؿ٤ى ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س // .(12:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ : جٗظٍ  

 .(22:٘  ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ .// ( 343:٘  ): ٝجُلٕ٘ٞ 

 
2

 ج٩نٍجؼج٣ٍُُٝ٘ظ ، // .( 32:٘  ):  جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ //( 20:٘  ): ١ٌٍٖ ، ػرى جُٔؿ٤ى ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س :  جٗظٍ

 ( .13-12:٘  ): جٍُٔٓق٢ 

3
 . (32-31:٘ ): جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ  // .(61:٘  ):  جُؼر٤ى١ ، ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ : جٗظٍ
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، الفتقارها على النواٌا "دراما التؤثٌر بؽٌر داع"، و " الدراما الزابفة"بـ      ولقد تم تسمٌتها 

، فهً تهدؾ إلى صدم المشاهد أكثر من حثه على خٌر أو تحرٌك عواطفه ، فتلجؤ األمٌنة للدراما 

. إلى التمثٌل العنٌؾ ؼٌر المحرك للعواطؾ 

   واستخدم الفرنسٌون مصطلح المٌلودراما لٌدل على الدراما التً تعتمد على خلفٌة من الموسٌقى 

   .1لتزٌد من شدة لحظة مشوقة ، أو لزٌادة إدرار الدموع خبلل منظر عاطفً عمٌق
وهً عبارة عن رسابل إعبلمٌة تهدؾ إلى إقناع المتفرج بفلسفة معٌنة أو سٌاسة : الدعاٌة : ثالثاً 

خاصة ، وحثه على اتجاه معٌن ، وما أكثرها على الشاشات فهً قد تؤخذ مساحة زمنٌة أكبر من  

البرنامج أو المسلسل المعروض ، وهً ال تهدؾ إلى تحقٌق مصلحة الشعب ؛ بل إلى مصلحة 

وتمتاز الدعاٌة بؤنها حقٌقٌة وذات كٌان ، تستخدم أسالٌب فنٌة لئلقناع ، بؤسلوب صاحب الدعاٌة ، 

 .2مثٌر

كما تتضح من - وتعنً الملهاة الباكٌة ، وهً مزٌج من الملهاة والمؤساة  :التراجٌكومٌدٌا : رابعاً 

  .3، وتتمٌز بالحوادث الجادة والمشاهدة المؤساوٌة ، لكنها تنتهً نهاٌة سعٌدة- اسمها

 انرًثيم يٍ انُاحيح انٕاقعيح :انًطهة انثاَي 

ٔانرعثيشيح  

:     تم تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن هما 

انرًثيم يٍ انُاحيح انٕاقعيح   : انفشع األٔل 

 :  ٌتضمن التمثٌل من حٌث الواقع وعدمه ثبلثة أقسام

 ، سواء  فعلٌاً حقٌقٌاً واقعاً ٌُمّثل طبٌعً ؛ لكونه ٌحكً ووقد سمً أٌضاً بال : تمثٌل الواقعً ال :أوالً 

كتمثٌل فتح القسطنطٌنٌة ، وحروب الصلٌبٌٌن ، ومإامرة الٌهود ، ماضٌاً أم معاصراً واقعاً كان 

وٌتبع األسلوب ، 4الحتبلل األراضً العربٌة ، ودور كمال أتاتورك فً إسقاط الخبلفة العثمانٌة

الحرفً التقلٌدي لما ٌجري من أحداث فً الحٌاة ، وٌحاول الكاتب أن ٌقلد الواقع بكل أشكاله مع 

 .5تعدٌل بسٌط ، وٌقوم هذا المسرح على إٌهام المشاهد أن ما ٌجري هو واقعً

                                                 
1
 (.15:٘  ):  جٍُٔٓق٢ج٩نٍجؼج٣ٍُُٝ٘ظ ، : جٗظٍ 

2
جُوٟحز ، // .ّ 1999-ٛـ1419 ، 1 كِٓط٤ٖ ، ٠–، ًٍُٓ ج٠ُٖٞ ، جُه٤َِ  (18:٘  ) : اٌذػب٠خ اإلػال١ِخٗٗأش ، . ، واأللطؼ: جٗظٍ 

 ( .343:٘  ): ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

3
 .(32:٘  ):  جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ : جٗظٍ  

4
 .( 24-22:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

5
 .( 33:٘  ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ //  .(12:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ : جٗظٍ  
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- رحمه هللا-    وٌدخل ضمن هذا النوع التمثٌل الدٌنً ، وقد اعتبر الشٌخ عبد السبلم برجس

 .1تسمٌته تمثٌبلً دٌنٌاً  ال ٌدل على أمر الدٌن به ، أو إباحته ، ولكن تمشٌاً مع ُعرؾ الناس

؛ أي المسرحٌة متؽٌرة النهج ؛ بمعنى أنه " الفانتازي"وقد سمً أٌضاً بـ : التمثٌل الخٌالً  :ثانٌاً 

ٌقوم على الخٌال المطلق والتحرر من القٌود التقلٌدٌة ، حتى إن هناك تمثٌبلً تارٌخٌاً ٌشتمل على 

، وهو ٌدور حول حكاٌات تكون من " التمثٌل الملحمً"هذا النوع وهو األساطٌر ، وهو المسمى بـ

 ، وٌتقبل نسج الخٌال ، فهً بالتؤكٌد ؼٌر صحٌحة ، ولكن عند تمثٌلها ُتعطى اللون التارٌخً

المشاهد لهذا النوع من التمثٌل المواقؾ الؽرٌبة األطوار التً ال ٌمكن أن تحدث حقٌقة ، ثم ٌفكر 

 .   2فً العواقب إن حدثت

   وٌدخل تحت هذا اإلطار التمثٌل الذي ٌدور حول موضوع معاصر كموضوع اجتماعً أو 

والتً تقوم على أكثر " : المؽامرة"سٌاسً أو تربوي أو التمثٌل الؽرامً أو أفبلم العنؾ المسماة بـ

التً تقوم على فعل الجرٌمة ، ":الجرٌمة"من موقؾ وموقؾ مضاد ، وفعل وفعل آخر مضاد ، و

والصراع العنٌؾ جداً الذي ٌدور خبلل وقوع األحداث والتً تتمٌز بالؽموض من جهة ، وبساطة 

 .3التوقع من جهة أخرى

 وٌقوم الكاتب بتؤلٌؾ رواٌة ال وجود لها خارج الذهن ، حسب الموضوع المتبادر إلى ذهنه ،    

، أو عبر الوسابل "المسارح"فتوكل إلى جماعة لٌخرجوا هذه الرواٌة بؤعمالهم على منصة 

األخرى ، فٌتقمص كل شخص منهم دوراً تكتمل به الرواٌة ، وقد تكون هزلٌة األصل أو جادة 

. 4األصل

وصورته أن  ، (6 أو البانتونٌم5اإلٌماء)التمثٌل الصامت وقد سمً أٌضاً ب : التمثٌل الرمزي: ثالثاً 

صورة صامتة أن ٌقوم شخص أو مجموعة بالتمثٌل مقتصراً فً تمثٌله على العمل ؛ فٌكون 

. ، تستخدم الرموز وفقاً لقواعد تربط الرمز بالفكرة لكون الرمز هو العبلمة المربٌة  متحركة

                                                 
1
 .( 22:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

2
ج٣ٍُُٝ٘ظ ، ج٩نٍجؼ .// (61:٘ ): جُؼر٤ى١ ، ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ //  .(12:٘ ):رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ :  جٗظٍ 

 .( 34:٘  ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ .// (16:٘  ): جٍُٔٓق٢

3
 (.61:٘  ): جُؼر٤ى١ ، ج٩ػ٬ّ ج٩يجػ٢ ٝجُطِل٢ٗٞ٣ُ  : جٗظٍ 

4
 (.24:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

5
  ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ قًٍس جُؿْٓ رٝ رؾُجء ٓ٘ٚ ، ك٢ رغ٘حء جُؿِِٞ رٝ،ٌَٖ ٖٓ رٌٖحٍ كٖ جُطٔػ٤َ ، ٣ٝطِوٕٞ ػ٤ِٚ جُطٔػ٤َ جُٛحٓص :"اإل٠ّبء 

 . www.biznasweb.com : "ج٤ٍُٓٔ، ٝج٩ٖحٌز ذح٤ُى٣ٖ ، ٝجُطؼر٤ٍ ذ٬ٔٓف جُٞؾٚ ، ٝيُي ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُؼٞج٠ق ٝجُٗه٤ٛحش جُو٤حّ رٝ

6
 ًٝحٗص ًٛٙ جٌُِٔس ضطِن ػ٠ِ جُٔٔػَ ،ٝٓؼ٘حٛح ج١ًُ ٣وِى ًَ ٢ٖء  Pantomimos ٓٗطوس ٖٓ ج٤ُٞٗح٤ٗس Pantomime ًِٔس : "اٌجبٔز١ُٔٛ 

 .www.biznasweb.com  ." ػ٘ى جٍُٝٓحٕ ذٌَٗ ػحّ
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   وٌتلخص دور هذا النوع من التمثٌل بتفتٌت مكونات الواقع وإعادة تركٌبها عن طرٌق نظام 

حركات الحٌاة الٌومٌة ، إٌماءات ، تعبٌرات بالوجه ، حركات رمزٌة تعبر عن أشٌاء : متفق علٌه 

:  تعتمد التعبٌر المثٌر ، وحتى ٌصل الممثل إلى تلك المرحلة ،  ٌلزمه أمران ؼٌر مربٌة ؛ فهً

تنمٌة عملٌات المبلحظة والتؤمل لتصرفات اآلخرٌن لتحلٌل وتصنٌؾ الحركة والمواقؾ :  األول

. الطبٌعٌة فٌها 

.  1تنمٌة السٌطرة على الجسم من خبلل األلعاب التعبٌرٌة وألعاب المحاكاة :  والثانً

 انُاحيح انرعثيشيح   :انفشع انثاَي 

   لقد نشؤ هذا النوع من التمثٌل احتجاجاً على المحاوالت الواقعٌة التً اعتمدها المسرح الواقعً ، 

وتم استعماله الكتشاؾ طرٌقة للتعبٌر عن الموضوع بالشعر أو بالنثر ، بؤسلوب معد مسبقاً أو 

: مرتجل ؛ فٌصبح عندنا ثبلثة أنواع هً

 إن أول مسرح عرؾ فً العالم العربً كان المسرح : الشعرٌة أو المنظومة   التمثٌلٌة :أوالً 

، وكان الشعر أو الزجل هما اللذان ٌبلبمان هذا الفن "األوبرا"الؽنابً المسمى عند الؽربٌٌن 

الؽنابً ، وؼلب علٌها ، ولكن اللؽة العامٌة كانت من العوامل التً حالت دون إدخال هذه 

المسرحٌات الؽنابٌة فً التراث األدبً ، وقد ٌستخدم الؽناء أو الموسٌقى فً أؼلب أدوارها 

 . 2وموضوعاتها فتسمى التمثٌلٌة الؽنابٌة أو الموسٌقٌة

إن ؼلبة الطابع الؽنابً على التمثٌل فً الدول العربٌة  :التمثٌلٌة النثرٌة أو الالمنظومة  :ثانٌاً 

كان سبباً فً تؤخٌر ظهور المسرح النثري واألدب التمثٌلً كله ، ألنه كان ال بد لظهوره من أن 

ٌنفصل عن باقً الفنون من موسٌقى وؼناء ورقص وٌستقل عنها ، واستمد المسرح النثري مادته 

م أخذت 1920من التارٌخ العام ، وتارٌخ الشرق ، ومن األساطٌر والقصص الشعبٌة ، ومنذ عام 

  .3المسرحٌات النثرٌة تكثر وأخذت تطؽى على المسرحٌات الشعرٌة
 أداء تمثٌـلً مرتجل :"بؤنه االرتجـال  وقد عرؾ   : التمثٌلٌة المرتجلة والتمثٌلٌة المعدة: ثالثاً 

ٌكون جزءاً من تدرٌب الممثل أو مرحلة أولٌة فً تكوٌن دور معٌن أو جزء من عرض مسرحً 

وقد اعتمد المسرح دابماً ومنذ زمن بعٌد على قدرة الممثل على االرتجال فً مواقؾ معٌـنة كما ، 

                                                 
1

 :ج٠٧لحٍ ٣ؼىٕٝ ٍٓٓقْٜ : اٌّغشػ ِغ األهفبي ، كحذ٣ٍط٤ٓٞ ، وبعب١ٍٍٟٔ(// 229:٘  ): ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  

 (.310):٣ًٍؽ ، ك٢ جُلٖ جٍُٔٓق٢ //  .1990ّرقٔى ْؼى جُٔـٍذ٢ ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ، : ، ضٍؾٔس  (71)

2
 ، 1، وجٌ جٌُطحخ جُِر٘ح٢ٗ ٝ وجٌ جٌُطحخ جُؼح٢ُٔ ، ٠ (589-584:٘  ) : فٓ اإلٌمبء اٌؼشثٟ اٌخطبثٟ ٚاٌزّض١ٍٟكحٌٝم ، .، وعؼذ : جٗظٍ  

 : اٌّغشػ: اٌفٓ اٌزّض١ٍٟ : فْٕٛ األدة اٌؼشثٟ ٓكٔى ، .  ، وِٕذٚس(// 22: ٘): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ .// ّ 1987-ٛـ 1407

. وجٌ ٜٟٗس ٍٓٛ ، جُوحٍٛز  (24-23:٘  ) : اٌّغشػ إٌضشٞٓكٔى ، .  ، وِٕذٚس .//  3، وجٌ جُٔؼحٌف ، جُوحٍٛز ، ٠ (36-39:٘ )

3
 (.37 ، 26:٘ : ) ٓ٘ىٌٝ ، جٍُٔٓـ جُ٘ػ١ٍ  .// (102:٘  ): ٓ٘ىٌٝ ، جُلٖ جُطٔػ٢ِ٤  :  جٗظٍ 
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ٌحـدث فً المشاهـد الكومٌـدٌة بالمسـرحٌات الدٌنٌة ومسرحٌات الفارس المستوحاة من التراث 

 . 1"أصبح االرتجال عنصراً أساسٌاً فً تدرٌب أي ممثل، والشعبً 

قد ٌكون الموضوع معداً وقد ٌكون مرتجبلً ال ٌعتمد على نص مكتوب ، وإنما فعل ٌنهض    و

على اتفاق مسبق بٌن الممثلٌن حول فكرة القصة التً ٌراد تمثٌلها ، وقد ٌكون هناك سٌنارٌو 

مختصر عن الفكرة تقدمه مجموعة أو واحد منها، فاالعتماد هنا ٌكون على القصة واألحداث 

والشخصٌات المعروفة ، وٌمتاز بؤنه ال ٌقٌد التمثٌل الفردي وإنما ٌمنحه المرونة والفرصة الكبٌرة 

. 2للحركة التً ُتحدد من قبل العنصر المكانً

  يٍ حيث ٔسيهح األداءانرًثيم : انًطهة انثانث 

بدأ فً الشارع أو فً البٌت أو     ٌعرض التمثٌل عبر وسابل العرض القدٌمة والجدٌدة ، فالتمثٌل 

المسرح ، فوسٌلة العرض كانت مباشرة أمام المؤل دون على خشبة فً السوق أو الصندوق، ثم 

فً تقدم ٌة تمثٌلاألعمال الثم تطور الحال وأصبحت  تسجٌل للصوت أو تصوٌر للشخصٌات ،

األعمال أصبحت اإلذاعٌة معتمدة على الصوت ، وبعد زمن لٌس ببعٌد عنا  تاالستودٌوها

السٌنما : وٌتم تصوٌرها ، وتعرض بؤكثر من وسٌلة أشهرها تاالستودٌوهافً تقدم ٌة تمثٌلال

ٌُعرض عبر شاشة الحاسوب ، وٌمكن تكبٌره عبر ، كماوالتلفاز   أن التمثٌل المصور أصبح 

 :وفٌما ٌلً فروع هذا المطلب البروجكتر وهو ما ٌسمى بالمسرح التعلٌمً، 

 انرًثيم انًسشحي  :انفرع األول 

ٌُعرض :" وهو  ، ٌعتبر توفٌق الحكٌم أول من أطلق كلمة مسرح بالمعنى الحدٌث   التمثٌل الذي 

ٌُعتبر من أكثر األنواع اشتماالً على العناصر والمقومات ،  وٌمتاز بؤن على المسرح أو المنصة، و

 االستراحات بٌن  فً فترةوقؾ سوىتال يمر فً أداء دوره المطلوب منه بالكامل تسالممثِّل ي

 .  3 ، مما ٌجعله فً حالة اندماج مع الدورالفصول 

إن المسرح : "العثور على تعرٌؾ للمسرح ٌكاد ٌكون عسٌراً، فقٌل وهناك من اعتبر أن    

أشكال التعبٌر عن المشاعر واألحاسٌس البشرٌة التً تلجؤ  بالمعنى الواسع للكلمة، بمثابة شكل من

الكبلم وفن الحركة ، مع االستعانة، بكل تؤكٌد، ببعض المإثرات  للتعبٌر عن نفسها إلى فن

. 4"األخرى

                                                 
 
1

  www.squ.edu.om/stu/tht/knowledge/acting: جٗظٍ 

2
 .(39:٘  ): ؿِّٞ ، ضو٤٘حش ض٣ٌٖٞ جُٔٔػَ جٍُٔٓق٢  : جٗظٍ  

 
3
waroniraq.procom.dz/boukrouh/foued .  

www.aljazeera.net/discussion/Discussion.dl l
4
   27/05/2001ذطح٣ٌم  :  

http://waroniraq.procom.dz/boukrouh/foued.htm
http://waroniraq.procom.dz/boukrouh/foued.htm
http://waroniraq.procom.dz/boukrouh/foued.htm
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   واتخذ هذا النوع من التمثٌل عدة أشكال نجمت عن التطور الذي عاشه المسرح ، فمن خٌال 

 . الدمى، إلى التمثٌل البشري الظل إلى مسرح

   وكان ٌسمى بالمسرح المظلم ؛ فهو ٌقوم على اللون األسود ، والصور المثبتة خلؾ ستارة 

نصؾ شفافة ، وتتحرك الدمى المصحوبة بالحوار والموسٌقى بواسطة البلعب صاحب الصوت 

  .1 خٌال الظل مسرح الدمى و مسرح: والحركة ، وٌنقسم هذا المسرح إلى قسمٌن 

وهو مظهر حضاري  المسرح فن قدٌم عرٌق ومتجدد ،    وٌعتبر رواد الفكر المسرحً أن  

ٌرتبط بتقدم األمم ورقٌها ، وهو لٌس وسٌلة ترفٌه أو متعة بقدر ما هو أداة تنوٌر ووسٌط هام لنقل 

وهو من أقرب الفنون إلى قلوب الفكر ، وبث الوعً والنهضة االجتماعٌة والسٌاسٌة والفكرٌة ، 

. 2الناس وعقولهم ، ألنه ٌشعرهم بالبهجة والفرح وٌزودهم بالثقافة والمعرفة 

إما أن ٌتقنع الممثل بالدمٌة أو ٌحركها وٌتكلم بلسانها ، : فاتخذ عدة صور منها : أما مسرح الدمى 

وهذا النوع ٌتطلب التركٌز بٌن حركة الدمٌة والصوت ، خاصة إذا تطلب الوضع أن ٌمثل البلعب 

 وقد أكثر من دور ، مما ٌضطره إلى تؽٌٌر نبرات الصوت ؛ إلٌجاد لؽة حوار أمام المشاهدٌن ،

 : وفٌما ٌلً بعض أنواع العرض المسرحً التً عرفت عبر التارٌخ ٌتخذ أشكاالً أخرى ، 

عبارة عن صندوق خشبً مؽلق به فتحات زجاجٌة تتٌح لؤلطفال مشاهدة : صندوق الدنٌا : أوالً 

عرض متتابع كمجموعة من صور تمثل أبطال القصص واألحداث ، وٌدخل هذا النوع فً باب 

التمثٌل على سبٌل المجاز ، ألن عارض الصور ٌنشد أو ٌقص األحداث أثناء عرض الصور تبعاً 

ٌّر صوته حسب ما ٌتطلبه الموقؾ ومجرٌات األحداث، وٌحتوي الشرٌط على  ٌُؽ الٌقاع معٌن ، و

صور ُتمثل هذه األحداث ، ملفوفة على بكرة تدار بالٌد لتسحب الشرٌط المصور على بكرة 

موضوعة فً المكان المقابل لمكان البكرة األول داخل صندوق العرض ، وٌتم تكبٌر الصور أو 

 . 3تصؽٌرها عن طرٌق عدسات ، وأما عدد المتفرجٌن فبل ٌزٌد عن عدد أصابع الٌد الواحدة

إن القراكوز هو نوع بدابً من مسرح العرابس ٌجسد مرحلة هامة من مراحل  : القراكوز: ثانٌاً 

تطور مسرح الطفل ، وٌستخدم عادة الدمى التً ال ٌتجاوز عددها ثبلثة فً العرض الواحد ، 

وٌهدؾ إلى التسلٌة والترفٌه فقط ؛ فلذلك ٌتسم كل من العرض والمضمون بالسذاجة ، كما ٌمكن 

 . 4نقله من موقع إلى موقع آخر لكونه مصنوعاً من الخشب

                                                 
1
  .(148:٘  ): رذٞ جُٓؼى ، جُطلَ ٝػحُٔٚ جٍُٔٓق٢  : جٗظٍ  

2
  .(11:٘  ): جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ (.// 26:٘  ): ػط٤س ، ٝ ق٬ٝز ،  ٓىنَ ئ٠ُ ٍٓٓـ جُطلَ : جٗظٍ  

3
 ٓكٔى ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ئذٍج٤ْٛػٞج٠ق .ٛىٟ ٓكٔى ، و.ه٘ح١ٝ ، و(// 147-146:٘  ): رذٞ جُٓؼى ، جُطلَ ٝػحُٔٚ جٍُٔٓق٢ :  جٗظٍ 

 (.  7:٘  ): ٝجٍُٔٓـ

4
 ( .9-8:٘  ):  ٓكٔى ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ٝجٍُٔٓـ ئذٍج٤ْٛػٞج٠ق .ٛىٟ ٓكٔى ، و. ه٘ح١ٝ ، و:  جٗظٍ 
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أنه ٌتم رسم صورة الوجه المراد تمثٌله : إن صورة العرابس القفازٌة : العرائس القفازٌة  :ثالثاً 

سواء إنسان أو حٌوان ثم حٌاكتها وتلبس فً الٌد وتعتمد فً حركتها على حركة أصابع الٌد ؛ حٌث 

توضع السبابة فً رأس الدمٌة ، والوسطى واإلبهام فً الٌدٌن ، وتتحرك الدمٌة بناءاً على حركة 

.  1البلعب نفسه

إن صورة العرابس ذات الخٌوط كالعرابس القفازٌة إال أن البلعب : العرائس ذات الخٌوط  :رابعاً 

ٌحركها بخٌوط مربوطة فً أسبلك محكمة بٌدي الدمٌة أو بؤعلى الرأس ، وٌقوم هو بشد الخٌوط 

أو إرخابها فتتحرك الدمٌة ، وتلعب األدوار التً ٌؽلب علٌها التسلق والقفز والسباحة والحركات 

ٌمكن تعلٌم  (القفازٌة ، وذات الخٌوط )البهلوانٌة ، وعن طرٌق هذٌن النوعٌن من العرابس 

. 2األطفال ، فهما من وسابل المسرح المدرسً

   والمسرح المدرسً ٌكون فً االتجاهٌن سواء مسرح دمى أو مسرح بشري ؛ علماً بؤنه أُنشا 

م ، وفً 1918م ، ثم برٌطانٌا 1903أول مسرح مدرسً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

خٌال األطفال ، عرابس ): م ، أما العالم العربً فبدأ المسرح المدرسً بكل أنواعه 1946ألمانٌا 

 ..، فً الثبلثٌنات من القرن الماضً فً كل من مصر وسورٌا ولبنان خاصة  (، قراكوز الظل 

وبناًء على دراسات أُجرٌت على المسرح التعلٌمً تبٌن أن له القدرة على تطوٌر وتفعٌل القدرات 

 .3الفنٌة للتبلمٌذ

  انرًثيم اإلراعي :انفشع انثاَي 
تقدم فً اإلذاعة ، ، و تاالستودٌوهااألعمال المسرحٌة التً تمثل عادة فً    هو عبارة عن 

بؤداء الدور - حسب الدور فردي أو جماعً - ممثلون الممثل أو ال وتعتمد على الصوت حٌث ٌقوم

، قصٌرة الجمل العلى الذي ٌمتاز باعتماده الحوار مدٌر من خبلل صوت الممثل  و،التمثٌلً 

تعتبر فً  الشخصٌة، مع العلم أن   البصريلعنصرالعدم توفر ٌدرك المستمع مكان وزمان الحدث 

ال ٌستطٌع المستمع ؛ ألن عدد الشخصٌات محدوداً  ، وٌكون ساسًاأل هً العنصر اإلذاعً تمثٌلال

فً هذا النوع من الشخصٌة التً ال تتكلم  و، أن ٌتعرؾ على الشخصٌات الكثٌرة من صوتها فقط

 . لٌس لها وجود عند المستمعالتمثٌل 

                                                 
1

 ٓكٔى ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ئذٍج٤ْٛػٞج٠ق .ٛىٟ ٓكٔى ، و.ه٘ح١ٝ ، و(. // 147:٘  ): رذٞ جُٓؼى ، جُطلَ ٝػحُٔٚ جٍُٔٓق٢  :  جٗظٍ 

  .(10:٘  ): ٝجٍُٔٓـ 

2
 ٓكٔى ، جُطلَ جُؼٍذ٢ ئذٍج٤ْٛػٞج٠ق .ٛىٟ ٓكٔى ، و.ه٘ح١ٝ ، و( .// 148-147:٘  ): رذٞ جُٓؼى ، جُطلَ ٝػحُٔٚ جٍُٔٓق٢ : جٗظٍ  

 .(11-10:٘  ): ٝجٍُٔٓـ 

3
 ( . 22:٘  ): ، ٗكٞ ٍٓٓـ ُِطلَ   ػ٤ىجذ٢: جٗظٍ  
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عبارة عن مسرحٌة تم تكٌٌؾ عناصرها مع متطلبات الوسٌلة : "    إذن فالتمثٌلٌة اإلذاعٌة 

اإلعبلمٌة ، وتتسم بالبساطة والصدق والوضوح ، ووجود شطري صراع ، وجمهور ، وتعتبر 

الحبكة العنصر األساسً فٌها ، وهً تعتمد على وجود فكرة لماحة ذكٌة ٌمكن تداولها ومعالجتها 

 إلى شكلها الحالً إال بعد تجارب ذاعٌةاإلتمثٌلٌة ولكن لم تصل الأكثر من مرة بطرق متعددة ؛ 

طوٌلة أدت إلى ظهورها كشكل فنً متمٌز ، ٌجعل األذن تمسك بصفات المنظر ، والحدث الذي 

وهكذا أوجد الرادٌو مسرحاً ..ٌمكن أن تراه العٌن ، وبشكل ٌتفوق على حدود المسرح وتقنٌاته 

 . 1"جدٌداً ؼٌر محدود

  عامأول تمثٌلٌة إذاعٌةكانت ؾ  مع ظهور الرادٌو،كان   اإلذاعً للتمثٌلروظهٌذكر أن أول    

التمثٌلٌة  وتمر  ، فً كل من فرنسا وانجلترا1934وفً  ،  بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةم ،1922

اإلذاعٌة بمراحل حتى ٌتم إخراجها بشكلها النهابً حٌث ٌقوم القسم المختص بالتمثٌلٌات بتحوٌل 

  . 2النص إلى المخرج بعد أن تتم الموافقة علٌه من قبل الرقابة

  انرًثيم انًصٕس   :انفشع انثانث 
ٌُعرض التمثٌل المصور عبر الشاشة الكبٌرة كالخٌالة والتً تعنً باللفظ األجنبً  ، " السٌنما"   

ولكن المتداول علٌه هو اللفظ األجنبً ولٌس العربً والتً أُخذت من الخٌال ألنها قابمة على 

ٌُعرض التمثٌل المصور عبر الشاشة الصؽٌرة كالرابً المسمى  تلٌفزٌون "الصور المتحركة ، كما 

، والثانً  (عن بعد ):  وتعنً (Tele)األول :  من مقطعٌن Television، وتتكون كلمة تلٌفزٌون "

(vision)  ً3 (الرإٌة عن بعد)أي أن كلمة تلٌفزٌون تعنً (  الرإٌة:) تعن.  

 ، إذ جتمعمشرابح الوللتمثٌل وقت ال بؤس به على الشاشة الصؽٌرة ، ولدٌه جمهور كبٌر من    

ٌعتبر التلفزٌون من أهم وسابل االتصال الجماهٌرٌة المعاصرة ، حٌث ٌتفوق علٌها جمٌعاً بقدرته 

على جذب االنتباه واإلبهار وشدة التؤثٌر ، فهو ٌجمع بٌن مزاٌا اإلذاعة الصوتٌة الرادٌو من حٌث 

الصوت ومزاٌا المسرح من حٌث الحركة التً تضفً الحٌوٌة على المشاهد التً ٌعرضها 

 تعرض المسرحٌات التًالتلفزٌون ، كما توفر علٌه الذهاب إلى السٌنما أو المسرح ، خاصة أن 

 . ٌمكن أن ٌعاد بثها عبر التلفزٌون ، مع إخضاعها لمقومات التمثٌل المصور خشبة المسرح على

                                                 
1

 . ( 69-62)، (54-53)،  (38-37 :)ككحش٘جٍ:  ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س   ١ٌٍٖ

2
 waroniraq.procom.dz/boukrouh/foued:  جٗظٍ 

3
.// ّ 1999-ٛـ1420 ، 1، وجٌ جُلٌٍ ، ٠ (141، 139:٘  ): اإلػالَ اإلعالِٟ خقبئقٗ ٚأ٘ذافٗ ػ٘ح٣س هللا ، . ، وإثالؽ: جٗظٍ  

 .ّ 2000-ٛـ1422، ػحُْ جٌُطد ، جُوحٍٛز ،  (67:٘  ) : ِذخً إٌٝ اٌفٓ اإلراػٟ ٚاٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚاٌفنبئٟٓحؾ٢ ، . ، واٌؾٍٛأٟ
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 ثم ،والدٌكورات لمناظر وتصمٌم الجانب البصري  بالدرجة األولى لأثرالمصور ٌت التمثٌل   و

وجود عنصر التشوٌق لشد أكبر باإلضافة إلى ، ، وتصمٌم اإلخراج حوار الممثلٌن والنص دور 

 .1 تخاطب كل الشرابح االجتماعٌة ألنها ال تشترط القراءة والكتابة ؛ فهًعدد من المتفرجٌن

المبحث الرابع  

نشؤة التمثٌل 

   ٌعتبر فن التمثٌل من أشهر الفنون فً العصر الحدٌث ، ولكن تارٌخ هذا الفن كان مدار بحث 

بٌن الُنقاد والمإرخٌن وُممارسً التمثٌل ، فمنهم من ٌعتبر هذا التمثٌل فناً دخٌبلً ، ومنهم من 

ٌعتبره فناً أصٌبلً ، له جذوره وامتداده التارٌخً عند العرب وبالتحدٌد مصر ، ومن أكثر دواعً 

اإلصرار على أن للتمثٌل تارٌخاً عربٌاً وإسبلمٌاً ، هو السعً بؤن ال ُنتهم بالتؤخر عن الركب 

األوروبً ، وحتى ٌظهر العرب بصورة حضارٌة متطورة ، حتى لو كانت عند رب العزة هً 

. متدهورة 

   وٌختلؾ كبلم المإرخٌن فً نشؤة التمثٌل بٌن المد والجزر ، فؤحدهم ٌنهض به وٌعتبره فناً 

عرٌقاً ٌفتخر وٌعتز به ، وآخر ال ٌرى أهمٌة لوجوده ، وبعد البحث تم تقسٌم المطالب حسب 

الفترات الزمنٌة ، مع التطرق ألسباب عدم وجود مسرح تمثٌلً عند العرب والمسلمٌن فً العصر 

وفٌما ٌؤتً مطالب هذا ،   العصر الحدٌث ظهوره فًالقدٌم ، وكذلك األسباب التً أدت إلى

  :المبحث

 َشأج انرًثيم قثم اإلسالو : انًطهة األٔل 

   عزا الباحثون نشؤة التمثٌل قبل اإلسبلم فً بداٌته بشكل عام إلى الحاجة للسٌطرة على تجارب 

الحٌاة المختلفة ، حٌث سعى اإلنسان إلى اكتشاؾ معنى هذه التجارب واستنباط قوانٌنها لتحوٌلها 

لصالحه فً صراعه من أجل البقاء ، فقبل الخروج إلى الصٌد كان ٌقوم بتمثٌل رحلة الصٌد وما 

بها من حوادث وصراعات ، وٌحاول أن ٌصل إلى هدفه فً النهاٌة ، وكان هذا التمثٌل مدعاة 

، وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعٌن حسب الجنسٌة، األوروبٌة والعربٌة 2للنجاح فً رحلة الصٌد

: ، وهما على النحو اآلتً 

 

 

 انتًثٍم فً انثالد األوروتٍح  :انفرع األول  

                                                 
1
 .www.waroniraq.procom.dz/boukrouh (.//142-139:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩ نٛحتٛٚ ٝرٛىجكٚ : جٗظٍ  

2
 ( .11:٘  ):  جُؼ٘ح٢ٗ ، جُىٌجٓح ٝجٍُٔٓـ 

http://www.waroniraq.procom.dz/boukrouh
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أصل حدوث التمثٌل كان بداٌة عند ؼٌر العرب ، حٌث تمتد جذوره إلى أوروبا ، فً إن    

المعابد الوثنٌة والكنٌسٌة ، وكانت ببلد الٌونانٌٌن ، ببلد اإلؼرٌق القدماء هً المنطلق ، ثم قلدهم 

 : الرومانٌون ، ثم باقً النصارى ، وهذه جولة مع هذه النشؤة 

تمتد إلى ما قبل المٌبلد بقرون عدٌدة ، إن فترة نشؤة المسرح الٌونانً  :المسرح الٌونانً : أوالً 

 عرؾ قدماء الٌونان التمثٌل فً هٌكل إله الخصوبة وهو معبد مقدس عندهم ، ثم بنٌت قاعة حٌث

 322م ، ثم تم تنظٌم التمثٌل على المسارح بمجًء أرسطو المتوفً عام .ق368للتمثٌل فً عام 

م ، حٌث وضع شروطاً للمسرح ، وٌعتبر المإرخون والنقاد أن المسرح الٌونانً هو الرابد .ق

األول للمسرح العالمً ، حٌث ألفوا المسرحٌات الشعرٌة ، ومن أسماء مفكري وممثلً المسرح 

 كان لكل منهم باع فً ؛ حٌث1" وٌوربٌدس  ، إسخلٌوس ، وسوفكلٌس ، ثٌسـبس : "الذٌن اشتهروا 

التؤلٌؾ المسرحً قبل المٌبلد ، وكانت نشؤة التمثٌل فً المعابد الوثنٌة ، لٌمثل جزءاً من الطقوس 

التراجٌدٌا ، و المؤساة ، : الدٌنٌة لتقدٌس الملوك وتؤلٌههم، وٌحمل األسماء التً ُعرؾ بها مثل 

  . 2والتٌاترو

إن المسرح الرومانً كان اقتباس من المسرح الٌونانً ، حٌث قام   : المسرح الرومانً :ثانٌاً 

الرومان بترجمته ثم وضعوه تحت مسمٌات رومانٌة حتى أصبح فناً رومانٌاً ممٌزاً ، وابتعد عن 

وهو أول مسرح ٌبتعد عن الطقوس الدٌنٌة وانتقل إلى العادات للتسلٌة والترفٌه ، الطقوس الدٌنٌة ، 

 .3فاتبع أسلوب الرقص والترفٌه

عند النصارى بشكل عام ، فكان أكثر ما ٌتبلور فً أما المسرح  :عند النصارى المسرح  :ثالثاً 

فً تعرٌفه لعٌد الشعانٌن عند - رحمه هللا تعالى-عٌد الشعانٌن ، فقد ذكر شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

النصارى أنه هو أول ٌوم أحد فً صومهم ، ٌخرجون فٌه بورق الزٌتون ونحوه ، وٌزعمون أن 

حٌن دخل بٌت المقدس ، وكان الٌهود قد وّكلوا قوماً معهم - -ذلك مشابهة لما جرى للمسٌح 

  .4عصً ، ٌضربونه بها ، فؤورقت تلك العصً ؛ فعٌد الشعانٌن مشابهة لذلك األمر

                                                 
1
 : عٛفٛو١ٍظ٣ؼطرٍ رٍٝ ٖٓ جْطهىّ ٓٔػ٤ِْٖ ػ٠ِ جٍُٔٓـ ك٢ إٓ ٝجقى ،  :  أعخ١ٍٛطًحٕ رٍٝ ٓٔػَ ػٍكٚ جُطح٣ٌم جٍُٔٓق٢ ، : ص١غـجظ 

:  هىّ رٍٝ ٍٓٓق٤س ُٚ ك٢ ْٖ جٍُجذؼس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ، ٝج٧ن٤ٍز ك٢ ْٖ جٍُجذؼس ٝجُٓرؼ٤ٖ  : ٠ٛسث١ذط٣ؼطرٍ رٍٝ ٖٓ جْطهىّ غ٬ظ ٓٔػ٤ِٖ ، 

، ٌٓطرس ْؼ٤ى ٌركص ، ؾحٓؼس ػ٤ٖ  (18:٘  ) : اٌّغشػ اٌؼشثٟ فٟ اٌمشْ اٌزبعغ ػؾشرقٔى ٤ٍْٔ ، . ، وث١جشط:  رشعّزُٙ  أظش (*)

 ، ّٖٔ1985 ّ:  //. www.squ.edu.om 

2
ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ  .//  (25:٘  ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  ذٍؾّ ، ( .//  135-134:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩ نٛحتٛٚ ٝرٛىجكٚ :  جٗظٍ 

( . 18 :٘: ) ١ٌٍٖ ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س  .//  (9:٘ : ) رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ  .//  (91:٘  ): ٝجُلٕ٘ٞ 

3
 . (ش.و) ,وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ , (17-16:٘  ): سٚافذٖ ِٕٚب٘غٗ : اٌّغشػ اإلعالِٟ, رقٔى ٖٞه٢   ،لبعُ  

4
وجٌ جٌُطد  ٓكٔى قحٓى جُلو٢ ،: ، ضكو٤ن  (187: ٘  ):  الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ،  (ٛـ728) ، ضو٢ جُى٣ٖ رقٔى جُكٍج٢ٗ ، شاثٓ ر١ّ١خ 

 . 1999ّ-ٛـ1420 ، 1 ٠ جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش  ،
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عند النصارى لم ٌقتصر على العبادات ، بل انتقل إلى العادات للتسلٌة والترفٌه ، المسرح ولكن    

فكانت دعوة الكنٌسة النصرانٌة القدٌمة تتجلى فً اإلصبلح الخلقً واالجتماعً ، بعد انحدار 

المسرح الرومانً إلى الهاوٌة وابتعاده عن الطقوس الدٌنٌة ، فقامت النصرانٌة بمهاجمة المسرح 

العابث ، وقام الجماهٌر بحملتهم على الممثلٌن ، فتم القضاء على المسرح ما بٌن القرن الثالث 

.    1وحتى القرن العاشر المٌبلدي 

  هكذا كانت حال التمثٌل عند الببلد األوروبٌة ، بدأت فً نطاق الشعابر الدٌنٌة ثم الترفٌه ، 

. وبعدها منعت على مدار سبعة قرون 

 انتًثٍم فً انثالد انعرتٍح  :انفشع انثاَي 

 فً شتى العصور واألمصار ، من مصر بعصورها وتطورها إن وجود التمثٌل عند العرب  

التارٌخً ، إلى سورٌا إلى العرب فً العصر الجاهلً ، كان مدار بحث بٌن المإرخٌن ، فمنهم 

من حاول جاهداً  أن ٌثبت أن المسرح المصري كان الرابد األول فً المسرح ، وهناك من أنكر 

أن له وجوداً أصبلً ، وهناك من قصره على الطقوس الدٌنٌة ، ولذلك تركز البحث بصورة أكبر 

:  على مصر ، وفٌما ٌلً سنعرض نشؤة المسرح عند العرب 

هناك الكثٌر من رواد المسرح ومإٌدٌه ٌحاولون إثبات أن نشؤة المسرح المصري  :مصر : أوالً 

مقترنة بالمسرح الفرعونً ، وأنها كانت قبل المسرح اإلؼرٌقً الٌونانً ، أي أن المسرح 

المصري هو األصل ، بحجة أنهم قد اكتشفوا أن المسرحٌات الٌونانٌة مقتبسة من المسرحٌات 

الفرعونٌة القدٌمة ، وقدمت أٌضاً مسرحٌات نقل عنها المسرح الرومانً والصٌنً ؛ حتى أن من 

هذه المسرحٌات ما كان بصورة األساطٌر المإلفة قبل ثبلثة آالؾ سنة ، ومنهم من ٌقول أربعة 

  . 2آالؾ سنة

 ولٌس ذلك فحسب ، بل إن المسرح فً مصر كان أرقى من المسرح الٌونانً القدٌم بتراجٌدٌاته 

وكومٌدٌاته ، وأن مفاهٌم الدراما المصرٌة كانت متفوقة على مفاهٌم الدراما عند إسخلٌوس 

إن المصرٌٌن كان لهم مسرح :"وحول تارٌخ التمثٌل ٌقول عالم فرنسً ! وسوفكلٌس وٌوربٌدس

شبٌه بالمسرح الٌونانً ، وأن طقوس العبادة فً مصر الفرعونٌة كان ٌصاحبها التمثٌل ، وأنه إذا 

كان الٌونانٌون القدماء قد ارتقوا باألدب التمثٌلً بعد أن أخرجوه من دابرة الطقوس الدٌنٌة، فإن 

.  3"هذا االرتقاء ال بد أن ٌكون قد حدث أٌضاً فً مصر القدٌمة

                                                 
1

 . (92:٘  ):  ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ 

2
، ٓإْٓس قٌِٞ جُى٤ُٝس ،  (248-247:٘  ) : ِذخً ٔفغٟ ٚاعزّبػٟ: ِذخً إٌٝ أدة األهفبي ٓكٔى ج٤ُٓى ، .  ، وؽالٚح:  جٗظٍ 

 ( . 5 ،9:٘ : ) هحْْ ، جٍُٔٓـ ج٢ٓ٬ْ٩ .//   (16-15:٘  ): ١ٌٍٖ ، جُىٌجٓح ج٩يجػ٤س .//  ّ 2001ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ، 

 
3

 .ّ 1967- ٛـ 1386، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ،  (143:٘  ) : خ١بي اٌظً ٚاٌؼشائظ فٟ اٌؼبٌُ ، ٓهطحٌ ، اٌغ٠ٛفٟ
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، الذي قام " أوزٌرٌس"   وفً معابد مصر كان الكهنة ٌقومون بتمثٌل مسرحٌة اإلله المعذب 

استطاعت العثور " إٌزٌس"حٌث وضعه فً تابوت ، ولكن زوجته " ست"بإلقابه فً النٌل أخٌه 

على التابوت ، وأخرجت الجسد ، فاستولى ست على الجسد من جدٌد ، وقّطعه ، وتدور أحداث 

القصة لتصبح فً نظر الفراعنة عٌداً ٌسمى عٌد شم النسٌم ، ٌحتفل المصرٌون جمٌعاً فً كل عام 

بعودة اإلله أوزٌرٌس ، إله الزرع والخصب والخٌر والماء والنماء ، إلى الحٌاة المتجددة فً كل 

. ربٌع 

   ونظراً ألن كهنة مصر كانوا ٌإثرون االحتفاظ بؤسرارهم الكهنوتٌة ، فإن فصوالً بؤكملها من 

هذه المسرحٌة كانت تمثل فً السر داخل المعابد ، ال ٌحضر تمثٌلها إال من ٌقوم من الكهنة بؤمور 

التمثٌل واإلعداد واإلخراج ، أما بقٌة فصول المسرحٌة فكانت علناً أمام الجمهور ، وبالتالً 

التً تتضح من خبلل النقوش - ٌشترك الفرعون واألمراء والشعب فً تمثٌل هذه األسطورة

داخل المعابد ، وأسطورة هذا اإلله تعتبر من أعجب األساطٌر فهو ٌتركب من شطرٌن -الفرعونٌة

.  1فاجتمع فً شخصٌته اإلله واإلنسان معاً - على حد قولهم-شطر إلهً ، واآلخر إنسانً

   ولكن بالرؼم مما أسلفنا من أقوال تحاول إثبات أسبقٌة المسرح المصري إال أن هناك من ٌقول 

من األوروبٌٌن والعرب بؤن مصر الفرعونٌة لم تعرؾ المسرح الدرامً ، وأن نشؤة الشعر 

المسرحً فً مصر القدٌمة ظل حبٌساً فً دابرة الطقوس الدٌنٌة ، ولم ٌتطور مثل الشعر 

. 2المسرحً فً الٌونان القدٌمة ولم ٌخرج منه بالتالً فن الدراما

لم ٌإثر عن العرب الوثنٌٌن فً العصر الجاهلً وجود مسرح عندهم ،  :  الوثنٌونالعرب: ثانٌاً 

بالرؼم من اتصالهم بالعالم الخارجً ، من الهند والصٌن والفرس والروم ، سواء كان أثناء 

حروبهم معهم ، أو بالشكل السلمً ، عن طرٌق التجارة معهم ، مع العلم أنهم قد اكتسبوا من هذا 

االتصال تقدماً حضارٌاً ، وكانت ببلد الٌونان والرومان تتمتع بوجود المسرح والشعر التمثٌلً 

لدٌهم ، إال أنه لم ٌنقل عن العرب فً الكتب أنهم نقلوا الشعر أو المسرح عن ؼٌرهم ، أي أن نقلهم 

لم ٌكن فً مجال األدب التمثٌلً ، وبالتحدٌد هذٌن اللونٌن من األدب ، وكان عندهم الشعر العربً 

 .  3بدون وجود القالب المسرحً فٌه ، كما كان الحال فً شعر اإلؼرٌق

   وعند محاولة دراسة أسباب عزوفهم عن نقلهم لهذٌن اللونٌن من األدب تبٌن أنه ٌعود إلى 

: 4لؤلسباب اآلتٌة 

                                                 
1
: ) هحْْ ، جٍُٔٓـ ج٢ٓ٬ْ٩  .// (148:٘  ): ج٣ُٞٓل٢ ، ن٤حٍ جُظَ ٝجُؼٍجتّ ك٢ جُؼحُْ (.//26:٘  ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  ذٍؾّ ، : جٗظٍ  

 ٘:9.)  

2
 ( .5:٘ : ) ػرى جُٞٛحخ ، ػ٘حٍٚ جُؼٍٜ جٍُٔٓق٢ .//  (143:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن : جٗظٍ 

3
 ( .92:٘  ): ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 

4
 ( .29-28:٘  ):  هحْْ ، جٍُٔٓـ ج٢ٓ٬ْ٩  
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امتبلك العرب بجدارة وتفوق ، فن الكلمة ، وبرعوا فً التعبٌر الشعري ؛ لذلك لم ٌؤخذوا من  .1

 .الشعر المسرحً اإلؼرٌقً 

القداسة التً امتازت بها الدراما الٌونانٌة ، فهً كانت تدور حول اآللهة الخاصة بهم ، وهذا األمر  .2

 ..البلت والعزى وأساؾ وهبل : ال ٌعنً العرب ألنهم ٌقدسون آلهة ؼٌرها مثل 

إن الطابع العلمً والفلسفً هو ما أثار العرب من الثقافة الٌونانٌة ، ولم ٌكن لؤلدب والشعر  .3

 .الٌونانً صدى فً الوجدان العربً 

عندما قام العرب بترجمة الثقافة الٌونانٌة ، كانت المسٌحٌة قد وقفت ضد المسرح المؽرق فً  .4

.    الوثنٌة وقفة عنٌفة قضت علٌه فلم ٌظهر له أثر 

 

 

 

 

َشأج انرًثيم في صذس اإلسالو  : انًطهة انثاَي 

:  تم تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن

انرًثيـم في تذايح انعصش اإلساليي    :انفرع األول 

بالرؼم من المحاوالت الكثٌرة إلثبات أن فن التمثٌل كان موجوداً فً  : فً صدر اإلسالم:  أوالً  

صدر اإلسبلم ، سواء من المستشرقٌن ، أو من رواد المسرح ومإرخٌه وممارسٌه ، ممن اعتبروا 

أن المسرح وسٌلة حضارٌة ، إال أن االستدالالت التً استدلوا بها ال تثبت أن التمثٌل بشكله الحالً 

كان موجوداً أو ٌعتبر أصبلً من تلك األصول ، وكذلك العناصر الموجودة فً التمثٌل المعاصر ، 

وحاول الكثٌرون من الُنقاد والباحثٌن فً الثقافة العربٌة إٌجاد الكثٌر من الصور األدبٌة ، ؼٌر أن 

ٌُطلق علٌها مسرحٌة عربٌة أو مسرحاً  التقوٌم العلمً للظواهر ٌجعلها بعٌدة إلى حد ما من أن 

 .1عربٌاً 

ٌُذكر أن قد منع النصارى من إظهار عٌد الشعانٌن فً دار اإلسبلم ضمن الشروط - - عمر    

العمرٌة ، وال ٌبعد أن ٌكون هذا من أقوى األسباب التً قضت على التمثٌل ، فمن ؼٌر المعقول 

عٌد الشعانٌن المتعلق بحٌاة رسول ، وٌقر التمثٌلٌات والمسرحٌات التً هً طقوس --أن ٌرفض

 .2وعبادات لؤلوثان

                                                 
1
 ، 1، جُٔ٘ٗأز جُؼحٓس ، ٠ٍجذِّ ، ٠ (9:٘  ) : اٌّغشػ ا١ٌٍجٟ فٟ ٔقف لشّْ ،  (1978) ػرى جُك٤ٔى جُٛحوم ، شاٌّغشاة ،: جٗظٍ  

 . ّ 1986- ٛـ1395

2
 (. 9-8:٘  ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  ذٍؾّ ، :  جٗظٍ 
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لم ٌسجل خبلل الخبلفة األموٌة أي بوادر تمثٌلٌة ، أما فً : الخالفتان األموٌة  والعباسٌة : ثانٌاً 

الخبلفة العباسٌة وبالرؼم من ازدهار اإلنتاج األدبً من الشعر والنثر والترجمة والتؤلٌؾ ، فلم 

ٌوجد أي أعمال تمثٌلٌة سوى بعض القصص التً ذكرت عن الصوفٌة أو الشٌعة ، ولكن تم الرد 

. علٌها بؤنها ال تحمل معنى التمثٌل عند العرب 

:  قصة الصوفً الذي كان ٌصعد تبلً فً زمن المهدي العباسً ثم ٌقول 1   وقد ذكر ابن عبد ربه

ٌُجاء بؽبلم ، وٌجلس : ما فعل النبٌون؟ ألٌسوا فً أعلى علٌٌن ؟ ثم ٌقول  هاتوا أبا بكر الصدٌق ، ف

اذهبوا به إلى أعلى علٌٌن : ثم ٌقول ...جزاك هللا خٌراً أبا بكر عن الرعٌة: بٌن ٌدٌه ، فٌقول 

حاكم كبلً منهم ، وٌقضً فٌه قضاءه... َُ . 2وهكذا ٌؤتً بكبار الصحابة والخلفاء ، وُي

، هً تصرؾ فرد من الجماعة الصوفٌة ،  3 الفرٌد العقد   ولكن هذه القصة التً وردت فً كتاب 

 فً 4لو ثبتت ألنكرها العلماء ألن هذا الصوفً وضع نفسه فً منزلة اإلله ، وقد قال فٌه ابن كثٌر

وربما ال ٌفهم أحد من ، ومؽاالة فً أهل البٌت ، كان فٌه تشٌع شنٌع  :"5كتابه البداٌة والنهاٌة

.  1"وؼٌره،  فمدحه بالحفظ 6ؼتر به شٌخنا الذهبًاوقد ، كبلمه ما فٌه من التشٌع 

                                                 
1
رقٔى ذٖ ػرى ٌذٚ جٍُٔٝج٢ٗ ،  ْٔغ ذو٢ ذٖ ٓهِى ٝؾٔحػس ،  رذٞ ػٍٔ ، ٚحقد ًطحخ جُؼوى ،  ،ج٩نرح١ٌ جُؼ٬ٓس ج٧و٣د  :اثٓ ػجذ سثٗ 

 .  ػحٔ جغ٤ٖ٘ ٝغٔح٤ٖٗ ْ٘س ، ٝضٞك٢ ْ٘س غٔحٕ ٝػ٣ٍٖٗ ٝغ٬ظ ٓثس ٖحػٍجً ، ذ٤ِـحً ، ٗر٬٤ً ، ًٝحٕ ٓٞغوحً ،

 ( .283: ٘ / 15: ؼ )(126: )، ذٍهْ ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء  جًُٛر٢ ، :أظشرشعّزٗ  (*)

2
 . ٗو٬ً ػٖ جُؼوى جُل٣ٍى  (49:٘ ): هحْْ ، جٍُٔٓـ ج٢ٓ٬ْ٩ :  جٗظٍ 

3
٤ْٔطٚ ذحُؼوى جُل٣ٍى ؛ ُٔح ك٤ٚ ٖٓ ٓهطِق ؾٞجٍٛ ج٬ٌُّ ، ٓغ وهس جُِٓي ٝقٖٓ جُ٘ظحّ ، ٝؾُرضٚ : ٫ذٖ ػرى ٌذٚ ، هحٍ ًطحخ  : اٌؼمذ اٌفش٠ذ 

ًطحخ :  ،  هى جٗلٍو ًَ ًطحخ ٜٓ٘ح ؾٍٞٛز ٖٓ ؾٞجٍٛ جُؼوى ، كأُٜٝح ءجً  ، كطِي نٕٔٓٞ ؾُؾُرٕػ٠ِ نٔٓس ٝػ٣ٍٖٗ ًطحذحً ، ًَ ًطحخ ٜٓ٘ح 

٣ىٍ ٖٓ ٬ًٓٚ ػ٠ِ ض٤ٗغ ك٤ٚ ، ٝهحٍ : ٝٛٞ ٖٓ جٌُطد جُٔٔطؼس قٟٞ ٖٓ ًَ ٢ٖء ، ٝهحٍ جذٖ ًػ٤ٍ : جُِإُإز ك٢ جُِٓطحٕ ، هحٍ جذٖ نٌِحٕ 

.  ًحٕ ٖٓ جُؼِٔحء جٌُٔػ٣ٍٖ ٖٓ جُٔكلٞظحش ٝج٬٠٫ع ػ٠ِ رنرحٌ جُ٘حِ ، ًٝطحذٚ جُؼوى ٖٓ جٌُطد جُٔٔطؼس: ٚى٣ن جُو٘ٞؾ٢ 

، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  (1149: ٘ / 2:ؼ  : )وؾف اٌظْٕٛٛـ ، (1067) ، ٓٛطل٠ ذٖ ػرىهللا ، شاٌمغطٕط١ٕٟ :أظشرشعّزٗ  (*)

 (.69-68: ٘ / 3:ؼ ): جُو٘ٞؾ٢ ،  رذؿى جُؼِّٞ .//  ّ 1992-ٛـ1413 ، 1ُر٘حٕ ،٠-ذ٤ٍٝش

4
، جُلىجء ، ئْٔحػ٤َ  ذٖ ػٍٔ ذٖ  ًػ٤ٍ جُر١ٍٝٛ ، ُٝى ْ٘س ْرؼٔحتس رذٞ ػٔحو جُى٣ٖ ، يٝ جُلٟحتَ ، جُكحكع ، جُٔكىظ ،  ج٩ٓحّ ، :اثٓ وض١ش 

ٍٖٝع ك٢ ًطحخ ًر٤ٍ   ٝضه٣ٍؽ رقحو٣ع ٓهطٍٛ جذٖ جُكحؾد ، ، ٝضه٣ٍؽ روُس جُط٘ر٤ٚ  ،ٚحقد جُطل٤ٍٓ ، ٝجُطح٣ٌمج١ُُٔ ٝذٍع ،  ٫َّٝ

    .ٓحش ك٢ ٖؼرحٕ ْ٘س رٌذغ ْٝرؼ٤ٖ ْٝرؼٔحتس ك٢ ج٧قٌحّ ُْ ٣طٔٚ ،

، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، (534-533:٘ ) (1161):  ، ذٍهْ هجمبد اٌؾفبظ،  (911) ، ػرى جٍُقٖٔ ، شاٌغ١ٛهٟ :أظشرشعّزٗ  (*) 

 .ٛـ 1403، 1ذ٤ٍٝش ،٠

5
جػطٔى ك٢ ٗوِٚ ػ٠ِ جُ٘ٙ ٖٓ جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ك٢  ًطحخ ٓر٠ٞٓ ك٢ ػٍٗ ٓؿِىجش ، ٝٛٞ  جذٖ ًػ٤ٍ ،ُ٪ٓحّ  :اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ فٟ اٌزبس٠خ  

. ٍٓضد ٓح ذؼى جُٜؿٍز ػ٠ِ جُٓ٘ٞجش ج٠ُ آنٍ آ٫ف  ٝؿ٤ٍٙ ،  ،ج٩ٍْجت٢ِ٤ٝجُهرٍ  ٤ُٓٝ ذ٤ٖ جُٛك٤ف ٝجُٓو٤ْ ، ٝهحتغ ج٫ُٞف جُٓحُلس ،

٠ُ  ئٕ ضح٣ٌهٚ جٗط٠ٜ رٝجٌُٜٔٗٞ نَ ذًًٍ ن٬تن ٖٓ جُؼِٔحء ،رٝهى  ؾٞو ٓح ك٤ٚ ج٤ٍُٓ جُ٘ر٣ٞس ،رٝ ٝٛٞ ٖٓٔ ؾٔغ ذ٤ٖ جُكٞجوظ ٝجُٞك٤حش ،

 . (228: ٘ / 1:ؼ ): جُوٓط٘ط٢٘٤ ، ًٗق جُظٕ٘ٞ : جٗظٍ . آنٍ ْ٘س غٔحٕ ٝغ٬غ٤ٖ ْٝرؼٔحتس 

6
ٝجُوحتْ ذأػرحء ًٛٙ جُٛ٘حػس ،  ّٖٔ    ٝكٍو جُىٍٛ ، ، ٝٓإٌل ج٬ْ٩ّ ٝنحضٔس جُكلحظ ، ٓكىظ جُؼٍٛ ، جُكحكع ،  ج٩ٓحّ ،:اٌز٘جٟ  

  كٓٔغ جٌُػ٤ٍ ٌٝقَ ٝػ٢٘ ذًٜج جُٗإٔ، ، ٠ِٝد جُكى٣ع ُٝٚ غٔح٢ٗ ػٍٗز ْ٘س ُٝى ْ٘س غ٬ظ ْٝرؼ٤ٖ ْٝطٔحتس ، جُٔوٍب ، جُى٣ٖ جُىٓٗو٢ ،

ٍٖذص ٓحء َُّٓ ٧َٚ ئ٠ُ ٍٓضرس جًُٛر٢ ك٢ :" رٗٚ هحٍ   ذٖ قؿٍ ج ػٖ ٤ٖم ج١ّ٬ْ٩ُٝقي  ٝضؼد ك٤ٚ ٝنىٓٚ ئ٠ُ رٕ ٌْهص ك٤ٚ هىٓٚ ،
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فً حٌن ٌرى بعض اإلخبارٌٌن أن بداٌات المسرح المصري كانت مع  :عصر الفاطمٌٌن  :ثالثاً 

 ، ٌرى آخرون أن المسرح  فً العصر الفاطمًالحكواتً والقراقوز وخٌال الظل البن دانٌال ،

بعد - بمسرحها وعرابسها - المصري بداٌته كانت فرعونٌة ، وأن الدراما المصرٌة قد انتكست 

العصر الفرعونً ، واختفى ما كان ٌعرض منها على الجمهور علناً ، وما كان ٌإدٌه الكهنة سراً 

فً المعابد ، حٌث لم ٌرد ذكر أو إشارة عن المسرح أو عن العرابس فً الفترة التً بٌن انتهاء 

العصر الفرعونً حتى عصر الفاطمٌٌن ، فقد ظلت الدراما المصرٌة فً سباتها العمٌق حتى 

خرجت الدراما المصرٌة فً ثوب آخر ٌتبلءم مع الظروؾ البٌبٌة واالجتماعٌة الجدٌدة التً سادت 

فً عصر ٌختلؾ تماماً عن العصر الفرعونً فً الظاهر والباطن ، حٌث كان مجًء خٌال الظل 

فمن المعروؾ - فً القرن الخامس الهجري ، العاشر المٌبلدي- إلى مصر فً عصر الفاطمٌٌن 

أنهم كانوا على ولع شدٌد بالفنون باعتبارها من مظاهر األبهة والفخامة التً كانت طابعاً مٌز هذا 

 .العصر اإلسبلمً بؤسره 

   والمعتقد أن خٌال الظل ظل حبٌساً فترة فً قصور الفاطمٌٌن لتسلٌة األمراء  وضٌوفهم  

 . 2والمقربٌن  إلٌهم ، ثم خرج بعد ذلك إلى الشعب لٌساهم فً التروٌج للدعوة الفاطمٌة

   وعن نشؤة خٌال الظل ٌقول بعض المإرخٌن أنه كان فً ببلد الهند ، وبعضهم ٌرى أنه فً ببلد 

الصٌن ، وبعد عدة رحبلت وصل إلى العالم اإلسبلمً والعربً ، وقد ورد أنه وصل عن طرٌق 

المؽول عندما احتلوا العراق ، وقد تم الشك فً هاتٌن المنطقتٌن الكتشاؾ دمى تتشابه مع الدمى 

 .   3الظلٌة ، وكشوفات أثرٌة

 قد عرض 4"الناصر صبلح الدٌن" ٌحكى أن الملك  :عصر األٌوبٌٌن والممالٌك   :رابعاً 

 لٌرى هل كان هذا العرض حبلالً أو حراماً ، فقال  عرضاً لخٌال الظل1"القاضً الفاضل"على

 " .رأٌت دوالً تمضً ودوالً تؤتً:"القاضً تعقٌباً على التمثٌلٌة الظلٌة التً شاهدها

                                                                                                                                               
ِ جُكى٣ع ،  ،"جُكلع ٌّ  ك٢ شجُط٢ ُهٙ  ٠روحش جُكلحظ ، ،  ٤ٍْ جُ٘ر٬ء ، جُطح٣ٌم ج١ْٝ٧ جُٛـ٤ٍ ضح٣ٌم ج٬ْ٩ّ ،: ُٝٚ ٖٓ جُٔٛ٘لحش  و

 . ضٞك٢ جًُٛر٢ ْ٘س غٔحٕ ٝرٌذؼ٤ٖ ْٝرؼٔحتس ذىٓٗن ًٛج جٌُطحخ ،

 ( .523-521:٘ )(1144: )، ذٍهْ  ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ٠روحش جُكلحظ :أظشرشعّزٗ  (*)

1
 ( .21: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س 

2
 ( .156-153:٘ : ) ج٣ُٞٓل٢ ، ن٤حٍ جُظَ .// (40-32:٘  ): قٔحوز ، ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ :  جٗظٍ 

3
 (.249:٘  ): ق٬ٝز ، روخ ج٠٧لحٍ  :  جٗظٍ 

4
ْٔغ ٖٓ رذ٢ ٠حٍٛ   ،ٛـ532ُٝى ك٢ ْ٘س  ، جُِٔي جُ٘حٍٚ ، ٣ْٞق ذٖ ج٤ٓ٧ٍ ٗؿْ جُى٣ٖ ر٣ٞخ  جُِٓطحٕ جٌُر٤ٍ ، ٛٞ :فالػ اٌذ٠ٓ  

ػح٢ُ جُٜٔس ًحٗص وُٝطٚ ٤ٗلحً ٝػ٣ٍٖٗ ، ًػ٤ٍ جُـُٝ   ٓؿحٛىجً ، ٌٗٞ جُى٣ٖ ، ًٝحٕ ن٤ِوحً ُ٪ٓحٌز هى ض٠ُٞ قٌْ ٍٓٛ ك٢ ػٜىٝؿ٤ٍٙ ، جُِٓل٢ ٝ

ٖٝٓ رذٍَ ؾٜحوٙ ًحٕ ك٢ كِٓط٤ٖ ، كوى كطف ٠ر٣ٍح ، ٝٗحٍَ ػٓو٬ٕ، ٝجٗطٍٛ ػ٠ِ ج٤ُِٛر٤٤ٖ ْ٘س ، ٝضِٔي ذؼى ٌٗٞ جُى٣ٖ ٝجضٓؼص ذ٬وٙ ، 

. ٛـ 589ك٢ ٝهؼس قط٤ٖ ، ٝكطف جُوىِ ذحُكٛحٌ ر٫ًٝ ، غْ ذح٧ٓحٕ ، ٝهى  رٚحذطٚ ق٠ٔ ، ٝنحٌش هٞجٙ ، ٝضٞك٢ ٜٓ٘ح ػحّ 

 ( .291-278: ٘ / 21:ؼ )(151: )، ذٍهْ ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء  جًُٛر٢ ،  :أظشرشعّزٗ (*)
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 بعروض خٌال الظل فً فترة تؤسٌس "صبلح الدٌن ووزٌره"إعجاب    وقد كان تفسٌر معنى 

الدولة األٌوبٌة أن هذا الفن قد استحوذ على نصوص جٌدة حازت على إعجابهما ، كما أن خٌال 

الظل لم ٌكن مقصوراً على تقدٌم الموضوعات الهزلٌة والمواقؾ الفكاهٌة المقصود بها التسلٌة 

وقتل الوقت فحسب ، بل كان ٌقدم أٌضاً تمثٌلٌات تقوم على أفكار جادة، أو تتناول موضوعات 

تارٌخٌة بقصد الوعظ والعبرة بما تشمله من األحداث والشخصٌات ، حتى حازت إعجاب 

. 2وكان من أبلػ أدباء عصره"القاضً الفاضل"

وانتشر خٌال الظل انتشاراً هاببلً بٌن األوساط الشعبٌة فً مصر فً العصر الفاطمً، حتى أنه    

 وكانت العروض الظلٌة تقدم فً ،3قٌل أن مسرح خٌال الظل هو األصل األول للسٌنما المعاصرة 

. معظم األفراح وحفبلت الزواج ، كما كانت تقدم فً القهاوى الشعبٌة 

   وكانت معظم التمثٌلٌات تدور حول نقد المظالم التً كانت تعتصر الحٌاة االجتماعٌة المصرٌة، 

أو تدور حول الدعوة لكراهٌة األعداء ومهاجمتهم واالنتصار علٌهم ، وكانت عرابس خٌال الظل 

عامبلً مإثراً من عوامل مهاجمة الصلٌبٌٌن وتعببة الشعور ضدهم ، وهناك تمثٌلٌة ظلٌة كانت 

. ٌدور موضوعها حول السخرٌة بالصلٌبٌٌن " حرب العجم"تسمى 

   وال شك أن عرابس خٌال الظل كانت تسجل دقابق الحٌاة االجتماعٌة للشعب العادي ، وتبٌن 

العناصر التً تتكون منها الثقافة الشعبٌة ، ولهذا فلم ٌمض وقت طوٌل حتى أصبح الشعب ٌستطٌع 

المقارنة والمفاضلة بٌن التمثٌلٌات واالستعراضات التً كانت تقدمها فرق خٌال الظل المحلٌة 

. والفرق الوافدة من الببلد العربٌة األخرى 

   ولكن هذا الفن سقط بعد ذلك فً هاوٌة خلقٌة مإسفة ، وأصبح ٌقدم قصصاً وتمثٌلٌات جنسٌة 

 4"الظاهر بٌبرس"صرٌحة ، وكان الشعراء ٌنظمون القصابد فً الؽزل الفاحش الدنًء، حٌث إن

كان معروفاً بؤنه أكبر عدو لعرابس خٌال الظل والعبٌها ، وكان حرباً على كل مظاهر االنحبلل 

                                                                                                                                               
1
ض٤ًِٔ ٓك٢٤ جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ  ج٧ٚرٜح٢ٗ جُٗحكؼ٢ ، رذٞ ٠حُد ٓكٔٞو ذٖ ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ٠حُد جُط٢ٔ٤ٔ ،  ٛٞ جُؼ٬ٓس ،: اٌمبمٟ اٌفبمً 

ٚحقد كٕ٘ٞ ،  ، ًٝحٕ آ٣س ك٢ جُٞػع  ضهٍؼ ذٚ رتٔس ، ًٝحٕ ػؿرحً ك٢ ئُوحء جُىٌِٝ ،  ُٚ ضؼ٤ِوس ك٢ جُه٬ف ذحٍٛز ؾىجً ، ، ٣ك٠٤ ج٤ُٜٗى

     .رٌل جذٖ نٌِحٕ ٓٞضٚ ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س نّٔ ٝغٔح٤ٖٗ ٝنّٔ ٓثس

 ( .227: ٘ / 21: ؼ ) (113)  :، ذٍهْ ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء  جًُٛر٢ ، :أظشرشعّزٗ  (*)

2
 ( .155:٘  ): ج٣ُٞٓل٢ ، ن٤حٍ جُظَ  ( .// 41-40:٘  ): قٔحوز ، ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ :  جٗظٍ 

3
 (. 12:٘  ): جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚ ، ضح٣ٌـهـٚ ، ُقـٌـٔـٚ رذٞ ٣َى ، :  جٗظٍ 

4
 ُود ذحُِٔي جُظحٍٛ ، ٝيُي ْ٘س غٔحٕ ٝن٤ٖٓٔ ْٝطٔحتس ، ٝٛٞ جُِٓطحٕ ًٌٖ جُى٣ٖ رذٞ جُلطف ، ذ٤رٍِ ، جُٛحُك٢ :ث١جشط  اٌظب٘ش 

جُ٘ؿ٢ٔ ، رقى جُٔٔح٤ُي جُرك٣ٍس ، ٚحقد جُر٬و ج٣ٍُٛٔس ٝجُٗح٤ٓس ٝجُكِر٤س ، رذطَ جُٔظحُْ ٝجٌُِٔٞ ٝؾ٤ٔغ جٌٍُٔ٘جش ، ٝؾُٜ جُكؽ ذؼى 

 . جٗوطحػٚ جغ٘ط٢ ػٍٗز ْ٘س ذٓرد كط٘س جُططحٌ ، ٝهطَ جُه٤ِلس ، ٝٓ٘حكوس ر٤ٍٓ ٌٓس ٓغ جُططحٌ ، ضٞك٢ ْ٘س ْص ْٝرؼ٤ٖ ْٝطٔحتس

، وجٌ جُؿ٤َ ،  (33- 30: ٘ / 1:ؼ : )ربس٠خ ػغبئت ا٢صبس فٟ اٌزشاعُ ٚاألخجبس ػرى جٍُقٖٔ جُكٖٓ ، اٌغجشرٟ ، :  عّزٗأظش رش (*)

 ( .274-223: ٘ / 13:ؼ ): جذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  .//  (ش.و) ، ذ٤ٍٝش
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الخلقً التً كانت سابدة فً الببلد قبل حكمه ، والتً عادت إلى االنتشار مرة أخرى بعد انقضاء 

 .   1عهده

التمثٌل الدٌنً فً العراق الذي كان ٌإدى فً المٌادٌن إلى جانب خٌال الظل ، ُعرؾ   وقد قٌل أنه 

حٌث كانت تمثل مؤساة صمود الحسٌن - -والساحات الشعبٌة خاصة حول ضرٌح اإلمام الحسٌن

عن مشاهد تمثٌلٌة هزلٌة ساذجة :" عبارة ، وهو فن اإلخباري التمثٌلً الوجد كذلك و، واستشهاده 

، حٌث كان الممثلون ٌعتمدون على التهرٌج  ، وكانت القصة بسٌطة بٌن شخصٌتٌن أو أكثر

   .2"والحركات البدنٌة

  لكننا نبلحظ أن معظم المإرخٌن الذٌن حاولوا إثبات وجود التمثٌل ، كانت استدالالتهم عن الفرق 

الشٌعٌة والباطنٌة، وهذا وحده لٌس بدلٌل على وجود التمثٌل عند المسلمٌن بالتحدٌد دون سواهم ، 

هناك من ٌقول قد تكون الحرابق التً التهمت مبلٌٌن المجلدات والمخطوطات والكتب على أٌدي و

  .3التتار والصلٌبٌٌن ، هً أقوى األسباب لعدم وجود أي أثر تمثٌلً

أسثاب عذو ٔجٕد يسشح ذًثيهي عُذ : انفشع انثاَي 

 انعشب ٔانًسهًيٍ 
أن هناك من حاول إثبات عكس ذلك ، أي أن  نتطرق لهذه األسباب نود اإلشارة إلى أن   قبل 

منهم باحثة روسٌة ، وقد كانت متناقضة فً وكان موجوداً ، عند العرب والمسلمٌن المسرح 

 الدٌن والفن قد ظهرا فً وقت واحد ، على الرؼم من  إن: "أقوالها ، حٌث تقول فً كتاٍب لها 

وجود من ٌقول بؤن الدٌن قد ظهر فً فترة متؤخرة كثٌراً عن الفن ، وأخذ عنه رمزٌته الفنٌة ، 

أن المسلمٌن قد "، وتّدعً أٌضاً " وكذلك لم تكن عناصر الفن الدرامً ؼرٌبة على العالم اإلسبلمً

حاولوا خنق التمثٌل ومقاومة ظهور المسرح ، ورؼم ذلك فقد  أنجب الدٌن التمثٌل ، أي المسرح 

بالذات ، تماماً كما أنجبت المواكب والطقوس الدٌنٌة فً كل العصور وعند كل الشعوب األشكال 

 .4"األولى للفن ، تلك األشكال التً كانت بمثابة المنابع األولى للعرض المسرحً

   فكؤنها ترى أن الدٌن اإلسبلمً أتى لٌعلم الناس فن الدراما ، مساوٌة له بباقً األدٌان سواء إلهٌة 

أو وثنٌة ، وهذا ٌتنافى تماماً مع الحقٌقة التً قالتها فً صفحات سابقة لهذه العبارات ، حٌث قالت 

ؼٌاب اللؽة العربٌة الواحدة المفهومة من "بؤن من أسباب عدم ظهور المسرح بصورة مبكرة ، هو 

                                                 
1

 .)158-156:٘  ):  ج٣ُٞٓل٢ ، ن٤حٍ جُظَ :  جٗظٍ 

2
 www.squ.edu.om:  جٗظٍ 

3
 ( . 49: ٘ ): هحْْ ، جٍُٔٓـ ج٢ٓ٬ْ٩ : جٗظٍ  

4
ضٞك٤ن جُٔإيٕ ، وجٌ جُلحٌجذ٢ ، :  ضٍؾٔس ، (41-40:٘  ) : أٌف ػبَ ٚػبَ ػٍٝ اٌّغشػ اٌؼشثٟ ، ضٔحٌج جٌُحٗىٌٝك٘ح ، ثٛر١زغفب : جٗظٍ 

 .ّ 1981 ، 1ذ٤ٍٝش ، ٠
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 ، وفً أقوال أسبق لذلك تقول إن تحرٌم القرآن لتصوٌر الوجوه البشرٌة هو أكثر 1"قبل المتفرجٌن

إن نصوص القرآن تخلو حتى من اإلشارة إلى هذا الموضوع بشكل : "األسباب لذلك ، ثم تقول 

 .2"محدد ومباشر

ولكن بالرؼم مما قالته ، فالواقع ٌدحض االفتراءات مهما كانت ، فالتمثٌل بشكله الحالً لم ٌكن    

 : ها مور منأسباب عدم وجوده ؛ فقد عزاها الكثٌرون لعدة أموجوداً عند العرب والمسلمٌن ، أما 

إن عدم ظهور التمثٌل ٌعود إلى عدم معرفة العرب به أصبلً قبل اإلسبلم ، : عدم معرفة العرب به .1

ولٌس لكون العرب كانوا ٌشهدون تدهوراً ثقافٌاً ، فمعرفة التمثٌل أو عدمه ال تحكم على الناحٌة 

الثقافٌة ، وكذلك لٌس بسبب التحرٌم الدٌنً كما ادعى الكثٌر ، ألن القرآن الكرٌم ، والسنة النبوٌة 

لم ٌتناوال ذكر المسرح بالبحث ، كما ٌخلو التراث النثري والشعري لهذه المرحلة من إثارة تمثٌلٌة 

أو مسرحٌة ، وهذا ٌدحض قول من ادعى أن صعوبة تنظٌم العروض المسرحٌة ، وإدخال 

 .3العنصر النسوي فً التمثٌل ، كان هو الحابل

إن اهتمام المسلمٌن باللؽة العربٌة ، لؽة القرآن الكرٌم ، وآدابها ، كانت تجعلهم : اللؽة العربٌة .2

  . 4ٌؤنفون من أن ٌؤخذوا من آداب ؼٌرهم خاصة إذا كان فٌها ما ٌخالؾ المعتقدات

تعذر عند العرب وجود التمثٌل بمعناه المعروؾ لدى األمم التً تدٌن : اختبلؾ النظرة لؤللوهٌة  .3

بتعدد اآللهة وتقدٌسها وإسناد صفات البشرٌة لها ، إذ كان معظم هإالء فً األصل من البشر ، 

ممن كانوا ملوكاً أو أبطاالً فً ذلك الوقت ، فلما ماتوا اتخذوا آلهة من قبل أممهم وعبدوهم ، فً 

حٌن أن دٌن اإلسبلم هو دٌن ٌدٌن بالعبودٌة هلل وحده ؛ فهو دٌن التوحٌد الذي جعل التقدٌس هلل 

  .5وحده ، وال ٌعترؾ بتقدٌس من سواه من األشخاص

مفهوم اإلنسان فً اإلسبلم ٌمنع وقوع الصراع الدرامً ، فالشكل الدرامً : البعد عن الصراع .4

صراع مع القوى العلٌا ، صراع مع المجتمع ،  ): ٌنشؤ من أربعة صراعات داخل المجتمع هً 

؛ فتواصل المسلم بالذات اإللهٌة ٌمنع حركة التمرد  (صراع مع القدر ، وصراع داخلً مع الذات 

، وإذا كان المسلم رجبلً حراً فإن هذه الحرٌة تجعله ٌنفذ القدر المكتوب علٌه ، أي أن اإلنسان حر 

  .6فقط فً إرادة ما ٌرٌده هللا

                                                 
1
 .( 21:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن  

2
 .( 14:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن  

3
 . (22 :٘): كٖ جٍُٔٓق٤س ُؼ٢ِ ذحًػ٤ٍ:  ػٖٗو٬ً  (97-96:٘ :) ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ.//(26:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ :  جٗظٍ 

4
 ( .136:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩ نٛحتٛٚ ٝرٛىجكٚ :  جٗظٍ 

5
ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ  .//  (26:٘  ):  ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ (.// 136-135:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩ نٛحتٛٚ ٝرٛىجكٚ :  جٗظٍ 

 .(22:٘  ):  كٖ جٍُٔٓق٤س ُؼ٢ِ ذحًػ٤ٍ : ػٖٗو٬ً ( 96:٘  ): ٝجُلٕ٘ٞ 

6
 .ج٬ْ٩ّ ٝجٍُٔٓـ ُٔكٔى ػ٣ُُز " :  ٗو٬ً ػٖ(96-93:٘  ): ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ ؾٍٞٛ ، :  جٗظٍ 
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 انرًثيـم في انعصش انحذيث : انًطهة انثانث 

لقد توثقت العبلقة بٌن التراث األدبً األوروبً وبٌن فن التمثٌل وذلك ٌعود لكون التمثٌل نشؤ    

مرتبطاً بالدٌن عند الٌونان القدماء ، فاكتسب عندهم صفة التقدٌس ، فً حٌن اعتبر فناً دخٌبلً على 

العالم العربً ؛ فالتمثٌل بمعناه الحدٌث لم تعرفه الببلد العربٌة إال فً القرن الثامن عشر المٌبلدي 

 .بحكم اتصال أهل المشرق بالمؽرب 

أما المسلمون فلم - :"رحمه هللا-   وٌإكد علماء المسلمٌن ذلك ، فٌقول الشٌخ عبد السبلم برجس

 – تقرٌباً –إلى ما قبل خمسٌن ومابة عام- -منذ قٌام دعوة نبٌنا محمد" التمثٌل"ٌعرفوا هذا العمل

ٌوم انفتح الشرقٌون على علوم الؽرب وحضارته وثقافته ، وعندبذ اكتسبوا هذا العمل منهم ، 

وتعلموا أصوله وقواعده فً مدارسهم ، ثم نقلوه إلى ببلدهم اإلسبلمٌة ، لٌكون نواة لما نشاهده 

 .1"وؼٌر دٌنٌة" دٌنٌة"اآلن من تمثٌلٌات 

تسرب التمثٌل بنوعٌـه إلى المسلمٌن فشكل ظاهرتٌن :" بكـر بن عبدهللا أبو زٌـد    وٌقول الشٌخ 

وفً العقود األخٌرة من القرن الرابع عشر ... التمثٌل الدٌنً و التمثٌل الترفٌهً : فً قالبٌن 

الهجري تسربت التمثٌلٌات الدٌنٌة ، والهزلٌة إلى المدارس النظامٌة ، والدٌنٌة منها إلى الجماعات 

، ثم أخذت تتطور إلى تمثٌل أشخاص بعٌنهم ، ثم  (التمثٌل الدٌنً  )اإلسبلمٌة ، فتؤلفت فٌها فرقة 

- إلى العظماء فً اإلسبلم ، ثم إلى طبقة الصحابة رضً هللا عنهم ، ثم إلى أنبٌاء هللا ورسله 

. 2"، ثم إلى العوالم الؽٌبٌة كمبلبكة الرحمن ، وهكذا - علٌهم الصبلة والسبلم 

:    وقد تم تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن ، هما 

 

  َشأج انتًثٍم فً انثالد انعرتٍح :انفرع األول  
   إن التمثٌل البشري فً المسرح والسٌنما هو الذي انتشر بٌن الناس فً العصر الحدٌث ، وهذا 

أثر على  مسرح خٌال الظل حٌث اختفى من حقل النشاط الفنً اختفاًء ٌكاد ٌكون تاماً ، وهذا ٌإكد 

على أن فن التمثٌل لم ٌنشؤ فً العالم العربً الحدٌث نتٌجة لتطوٌر أي فن قدٌم فً ببلدنا أو فن 

، الذي ٌعتبره مإازروه بؤنه رابد 3شعبً كخٌال الظل والقراقوز ، وإنما جلبه إلٌنا مارون النقاش

                                                 
1
 ( .25:٘  ):  ئ٣وحف جُ٘ر٤َ ذٍؾّ ،  

2
 (.10-9:٘  ):   جُطٔػ٤َ قو٤ـوـطـٚرذٞ ٣َى ، 

3
 ًحٕ ضحؾٍجً ج٠ِغ ػ٠ِ جٍُٔٓـ ّ ،1825ّ ، ٝضٍذ٠ ك٢ ذ٤ٍٝش جُط٢ جٗطوَ ئ٤ُٜح رذٞٙ ْ٘س 1817 ُٝى ك٢ ٤ٚىج ْ٘س :ِبسْٚ إٌمبػ  

 ٝضٞك٢ ّ ،1847ج٣٩طح٢ُ ٝجُل٢ٍٓٗ ، ٝجٗرٍٜ ذٚ ، كٌطد ٍٓٓق٤حضٚ ٓطأغٍجً ذٚ ، غْ ػحو ئ٠ُ ذ٤ٍٝش ، ٝػٍٜ ٍٓٓق٤حضٚ ك٢ ُُٓ٘ٚ ػحّ 

 . ْ٘س 38ّ ، ٝػٍٔٙ 1855 زػُذحً ك٢ ٓى٣٘س ٠ٍِْٞ ْٖ

 ٓ٘ىٌٝ (.// 24:٘  ):  ذ٤رٍِ ، جٍُٔٓـ جُؼٍذ٢ ك٢ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ ( .// 135:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩ : رشعّزٗ  أظش (*)

 (. 4:٘  ): ، جٍُٔٓـ جُ٘ػ١ٍ 



 108 

، وتوسع التمثٌل فً الدول العربٌة ، ولكن لم 1م1927الفن المسرحً فً العالم العربً حتى سنة 

ٌشملها هذا البحث كاملة ، فقد اقتصرت فً البحث على كل من مصر وببلد الشام ودول الخلٌج ، 

: وفٌما ٌلً نبذة عنها 

قام الخدٌوي إسماعٌل بتشجٌع األدباء والفنانٌن بعد تبوبه العرش ، وابتنى دار : مصر : أوالً 

األوبرا ، وقدمت فٌها مسرحٌة فرنسٌة من قبل فرقة أجنبٌة على إثر االحتفال بحفر قناة السوٌس ، 

م ، وكانت كثٌر من الفرق األجنبٌة تؤتً لتمثل 1937وٌقال إن مسرحاً فرنسٌاً أقٌم فً مصر عام 

) وٌكنى ٌعقوب بن صنوع فٌه ، حٌث ظهر أول مسرح مصري حدٌث على ٌد الٌهودي المصري 

، تقلٌداً "مولٌٌر مصر" ، وقام الخدٌوي إسماعٌل بتشجٌعه وأطلق علٌه لقب مصر فً (أبو نضارة 

للكاتب المسرحً الؽربً مولٌٌر ، وبدأ ٌبث أعماله سواء المإلفة أو المقتبسة من أصول فرنسٌة ، 

. م ، وهو عدد كبٌر جداً 1870كتب اثنٌن وثبلثٌن مسرحٌة عام 

 نصرانً من لبنان أقام فً مصر ، درس التمثٌل مدة  ؛ فهو   تبل صنوع الممثل جورج أبٌض

م ، وبدأ بترجمة المسرح 1910، عاد عام الخدٌوي عباس ستة أعوام فً بارٌس على حساب 

 ، وكّون فرقة تمثٌلٌة ، إال أن هذه الفرنسً خاصة ، والؽربً عامة لٌمثل على مسارح القاهرة

وتوالت الفرقة انحلت لسوء اإلدارة ، وعدم وجود المال ، وزهادة الجمهور بمعنى المسرح ، 

األعمال المسرحٌة فً مصر حتى تم إنشاء معهد للتمثٌل ، وأصبحت مصر عند مإرخً المسرح 

 .2وممارسٌه هً الرابدة األولى فً العالم العربً من المحٌط إلى الخلٌج فً هذا الفن 

كان اللبنانٌون هم أسبق الشرقٌٌن القتباس هذا الفن ، لتخرجهم من المدارس  :  بالد الشام :ثانٌاً 

- بوصفه الحاضر-  األجنبٌة ، ودراستهم لآلداب اإلفرنجٌة ، وكان أول حدوثه فً دٌار اإلسبلم 

عام "البخٌل"مارون النقاش وهو من أصل لبنانً ، إذ عمل أول تمثٌلٌة : على ٌد نصرانً هو 

م ، وكانت همم هإالء متجهة إلى ترجمة اآلداب الؽربٌة ونقلها إلى الببلد العربٌة بواسطة 1847

 .  3التمثٌل

، ومّثل هو ومن معه فً مصر 4أبو خلٌل القبانً:   ثم تلت مارون النقاش أسماء أخرى ، أبرزها 

، والثابت تارٌخٌاً أنه من نجح فً فن التمثٌل من السورٌٌن واللبنانٌٌن ، كان ٌسافر إلى مصر ؛ 
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 .   (174:٘  ): ن٤حٍ جُظَ ج٣ُٞٓل٢ ، .//  ( 4:٘  ): ٓ٘ىٌٝ ، جٍُٔٓـ جُ٘ػ١ٍ :  جٗظٍ 
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3
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 www.biznasweb.com .//  2002ّ-ٛـ1423 ، 7 وجٌ جُٔؼٍكس ، ذ٤ٍٝش ، ٠، (316-317:٘ )

4
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ٝ رٗٗأ ٍٓٓقحً ُِطٔػ٤َ ذىٓٗن ػٍٜ ك٤ٚ ذٟغ ٌٝج٣حش ؿ٘حت٤س ٖٓ ٝٞؼٚ ٝ ضِك٤٘ٚ ، ٝ رٌٍٗ ػ٤ِٚ ذؼٝ ج٤ُٗٞل ئض٤حٗٚ ذًٜٙ . ُٝى ك٢ وٓٗن
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والحرٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة ، وأول فرقة وفدت - المادٌة والبشرٌة - لتوفر اإلمكانٌات الفنٌة 

، وتتكون من اثنً عشر ممثل وأربع " مارون النقاش"ابن أخ " سلٌم النقاش"إلى مصر كانت فرقة

التً  (الظلوم)م ، فتم إؼبلق دار األوبرا ، خاصة بعد مسرحٌة1871ممثبلت ، ولكنهم فشلوا عام 

. 1ظنها الخدٌوي أنها تشهٌر به ، فنفاهم إلى وطنهم

كان من لبنان الفنان واألدٌب والمقتبس والممثل ، ولكن صّدر فنه المسرحً إلى مصر ،    وبذلك 

من مارون النقاش إلى جورج أبٌض ، فخلت الساحة اللبنانٌة نفسها من التمثٌل العام ، ولم ٌكن له 

. 2م1960بداٌة إال عام 

   أما باقً ببلد الشام مثل سورٌا فقد كانت جهود الممثلٌن تتركز فً النوادي والمدارس ، والفن 

المشهور عندهم هو فن الفكاهة والقراقوز ، والعروض التً ٌصاحبها الؽناء والرقص ، وفً عام 

م بدأ االهتمام بالمسرح وخاصة المسرح المدرسً ومسرح العرابس ، وتم إنشاء فرقة 1959

، وكانت قد "  حزٌران5حفلة سمر من أجل "المسرح القومً ، وقد كتب سعدهللا ونوس مسرحٌة 

 . 3قدمت للمسرح العربً شكبلً جدٌداً علٌه ، هو شكل المسرحٌة المرتجلة

م فً برامج المدارس حصة أسبوعٌة للتعلٌم الفنً ، كانت تتحول 1960   وأدخل فً األردن عام

 .  4م1965إلى حصة للتمثٌل إذا ما توفر المدرس الذي ٌتقن هذا الفن ، قدمت أول مسرحٌة عام 

   وأما فً فلسطٌن فقد قدم كتاٌب مسرحٌون إبان االنتداب البرٌطانً مسرحٌات لهم ، بالرؼم من 

التركٌز فً تلك الفترة على المسرحٌات المترجمة إلى العربٌة من قبل المسرح العالمً ، ولكن 

صدمة االحتبلل أدت إلى تشتت شمل فنانً المسرح الفلسطٌنً ، وهاجر معظمهم إلى األردن 

 .  5حٌث بدأوا نشاطهم الفنً هناك

                                                                                                                                               
 ئ٠ُ  غْ جٗطوَٝ ػٍف ذحُورح٢ٗ ، (ٓحٍ جُورحٕ )جُرىػس ، كٌٗٞٙ ئ٠ُ قٌٞٓس ج٧ْطحٗس ، ٝ ٓ٘غ ٖٓ ج٫ْطٍٔجٌ ، كحقطٍف جُطؿحٌز ذٔح ٠ٔٓ٣ 

٢ٛ  ٝ،" جُكحًْ ذأٍٓ هللا"ٖٓ رٍٖٜ رػٔحُٚ ٍٓٓق٤س. ًحٕ ٣إُق جُطٔػ٤ِ٤حش جُـ٘حت٤س ٣ِٝكٖ رؿح٤ٜٗح  ػحٓحً  ، 17 ٝرهحّ ك٤ٜح 1883جُوحٍٛز ػحّ 

ْٝحكٍ ئ٠ُ جُؼحٚٔس . ّ ، ٝجهطرّ ٖٓ ج٧وخ جُـٍذ٢ هٛٛحً 1884رٍٝ ٌٝج٣س ؿ٘حت٤س ُٚ ك٢ ٍٓٛ ًحٗص ػ٠ِ ٍٓٓـ وجٌ ج٧ٝذٍج ، ػحّ 

 . ٛـ1320، ٝر٣ٌٍٓح ، غْ ػحو ئ٠ُ وٓٗن ،  ضٞك٢ ػحّ   (ج٧ْطحٗس)جُؼػٔح٤ٗس 

    www.alkalemat.com =20323832جُْٔٞٞػسجُؼٍذ٤س: أظشرشعّزٗ  (*)

1
 -، وجٌ ٜٟٗس ٍٓٛ ، جُلؿحُس (12:٘  ) : ِغشؽ١بد ؽٛلٟٓكٔى ، .  ، و ِٕذٚس( .// 30-29:٘  ): ٓ٘ىٌٝ ،  جُلٖ جُطٔػ٢ِ٤:  جٗظٍ 

    .(ش.و)، جُوحٍٛز ، ٠

2
 .ّ 1980-ٛـ1400، ػحُْ جُٔؼٍكس ، ج٣ٌُٞص ، ( 254-221:٘  ):  اٌّغشػ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ، ػ٢ِ ، اٌشاػٟ :  جٗظٍ 

3
 ( .220-188:٘  ): ٍُٔؾغ جُٓحذن ج:  جٗظٍ 

4
 ( .328-320:٘  ): ٍُٔؾغ جُٓحذن ج:  جٗظٍ 

5
 ( .319-255:٘  ): ٍُٔؾغ جُٓحذنج:  جٗظٍ 
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تجمع أكثرٌة آراء الباحثٌن على أن مطلع العشرٌنٌات من القرن العشرٌن شهد    :كوٌت ال:ثالثاً 

بوادر انطبلقة المسرح فً الكوٌت ، وهً أقدم حركة مسرحٌة فً الخلٌج العربً ، وكان أول 

، وكان التؤلٌؾ 1922عرض مسرحً كوٌتً عبارة عن نشاط تعلٌمً فً مدرسة األحمدٌة عام 

م جاء زكً طلٌمات 1958والتمثٌل ارتجالٌاً، للصؽار بشكل خاص وللكبار بشكل عام ، وفً عام 

.  1إلى الكوٌت بهدؾ تنظٌم المسرح فً الكوٌت ، وإشراك المرأة فً العمل المسرحً

التً  العربٌة واألجنبٌةفرق العرؾ المسرح طرٌقه عندما قدمت  فً العراقو :عراق  ال:رابعاً 

ولقد جذب إتقان التمثٌل واإلخراج فً هذه ، مسرحٌةوحفبلت عروضاً كانت تزور العراق 

 ، ودخل لفٌؾ من األدباء مٌدان التجربة ، ٌنقلون ما ٌبدو لهم نقله من المسرحٌات انتباه الجماهٌر

 .المسرحٌات 

م التً كانت بمثابة البداٌة لنهاٌة فن 1922فً عام " التمثٌل العربً"ظهرت فً بؽداد جمعٌة و   

م ، عندما تم تؤلٌؾ أول فرقة مسرحٌة ، 1927، وكانت البداٌة لظهور المسرح عام القراجوز 

م فرعاً للتمثٌل بمعهد الفنون 1940واعترفت دولة العراق بالمسرح كفن رفٌع حٌن افتتحت عام 

مإكدة على أن هذا الفن لون حضاري له مكانته وقٌمته وهو فن راق جدٌر باالحترام ، ... الجمٌلة 

 ؛ حٌث كانت بداٌة تمثٌله ٌوسؾ العانً: م ظهر أول كاتب مسرحً عراقً هو 1951فً عام و

 فً والساحات الشعبٌة، وقد كان ٌقام فً الشوارع 2"ٌوسؾ الطحان"هو مسرحٌة صفٌة بعنوان 

.  3مؤساة صمود الحسٌن؛ لتمثٌل " الشوارعًالتمثٌل الدٌنًٌسمى "تمثٌبلً العراق 

 عٕايم ظٕٓس انرًثيم في انثالد انعشتيح : انفشع انثاَي 

   ظل التمثٌل ٌعانً من النظرة المزرٌة ، وهً نظرة احتقار وامتهان ، وخاصة بسبب مشاركة 

المرأة فً التمثٌل على خشبة المسرح وانتشار ظاهرتً االختبلط والسفور اللتٌن كانتا فً تلك 

، 1"حركة تحرٌر المرأة"، وقٌامه بالمطالبة بتحرٌر المرأة حٌث تكونت 4الفترة على ٌد قاسم أمٌن

                                                 
1
 ( .//17:٘  ):ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ  رذٞ ٓؼحٍ ، .//(424-394:٘  ): جٍُجػ٢ ، جٍُٔٓـ ك٢ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢: جٗظٍ  

www.kuwaitculture.org   

2
 :٘) : ِؼب٠ؾخ ٚأؼىبعبد: اٌزغشثخ اٌّغشؽ١خ  ، ٣ْٞق ، اٌؼبٟٔ ( .// 393-351:٘  ): جٍُجػ٢ ، جٍُٔٓـ ك٢ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢:  جٗظٍ 

 .( 16:٘  ): رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ .//  ّ 1979، وجٌ جُلحٌجذ٢ ، ذ٤ٍٝش ،  (23 ، 9

3
 www.squ.edu.om:  جٗظٍ 

4
ٝجٗرٍٜ  ّ ، غْ ٌقَ ئ٠ُ كٍٗٓح ٤ٌَُٔ ضؼ٤ِٔٚ ،1881 ، ٖٓ رَٚ ًٍو١ ، ٗحٍ ئؾحَز جُكوٞم ج٩ٌْ٘ى٣ٌسّ ك٢ 1865ُٝى ػحّ  : لبعُ أ١ِٓ 

ذحُك٤حز ج٧ٌٝٝذ٤س قط٠ رٗٚ ٍٚـ ذإٔ رًرٍ رْرحخ جٗكطح٠ ٍٓٛ ٛٞ ضأنٍٛح ك٢ جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس جُطٔػ٤َ ٝج٤ُْٞٔو٠ ٝجٍُهٙ ، ضأغٍ ذح٧كٌحٌ 

ذىػْ ٖٓ ج٤ُٗم ٓكٔى ػرىٙ 1900ٍٗٗٙ ػحّ (جٍُٔرز جُؿى٣ىز)ًٝطحخ ،1899ٍٗٗٙ ػحّ (ضك٣ٍٍ جٍُٔرز)جُـٍذ٤س ، ٝذؼى ػٞوضٚ رُق ًطحخ 

. ، ٝجُىػٞز ئ٠ُ جُٓلٌٞ ٤ُٓص نًٍٝؾح ػ٠ِ جُى٣ٖ  ، َػْ ك٤ٚ رٕ قؿحخ جٍُٔرز جُٓحتى ٤ُّ ٖٓ ج٬ْ٩ّ ، ٝرقٔى ُطل٢ ج٤ُٓى ْٝؼى َؿٍِٞ

 .ّ 1999-ٛـ1420 ، 12ٝٓح ذؼىٛح ، وجٌ جُط٤رس ، ج٣ٍُحٜ، ٠ (33: ٘ / 1:ؼ  : )ػٛدح اٌؾغبة ، ٓكٔى ئْٔحػ٤َ ،  اٌّمذَ:جٗظٍ 
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من جهة " الفصحى والعامٌة"ودعوته إلى السفور واالختبلط من جهة ، وبسبب  ازدواج اللؽة 

أخرى ، ثم تدهور األمر ، وأصبحت األمم التً تتبارى فً إنشاء المعاهد الفنٌة لتربٌة المواهب 

 .2وتدرٌب الراؼبٌن والراؼبات على أصول فن التمثٌل ، تعتبر فً عداد األمم المتحضرة

 من اعتبر أن من ولكٍل وجهة نظره ، فإذا كان المسرح مظهر حضاري عند هإالء ، فهناك   

اجتماع النساء فً صاالت المسارح على ؼناء :" ظاهرة سمات الجاهلٌة التً تظهر فً المجتمع

 .3"المؽنٌات ، ورقص الراقصات فً مناسبات األفراح واألعراس 

منها التؽٌرات   وقد ظهر التمثٌل على المسارح فً القرن التاسع عشر ، وظهوره ٌعود ألسباب 

، وانتشار التعلٌم خاصة بعد إرسال " مسارح"االجتماعٌة ، وإنشاء مباٍن مخصصة للتمثٌل تسمى

: ومن األسباب كذلك،4البعثات إلى الدول األوروبٌة 

أول هذه العوامل هو التراث القدٌم لكثٌر من مظاهر المسرحٌة ، التً   :التراث القدٌم : أوالً  

كانت وما زالت تقدم عروضها ، فهناك الكثٌر من العروض المسرحٌة الهزلٌة ، التً تقترب فً 

شكلها إلى حد كبٌر من شكل عروض المسرح الؽربً ، والتً كانت منتشرة فً القاهرة 

واإلسكندرٌة لتسلٌة الجماهٌر ، ولقد لفتت هذه العروض أنظار المستشرقٌن الذٌن زاروا مصر 

خبلل ذلك القرن ، ولم ٌتوقعوا وجود مثل هذه المظاهر فً بٌبتنا الشرقٌة، ومن ثم فقد حضروها 

كتب أنه رأى بشبرا ، فً مصر ، وكتبوا عنها فً كتبهم ، مثل الرحالة اإلٌطالً بلزونً الذي 

، "راعً الجمال الؽشاش"م ، منها عرض مسرحً ٌدور عن1815عروضاً مسرحٌة ، عام 

  .، واعتمدتا الموسٌقى والرقص التقلٌدي "سابح أجنبً وعربً فقٌر"واآلخر عرض عن 

من المقطوع به أن اإلٌطالٌٌن قد أسسوا فً النصؾ األول من ومن وجهة نظر البعض فإنه    

القرن التاسع عشر مسرحاً كان ذا أثر فً تهٌبة أذهان المواطنٌن لفهم المسرحٌات الحدٌثة واإلقبال 

أن الدراما المصرٌة طوال  فً حٌن ٌعتبر آخرون على مشاهدتها  ؛ فترك بصمته فً مصر ،

. 5القرن التاسع عشر كانت خالٌة من المإثرات األجنبٌة

                                                                                                                                               
1
ٗٗأش ك٢  ٍٓٛ ك٢ ذحوب ج٧ٍٓ ، غْ جٗطٍٗش ك٢ رٌؾحء جُر٬و جُؼٍذ٤س ، ٍٝٗٗش وػٞضٜح ٖٓ ن٬ٍ  قًٍس ػِٔح٤ٗس ،:  ؽشوخ رؾش٠ش اٌّشأح 

جُىػٞز ئ٠ُ جُٓلٌٞ ٝجُوٟحء ػ٠ِ جُكؿحخ ج ٍُٗػ٢ ، ج٫نط٠٬ ،    ك٢ رزٍخـ أفىبس٘بٚ ، جُؿٔؼ٤حش ٝج٫ضكحوجش جُ٘ٓحت٤س ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢

ضو٤٤ى جُط٬م ٝج٫ًطلحء ذُٝؾس ٝجقىز  ، جُٔٓحٝجز ك٢ ج٤ٍُٔجظ ٓغ جٍُؾحٍ ، جُىػٞز ئ٠ُ جُؼِٔح٤ٗس ذك٤ع ٫ ٣طكٌْ  جُى٣ٖ ك٢ ٓؿح٫ش جُك٤حز ، 

. رٌٝٝذح ٝجُـٍخ ػحٓس ْٛ جُوىٝز ك٢ ًَ ج٧ٌٓٞ جُط٢ ضطؼِن ذحُك٤حز ج٫ؾطٔحػ٤س ٍُِٔرز 

 ( .74)جُٛلكس  (149)جُؼىو  : ٓؿِس جُر٤حٕ .//  (113: ٘ / 1:ؼ ): جُٔوىّ ، ػٞوز جُكؿحخ : جٗظٍ 

2
 (.25:٘ : ) ٓ٘ىٌٝ ، جٍُٔٓـ جُ٘ػ١ٍ  .//  (35-27:٘  ): ٓ٘ىٌٝ ، جُلٖ جُطٔػ٢ِ٤ :  جٗظٍ 

3
 .ّ 1986-  ٛـ 1406 ، 7، وجٌ ج٬ُّٓ ، جُوحٍٛز، ٠ (5:٘  ) : إٌٝ وً أة ٠ؤِٓ ثبهلل ػرى هللا ٗحٚف ، ػٍٛاْ ، 

4
 . (49-41:٘  ): ذ٤رٍِ ، جٍُٔٓـ جُؼٍذ٢ ك٢ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ  :  :  جٗظٍ 

5
 :٘: ) جٍُجػ٢ ، جٍُٔٓـ ك٢ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢  .// (98:٘  ): ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ ؾٍٞٛ ، .//   (33-31:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن   :  جٗظٍ 

 (.15:٘ : ) رذٞ ٓؼحٍ ، ك٢ ٍٓٓـ ج٠٧لحٍ  .//  (33
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إن التفوق التكنولوجً األوروبً تسبب فً انبهار المسلمٌن ،  :التفوق التكنولوجً  :ثانٌاً 

المسرح الؽربً ممن ، دون التؤكد من مشروعٌته ، وكان ودهشتهم بكل ما ٌؤتً عن طرٌق الؽرب 

وفد إلى مصر ، وساهم فً تهٌبة البٌبة لنشؤة هذا الفن واستمراره ، وساعد فً ذلك الظروؾ التً 

مرت بها مصر ، والتحوالت الكبرى التً أصابت المجتمع مع نهاٌة القرن الثامن عشر وطٌلة 

القرن التاسع عشر ، فهناك الحملة الفرنسٌة التً كان تؤثٌرها أكبر من مدة بقابها ، حٌث كان 

 .بونابرت ٌشجع إقامة الحفبلت الموسٌقٌة ، وقاعات التمثٌل  

وهناك عصر محمد علً الذي أحدث تطوراً كبٌراً فً الحٌاة المصرٌة لطول مدة حكمه ،    

ولثورته التعلٌمٌة ، وانفتاحه على األوروبٌٌن ، وتدفق عدد كبٌر من تلك الفرق التً ترسخ الشكل 

المسرحً الؽربً فً البٌبة المصرٌة ، ولقد وفدت هذه الفرق لتسلٌة األجانب ، وهروباً من الفرق 

القوٌة التً ال تستطٌع منافستها فً ببلدهم ، وفً نفس الوقت لما تجلبه من ربح من الطبقات 

. 1االجتماعٌة الجدٌدة

كانت اللؽة التركٌة تستخدم إلى جانب اللؽة العربٌة وكانت لؽة الطبقة  :حركة الترجمة  :ثالثاً  

األرستقراطٌة ، والطبقة الحاكمة ، وهً اللؽة التً كان ٌعتز بها محمد علً باشا وأبناإه عدا 

م وهً مدة وجٌزة ، لم ٌكن ٌستطٌع أن 1849م وتوفً سنة 1848إبراهٌم الذي تولى الحكم سنة 

ٌُحدث التؽٌٌر لصالح اللؽة العربٌة ، وإلى جانبها كانت اللؽة الفارسٌة لؽة ُتعلم فً المدارس 

الحكومٌة ،ثم بدأ محمد علً فً إرسال بعثاته إلى أوروبا ، وبدأت الفرق اإلٌطالٌة والفرنسٌة تفد 

إلى الببلد ، وحدث احتكاك قوي بٌن اآلداب الجدٌدة واألدب العربً ؛فنشؤت القصة بتؤثٌر ؼربً 

شؤنها شؤن المسرحٌة ومهدت الترجمة لهذا التؤثٌر ، فقد ُجمعت حوالً عشرة آالؾ قصة ترجمت 

 .2فً القرن التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 (.39-34:٘  ): ذ٤رٍِ ، جٍُٔٓـ جُؼٍذ٢ ك٢ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ  ( .// 136:٘  ): ئذ٬ؽ ، ج٩ػ٬ّ ج٢ٓ٬ْ٩  :  جٗظٍ 

2
.  (41-39:٘  ): ذ٤رٍِ ، جٍُٔٓـ جُؼٍذ٢ ك٢ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ   : جٗظٍ 
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:  ثانًالفصل ال

لذاته التمثٌل الحكم الشرعً فً 

نوٌتكون من   ٌْ   :  مبحث

 :  المبحث األول

              أقوال العلماء وأدلتهم فً مسؤلة التمثٌل لذاته 

:  ثانً المبحث ال

. العلماء فً مسؤلة التمثٌل لذاتهأدلة                  مناقشة 
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ثاَي انفصم ال

   نزاذّانرًثيمانحكى انششعي في 

   بعد بٌان طبٌعة التمثٌل ونشؤته وواقعه المعاصر سٌتم تناول الحكم الشرعً فً التمثٌل لذاته فً 

عرض أدلة تحرٌم التمثٌل لذاته أي لكونه مجرد تمثٌل وإبراز أدلة كل من هذا الفصل ، حٌث ٌتم 

محرمً التمثٌل ومبٌحٌه ، أما التعلٌق على هذه األدلة ومناقشتها والتعقٌب علٌها فسٌتم فً مباحث 

المناقشة ، أما التمثٌل المقترن بؽٌره فسٌتم توضٌحه فً الفصل الثالث ، وقد ٌكون من األمور 

.  المتفق على تحرٌمها ، أو من األمور المختلؾ فً تحرٌمها 

 : على النحو اآلتً من مبحثٌن هذا الفصل ٌتكون و

: أقوال العلماء وأدلتهم فً مسؤلة التمثٌل لذاته : المبحث األول 

 .التمثٌل لذاته : األول مطلبال

. أدلة المحرمٌن للتمثٌل : ثانً ب الطلالم

.  حٌن للتمثٌل بًأدلة الم: ب الثالث طلالم

. العلماء فً مسؤلة التمثٌل لذاتهأدلة  مناقشة :ثانًالمبحث ال

.  للتمثٌل  ٌنرمأدلة المحمناقشة  : األول مطلبال

. حٌن للتمثٌل بًأدلة الممناقشة : ثانً ب الطلالم

. الترجٌح :  الثالث مطلبال

 

 

 

 

 

 المبحث األول

أقوال العلماء وأدلتهم  

فً مسؤلة التمثٌل لذاته 

 انرًثيم نزاذّ:  األول يطهةال

 ذحشيش يحم انُزاع في انًسأنح : انفشع األٔل  
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   إن مسؤلة التمثٌل لذاته تطلق على مطلق التمثٌل ، أي التمثٌل الذي ال ٌخالطه شًء من 

المحرمات ، وهذه القضٌة هً محل النزاع بٌن العلماء ، وقد تم توضٌح تعرٌؾ التمثٌل وأصله 

 . وطبٌعته فً الفصل األول 

يثيم أقٕال انعهًاء في يسأنح اند:  انثاَي فشعال

  نزاذّ

:     أما أقوال العلماء والدعاة فً مسؤلة التمثٌل فكانت على قولٌن 

الشٌخ عبد العزٌز بن باز ، الشٌخ محمد :  بهذا القول  القابلٌنومن :التمثٌل تحرٌم : القول األول 

، الشٌخ مقبل الوادعً  3أحمد بن الصدٌق الؽماري ، الشٌخ 2بكر أبو زٌد.، د1ناصر الدٌن األلبانً

صالح بن .، د5الشٌخ شرٌؾ بن علً الراجحً ،4األثري  علوي بن عمر بن محمودالشٌخ، 

ربٌع المدخلً ، الشٌخ عبد الرزاق العفٌفً ، الشٌخ حماد األنصاري ، الشٌخ عبد .، د6الفوزان

المحسن العباد ، الشٌخ حمود التوٌجري ، الشٌخ صالح األطرم ، الشٌخ عبدهللا الدوٌش، عبد الشٌخ 

الرحمن عبد الخالق ، الشٌخ عبدهللا بن حسن قعود ، الشٌخ عبد الرحٌم الطحان ، الشٌخ محمد 

 . 8 ، مشهور حسن سلمان7عبد السبلم برجس.الحكمً ، د

، 10أحمد الشرباصً.د، 9ٌوسؾ القرضاوي.  د: بهذا  القابلٌنومن: ة التمثٌل إباح: القول الثانً 

 ، الشٌخ محمد بو خبزة ،1 العودة سلمان شٌخال، 12 عبدهللا ناصح علوانشٌخال، 11نجٌب الكٌبلنً.د

                                                 
1
ًَ ٓح ٣ْٜ : فزبٜٚ اٌّشأح اٌّغٍّخ  ، ٝجذٖ ذحَ ، ٝجذٖ ض٤ٔ٤س ، ٝجذٖ جُو٤ْ ، ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، األٌجبٟٔ: جٗظٍ  

 ، جٌُٔطرس  أ١ِٓ ِؾّذإثشا١ُ٘: ، ؾٔغ ٝضٍض٤د  (676-675:٘ ): جٍُٔرز جُِٔٓٔس ك٢ ٖثٕٞ جُى٣ٖ ٝجُى٤ٗح ٧ٚكحخ جُل٤ِٟس جُؼِٔحء

، ٝؾٔحػس ٝج٤ُٗم ٓكٔى ذٖ ٚحُف ذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ،  ذٖ ذحَ َج٤ُٗم ػرى جُؼ١ُ ، ٝٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، األٌجبٟٔ //  .(ش.و) ، جُطٞك٤و٤س ، جُوحٍٛز

 .(ش.و)ًطرس جُٜىج٣س ، جُىجٌ جُر٤ٟحء ، ّػٍٔٝ ػرى جُٔ٘ؼْ ٤ِْْ ، : ، ؾٔغ (294-292:٘ ) : فزبٜٚ ِّٙخ ٌٕغبء األِخٖٓ ج٧تٔس ، 

2
. رذٞ ٣َى ، جُط٤ٔػ٤َ ، قو٤وطٚ ، ضح٣ٌهٚ ، قٌٔٚ  

3
ٓكٔى ج٧ٗؿ١ٍ ، : ، ضكو٤ن ٝٓح ذؼىٛح  (35: ٘) : اٌزٕى١ً أٚ اٌزمز١ً ٌّٓ أثبػ اٌزّض١ً،  ٛـ (1380) ، رقٔى ذٖ جُٛى٣ن ، شاٌغّبسٞ 

 . ّ 2002-ٛـ1423 ، 1وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠

4
ٌٓطرس ْكحخ ، ٝٓح ذؼىٛح  (3: ٘): فٟ ؽىُ اٌزّض١ً ٚاإلٔؾبد فزبٜٚ ػٍّبء اإلعالَ األِغبد ، ػ١ِٞ ذٖ ػٍٔ ذٖ ٓكٔٞو ، األصشٞ 

 .ّ 2002 ، جُؼو٤ىز ٝجُٜٔ٘ؽ هْٓ ، جُِٓل٤س

5
-www.alsalafyoon.com/ShariefAl  :ٍٗٗ( ش.و)، (3 : )هٛفبْ اٌجالء اٌزّض١ً ٚاٌغٕبء ، ج٤ُٗم ٣ٍٖق ذٖ ػ٢ِ ، اٌشاعؾٟ 

Rajihy/Tawfan.htm . 

6
  .ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف جُلَٞجٕكطحٟٝ  : www.alfuzan.net: جٗظٍ  

7
  .(38: ٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  

8
 . ّ 2001-ٛـ1422 ، 3، وجٌ جذٖ ػلحٕ ، ٍٓٛ ، ٠ (222-220:٘  ) : اٌّشٚءح ٚخٛاسِٙب ، ، ٌٜٓٗٞ قٖٓ ِْٔحٕ أثٛ ػج١ذح 

9
 .1973ّ-1393ٛ ، 7، جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، وٓٗن ٝذ٤ٍٝش ، ٠ (299-298 : )اٌؾالي ٚاٌؾشاَ فٟ اإلعال٣َْٞق ، . ، واٌمشمبٚٞ 

10
 . 1977ّ ، 3 ، وجٌ جُؿ٤َ ، ذ٤ٍٝش ، ٠(645-644:٘ / 1:ؼ : ) ٠غؤٌٛٔه فٟ اٌذ٠ٓ ٚاٌؾ١بحرقٔى ، . ، واٌؾشثبفٟ 

11
 .ّ 1990-ٛـ1411 ، 1 ، وجٌ جذٖ قُّ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ٝٓح ذؼىٛح (60: ٘  ): ٔؾٛ ِغشػ إعالِٟ ٗؿ٤د ، . ، واٌى١الٟٔ 

12
 .ّ 1997-  ٛـ 1418 ، 31، ٠  ، وجٌ ج٬ُّٓ ، جُوحٍٛز(672:  ٘ /2: ؼ  : )رشث١خ األٚالد فٟ اإلعالَ ، ػرى هللا ٗحٚف ، ػٍٛاْ 

http://www.sahab.org/books/index.php
http://www.sahab.org/books/index.php
http://www.sahab.org/books/index.php
http://www.sahab.org/books/index.php
http://www.sahab.org/books/index.php
http://www.sahab.org/books/books.php?cat=0
http://www.sahab.org/books/books.php?cat=0
http://www.sahab.org/books/books.php?cat=0
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 عبدهللا الشٌخ محمد صالح بن عثٌمٌن ، الشٌخ، 3 أحمد مصطفى القضاةالشٌخ، 2 محمد األنجري،

 ، 4 صالح أحمد الؽزالً الشٌخ محمد رشٌد رضا ، الشٌخ عبدهللا بن جبرٌن ، الشٌخبن حمٌد ، 

  :، ومن أقوالهم  ةشروطوهً عندهم إباحة م

السٌنما حبلل طٌب ، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت فٌها :" ٌوسؾ القرضاوي .    قال د

الموضوع ٌتنزه عن المجون والفسوق ، وأال تشؽل عن واجب دٌنً ، وتجنب : الشروط اآلتٌة 

. 5 "االختبلط

فً حالة وجود هٌبة دٌنٌة موثوقة أشرفت على تخصٌص : " عبدهللا ناصح علوان شٌخ   قال ال

أماكن خاصة مستقلة لعرض أفبلم علمٌة واجتماعٌة ، ومسرحٌات توجٌهٌة وتارٌخٌة ولم ٌتخللها 

شًء من المفاسد والمفاتن والمحرمات ، فعندبذ ٌجوز للشباب المسلم أن ٌرتادها لبلستفادة من 

أما ما عدا ذلك ، فإن ارتٌاد هذه األماكن من أكبر اإلثم ..برامجها الهادفة وموضوعاتها القٌمة 

. 6"وأعظم الحرام فً نظر اإلسبلم 

 

 أدنح انًحشييٍ نهرًثيم : ثاَي اليطهة ال

:     استدل المحرمون للتمثٌل بما ٌؤتً 

التمثٌل بنٌة العبادة ، كمن أقامه ٌدعو الناس به إلى هللا تعالى كان إذا  :اٌزّض١ً ثذػخ : اٌذ١ًٌ األٚي 

معصٌة هلل تعالى ، فهو بهذه النٌة و، وٌرى أنه بذلك فعل قربة ٌإجر علٌها ؛ فإن تحرٌمه أشد ، 

 والدعوة إلى هللا تعالى عبادة بداللة القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وإجماع  ،بدعة منكرة شنٌعة

ن َدعَ  :السلؾ ، فقال تعالى  مَّ ِنً ِمَن  ْلُمْسلِِمٌنَ اَوَمْن أَْحَسُن َقْوالً مِّ ِ َوَعِمَل َصالِحاً َوَقاَل إِنَّ   إِلَى  هللَّ

ٌٍ  !هللا كٞ"-:-وقال رسول هللا ، 7 ْٕ ٣ٜىٟ هللا ذي ٌؾ٬ً ٝجقىجً ن٤ ُي ٖٓ رٕ ٣ٌٕٞ ُي قٍٔ   ٧َ

جَُّ٘ثَؼْ
8
"

1
. 

                                                                                                                                               
1
 17 :ذطح٣ٌم  ، جُؼٞوز ِْٔحٕ: ج٤ُٗم كطٟٞ : ًٌٖجش جٍُْحتَ ، ؾ٣ٍىز جُٔى٣٘س : www.sahab.net/sahab/showthread:  جٗظٍ 

 .  2002ّ ٗٞكٔرٍ 22ـ   ٛـ1423ٌٟٓحٕ 

2
 .  (28، 26: ٘ ): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ   

3
 . ٝٓح ذؼىٛح (349:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ  

4
 . (293:٘ ): جُـُج٢ُ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

5
 ( .299-298:٘ ): جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ  

6
 . (674:  ٘ /2: ؼ  : ) ػِٞجٕ ، ضٍذ٤س ج٫ٝ٧و ك٢ ج٬ْ٩ّ

7
 ( .33: ج٣٥س ) : كِٛصٌْٞز  

8
ٍٖـ  : ػظْ ٓ٘ٚرٗٚ ٤ُّ ٛ٘حى رٝ،  ١ء٣ٍٟذٕٞ ذٜح جُٔػَ ك٢ ٗلحْس جُٕ، ٓٞجٍ جُؼٍخ رٗلّ ١ رٝٙ، ٢ٛ ج٩ذَ جُُكٍٔ :ؽّش إٌؼُ  

ٍ ج٩ذَ .// (178:٘ / 15 :ؼ ): ج١ُٝٞ٘ ْٔ ٜح : ُق ُٓ  (.278:٘ : )جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ : ًٍِج

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=&threadid=286733
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=&threadid=286733
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جماع الدٌن أن ال : بإجماع السلؾ الذٌن قالوا وٌتوقؾ قبول العبادة على اجتماع أمرٌن فٌها    

- -اإلخبلص هلل تعالى ، ومتابعة الرسول: نعبد إال هللا ، وال نعبد إال بما شرع ، فاألمران هما 

"٤ُّ ٓ٘ٚ كٜٞ ٌو   ٖٓ رقىظ ك٢ رٍٓٗح ًٛج ٓح":لقوله فً الحدٌث
، أي مردود على عامله ، ال 2

 .ٌقبله هللا تعالى 
شٌباً من الخٌر أن ٌعمل به  ألهم لمن لٌس ٌنبؽً:"3   ومن أقوال السلؾ قول أبً سلٌمان الدارانً

،  حتى ٌسمعه فً األثر

 

. 4" على ما وفق من قلبه--وحمد هللا ، عمل به ؛ فإذا سمعه فً األثر 

إلخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وقد سلك فً ذلك مسالك ، ومن - -   وقد بعث النبً 

 وسابل الدعوة خفٌة أو ناقصة ، تحتاج إلى تكمٌل أو تحسٌن ، قال تعالى- -المحال أن ٌدْع النبً 
:    ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم ٌْ ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ ٌَ   أنحدٌثال فًو،   5 ِدٌناً إلسبلم ْل

ٝػٟٞج ػ٤ِٜح ،  ضٌٔٓٞج ذٜح ، ْٝ٘س جُهِلحء جُٜٔى٤٣ٖ جٍُجٖى٣ٖ، كؼ٤ٌِْ   ذٓ٘ط٢ ":قال- -النبً 

" ز ًَٝ ذىػس ٬ٍٞ، كإ ًَ ٓكىغس ذىػس ،  ٝئ٣حًْ ٝٓكىغحش ج٧ٌٓٞ، ذحُ٘ٞجؾً 
التعبد هلل ؛ ؾ6

                                                                                                                                               
1
، ًطحخ  ٚك٤ف ِْٓٓ (.//1077:٘ / 3:ؼ )(2783): ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ، ذحخ وػٞز ج٤ُٜٞو ٝجُ٘ٛحٌٟ ، ذٍهْ  

  . (148:٘ / 15:ؼ )(2406): ، ذٍهْ كٟحتَ جُٛكحذس ، ذحخ ٖٓ كٟحتَ ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ٠حُد

2
 ٚك٤ف .// (959:٘ / 2:ؼ )(2550 : ) ، ذٍهْكحُِٛف ٍٓوٝو ذحخ ئيج جٚطِكٞج ػ٠ِ ِٚف ؾٌٞ، ًطحخ  جُِٛف  ،  ٚك٤ف جُرهح١ٌ 

  . (14:٘ / 12:ؼ )(1718 : )، ًطحخ ج٧ه٤ٟس ، ذحخ ٗوٙ ج٧قٌحّ جُرح٠ِس ٌٝو ٓكىغحش ج٧ٌٓٞ ، ذٍهِْْٓٓ

3
ػ٘ٚ ٌٟٝ ٝ، ٝؿ٤ٍٛٔح ،  ٌٟٝ ػٖ ٤ُع ٣ٝك٠٤ ذٖ ْؼ٤ى ج٧ٗٛح١ٌ ،ٓكىظ ٌقحٍ ، ػرى جٍُقٖٔ جُىٓٗو٢  : ع١ٍّبْ اٌذاسأٟ أثٛ 

ٌٟٝ ُٚ جذٖ ٝٓثس ،  ضٞك٢ ْ٘س ٤ٗق ٝضٓؼ٤ٖ ،٫ ٣كطؽ ذٚ : ٝهحٍ رذٞ قحضْ ،   ٝغوٚ وق٤ْ،ٝٛٗحّ ذٖ ػٔحٌ ٝؾٔحػس ،  ذٖ ػ٤حٔ ئْٔحػ٤َ

     .ٓحؾس قى٣ػحً 

( 742) ، ٣ْٞق ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ، شاٌّضٞ .//( 187-186: ٘ /10 :ؼ )(35) : ، ذٍه٤ٍْْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء جًُٛر٢ ، :  رشعّزٗٔظش ا )*(

 .1980ّ-ٛـ1400، 1ذٗحٌ ػٞجو ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، ذ٤ٍٝش ،٠.، ضكو٤ن و (153-152: ٘ /  17:ؼ ()3839):  ذٍهْ رٙز٠ت اٌىّبي، 

4
 ذ٤ٍٝش، ، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢،( 269:٘ / 9:ؼ ) : ؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ٚهجمبد األفف١بء ، (430)رقٔى ذٖ ػرىهللا ، ش  ،أثٛ ٔؼ١ُ األفجٙبٟٔ 

 .ٛـ 1405 ، ٠4

5
 ( . 3:ج٣٥س ): ٌْٞز جُٔحتىز  

6
رَِىعِ  ، ذٍهْ  اٌغٕٓ ، (279) ، ٓكٔى ذٖ ػ٠ٓ٤ ، شاٌزشِزٞ 

ُْ جْؾطَِ٘حِخ ج َٝ َّ٘ثِس  ُّٓ ًِ ذِحُ ح َؾحَء ك٢ِ ج٧َْْن َٓ ِْ ،  ذَحخ  ِْ ُِْؼ ًِطَحخ ج  ، :(2676)( ٘: 

أثٛ ".// ًٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف: " ٝهحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤ .(ش.و) ، 1ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ج٣ٍُحٜ ،٠، ، قٌْ ػ٠ِ رقحو٣ػٚ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ(603

 قٌْ ػ٠ِ رقحو٣ػٚ ج٩ٓحّ ، (691:٘ )(4607):  ًطحخ جُٓ٘س ، ذٍهْ  ،اٌغٕٓ، (275) ، ٤ِْٔحٕ ذٖ ج٧ٖؼع جُٓؿٓط٤ح٢ٗ ، شدٚٚدا

ُُْهَِلَحِء اٌغٕٓ،  (275)، ٓكٔى جُو٢٘٣ُٝ ، ش اثٓ ِبعٗ //.(ش.و)،1ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ج٣ٍُحٜ ،٠. ج٧ُرح٢ٗ َّ٘ثِس ج ُْ ِس ، ذَحخ جضِّرَحعِ  َٓ وَىِّ ُٔ
ُْ ًِطَحخ ج  ،

َٖ ، ذٍهْ  ِْٜى٤ِّ٣ َٔ ُْ َٖ ج ِى٣ ِٖ ج ٍَّث  .(ش.و) ،٠1 ٌٓطرس جُٔؼحٌف ، ج٣ٍُحٜ ،، ، قٌْ ػ٠ِ رقحو٣ػٚ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ (20:٘ )(42): جُ

: ، ذٍهْ  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌقؾ١ؾ١ٓ،  (405) ، ٓكٔى ذٖ ػرىهللا ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ ، شاٌؾبوُ " :ًٛج قى٣ع ٚك٤ف ٤ُّ ُٚ ػِس  : "هحٍ جُكحًْ 

 .ّ 1990-ٛـ1411 ، ٠1 ُر٘حٕ ، -، ضكو٤ن ٓٛطل٠ ػرى جُوحوٌ ػطح ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش( 174:٘ / 1:ؼ )(329)
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بالتمثٌل منكر ؛ لما فٌه من تشرٌع ما لم ٌؤذن هللا به فً دٌنه، فهو بدعة ٌذم أصحابها ، وال ٌتقبلها 

هللا منهم ، وإن كان قصدهم بها العبادة ، ولو كان للمسلمٌن به منفعة فً دٌنهم لفعله السلؾ ، 

فوسابل الدعوة توقٌفٌة ، ال ٌحل ألحد إحداث شًء فٌها بؽٌر دلٌل من الكتاب والسنة وعمل السلؾ 

 - -رسول هللافعن  ، -رحمهم هللا- المتقدمٌن ءعلماالأسلوب الدعوة عند  من لٌسهو و، 1الصالح

ٌَ هطِٚ ٗر٢ رٝ هطَ ٗر٤حً : رٖى جُ٘حِ ػًجذحً ٣ّٞ جُو٤حٓس غ٬غس " : قال  ٝٓٔػَ ٖٓ، ٝئٓحّ ٬ُٞس ، ٌؾ

"جُٔٔػ٤ِٖ 
2)3. 

طرٌقة الكفَّار ، وطرٌقة الكفار التمثٌلٌات تعّد من نَّ  إ:اٌزّض١ً ف١ٗ رؾجٗ ثبٌىفبس : اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ 

المسلمٌن  ألن عند؛ لمسلمٌن لتلك الوسابل تصلح لهم وال تصلح ؛ وتلٌق بهم وال تلٌق بالمسلمٌن 

ٌوماً - - رأى النبً": قال -مارضً هللا عنه- 4حدٌث جابر بن عبدهللا  فًورد من ذلك كما رخً

هذه صحٌفة من التوراة كتبها لً : قال "ٓح ًٛٙ؟" :فقال له - -صحٌفة فً ٌد عمر بن الخطاب

ٓطًٜٕٞٞر ":رجل من الٌهود ، فقال
5

 رٗطْ ًٔح ضًٜٞص ج٤ُٜٞو ٝجُ٘ٛحٌٟ ، ٝج١ًُ ٗلّ ٓكٔى ذ٤ىٙ ُٞ 

"ًحٕ ٠ْٞٓ ق٤حً ُٔح ْٝؼٚ ئ٫ جضرحػ٢
6
.  

                                                                                                                                               
 (.//526:٘ / 6:ؼ )(2735): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ : جٗظٍ " :  ٚك٤ف- :  " ٌقٔٚ هللا-هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

 ( .499:٘ / 1:ؼ )(2549):، ذٍهْ  ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ،  ج٧ُرح٢ٗ

1
:  اٌؾغظ اٌم٠ٛخ ػٍٝ أْ ٚعبئً اٌذػٛح رٛل١ف١خ، ػرى ج٣ٌٍُْ ػرى ج٬ُّٓ .  و ،ثشعظ  .//(79-69:٘ ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

٘ ):  رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ  ( .//99:٘ ): ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ // .ّ 2004- ٛـ1425، وجٌ جُٜٔ٘حؼ ، جُوحٍٛز ، (66-69:٘ )

 .( 80: ٘ ): جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ ، جُـٔح١ٌ  .// (13-15:

2
(. 5-4 :٘ ):  ، ْرن ضه٣ٍؿٚ (3868):  ، ذٍهْ  رقٔى ٌٝجٙ 

3
 .(96 :٘ ):   ُِٞجوػ٢جُٔهٍؼ ٖٓ جُلط٘س: ٗو٬ً ػٖ  (49:٘ ) : ك٢ قٌْ جُطٔػ٤َ ٝج٩ٗٗحو كطحٟٝ ػِٔحء ج٬ْ٩ّ ج٧ٓؿحو ،  ج٧غ١ٍ

4
ٖٓ رَٛ ذ٤ؼس جٍُٞٞجٕ ، ًٝحٕ آنٍ ،  -- ٚحقد ٌٍْٞ هللا، ج٧ٗٛح١ٌ  ،  جُلو٤ٚ،جُكحكع ، جُٔؿطٜى ، ج٩ٓحّ جٌُر٤ٍ  :عبثش ثٓ ػجذ هللا  

ؿ٤ٍْٛ، ،  قىظ ػ٘ٚ جذٖ ج٤ُٓٔد ٝػطحء ذٖ رذ٢ ٌذحـ ٝ جُٛكحذس ٝػٖ  - -ٖٓ ٖٜى ٤ُِس جُؼورس جُػح٤ٗس ٓٞضحً ، ٌٟٝ ػِٔحً ًػ٤ٍجً ػٖ جُ٘ر٢

ٓحش ، ضٓغ ٙ جٍ ػ٠ِ رنٞجشٙ ًحٕ ٣هِق٧ٗٚ ،  ذأقىذؼى جْطٜٗحو ٝجُىٙ  ْص ػٍٗز ؿُٝز- - ٓغ ٌٍْٞ هللاجؿُ، ًٝحٕ ٓلط٢ جُٔى٣٘س ك٢ َٓحٗٚ 

. ٝٛٞ جذٖ رٌذغ ٝضٓؼ٤ٖ ْ٘س ًٝحٕ هى يٛد ذٍٛٙ، ْ٘س غٔحٕ ْٝرؼ٤ٖ 

، (434:  ٘ /1:  ؼ ()1027 : )ذٍهْ ، اإلفبثخ فٟ ر١١ّض اٌقؾبثخ، ( 852)، رقٔى ذٖ ػ٢ِ جُؼٓو٢ٗ٬ ،شاثٓ ؽغش:  رشعّزٗٔظش ا )*(

:  ٘ /3 :ؼ )(38) : ، ذٍه٤ٍْْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء جًُٛر٢ ، //  .1992ّ-ٛـ1412، 1ٓكٔى ػ٢ِ جُرؿح١ٝ ، وجٌ جُؿ٤َ ، ذ٤ٍٝش ، ٠: ضكو٤ن 

 .ٝٓح ذؼىٛح  (189

5
َٕ رَٗطْ كـ٢ ج٬ْ٩ِّ قطـ٠ ضأْنًٝٙ ٖٓ جُـ٤ٜٞو : ِزٙٛوْٛ أ  ٝ طَـَك٤ٍِّ ُٓ َٕ ْحهطٕٞ:  ٝهـ٤َ،رَ ُوٝ وِّ ٍَ طَ ُٓ  :ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ  : ٓؼ٘حٙ رَ

 (29 :٘ / 3:ؼ ) : ؽذ٠شياغش٠ت ، رذٞ ػر٤ى جُوحْْ ج١ٍُٜٝ ،  اثٓ عالَ( .// 292:٘ : )جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ  .// (509:٘ / 10

 .ّ 1976، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ ، 

6
ٓكٔى جُٓؼ٤ى َؿٍِٞ ، وجٌ : ضكو٤ن  ،( 200-199:٘ / 1:ؼ )(177): ، ذٍهْ  ؽؼت اإل٠ّبْ،  (458) رقٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ، شاٌج١ٙمٟ ، 

. ( 187:٘ / 3:ؼ )(15195): جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى ، ذٍهْ  .// ٛـ1410، 1جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠

، (807) ، ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ذٌٍ ، شا١ٌٙضّٟ: جٗظٍ :  "ٌؾحُٚ ٌؾحٍ جُٛك٤ف ئ٫ رٕ ك٤ٚ ؾحذٍ جُؿؼل٢ ٝٛٞ ٞؼ٤ق :"- ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ

 وجٌ ج٣ٍُحٕ ُِطٍجظ ، ، (262:٘ / 8:ؼ )،  (174: ٘ / 1:ؼ ):  - - ًطحخ جُؼِْ ، ذحخ ٤ُّ ٧قى هٍٞ ٓغ ٌٍْٞ هللا ،ِغّغ اٌضٚائذ

 .ٛ 1407وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ، ذ٤ٍٝش ، 
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فمروا بشجرة كان المشركون ٌعلقون كان ٌسٌر مع أصحابه فً سفر ، --    وقد ثبت أن الرسول

  ":-- فقال ، " كما لهم ذات أنواط1اجعل لنا ذات أنواط: ٌا رسول هللا " : فقالوا، علٌها أسلحتهم 

" جؾؼَ ُ٘ح ئُٜحً ًٔح ُْٜ آُٜس :" ُوى هِطْ ًٔح هحٍ هّٞ ٠ْٞٓ، هللا رًرٍ ، ًٛٙ جَُّٖٓ٘ث
2
أنكر ، فقد  

 . لمشركٌنبا اً  علٌها األسلحة تشبهونعلقيشجرة ه طلبهم بؤن ٌتخذ لهم أصحابعلى - -الرسول 

ٖٝٓ ضٗرٚ ذوّٞ ":  قوله فًعن ؼٌرهم وسابل السٌارات والطابرات المسلمٌن لاتخاذ  دخليال    و

"كٜٞ ْٜٓ٘
3
متركما حل وباتخاذ اإلسبلم أوضح لنا طرٌق الحبلل والحرام ، ألن    ، أما  ما حرَّ

"  :قوله ، فهو من التشبه بهم لما ال حقٌقة له إطبلقاً فٌها ٌدخلون  التً هذه التمثٌلٌاتاتخاذ 

 ٣ح : هِ٘ح ، هرٌِْ  ٖرٍجً ذٗرٍ ٝيٌجػحً ذًٌجع قط٠ ُٞ ونِٞج ؾكٍ ٞد ضرؼطْٔٞٛ  ًحٕ ُططرؼٖ ْٖ٘ ٖٓ

                                                                                                                                               
 ذحخ ، ًطحخ ج٣٩ٔحٕ ، ِؾىبح اٌّقبث١ؼ ، ٓكٔى ذٖ ػرىهللا جُهط٤د ، اٌّمش٠ضٞ: جٗظٍ " : ِٕـ" - :ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

 ، 3، جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ج٧ُرح٢ٗج٩ٓحّ : ، ضكو٤ن  (63:  ٘ /1:ؼ ) (177):  ، ذٍهْ جُلَٛ ج٧ٍٝ- ج٫ػطٛحّ ذحٌُطحخ ٝجُٓ٘س

 .ّ 1985-ٛـ1405

1
اه  َٛ ْٔ ٌِلُٕٞ َقَُٜٞح ، ٝه٤َ : راد أ ٬َقُْٜ ، ر١ ٣َُؼِِّوَُٞٗٚ ذِٜح ، ٣ْٝؼ ِْ ٤ًٍِٖ ٠ُٞ٘٣ُٕٞ ذِٜح  ْٗ ُٔ َُّ ٓح ُػَِِّن  ٖٓ  ٢ٖء، : جْْ ٖؿٍٍز ذَِؼ٤ِْٜ٘ح ًحٗص ُِ ً

 ٠ ْٞ . كٜٞ َٗ

جذٖ ٓ٘ظٌٞ،   .// (285:٘ / 1:ؼ : )جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ  .// (127:٘ / 5:ؼ ): جذٖ ج٧غ٤ٍ ، جُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع : جٗظٍ 

 (.418 : ٘/ 7 :ؼ ): ُٓحٕ جُؼٍخ 

2
ْْ ، ذٍهْ :  جٗظٍ  ٌُ َٕ هَْرَِ ح ًَ  ْٖ َٓ  َٖ َ٘ ُْ َّٖث  رُ ًَ ٍْ ح َؾحَء َُطَ َٓ ِٖ ، ذَحخ  ُْلِطَ ًِطَحخ ج ٝج١ًُ ٗل٢ٓ ذ٤ىٙ :"، ذ٣ُحوز  (493:٘ )(2180): ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

،  فؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ،  (354) ، ٓكٔى جُرٓط٢ ، شاثٓ ؽجبْ".// ًٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف: "، هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤ " ُطًٍرٖ ْ٘س ٖٓ ًحٕ هرٌِْ

جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى // .ّ  1993-ٛـ1414، 2، ضكو٤ن ٖؼ٤د ج٧ٌٗحؤ٠ٝ ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، ذ٤ٍٝش ، ٠( 94:٘ / 15:ؼ )(6702): ذٍهْ 

 ، ٌْٞز ج٧ػٍجف، ، ًطحخ  جُطل٤ٍٓ اٌغٕٓ اٌىجشٜ،  (303)، رقٔى ذٖ ٖؼ٤د ، ش  إٌغبئٟ( .//218:٘ / 5:ؼ )(21947): رقٔى، ذٍهْ 

-ٛـ1411، 1 ، ٤ْى ١ًٍٝٓ قٖٓ ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠ ١ػرى جُـلحٌ جُر٘ىجٌ.  ، ضكو٤ن و(346:٘ / 6 :ؼ)(11185 ):ذٍهْ 

وجٌ  ضكو٤ن ٓكٔى ػرى جٍُجَم قُٔز ،، ( 454: ٘ )(1835: )، ذٍهْ  ِٛاسد اٌظّآْ ، (807)، ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ذٌٍ ، شا١ٌٙضّٟ  .//1991ّ

، (30:٘ / 3:ؼ )(1441): ، ذٍهْ  ِغٕذ أثٟ ٠ؼٍٝ ، (307)ػ٢ِ ، ش  ، رقٔى ذٖأثٛ ٠ؼٍٝ اٌّٛفٍٟ.// (ش.و)، جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش  جٌُطد

 .ّ 1984-ٛـ1404، ٠1 ق٤ٖٓ ٤ِْْ رْى ، وجٌ جُٔإٔٓٞ ُِطٍجظ ، وٓٗن ،: ضكو٤ن 

 :٘ / 3:ؼ )(5408):  ، ذٍهْ جُلَٛ ج٧ٍٝ- ًطحخ جُلطٖ، ٌٓٗحز جُٔٛحذ٤ف  : جٗظٍ :" ْ٘ىٙ ٚك٤ف" - :ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

1488-1489).   
3

، ٓإْٓس ػِّٞ جُوٍإٓ ، ( 368:٘ / 7:ؼ )(2966): ، ذٍهْ 9-4ِغٕذ اٌجضاس ،  (292) ، رذٞ ذٌٍ رقٔى ػرى جُهحُن ، شاٌجضاس:  جٗظٍ 

و ، ًطحخ جُِرحِ ، ذحخ ك٢ ُرّ  .// (50:٘ / 2:ؼ )(5224): جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى، ذٍهْ  .// ٛـ1409 ، 1ذ٤ٍٝش ، ٠ ُٝ ْٖ٘ رذ٢ وج

 (179 :٘ / 8:ؼ )(8327): ، ذٍهْ  اٌّؼغُ األٚعو،  (ٛـ360) ، ٤ِْٔحٕ ذٖ رقٔى ، شاٌطجشأٟ( .// 602:ؼ )(4031): جٍُٜٗز ، ذٍهْ 

 .1995ّ- 1415ٛوجٌ جُك٤ٍٖٓ ، جُوحٍٛز ،   جُك٢٘٤ٓ،ئذٍج٤ْٛ، ضكو٤ن ٠حٌم ذٖ ػٜٞ هللا ٓكٔى ، ػرى جُٔكٖٓ ذٖ 

. "ك٤ٚ ػ٢ِ ذٖ ؿٍجخ ، ٝٞؼلٚ ذؼْٟٜ ، ٝذو٤س ٌؾحُٚ غوحش:" - ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ

( . 271 :٘ / 10 :ؼ ): ج٤ُٜػ٢ٔ ، ٓؿٔغ جُُٝجتى  :  جٗظٍ

و ذٓ٘ى قٖٓ:" - ٌقٔٚ هللا- هحٍ جذٖ قؿٍ ُٝ ( . 271:٘ / 10 :ؼ ): جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ : جٗظٍ:  " رنٍؾٚ جذٖ وج

 (.1059:٘ / 2:ؼ )(6149):  ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ذٍهْ ج٧ُرح٢ٗ ،:  جٗظٍ " :  قٖٓ ٚك٤ف- :  "ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ



 120 

د الؽذاء ووجعدم  إلٌهاالذي ٌحمل الكفَّار ، ؾ1" !؟كٖٔ : هحٍ ؟ ج٤ُٜٞو ٝجُ٘ٛحٌٟ ،  ٌٍْٞ هللا

 .2 تؽنً عن تمثٌلٌات عدٌدةمن القرآن آٌة واحدة  المسلمٌن ؛ حٌث إن  عندكما هوالروحً لدٌهم 

كان إن ن التمثٌل على أ -رحمه هللا -3شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌةواستدل الشٌخ بكر أبو زٌد بقول     

هللا تعالى  إن ": ، حٌث قال وقد نهٌنا عن التشبه بهم، تشبه بؤعداء هللا الكافرٌن هو ، ؾ فً العادات

ءٍ  الَِّذٌنَ  إِنَّ - :-قال لنبٌه ًْ عاً لَّْسَت ِمْنُهْم ِفً َش ٌَ قُوْا ِدٌَنُهْم َوَكاُنوْا ِش ُبُهم  َفرَّ َنبِّ ٌُ َما أَْمُرُهْم إِلَى هللّاِ ُثمَّ  إِنَّ

ْفَعلُونَ  ٌَ ِبَما َكاُنوْا 
 ،ءة منهم فً جمٌع األشٌاء اٌقتضً البر ٍَ  ءيْسَت ِمْنُهْم ِفً شَ ل:  فقوله  ،4

وإذا كان هللا قد برأ نبٌه  ،  يءوالمتابعة فً بعض األشٌاء ٌكون التابع له من المتبوع فً ذلك الش

-   - من جمٌع أمورهم ، فمن كان متبعاً لنبٌه- - حقٌقة كان متبرباً منهم كتبرإه - -  ، منهم

. 5"بقدر موافقته لهم - - ومن كان موافقاً لهم كان مخالفاً لرسول هللا 

؛ حٌث ٌكون  6عتبر تلوناً يُ إن القٌام بعدة أدوار للممثل   :اٌىزة اٌزّض١ً ِجٕٟ ػٍٝ :اٌذ١ًٌ اٌضبٌش 

رسول مصداقاً لحدٌث وجٌهاً ، وذو الوجهٌن ال ٌكون عند هللا تعالى وعند الناس بوجهٌنالممثل 

؛ فالممثل ٌخرج على  7"١ًُ ٣أض٢ ٛإ٫ء ذٞؾٚ ٝٛإ٫ء ذٞؾٚ، ججُ٘حِ يٝ جُٞؾ٤ٜٖ ٍٖإن :"--هللا

الناس فً هذا العرض مإمن ، وفً ذلك ُمشرك وُملحد ٌدعو إلى الشرك واإللحاد وقد ٌقاتل علٌه ، 

  .8والمشاهد ٌعلم أنه كاذب فً شركه وحدٌثه

                                                 
1
 ( .2669:٘ / 6:ؼ )(6889): ، ذٍهْ ٓح يًٍ ػٖ ذ٢٘ ئٍْجت٤َج٫ػطٛحّ ذحٌُطحخ ٝجُٓ٘س ، ذحخ  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ 

2
ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس ،  ، ج٧ُرح٢ٗ-.// ٌقٔٚ هللا- ، كطٟٞ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ (49-48:٘ ) : كطحٟٝ ػِٔحء ج٬ْ٩ّ ج٧ٓؿحو ، ج٧غ١ٍ: جٗظٍ  

 (.294-292:٘ ): كطحٟٝ ٜٓٔس ُ٘ٓحء ج٧ٓس ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس ، ،  ج٧ُرح٢ٗ  .//( 676-675:٘ ): كطحٟٝ جٍُٔرز جُِٔٓٔس

3
ٛـ ،ُػ٢٘ ذحُكى٣ع ، ًٝحٕ ٖٓ ذكٌٞ جُؼِْ ، ٖٝٓ ج٧ي٤ًحء  (661)٤ٖم ج٬ْ٩ّ ، ضو٢ جُى٣ٖ جُكٍج٢ٗ ، ُٝى ك٢ ٌذ٤غ ج٧ٍٝ ْ٘س  : اثٓ ر١ّ١خ 

( 300)جُٔؼىٝو٣ٖ ، ٝجُُٛحو ج٧كٍجو، ٝجُٗؿؼحٕ جٌُرحٌ، ٝجٌٍُٓحء ج٧ؾٞجو، رغ٠٘ ػ٤ِٚ جُٔٞجكن ٝجُٔهحُق ، ْٝحٌش ذطٛح٤ٗلٚ جًٍُرحٕ ، ُؼِٜح

 ٍٓجش ، ٝقرّ ذوِؼس ٍٓٛ ٝجُوحٍٛز ٝج٩ٌْ٘ى٣ٌس ، ٝذوِؼس وٓٗن ٍٓض٤ٖ ، ٝذٜح ٝرٝي١ٓؿِى ، قىظ ذىٓٗن ٍٝٓٛ ٝجُػـٍ ، ٝهى جٓطكٖ 

 ...: ٛـ ٓؼطو٬ً ، غْ ُؾُٜ ٝرُنٍؼ ئ٠ُ ؾحٓغ جُرِى ، كٜٗىٙ رْٓ ٫ ٣كٕٛٞ ، ككٌُٝج ذٓط٤ٖ رُلحً (728)ضٞك٢ ك٢ جُؼ٣ٍٖٗ ٖٓ ي١ جُوؼىز ْ٘س 

، ضكو٤ن قٔى١ ذٖ ػرى  (1496: ٘ /4: ؼ ( )1175 : )رزوشح اٌؾفبظ ،( 507) ، ٓكٔى ذٖ ٠حٍٛ ، شاٌم١غشأٟ : أظش رشعّزٗ (*) 

 .ٛـ 1415، 1جُٔؿ٤ى جُِٓل٢ ، وجٌ ج٤ُٔٛؼ٢ ، ج٣ٍُحٜ ،٠

4
 ( .159: ج٣٥س ):  ٗؼحّج٧ٌْٞز  

5
 . ذطٍٛف (55-54:٘ ): جهطٟحء جٍُٛج٠ جُٔٓطو٤ْ جذٖ ض٤ٔ٤س ،  

6
ٕ ٣وحٍ  : اٌزٍْٛ  ِّٞ طََِ ُٓ : ؾْ جُٞؾ٤ُ عجُْ// ( 393: ٘ / 13:ؼ ): ُٓحٕ جُؼٍخ جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، :  ئِيج ًحٕ ٫ ٣َْػرُُص ػِـ٠ ُنـٍُِن ٝجقى، ك٬ٕ 

(568). 

7
  ٚك٤ف .//(2626: ٘ / 6: ؼ ()6757 ):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  ج٧قٌحّ ، ذحخ ٓح ٣ٌٍٙ ٖٓ غ٘حء جُِٓطحٕ ٝئيج نٍؼ يُي ، ذٍهْ 

ٚك٤ف جذٖ  .//  (66: ٘ / 16:ؼ () 2526): ذحخ يّ ي١ جُٞؾ٤ٜٖ ٝضك٣ٍْ كؼِٚ، ذٍهْ ، ِْٓٓ ، ًطحخ كٟحتَ جُٛكحذس ، ذحخ ن٤حٌ جُ٘حِ 

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ك٢ ي١ جُٞؾ٤ٜٖ ، ذٍهْ  .//  (66: ٘ / 13:ؼ () 5754: )، ذٍهْ قرحٕ  ُٝ  (.730:٘ ) (4872: )ْٖ٘ رذ٢ وج

8
 ( . 103-102:٘  ): ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ ؾٍٞٛ ،  
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ن  ٌْ كؤن  خٌالٌة ، ال واقع لها وال حقٌقة ، ن أسطورةوكين ما أإ :   والتمثٌل ال ٌخلو من حالت

، وإما أن ٌكون واقعة سالفة ، كقاض ، وطبٌب ، وبابع " الممثل"ٌتقمص شخصٌة ؼٌر شخصٌة 

معٌناً كصبلح الدٌن األٌوبً ، الممثل ن ٌمثل أكقام بها أشخاص معٌنون ، على سبٌل الحقٌقة ، 

وما فعل ، وهكذا ، وما قال ، وفعل  ، قال: وؼٌره من العظماء من قبل ومن بعد ، فإنهم سٌقولون 

وعلى كبل الحالتٌن فهو حرام ، بداللة الكتاب الكرٌم  ، فتراءالامن فً حركات وتصرفات هً 

 هن، أل من الكذب الذي حرمه هللا و وهوالسنة الشرٌفة وإجماع العلماء ؛ فالتمثٌل كله كذب وزور ،

َما :تعالىل اق،  ع أمور مكذوبة فً التمثٌل ال حقٌقة لها فً التارٌخ اإلسبلمًوقمن وال بد  إِنَّ

ِ َوأُولَِبَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن  اِت هللاَّ ٌَ ٌُْإِمُنوَن ِبآ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذٌَن ال  ٌَ
التمثٌل الخٌالً كذباً لما فٌه ، وٌعد 1

-2 وقد قال ابن مسعودمن التظاهر باألمراض والعاهات ، أو الجهل ، أو الخبال ، وقد علم ضده ،

ٌُـنجزه:"--2مسعود ٌّـه شٌباً ثم ال  عـد أحدكم صب ٌَ ، 3"إن الكذب ال ٌصلح فً جـٍد وال هزل، وال 

  .4والتظاهر بالصبلح ، وتسمٌة القابمٌن بها بؽٌر أسمابهم
 ، على الذي ٌحكً فعل ؼٌره وٌطلق الممثلإن التمثٌل محاكاة ،  :  اٌزّض١ً  ِؾبوبح: اٌذ١ًٌ اٌشاثغ 

: وتؤخذ المحاكاة عدة وجوه منها 

الممثل فً هذا العرض " وذلك كؤن ٌتقمص   :التمثيل تشبع بما لم َيْنل الممثل : الوجه األول 

أو " صبلح الدٌن األٌوبً"شخصٌة واعظ ٌؤمر باسم اإلسبلم وٌنهى عن ذلك األمر ؛ أو شخصٌة 

 5، فٌظهر بمظهر القوة والشجاعة ، أو العلم واإلدراك ، ولٌس هو كذلك" شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة"

فهل علً ، إن لً ُضرة " :فقالت --جاءت امرأة إلى النبً أن - رضً هللا عنها-عن أسماء، ؾ

                                                 
1
 ( .104: ج٣٥س ): ٌْٞز جُ٘كَ  

2
ج٩ٓحّ جُكرٍ كو٤ٚ ج٧ٓس ، ًحٕ ٖٓ جُٓحذو٤ٖ ج٤ُٝ٧ٖ ٖٝٓ جُ٘ؿرحء جُؼح٤ُٖٔ، ٌٟٝ ػِٔحً ًػ٤ٍجً ، قىظ ػ٘ٚ رذٞ ٣ٍٍٛز ، : ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  

ٝجٗلٍو ُٚ جُرهح١ٌ ذانٍجؼ رقى ٝػ٣ٍٖٗ قى٣ػحً ،   ، قى٣ػحً ُٚ ك٢ جُٛك٤ك٤ٖ رٌذؼس ْٝط٤ٖٝنِن ًػ٤ٍ ، ، ٝجذٖ ػرحِ ، ٝجذٖ ػٍٔ، ٝؾحذٍ

 .ك٤وحٍ ُٚ جذٖ رّ ػرى ، ذحٌٌٍُٔ غٔح٢ٗ ٓثس ٝرٌذؼٕٞ قى٣ػحً ، ًٝحٕ ٣ؼٍف ر٣ٟحً ذأٓٚ ُٝٚ   ،ِْٝٓٓ ذانٍجؼ نٔٓس ٝغ٬غ٤ٖ قى٣ػحً 

،  (230) ، ٓكٔى ذٖ ْؼى ج١ٍُٛٔ ، ش اثٓ عؼذ.//ٝٓح ذؼىٛح (1/461()87) : ذٍهْ،  ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء جًُٛر٢ ، :رشعّزٗ أظش )*(  

   .(ش.و) ،  وجٌ ٚحوٌ ، ذ٤ٍٝش،  (150:  ٘ /3: ؼ ): اٌطجمبد اٌىجشٜ

3
 ، ضكو٤ن رقٔى ػرى جُك٤ِْ (289:٘ / 8 :ؼ ) : رفغ١ش اٌمشهجٟ اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ، (276) ، ٓكٔى ج٧ٗٛح١ٌ ، شاٌمشهجٟ 

 . ّ 1952-ٛـ1372 ،٠2 وجٌ جُٗؼد ، جُوحٍٛز ، جُرحٌو٢ٗٝ ،

4
ذٍؾّ ، .// (676-675:٘ : )ج٧ُرح٢ٗ ، كطحٟٝ جٍُٔرز جُِٔٓٔس  .// (49-48:٘ ) :  ، كطحٟٝ ػِٔحء ج٬ْ٩ّ ج٧ٓؿحوج٧غ١ٍ: جٗظٍ  

 www.binbaz.org.sa .//(51-45:٘ :)جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ .// (46: ٘ ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ

5
 (  .102:٘ : )ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ  .// (53:٘ ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=105
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=105
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=105
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=105
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جُٔطٗرغ ":--فقال رسول هللا ،"؟جناح أن أتشبع من مال زوجً بما لم ٌعطنً 
ذٔح ُْ ٣ؼ١  1

"٬ًذّ غٞذ٢ ٌَٝ
2
.    

ٌّن بالباطل": أبو عبٌد لاق    ٌّن بؤكثر مما عنده ٌتكثر بذلك وٌتز ،  المتشّبع بما ال ٌملك ـ ٌعنً المتز

عند زوجها بؤكثر -لؽتان–كالمرأة تكون للرجل ولها ضّرة فتشبع بما تّدعً من الَحظوة والِحظوة 

 وأما  .، وكذلك هذا فً الرجال أٌضاً  ترٌد بذلك ؼٌظ صاحبتها وإدخال األذى علٌها، مما عنده لها 

ًْ ُزْور، فإنه عندنا الرجل ٌلبس الثٌاب تشبه ثٌاب أهل الزهد فً الدنٌا ـ ٌرٌد : قوله كبلبس َثْوَب

  .3 .."بذلك الناس وٌظهر من التخّشع والتقّشؾ أكثر مما فً قلبه منه، فهذه ثٌاب الزور والرٌاء

ألنه كذب على :  فلئلشارة إلى أن كذب المتحلً مثنى "ثوبً زور:" وأما حكم التثنٌة فً قوله    

وٌظلم المشهود ، ٌظلم نفسه : وكذلك شاهد الزور . وعلى ؼٌره بما لم ٌعط ،  هنفسه بما لم ٌؤخذ

فقدان ما ٌتشبع : وٌحتمل أن تكون التثنٌة إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان  ... علٌه

. 4"وإظهار الباطل، به 

    إن داللة الحدٌث على تحرٌم التمثٌل بعد ما تبٌن معناه من كبلم العلماء هو تشبع بما لم ٌعط 

صاحبه ، وال ٌصح تمثٌل فً الدنٌا بدون هذا التشبع ، إذ التمثٌل ال بد فٌه من محاكاة آخر، 

تشبع بما لم ٌعط الممثل : كطبٌب ، أو عالم ، أو قابد ، أو ناصح ، فهو على كل األحوال والتقادٌر 

 .5، فهو داخل تحت مدلول هذا الحدٌث 
 

 

تقلٌد شخص آلخر فً حركاته : "إن المحاكاة هً   :التمثٌل فٌه انتقاص للمحكٌٌن  : ثانًالوجه ال

لُقٌة أو  َُ وسكناته، على وجه االنتقاص ، ووجه ذلك أن الممثل ٌحاكً شخصاً فً معاٌبه الُخ

الَخْلقٌة ، لٌبرز الواقعة للمشاهدٌن كما  
                                                 

1
زَؾِّجغ  ُّة َّٗثرؼحٕ ٤ُّٝ ذٚ ، : جُٔطٌُِّق ئٍْجكحً ك٢ ج٧ًَ ٣َٝحوز ػ٠ِ جُٗرغ قط٠ ٣ٔط٠ِء ، ٝجُػح٢ٗ : رقىٛٔح : ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘  : اٌ جُٔطٗرٚ ذحُ

ِِْٜٛح ، ٖٝرّٚ ذ٬ذّ غٞذ٢ ٌَٝ   :٘ / 2: ؼ ):جُُٓه١ٍٗ ، جُلحتن : جٗظٍ: ٝذحُٔؼ٠٘ جُػح٢ٗ جْطؼ٤ٍ ُِٔطك٢ِ ذل٤ِٟس ُْ ضٍَم ٤ُّٝ ٖٓ ر

216-217.) 

2
ٚك٤ف .// (2001:٘ / 5:ؼ )(4921): ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جٌُ٘حـ ، ذحخ جُٔطٗرغ ذٔح ُْ ٣َ٘ ٝٓح ٠ٜ٘٣ ٖٓ جكطهحٌ جٍُٟز ، ذٍهْ  

 :ؼ )(5738: ) ٚك٤ف جذٖ قرحٕ، ذٍهْ .// (92:٘ / 14:ؼ )(2130): ِْٓٓ ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ جُط٣ٍُٝ ، ذٍهْ 

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ جُٔطٗرغ ذٔح ُْ ٣ؼ١ ، ذٍهْ  .// (48:٘ / 13 ُٝ  ، ٓكٔى ذٖ ٌجٖى ، األصدٞ ( .//748:٘ )(4997: )ْٖ٘ رذ٢ وج

 .ٛ 1403 ، 2، جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، ذ٤ٍٝش ، ٠(248: ٘ / 11:ؼ ):  اٌغبِغ،  (151)ش

3
 . (253:٘ / 2:ؼ ) : قى٣عٍجؿ٣ٍد  ، جذٖ ٬ّْ 

4
ؽشػ إٌٛٚٞ ،  (676)، ٓك٢٤ جُى٣ٖ رذٞ ٣ًٍَح ٣ك٠٤ ذٖ ٍٖف ، شإٌٛٚٞ : ٝجٗظٍ  .// (305 :٘/ 9:ؼ ): كطف جُرح١ٌ جذٖ قؿٍ ،  

 .ٛـ 1392 ، 2، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢  ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (110:٘ / 14:ؼ ) : ػٍٝ فؾ١ؼ ِغٍُ

5
 ( .55-54:٘ ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  
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- - كان ٌحكً النب2ًوقد ثبت فً أخبار الصحابة أن الحكم بن أبً العاص األموي ، 1"هً

 .3 إلٌه فرآه ونفاه إلى الطابؾوٌمثله فً مشٌته وحركاته ، فالتفت

ٓح رقد ر٢ٗ ق٤ٌص ئٗٓحٗحً ، ":--النبً لها قال إلنسان -رضً هللا عنها- عابشة  وعند محاكاة  

 ٝرٕ ٢ُ ًًج 

"ًًٝج 
4
حكاه وحاكاه ، :  ٌقال ، فَعْلت مثل فعلِه :ي أ: " فً قوله حكٌت 5قال ابن األثٌر فقد ،  

ٌُسَتْعَمُل فً القبٌح الُمَحاَكاة ولو : "، أي"وأن لً كذا وكذا:"، أما المقصود من قوله 6"وأكثر ما 

فهً جملة حالٌة واردة على التعمٌم ، أي شٌبا كثٌراً منها بسبب ذلك ، أعطٌت كذا وكذا من الدنٌا 

.  -8-، فمحاكاة وتمثٌل أم المإمنٌن إلنسان قوبلت بالنهً والتحرٌم من رسول هللا 7"والمبالؽة

 المحرمة وعد األبمة من أشار إلى شخص بالقصر أو الطول  الؽٌـبة   وقد تم اعتبار المحاكاة من

فكٌؾ بمن لبس لباسه ، وجلس جلسته ، وتكلم بكبلمه ، مقلداً صوته ، ومشى مشٌته ، "ؼٌبة ، 

                                                 
1
 ( .53:٘ ): جٍُٔؾغ جُٓحذن :جٗظٍ  

2
-ٝرنٍؾٚ ٌٍْٞ هللا، ًحٕ ٖٓ ِٓٓٔس جُلطف ، ٝرذٞ ٍٓٝجٕ ذٖ جُكٌْ ، ػْ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ، ذٖ ر٤ٓس ج٧ٟٓٞ ٛٞ ج:  ٌؾىُ ثٓ أثٝ اٌؼبؿا 

-ٖ٠ٍٝوٙ ػٜ٘ح كٍُ٘ جُطحتق ،  زٖٓ جُٔى٣ .

 .( 395: ٘  / 1:ؼ  ): جذٖ ػرى جُرٍ ، ج٫ْط٤ؼحخ ( .//418:٘ / 3:ؼ )(14): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ : جٗظٍ 

3
قٔى١ ذٖ ػرى جُٔؿ٤ى :  ضكو٤ن ،( 148: ٘ / 12: ؼ )(12724 ) : ، ذٍهْاٌّؼغُ اٌىج١ش،  (ٛـ 360) ، ٤ِْٔحٕ ذٖ رقٔى ، ش اٌطجشأٟ

( . 148: ٘ / 12: ؼ )(12724): ، ذٍهْ ّ 1983-ٛـ1404، 2ٌٓطد جُؼِّٞ ٝجُكٌْ ، جَُٔٞٚ ، ٠ جُِٓل٢ ،

 ( .43:٘ / 8 :ؼ ): ج٤ُٜػ٢ٔ ، ٓؿٔغ جُُٝجتى  : جٗظٍ: "غوحشٝذو٤س ٌؾحُٚ ، ُْٝ رػٍكٚ ، ك٤ٚ ِٓي ذٖ ٤ِْٔحٕ :"- ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ 

4
ْٖ٘ .// (301:٘ / 5:ؼ )(6702): جُر٤ٜو٢ ، ٖؼد ج٣٩ٔحٕ ، ذٍهْ (.//249:٘ / 10:ؼ )(20953 : )، ذٍهْْٖ٘ جٌُرٍٟ ، جٍجُر٤ٜو٢  

ًٛج قى٣ع قٖٓ : ، هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  (رقىجً )ذِلع (563:٘ )(2503): ، ًطحخ ٚلس جُو٤حٓس ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٗلحػس ، ذٍهْ جُط١ًٍٓ

، ضكو٤ن ػ٢ِ رقٔى ق٤ىٌ، ٓإْٓس (264:٘ )(1736): ، ذٍهْ ِغٕذ اي،  (230)ش  ، ػ٢ِ رذٞ جُكٖٓ جُؿ١ٍٛٞ ،اثٓ اٌغؼذ .//ٚك٤ف 

و١رخْٖ٘ .// (189:٘ / 6:ؼ )(25601 : ) ، ذٍهْجذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى  .//1990ّ-ٛـ1410، 1ٗحوٌ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ ُٝ ًطحخ ج٧وخ،  :  وج

ؼ )(4287): ذٍهْ , اٌزشغ١ت ٚاٌزش١٘ت( , 656)ش , ػرى جُؼظ٤ْ ذٖ ػرى جُو١ٞ  ,  إٌّزسٞ//(.731:٘ )(4875): ذحخ ك٢ جُـ٤رس ، ذٍهْ 

 . ٛـ 1417 , ٠1, ذ٤ٍٝش , وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس , ئذٍج٤ْٛ ّٖٔ جُى٣ٖ : ضكو٤ن ,  (327:٘  / 3:

 :٘ / 2:ؼ  : )اٌج١بْ ٚاٌزؼش٠فٛـ ،  (1120) ، ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ، شاٌؾغ١ٕٟ: ك٤ٚ ٖٓ ٫ ٣ؼٍف ، ٌُٓ ج٢٠ٞ٤ُٓ ُكٓ٘ٚ : هحٍ جًُٛر٢ 

 .ٛـ ٤ْ1401ق جُى٣ٖ جٌُحضد ، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش ، : ، ضكو٤ن ( 185

 :ؼ )(901 : )، ذٍهْج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس :  جٗظٍ  " :  ػٍٝ ؽشه ِغٍُ عٕذٖ فؾ١ؼ : " -ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

2 / ٘:569. ) 

5
، ُٝى ْ٘س رٌذغ ٝرٌذؼ٤ٖ ٝنّٔ " ؿ٣ٍد جُكى٣ع"ٝ"ؾحٓغ ج٧ٍٚٞ"جُوح٢ٞ جُر٤ِؾ جٌُحضد ٓؿى جُى٣ٖ رذٞ جُٓؼحوجش ، ٚحقد :  اثٓ األص١ش

ٌٟٝ ػ٘ٚ ُٝىٙ ، ٝآنٍ ٖٓ ٌٟٝ ػ٘ٚ ذح٩ؾحَز ج٤ُٗم كهٍ جُى٣ٖ . ٓثس ، ْٔغ ٖٓ ٣ك٠٤ ذٖ ْؼىٕٝ جُو٠ٍر٢ ، ٝنط٤د جَُٔٞٚ ، ٠ٝحتلس 

. جذٖ جُرهح١ٌ ، ػحٔ غ٬غحً ْٝط٤ٖ ْ٘س ، ضٞك٢ ك٢ ْ٘س ْص ْٝص ٓثس ذحَُٔٞٚ 

 ( .491-488:٘ / 21 :ؼ)(252):، ذٍهْ جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء  : أظش رشعّزٗ (*)

6
 ( .421:٘ / 1:ؼ ): جذٖ ج٧غ٤ٍ ، جُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع  

7
 . ٛـ 1356، 1، جٌُٔطرس جُطؿح٣ٌس جٌُرٍٟ ، ٍٓٛ ، ٠ (411:٘ / 5:ؼ ):  ف١ل اٌمذ٠ش ؽشػ اٌغبِغ اٌقغ١شػرى جٍُؤٝف ،   ،إٌّبٚٞ 

8
 ( .38:٘ ): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  
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اة ، بؤن ٌمشً متعارجاً ، أو كومن ذلك المحا: "، ومن أقوالهم فً باب الؽٌبة 1"وألصق لحٌته

 . 2" فكل ذلك حرام ببل خبلؾ،، أو ؼٌر ذلك من الهٌبات ، مرٌداً حكاٌة من ٌتنقصه بذلك  مطؤطباً 

 . 2"خبلؾ

ٌُجلّونه  ٌُمثلون من      كما أن التمثٌل استهزاء وسخرٌة بالُممثِّلٌن المحكٌٌن ، بدلٌل أنهم ال 

لٌن وإذاٌتهم بنشرها للجمهور ، 3وٌحترمونه من الملوك األحٌاء ، وفٌه تتبع عورات الناس الُمَمثَّ

ن الطباع تنفـر من مشاهدة من ٌحاكٌها حتى فً إ إذ  ،المحاكاة فٌها إٌذاء فً جمٌع األحوالُتعد و

م لٌفترون على الشخص ما و ، تحقٌقبدون ٌمثلون الوقابع التارٌخٌة  إنهمحٌث ؛ 4مواطن المحمدة 

 .5م ٌفعله أو ٌنفون عنه ما قام به فً حٌاتهل

من  خاصٌة القردةهً المحاكاة محاكاة ، و التمثٌل نإ: خاصٌة القردة هً المحاكاة : الوجه الثالث 

ْمَنا َبِنً آَدمَ   :وهللا تعالى ٌقول  ، الحٌوانات، والمسلم منهً عن التشبه بالحٌوانات  َولََقْد َكرَّ


ٌُطرب ، وٌحكً ما ":القردل ومن خصا،6 ٌُضحك ، و ، حٌث ٌجد الممثلون أنفسهم 7"هاريأنه 

عن هذا  ترفعالالمسلمٌن مساقٌن إلى تقمص أدوار تحط من إنسانٌتهم ، فً حٌن أنه ٌجب على 

  . 8المستوى

اٌزّض١ً ِٓ خٛاسَ: اٌذ١ًٌ اٌخبِظ 
9

 اٌّشٚءح
10
إن التمثٌل فٌه قلة الحٌاء ، واإلخبلل بالمروءة :  

ئٕ ٓٔح روٌى جُ٘حِ ٖٓ ٬ًّ جُ٘رٞز ": --قال النبًوفً الحدٌث والداللة على السفه وقلة العقل ، 

" ٓح ٖثص  كحٚ٘غئيج ُْ ضٓطف، ج٠ُٝ٧ 
الممثل ٌفعل بنفسه األفاعٌل ، فً أي عضو من أعضابه ؾ؛ 11

                                                 
1
 ( .39-38:٘ ) :ٍٓؾغ جُٓحذن جٍ: جٗظٍ  

2
ذحخ ذ٤حٕ ٜٓٔحش ضطؼِن ذكى :   إٌّزخت ِٓ والَ ع١ذ األثشاساألروـبس ، (676) ، ٓك٢٤ جُى٣ٖ رذٞ ٣ًٍَح ٣ك٠٤ ذٖ ٍٖف ، شإٌٛٚٞ 

 . ّ 2002- ٛـ 1422 ، ٠1ٚ ػرى جٍُؤٝف ْؼى ٖٓ ػِٔحء ج٧ٍَٛ ، ٌٓطرس جُٛلح ، جُوحٍٛز ، ٠: ، ضكو٤ن  (377:٘ ): جُـ٤رس

3
 ( .55-52:٘ ): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

4
 ( .16: ٘ ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ : جٗظٍ  

5
 . جُلو٤ٚ ػرىهللا. ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:، جُٔلط1422٢ذ٤غ جُػح٢ٗ 12ٌ :ضح٣ٌم خ، 1675: ٌهْ جُلطٟٞ : www.islamweb.net: جٗظٍ 

6
 ( .70:  ج٣٥س : ) ج٩ٍْجءٌْٞز 

7
 .(160:٘ / 7:ؼ ):  جُرح١ٌ  جذٖ قؿٍ ، كطف

8
 .(103:٘ : )ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ  .// (20:٘ ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ :   جٗظٍ 

9
ُّ : نٍّ ٖٓ جُلؼَ  : خٛاسَ  ْٗـَهٍج ُّ ٝج٫ ٍُّ َه ٜح ذحٌٍُٓ، ٝجُطَّـث ُٓ زَ ٣َْهٍ ََ ٍَ َّ جُـَه ٍَ ُّ ُ  ،جُطٗون:  َن َُ ُّ  .... كاِيج ُـْ ٣٘ٗن كٜٞ رَْن ٌَ ْٞ ٚهٍز : ٝجُـَه

 ( .172-170:٘ / 12:ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ :  جٗظٍ  . كـ٤ٜح ُنٍٝم

10
َٚءح  شُة ُّة ُؾُِٞـ٤َّثس، ج٩ِٗٓحٗـ٤س :  اٌـ ٍُّ ٍُ جُ ٔح ٍَُٔٝءزٌؾَ ْٝثَ : .ًَ َٝءز : كوحٍ ، ػٖ  جُـ ٍُ ُٔ طَـْك٤ِـ٢ رَٕ " :جُـ ْٓ ٍِّ رٍَٓجً ٝرَٗص ضَ ِّٓ رَٕ ٫ ضلؼَ كـ٢ جُ

ٍْٜجً   ( .154: ٘ / 1:ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ :   جٗظٍ ."ضَْلَؼَُِٚ َؾ

11
،  اثٓ أثٟ ؽ١جخ  .//(2268:٘ / 5:ؼ )(5769): ذٍهْ  ، ئيج ُْ ضٓطف كحٚ٘غ ٓح ٖثص  ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخٚك٤ف جُرهح١ٌ:  جٗظٍ  

ًٔحٍ ٣ْٞق جُكٞش ، ٌٓطرس جٍُٖى ، : ضكو٤ن ، ( 213:٘ / 5:ؼ )(25349 : ) ، ذٍهْاٌّقٕف،  (235)رذٞ ذٌٍ ػرىهللا ذٖ ٓكٔى ، ش

 .ٛ 1409، 1ج٣ٍُحٜ ، ٠

http://www.islamweb.net/
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 ؛ فتارة ٌجعل دور مجنون ، أو معتوه ، أو أبله: ٌمثل ومبلبسه ، وقد ، وفً حركاته ، وصوته ، 

الممثل نفسه حماراً ٌمشً على أربعة ، وتارة ٌجعل نفسه امرأة حامبلً ذات بطن منتفخة ، ثم 

 .ٌجلس للوالدة ؛ فهذا كله حتى ٌندمج الجمهور وٌتشوقوا للمتابعة

ُسـبل شٌخ اإلسبلم وأمثالهما ، وقد وقد نص الفقهاء على سقوط شهادة المضحك والمستهزئ    

 نأب أجاب ؾ،كلها كذب مفتعلة ، حكاٌات بكبلم ون ٌتحدث بٌن الناس مع- رحمه هللا-ابن تٌمٌة

فً الحدٌث  و،المتحدث بؤحادٌث مفتعلة لٌضحك الناس، أو لؽرض آخر ، فإنه عاص هلل ورسوله 

ٌَ ُٚ ، ٣كىظ ك٤ًٌخ ٤ُُٟكي جُوّٞ  ئٕ ج١ًُ:"  قال- -عن النبً  1بهزعن طرٌق  ٣ٝ ، ُٚ ٌَ ٣ٝ"
2 ،

"
 .3وأما إن كان فً ذلك ما فٌه عدوان على مسلم وضرر فً الدٌن، فهو أشد تحرٌماً من ذلك، 2

وهً ، المروءة : من شروط قبول الشهادة الشرط الخامس :"   ومن أهم ما استدلوا به أٌضاً أن 

فمن ترك المروءة لبس ما ال ٌلٌق بؤمثاله ، فبل تقبل شهادة من ال مروءة له ، التوقً عن األدناس 

أو ٌكثر من الحكاٌات  ، لبس التاجر ثوب الجمال وطاؾ فً السوق واتخذ نفسه ضحكةلو أن ، ك

ٌُعّد من خوارم المروءة 4"المضحكة فهو   ولذا ؛ال ٌحترفه أهل المروءات و،  ؛ وعلٌه فإن التمثٌل 

  .5 والشرع ٌؤمر بمعالً األخبلق ، فهو من مسقطات الشهادة قضاء

                                                 
1
 ج٩ٓحّ جُٔكىظ ، رذٞ ػرى جُِٔي جُو١ٍ٤ٗ ، جُر١ٍٛ ، ُٚ ػىز رقحو٣ع ػٖ رذ٤ٚ ، ػٖ ؾىٙ ، ٝػٖ :ثٙض ثٓ ؽى١ُ ثٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ؽ١ذح 

و ، ٝجُ٘ٓحت٢  ُٝ و ر٣ٟحً . ٌَجٌز ذٖ رٝك٠ ، ٝغوٚ جذٖ ٓؼ٤ٖ ، ٝػ٢ِ ، ٝرذٞ وج ُٝ ٣هطِلٕٞ ك٢ : ٝهحٍ جُرهح١ٌ . ٛٞ ػ٘ى١ قؿس : ٝهحٍ رذٞ وج

 . ئٗٚ قٖٓ جُكى٣ع: ٝجُوٍٞ ج١ًُ ٛٞ ر٠ُٝ ذحُٛٞجخ هٍٞ ٖٓ ٣وٍٞ : ؤ٠ٝ جضٞك٢ هرَ جُه٤ٖٓٔ ٝٓثس ، هحٍ ٖؼ٤د ج٧ٌٕ، ذُٜ

، ضكو٤ن ج٤ُٓى ٛحْٖ   (142: ٘ /2: ؼ ()1982: ) ، ذٍهْ اٌزبس٠خ اٌىج١ش،  (256) ، ٓكٔى ذٖ ئْٔحػ٤َ ، شاٌجخبسٞ : أظش رشعّزٗ (*) 

 ٓكٔٞو ئذٍج٤ْٛ َج٣ى ، :، ضكو٤ن (194:  ٘ /1: ؼ : ) اٌّغشٚؽ١ٓ، (354)ٓكٔى جُرٓط٢ ، شاثٓ ؽجبْ ،  .// (ش.و)جُ٘ى١ٝ ، وجٌ جُلٌٍ ، 

وجٌ جُلٌٍ ،  ، (499-498: ٘ /1: ؼ : ) رٙز٠ت اٌزٙز٠ت،  (852) ، رقٔى ذٖ ػ٢ِ جُؼٓو٢ٗ٬ ، شاثٓ ؽغش.// (ش.و)وجٌ جُٞػ٢ ، قِد ، 

،  (354-353:٘ /1:ؼ  : )١ِضاْ االػزذاي فٟ ٔمذ اٌشعبيٛـ ، (748)ش ،  ،  ّٖٔ جُى٣ٖاٌز٘جٟ.// ّ 1984-ٛـ1404 ، 1ذ٤ٍٝش ، ٠

، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ  اٌشاصٞ .//1995ّ ، 1ضكو٤ن ج٤ُٗم ػ٢ِ ٓكٔى ٓؼٜٞ ٝج٤ُٗم ػحوٍ رقٔى ػرى جُؿٞجو ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠

 .ّ 1952-ٛـ1271 ،  1 جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ئق٤حء، وجٌ  (430:٘ /2: ؼ ()1714 : )اٌغشػ ٚاٌزؼذ٠ً،  (327)رذ٢ قحضْ ، ش

2
ًٛج قى٣ع :" ، ٝهحٍ جُط١ًٍٓ  (523:٘ )(2315):ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، ًطحخ جُُٛى ، ذحخ ك٤ٖٔ ضٌِْ ذٌِٔس ٣ٟكي ذٜح جُ٘حِ ، ذٍهْ  

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ جُطٗى٣ى ك٢ جًٌُخ ، ذٍهْ ".// قٖٓ ُٝ (.  3 :٘/ 5:ؼ ): جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى .//(747:٘ )(4990): ْٖ٘ رذ٢ وج

، ًطحخ جُؿحٓغ،  عجً اٌغالَ ؽشػ ثٍٛؽ اٌّشاَ ، (825)ش ٩ٓحّ ٓكٔى ذٖ ئْٔحػ٤َ ،ج ، اٌقٕؼبٟٔ: جٗظٍ " : ئْ٘حوٙ ه١ٞ: "هحٍ جُٛ٘ؼح٢ٗ 

 ، ذ٤ٍٝش ، جُلٌٍ، وجٌ  قحَّ ػ٢ِ ذٜؿص جُوح٢ٞ :، ضكو٤ن (2068 :٘ / 4:ؼ )(1425): ذحخ جُط٤ٍٛد ٖٓ ٓٓحٝب ج٧ن٬م ، ذٍهْ 

٠1 ،1419ٛ-1998 ّ.  

 ( .1199:٘ / 2:ؼ )(7136):  ، ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، ذٍهْ  ج٧ُرح٢ٗ:جٗظٍ : " قٖٓ- :  " ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ   

3
ػحٍٓ جُؿٍجٌ :  ، ضكو٤ن (378:٘ / 16:ؼ ):  اٌفزبٜٚ حِغّٛع،  (ٛـ728) ، ضو٢ جُى٣ٖ رقٔى جُكٍج٢ٗ ، شاثٓ ر١ّ١خ: جٗظٍ : جٗظٍ  

 .ّ 1988-ٛـ1419، 1ٝرٌٗٞ جُرحَ، ٌٓطرس جُؼر٤ٌحٕ ، ج٣ٍُحٜ ، ٠

4
، ذطٍٛف ( 232:٘ / 11:ؼ ) : سٚمخ اٌطبٌج١ٓ ٚػّذح اٌّفز١ٓ،  (676)ٓك٢٤ جُى٣ٖ رذٞ ٣ًٍَح ٣ك٠٤ ذٖ ٍٖف ، ش ، إٌٛٚٞ 

 .ٛـ 1405 ، 2جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، ذ٤ٍٝش ، ٠

5
 :٘ : )رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ  .// (102-101:٘ : )ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ .// (57-56:٘ ): ذٍؾّ ،  ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

 (.74-71:٘ ):  جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ .// (16-17



 126 

إن من أنواع التمثٌل ، التمثٌل الكومٌدي ، وهو ٌشتمل على : ٚع١ٍخ ٌٙٛ ٚػجش : اٌذ١ًٌ اٌغبدط 

 ح اإلسبلم المزاحاولما أب،  المزاح المشروع فٌكثر الضحك ، وٌتم االبتعاد عن المضحكات ؛

وأال ٌطؽى على حٌاة اإلنسان ، الصدق ، وعدم الؽٌبة ، :  هامن،  بضوابط هحاواللهو ، أب والضحك

وقد ُسمً المزاح مزاحاً، ألنه ُمزٌح عن ؛ فلم تكن اإلباحة مطلقة ، 1فٌمٌع الفكر وتهزل الشخصٌة 

  .كان ٌؤتً عرضاً ، ولٌس حرفةؾ المزاح المشروع ماوأ، لهٌبة واالحق 

اإلسبلم ٌنشد ألهله الرقً فً مدارج الشرؾ ، واالبتعاد بهم عن :" وقال الشٌخ بكر أبو زٌد    

والتمثٌل ال ٌمكن أن ، إٌجاد طبقة ساذجة ، دأبها اللهو ، والتفاهة ، ونشر هذا التدنً فً األمة 

، ما لم ٌكن فً 2عظٌماً فً ُخلقه ، ودٌنه ، وشرفه ، وكرامة أصله ٌعتمله نرى فً اإلسبلم

  كإ ؛ ضٌػٍٝج جُٟكي ٫-: "-رسول هللا قال،وفً الحدٌث 3"المكتسبة اختبلل مقوماته األصلٌة أو

؛ فالتمثٌل لهو ولعب ، وهو مذموم شرعاً وعقبلً ، وهو أٌضاً من 4"ًػٍز جُٟكي ض٤ٔص جُوِد

. 5العبث واالشتؽال بما ال ٌعنً ؛ فإذا كان مطلق العبث شراً ، فكٌؾ بعبث ٌجمع عدة جرابم ومآثم

. 5ومآثم

إن الممثل ٌخضع لتدرٌبات عدٌدة وهً التً تسمى  :اٌزّض١ً ِن١ؼخ ٌٍٛلذ : اٌذ١ًٌ اٌغبثغ 

بالبروفات حتى ٌتم إخراج التمثٌل الذي ٌشاهده المتفرجون ، فكم من الساعات تضٌع حتى ٌحفظ 

ما سٌقوله ، وما ٌردده ، والتمثٌل بهذا الحال من مسلسبلت ومسرحٌات تستؽرق الساعات الطوال 

. 6"له رواده ومدارسه ومسارحهتعّد عدواً كاسراً على وقت المسلم ، ال سٌما وقد صار فناً وحرفة 

. 6"ومسارحه

حقٌقة التمثٌل وما وؼالب المشاهدٌن ال ٌقصدون من مشاهدتهم التمثٌل إال قضاء فراؼهم ،     و

، فالمشاهد ؼالًبا، ال ٌرٌد  والتسلٌة وشؽل فراغ الوقت لمجرد اللهوهو ٌقوم به أهل هذا الفن اآلن، 

، ونقل اإلنسان بفكره من حال الجد إلى حال الهزل  ونسٌان الهموم من المشاهدة إال األنس

خاصة وأن معظم حفبلته ال تقام إال بعد العشاء إلى منتصؾ اللٌل وقد نهى الشارع عن  ، 7والؽزل

                                                 
1
.// ّ 1997-ٛـ1418 ، 1، ج٤ُٔحٓس ، وٓٗن ٝذ٤ٍٝش ، ٠ (79:٘ ) : اٌّشأح فٟ اإلعالَ لنب٠ب ٚفزبٜٚ، ٣ٌْ ٗٛٞـ ، خ١به : جٗظٍ  

 .1992ّ- ٛـ1413، 1،  وجٌ جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ، ذحًٓطحٕ ، ٠ (28:٘ ) : اٌّضاػ ث١ٓ اٌّؾشٚع ٚإٌّّٛع،ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ٓكٔى ، اٌغط١ٍٟ

2
 ًَّ َ :اْػزَ َٔ  ( .475:٘ / 11:ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ :  جٞطٍخ كـ٢ جَُؼ

3
 ( .17: ٘ ):  رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ 

4
( . 696:٘ )(4193): ًطحخ جُُٛى ،  ذحخ جُكُٕ ٝجُرٌحء ، ذٍهْ : ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ  

 (.33-32:٘ / 2:ؼ )(506): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ :  جٗظٍ " :   ع١ذدٖاعٓئ- :  " ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

5
 .(75-74:٘ ): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

6
 (  . 102: ٘): ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ  

7
 ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف :، جُٔلط1422٢ذ٤غ جُػح٢ٗ 12ٌ:  ، ضح٣ٌم جُلطٟٞ 1675: ٌهْ جُلطٟٞ .//  www.islamweb.net:  جٗظٍ 

 . جُلو٤ٚ ػرىهللا.و
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 كان --أن رسول هللا"ن أبً برزة فع  ،1عن السمر بعد العشاء إال لحاجة دٌنٌة أو دنٌوٌة مباحة 

      . 2" والحدٌث بعدها،العشاء  ٌكره النوم قبل

   وال ٌقتصر ضٌاع الوقت على مشاهدة التلفاز ، بل ال بد من متابعة أخبار الممثلٌن والممثبلت ، 

فتصدر المجبلت التً تعرض صورهم وأخبارهم ، ومجبلت أخرى لعرض األفبلم كاملة مع 

 ، فكم من الوقت ٌضٌع عبثاً فً 3الصور ، فكم من الوقت ٌضٌع فً قراءة أمثال تلك التفاهات

أمور هً الضرر بعٌنه ، وقد كان أحد األشخاص ٌبحث عن كلمات ال تسر على االنترنت فإذا 

ْحَفُظوْا فُُروَجُهْم ذٰذ }:باآلٌة القرآنٌة وهً قوله تعالى ٌَ وْا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو ٌَُؽضُّض لَِك أَْزَكىٰذ قُْل لِّْلُمْإِمِنٌَن 

ْصَنُعونَ  ٌَ َ َخِبٌٌر ِبَما  ، ولٌس ذلك بؽرٌب ، فقد أقسم 5، تظهر له حتى ٌعتبر وٌهتدي  4{لَُهْم إِنَّ  هللَّ

، وآثار السلؾ --هللا بالوقت فً أكثر من موقع فً القرآن الكرٌم لببان أهمٌته ، وأحادٌث الرسول

--6 ووضعت خطط إلدارة وتنظٌم الوقت ، وما هذا التفوق التكنولوجً فً العالم إال بسبب ،

الحرص على الوقت ، فً حٌن ٌتلهى أبناء األمة اإلسبلمٌة على مشاهد ال تؽنً وال تثمر من جوع 

.    

مشاهدة فً األسبوع  معدل ال، وجد أنتً ال تدٌن باإلسبلم إحصابٌة لبعض الدول الفً و    

ٌُـنفق عندهم هو الوقت المسلمون الذٌن ٌجب أن ٌعتبر ن لبرامج معٌنة، أما اساعت عصب الحٌاة ، 

 اً  شاخصة وألباباً  فقد استؽرقوا فً مشاهدته ، أبصار؛فً تحصٌل ما ٌعود بالفابدة من دٌن أو دنٌا 

 .7ٌاته بقدر ما ٌبث فٌهاحفارؼة ، تستلهم جمٌع برامجه فتمتص من دٌنه ومقومات 

إن التمثٌل وسٌلة لتبذٌر المال وإضاعته فً الباطل وما ال :  اٌزّض١ً ِن١ؼخ ٌٍّبي :اٌذ١ًٌ اٌضبِٓ 

ٌعود بالنفع على الناس، فإن التمثٌل ٌستدعً المبلبس المتعددة للممثلٌن والممثبلت ، والمعدات 

ئٕ - :"-وقد قال رسول هللاواآلالت المختلفة مما ٌنفق فٌه الكثٌر من المال على ؼٌر وجه حق ، 

"ه٤َ ٝهحٍ ، ٝئٞحػس جُٔحٍ ، ًٝػٍز جُٓإجٍ: هللا ًٍٙ ٌُْ غ٬غحً 
8
. 

                                                 
1
( .  80-79:٘): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

2
ًطحخ ٓٞجه٤ص ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ،   .//(208:٘ / 1:ؼ )(543): ، ذحخ ٓح ٣ٌٍٙ ٖٓ جُّ٘ٞ ، ذٍهْ  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ ٓٞجه٤ص ج٬ُٛز 

قى٣ع رذ٢ ذٍَز : "هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤ ،  (52-51: ٘  )(168 ): ، ذٍهْ ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًٍج٤ٛس جُّ٘ٞ هرَ جُؼٗحء ٝجٍُٓٔ ذؼىٛح   ، ج٬ُٛز

ٝهحٍ ػرى هللا ذٖ ، ٌٝنٙ ك٢ يُي ذؼْٟٜ ، ٝهى ًٍٙ رًػٍ رَٛ جُؼِْ جُّ٘ٞ هرَ ٬ٚز جُؼٗحء ٝجُكى٣ع ذؼىٛح ، قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف 

 " .رًػٍ ج٧قحو٣ع ػ٠ِ جٌٍُج٤ٛس: "جُٔرحٌى 

3
 .1991ّ-ٛـ1411 ، 1، ٌٓطرس جُٓ٘س ، جُوحٍٛز ، ٠ (81:٘  ) : اٌّٛمخ فٟ اٌزقٛس اإلعالِٟ ، كح٠ٔس ذ٘ص ػرىهللا ، اٌض٘شاء:  جٗظٍ 

4
 ( .٣:30س ج٥ ):  ٌْٞز جٌُ٘ٞ 

5
 .ّ 2002-ٛـ1425، (26:٘  ): ثبلخ ص٘ٛس ٌىً غ١ٛس، ٜٓ٘ح ذٖ ٗؼ٤ْ ، إٌغُ :  جٗظٍ 

6
 .  1996ّ-ٛـ 1417، 3ٝٓح ذؼىٛح ، ٌٓطرس ٝٛرس ، جُوحٍٛز ، ٠  (9:٘  ) :  اٌٛلذ فٟ ؽ١بح اٌّغ٣ٍُْٞق ،. ، واٌمشمبٚٞ:  جٗظٍ 

7
  (.18-17:٘): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ :  جٗظٍ  

8
 ( .11:٘/ 12:ؼ )(1715):  ، ًطحخ ج٧ه٤ٟس ، ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ ًػٍز جُٔٓحتَ ٖٓ ؿ٤ٍ قحؾس ، ذٍهْ ٚك٤ف ِْٓٓ:  جٗظٍ  
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كما أنه ٌشجع جمهور المتفرجٌن على إهدار أموالهم بالباطل ، وذلك للدخول إلى المسارح ،     

ا   :وهذا محرم شرعاً لما فٌه من تبذٌر ، وما فٌه من أكل أموال الناس بالباطل ، فقد قال تعالى  ٌَ

ْنُكمْ  َنُكْم ِب ْلَباِطِل إاِلَّ أَن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ ٌْ ْا أَْمَوالَُكْم َب َها  لَِّذٌَن آَمُنوْا الَ َتؤُْكلُوۤو ٌُّض  أَ
، فالتمثٌل 1

هو  هالهدؾ منؾ ، 2ٌجمع بٌن تبذٌر المال من الممثلٌن للنفقة علٌه وعلى أدواته ، ومن المتفرجٌن

سٌحرص  ، وبالتالً وشهواتهم  ؼرابز المشاهدٌنتحرٌكحصل إال بي ال الذيو، الكسب المادي 

 .3ن على التمثٌل على عرض ذلك على شاشات التمثٌل وخشبات المسارحوالقابم

 حيٍ نهرًثيم تيأدنح انى: ثانث اليطهة ال

قٍاس انتًثٍم عهى األصم وانًصهذح  : انفرع األول 

:     استدل المبٌحون للتمثٌل بما ٌؤتً 

األصل فً " ٌدخل التمثٌل ضمن القاعدة األصولٌة  :األفً فٟ األؽ١بء اإلثبؽخ :  اٌذ١ًٌ األٚي 

ا ِفً  ألَْرِض َجِمٌعاً }  : هلوقل؛  "األشٌاء اإلباحة  فهو عبارة عن أفعال ، 4 {ُهَو  لَِّذي َخلََق لَُكْم مَّ

 ، وأفعال اإلنسان الٌومٌة مباحة ، ما لم ٌكن فٌها محرم ، وتنطبقٌإدٌها اإلنسان بطرٌقة معٌنة 

. بحاجة إلى حكم اجتهادي مستحدث اإلباحة على التمثٌل إذا قلنا بؤنه مستحدث جدٌد 

واألفعال فً التمثٌلٌات إن كان مضمونها مباحاً فهً مباحة وإن كان محرماً فهً محرمة ، لكن     

. 5األصل فً أفعال اإلنسان الٌومٌة أن تكون مباحة ، وكذلك ترجمتها بقالب فنً مباح

جبػ ءاٌزّض١ً رشف١ٗ ثشٞ: اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ  ُِة قال - -ٌعد التمثٌل من الطٌبات التً أباحها هللا  : ٌٚٙٛ 

ٌُِحلُّض لَُهُم : تعالى  َباِت َو ٌِّ  ، والتمثٌل ترفٌه بريء واإلسبلم ال ٌحرم اللهو ما لم ٌخالطه  6الطَّ

محرم ، والمخالفات التً فً التمثٌل هً أمر خارج عنه، فٌقصر التحرٌم علٌها ال على أصل 

  .7لالتمثً

ٌعد التمثٌل لوناً من ألوان التعبٌر، وطرٌقة من  :ٚاٌزؼج١ش ٌزؾج١ٗ  اٌزّض١ً ِٓ ثبة ا: اٌذ١ًٌ اٌضبٌش 

طرق الترجمة العملٌة التً توحً بالمحاكاة والحركة والحٌاة ، وحالة من حاالت التقلٌد ، فالذي 

                                                 
1
 ( .29: ج٣٥س ): ٌْٞز جُ٘ٓحء  

2
 ( .70-67:٘): جُـٔح١ٌ ، جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

3
 ػرىهللا. ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:، جُٔلط1422٢ٌذ٤غ جُػح٢ٗ 12: ، ضح٣ٌم جُلطٟٞ 1675: ٌهْ جُلطٟٞ .// www.islamweb.net :جٗظٍ 

 .جُلو٤ٚ 

4
 ( .29: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُروٍز 

5
 ( .294:٘ : )جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  .// (356:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

6
 ( .157: ج٣٥س  ): ٌْٞز ج٧ػٍجف  

7
-5:٘ :)قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (314 ، 312:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

 .جُىًطٌٞ جُؼؿ٢ّٔ ػٖ  2002ٗٞكٔرٍ  11 ٛـ جُٔٞجكن 1423 ٌٟٓحٕ 6ج٩غ٤ٖ٘ :  ؾ٣ٍىز جُر٤حٕ //.(7
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ٌمثل األستاذ مثبلً فً تمثٌلٌة تربوٌة ذات مشاهد مدرسٌة، إنما هو مقلد لؤلستاذ الحقٌقً ، وُمعبر 

 .عن تلك األفكار والحاالت 

    والتمثٌل من باب التشبٌه ، وعملٌة التمثٌل كعملٌة التشبٌه ، وإذا جاز التشبٌه جاز حٌنبذ  

التمثٌل ، وكما أن المشبه به ٌختلؾ عن المشبه فإن الممثل به ٌختلؾ عن الممثل ، وقد أجاز الناس 

. فً واقعهم ولؽتهم التشبٌه 

   وال ٌحرم التمثٌل إال إذا حرم التعبٌر والترجمة والتقلٌد ، وتحرم هذه األمور إن تناولت كفراً أو 

محرماً أو فحشاً ، ولذلك ال ٌجوز أن ٌزنً الممثل مثبلً باسم التمثٌل ألن هذا الفعل ال ٌجوز تعبٌره 

وال ترجمته وال تقلٌده وال تشبٌهه ، وكذلك ال ٌجوز أي فعل محرم كشرب الخمر أو القتل الفعلً 

 . 1أو دوس القرآن

، شؤنه إن التمثٌل من باب المصالح المرسلة  :اٌزّض١ً ِٓ ثبة اٌّقبٌؼ اٌّشعٍخ  :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ 

شؤن السجون والشرطة والحرس وما إلى ذلك من المصالح الدنٌوٌة التً لم ٌؤت الدٌن اإلسبلمً 

. 2لها بإلؽاء وال اعتبار

إن التمثٌل ٌحصل به النفع والمصلحة المعتبرة ،   : اٌزّض١ً ٚع١ٍخ رشث٠ٛخ ٘بدفخ:اٌذ١ًٌ اٌخبِظ 

فإنه ٌتجاوز عنصر اللهو إلى مرتبة التوجٌه والتثقٌؾ العلمً الضرورٌٌن ، وبه ٌتم إرشاد الناس ، 

لٌس محرماً ما دام فً وطرح قضاٌا تهمهم إلى حٍد ما، وبه تهذب النفوس وترقى األخبلق ، وهو 

 والقضاء وقد تحاول التمثٌلٌات حّل بعض المشكبلت القابمة بؤسلوب معٌن ، طار المبدأ األخبلقًإ

مع وألؼراض تربوٌة ،  التمثٌل إذا كان متحفظاً ؛ فبل بؤس ب على العدٌد من السلبٌات فً المجتمع

 .  3 الضوابط األخبلقٌة والشرعٌةاةعارم

إن التمثٌل من وسابل الدعوة والتعلٌم المشروع،  :دػ٠ٛخ  اٌزّض١ً ٚع١ٍخ : اٌذ١ًٌ اٌغبدط 

جر وٌإستخدام كل وسٌلة مباحة للدعوة ، اوسابل الدعوة خاضعة لبلجتهاد والتجدٌد ، وال بؤس بو

ة ؛ بل بات التمثٌل ضرورٌاً لعرض دعوة هللا ودٌنه الحق ، فهو النٌة حسنإذا كانت أصحابها 

 .4ٌساعد فً توصٌل المعروؾ إلى الناس، والدعوة إلى عقٌدة اإلسبلم وشرٌعته

                                                 
1
( . 354:٘ : )جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ  .// (308:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
 (.22:٘ : )ػٖ ظحٍٛز كٖ جُطٔػ٤َ  (313:٘ ) : ٍٓؾغ جُٓحذنجٍ: جٗظٍ  

3
ٗو٬ً  (312:٘ ): جُـُج٢ُ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س //  .(77:٘ ): ك٢ ج٬ْ٩ّ هٟح٣ح ٝكطحٟٝ  جٍُٔرز، ن٤ح٠ : جٗظٍ  

 ٌٟٓحٕ 6:  ؾ٣ٍىز جُر٤حٕ ( .//349:٘ : )جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ .// (9:٘ ): قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ػٖ 

-716:٘ / 2:ؼ  :) دائشح ِؼبسف اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ، ٓكٔى ك٣ٍى ،  ٚعذٞ//.جُىًطٌٞ جُؼؿ٢ّٔ ػٖ  2002ٗٞكٔرٍ  11 ٛـ جُٔٞجكن 1423

 . 1971ّ ، 3 ، وجٌ جُٔؼٍكس ، ذ٤ٍٝش ، ٠(718

4
جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س .// (13:٘ : )قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (85-81:٘ ):  ذٍؾّ ، جُكؿؽ جُو٣ٞس: جٗظٍ  

 . جُؼٞوز ِْٔحٕ: ج٤ُٗم : خ ػ٤ِٜح جؼر: ًٌٖجش جٍُْحتَ ، ؾ٣ٍىز جُٔى٣٘س ػٖ :  www.sahab.net( .// 349:٘  ): ٝجُلٕ٘ٞ 

http://www.sahab.net/
http://www.sahab.net/
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أصبح التمثٌل فً عصرنا الحدٌث  :اٌزّض١ً مشٚسح ػقش٠خ ِٚطٍت ؽنبسٞ :  اٌذ١ًٌ اٌغبثغ 

ضرورة تملٌها علٌنا ظروؾ الحٌاة ؛ بل بات ضرورٌاً لعرض دعوة هللا ودٌنه الحق ، ومواجهة 

  .1األعداء من خبلله ، وال بد منه أٌضاً لعرض تراثنا التارٌخً وعلومنا اإلسبلمٌة

اٌزّض١ً ِٓ ثبة اٌّؼبس٠ل :  اٌذ١ًٌ اٌضبِٓ 
2

إن جوانب كثٌرة من التمثٌل فً أنواعه المختلفة   :

، الذي ٌعنً فً كثٌر من األحٌان  التمثٌل ٌعتمد على التصوٌر والتشكٌل  ، ألن3تقوم على التورٌة

التورٌة والتموٌه ، حٌث إن الممثل ٌوري وٌموه فً أعماله لتظهر وكؤنها حقٌقة ، والتً سمٌت 

، ولعل المعارٌض من األساسٌات التً تقوم علٌها التمثٌلٌة الصحٌحة "المعارٌض"عند الفقهاء بـ

وقد المقبولة شرعاً ، وخاصة فً األدوار التً ٌحظر على المسلم القٌام بها فً األمور الطبٌعٌة ، 

، واعتبروه مخرجاً للمسلم عن الكذب الذي حرمته الشرٌعة ، ثبت النص بإباحتها عند الفقهاء 

ولكنه قد ٌكون ؼٌر مباح ، وذلك إن كان فً موضوع ٌجب التصرٌح فٌه أو أدى إلى مفسدة أو 

أوقع فً الكذب ، والضابط فً عملٌة التمثٌل أنه ٌجوز أن ٌعمل الممثل فً التمثٌلٌة ما ٌجوز عمله 

وفٌما  ، 4فً الحٌاة الٌومٌة ، أما األمور المحرمة أو المكروهة فإنه ٌلجؤ إلى المعارٌض ما أمكنه

  :توضٌح حكم استعمال المعارٌض : ٌلً 

استعمال المعارٌض للتحرز عن الكذب  ؛ ؾوتكره من ؼٌر حاجة، عند الحاجة  تباح المعارٌض   

تكلم بكلمة وٌرٌد بها ؼٌر ما وضعت له الكلمة من ي أن :أحدهما : ، وفً ذلك طرٌقان  ال بؤس به

أن ٌقٌد الكبلم بلعل وعسى ، :  هماثانً، وإال أن ما أراده ٌكون من محتمبلت لفظه ، حٌث الظاهر 

 .وذلك بمنزلة االستثناء ٌخرج الكبلم به من أن ٌكون عزٌمة 

والدلٌل على أنه ال بؤس باستعمال المعارٌض أن هللا تعالى أباح من المعارٌض ما لم ٌبح    

ْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة  : صرٌحه ، قال هللا تعالى ُكْم ِفٌَما َعرَّ ٌْ ًۤو أَْنفُِسُكْم  َوالَ ُجَناَح َعلَ لنَِّسآِء أَْو أَْكَننُتْم ِف

ُكْم َسَتْذُكُروَنُهنَّ  َعلَِم  ُ أَنَّ ْعُروفاً   : ثم قال ، هللَّ ِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً إاِلَّ أَن َتقُولُوْا َقْوالً مَّ ٰـذ َولَ
5 ،

إنك جمٌلة حسنة :  ، ولكن لو قال ةً حاال ٌحل لرجل أن ٌخطبها صر فإن المرأة إذا كانت معتدة

  . فبل بؤس به ،ومثلك ٌصلح لمثلً وسٌقضً هللا تعالى من أمره ما ٌشاء

                                                 
1
 ( .22:٘ : )ٗو٬ً ػٖ ظحٍٛز كٖ جُطٔػ٤َ  (315-314:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س :جٗظٍ  

2
 :ئيج هحٍ ه٫ًٞ ػحٓحً ، ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ك٬ٗحً ، ٝٛٞ جُط٣ٌٞس ذح٢ُٗء ػٖ ج٢ُٗء : ػٍٜ ُل٬ٕ ٝذل٬ٕ : ُـس ٞى جُط٣ٍٛف ، ٣وحٍ  : ٌزؼش٠لج 

 .(178: ٘ ): جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ 

3
 (.197 :٘ / 1: ؼ ):ذٖ ٬ّْ ، ؿ٣ٍد جُكى٣ع ج: ر١ ْطٍٙ ، ٝرظٍٜ ؿ٤ٍٙ :  ٢ٛٝ ٖٓ ٌٟٝ جُهرٍ ض٣ٌٞس :اٌزٛس٠خ  

4
 (.357:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

5
 ( .235: ٣س  ج٥): ٌْٞز جُروٍز  
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ئٕ ك٢ جُٔؼح٣ٌٝ ُٔ٘ىٝقس": وفً الحدٌث     
1

وتباح المعارٌض لؽرض خفٌؾ ، 2" ػٖ جًٌُخ

 ٌا : فقال - - أتى النبًن رجبلً إ: حٌث قال  --حدٌث أنسمثل كتطٌٌب قلب الؽٌر بالمزاح ، 

ما أصنع بولد الناقة ؟ و:  ، قال"ى ػ٠ِ ُٝى ٗحهسٝ قحَٓجئٕ-:" -احملنً ، فقال النبًرسول هللا 

!" َٝٛ ضِى ج٩ذَ ئ٫ جُ٘ٞم؟":--النبًفقال 
 وهذا كله من التؤوٌل من األحادٌث ،، وؼٌر ذلك 3 

وكان ٌقول ذلك فً المزاح ،  4 "٫ رهٍٞ ئ٫ قوحً ":فقال ، حقاً - -وقد سماه النبً ، والمعارٌض 

 . من ؼٌر حاجة إلٌه

 أنه كان إذا دخل بٌته لبلستراحة 5عن إبراهٌم    وورد عن بعض السلؾ استعمالهم للمعارٌض ؛ ؾ

عن المكان أو لٌس الشٌخ هنا:  إذا استؤذن أحد فً الدخول علً فقل ":لبلستراحة ٌقول لخادمه 

 وعنه أٌضاً أنه كان إذا استؤذن منه ثقٌل للدخول علٌه كان ٌركب على دار أو ،الذي أنت قابم فٌه 

إن الشٌخ قد ركب حتى ٌقع عند السامع أنه قد ركب على : قل : فرس أو وسادة وٌقول لخادمه 

 6 ..دابته لحاجة له فٌرجع

 قٍاس انتًثٍم عهى  األقىال وانىقائع : انفرع انثاًَ 

  استدل المبٌحون للتمثٌل باألدلة اآلتٌة قٌاساً على أقوال وأمثال مضروبة ، واستدلوا أٌضاً بوقابع 

:  فٌها دالالت تمثٌلٌة 

                                                 
1

ْٕذُةَٚؽخٌة  َِ َؼس:    ( . 271: ٘ ): جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ  : َْ

2
، ضكو٤ن ٓكٔى كإجو ػرى (297: ٘ ) (857): ، ذٍهْ قٌٔس  ذحخ ٖٓ جُٗؼٍ ، األدة اٌّفشد،  (256) ٓكٔى ذٖ ئْٔحػ٤َ ، ش،اٌجخبسٞ  

  .(199:٘ / 10:ؼ ):  ذحخ جُٔؼح٣ٌٝ  جٌُرٍٟ ، ْٖ٘جٍجُر٤ٜو٢ ، .//  1989ّ-1409ٛ ، 3جُرحه٢ ، وجٌ جُرٗحتٍ ج٤ٓ٬ْ٩س ، ذ٤ٍٝش ، ٠ 

 ( .130:٘ / 8:ؼ ): ٓؿٔغ جُُٝجتى ج٤ُٜػ٢ٔ ، : جٗظٍ  "ٌؾحُٚ ٌؾحٍ جُٛك٤ف-: "ٌقٔٚ هللا-هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ

،   (اٌفزؼ اٌىج١ش)ٚص٠بدرٗاٌغبِغ اٌقغ١ش مؼ١ف  ، (1421) ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، شألٌجبٟٔج" : ٞؼ٤ق- : " ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

     .ّ 1990-ٛـ1410 ،3، جٌُٔطد ج٢ٓ٬ْ٩ ، ذ٤ٍٝش ٝ وٓٗن ، ٠ (275:٘() 1904): ذٍهْ 

 ".ٚك٤ف ٓٞهٞكحً :"هحٍ  (857:٘ ) (339 :) ذٍهْٚك٤ف ج٧وخ جُٔلٍو  ، ذحخ ٖٓ جُٗؼٍ قٌٔس ، ٝك٢ 

3
َِِس ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُُٔجـ ، ذٍهْ  ِّٛ جُ َٝ ُْرٍِ  ًِطَحخ ج ًٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف :"هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  . (452:٘ ()1991):  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُُٔجـ ، ذٍهْ ". // ؿ٣ٍد ُٝ  (. 749:٘ () 4998): ْٖ٘ رذ٢ وج

 ( .7128: ٘ / 2:ؼ ): ج٧ُرح٢ٗ ،  ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ": ٚك٤ف- : " ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

4
َِِس ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُُٔجـ ، ذٍهْ   ِّٛ جُ َٝ ُْرٍِ  ًِطَحخ ج ". ًٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف:" هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤ ،( 451:٘ () 1990): ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

 ( . 304:٘ / 4:ؼ ) (1726): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ ": ٚك٤ف- :" ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

5
رقى ج٧ػ٬ّ ٝٛٞ ، ج٤ُٔح٢ٗ غْ جٌُٞك٢ ، رذٞ ػٍٔجٕ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓحُي ذٖ جُ٘هغ جُ٘هؼ٢ ، كو٤ٚ جُؼٍجم ، جُكحكع ،  ج٩ٓحّ  :ثشا١ُ٘ إٌخؼٟإ 

ٟٝ ػ٘ٚ جُكٌْ ذٖ ػط٤رس ٌ ، ٌٟٝ ػٖ نحُٚ ٍٝٓٓٝم ٝجُوح٢ٞ ٣ٍٖف ٝنِن ْٞجْٛ ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ،جذٖ ٤ٌِٓس رنص ج٧ْٞو ذٖ ٣ُ٣ى 

.  ، ٓحش ْ٘س ْص ٝضٓؼ٤ٖ ٝػٍٔٝ ذٖ ٍٓز ٝقٔحو ذٖ رذ٢ ٤ِْٔحٕ ٝنِن ْٞجْٛ

، ضكو٤ن ٓكٔى ػٞجٓس ،  (95:  ٘ ( )270)ذٍهْ  : رمش٠ت اٌزٙز٠ت،  (852) ، رقٔى ذٖ ػ٢ِ جُؼٓو٢ٗ٬ ، شاثٓ ؽغش : أظش رشعّزٗ)*( 

( . 529-520: ٘ / 4: ؼ )(213): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ //.1986ّ-ٛـ1406، 1وجٌ ج٤ٍُٖى ، ٣ٌْٞح ، ٠

6
 : ؼ): جُلَٛ جُػحٖٓ ٝجُؼٍٕٗٝ ك٢ جْطؼٔحٍ جُٔؼح٣ٌٝ ، ًطحخ جُك٤َ ، اٌفزبٜٚ إٌٙذ٠خػِٔحء ، ٖٓ جٍُؿ٘س  ٝ ٗظحّ جُى٣ٖ جُرِه٢،اٌجٍخٟ  

جُٔوى٢ْ ٓكٔى ّٖٔ جُى٣ٖ رذٞ ػرىهللا ذٖ  ، اثٓ ِفٍؼ( .// 213:٘ / 34 :ؼ): جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس .// (ش.و)، وجٌ جُلٌٍ،  (436:٘ / 6

 .ّ 1972وجٌ جُؼِْ ، ذ٤ٍٝش ،  ، (16-14:  ٘ /1:ؼ ):  ، كَٛ ك٢ ئذحقس جُٔؼح٣ٌٝ ٝٓكِٜح ا٢داة اٌؾشػ١خ ٚإٌّؼ اٌّشػ١خ، جُك٘ر٢ِ
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 :  حةٚمشاٌُاألِضبي اٌزؾج١ٗ ٚ ل١بط ػٍٝ  اي:اٌذ١ًٌ األٚي 

إن التمثٌل نوع من التشبه بالؽٌر ، واستخدم القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة أسلوب  :وجه االستدالل 

. التشبٌه وهذا دلٌل على جواز التمثٌل 

استعمل القرآن الكرٌم التشبٌه فً آٌات كثٌرة ، وكذلك ضرب األمثال ، : التمثٌل فً القرآن : أوالً  

ِ }:   وجمع بٌنها مثل قوله ِة  هللَّ ٌَ ْن َخْش عاً مِّ َتَصدِّ َتُه َخاِشعاً مُّض ٌْ َذا  ْلقُْرآَن َعلَىٰذ َجَبٍل لََّرأَ ٰـذ لَْو أَنَزْلَنا َه

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ اِس لََعلَُّهْم  ، ومن األمثال المضروبة فً القرآن الكرٌم والتً 1{َوِتْلَك  ألَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّ

  :2تدل على إباحة التمثٌل

اِن َمَثبلً َضَرَب   :قوله  .1 ٌَ ْسَتِو ٌَ ُجبلً ِفٌِه ُشَرَكآُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجبلً َسلَماً لَِّرُجٍل َهْل  ُ َمَثبلً رَّ   . 3هللاَّ

ُ َضَرَب  :قوله  .2 ْنِفُق هللاَّ ٌُ ا ِرْزقاً َحَسناً َفُهَو  َزْقَناهُ ِمنَّ ٍء َوَمن رَّ ًْ ْقِدُر َعلَىٰذ َش ٌَ ْملُوكاً الَّ   َمَثبلً َعْبداً مَّ

ْسَتُوونَ  ٌَ ْقِدُر َعلَىٰذ َشْىٍء َوُهَو َكلٌّ ،   ِمْنُه ِسّراً َوَجْهراً َهْل  ٌَ ِن أََحُدُهَمآ أَْبَكُم الَ  ٌْ ُجلَ ُ َمَثبلً رَّ َوَضَرَب  هللَّ

ْسَتِقٌٍم  ٍط مُّض ؤُْمُر ِب ْلَعْدِل َوُهَو َعلَىٰذ ِصَرٰذ ٌَ ْسَتِوى ُهَو َوَمن  ٌَ ٍر َهْل  ٌْ ؤِْت ِبَخ ٌَ ههُّض الَ  ٌَُوجِّ َنَما  ٌْ  َعلَىٰذ َمْوالهُ أَ

4. 

ٍة }: قوله  .3 َبُة َحبَّ ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفً ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ ِ َكَمَثِل َحبَّ ْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفً َسِبٌِل  هللَّ ٌُ َثُل  لَِّذٌَن  مَّ

ُ َواِسٌع َعلٌِمٌ  َشآُء َو هللَّ ٌَ ٌَُضاِعُؾ لَِمن   ُ  .5{َو هللَّ

التشبٌه واألمثال وهما من لؽة - -رسول هللااستعمل : التمثٌل والتشبٌه فً السنة النبوٌة : ثانٌاً 

   ٌا:" العرب التً ال ٌمكن إنكارها ، ومن أبرز التشبٌهات ، تشبٌهه للنساء بالقوارٌر فً قوله 

 .7 "سوقاً بالقوارٌر، روٌدك !  6أنجشة

                                                 
1
 ( .21: ج٣٥س  ) : جُكٌٍْٗٞز  

2
ػٖ جُر٤حٕ  (306:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  .// . (118-115: ٘ ): ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

 ( .355:٘ : )جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ .// (11:٘ ): جُٔل٤ى 

3
 (.29: ج٣٥س  ) : ٌَّجٌٍْٞز  

4
 ( .75:ج٣٥س  ) : ٍـٕجٌٍْٞز  

5
 ( .261: ج٣٥س  ): ٌْٞز جُروٍز  

6
.   ْٞهي ذحُوٞج٣ٌٍ  ، ٣ٌٝىجً :   ٣ٔحَقٚ ٣ٝوٍٞ ُٚ --ًحٕ جُ٘ر٢ ،  --٠ُٞٓ ٌٍْٞ هللا :  أٔغؾخ  

ٍٖف جُى٣ٖ رقٔى ، وجٌ :  ، ضكو٤ن (16-15: ٘/ 3:ؼ )(51): ، ذٍهْ اٌضمبد،  (354) ، ٓكٔى جُرٓط٢ ، شاثٓ ؽجبْ : أظش رشعّزٗ)*( 

 .ّ 1975-ٛـ1395 ،1جُلٌٍ ، ٠
7
 ًطحخ ،ٚك٤ف ِْٓٓ  //.(2294:  ٘ /5:  ؼ ()5657): ، ذٍهْ  جخ جُٔؼح٣ٌٝ ٓ٘ىٝقس ػٖ جًٌُخٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ ج٧وخ ، خ 

ذحخ ٖٓ ٌنٙ ك٢ جٍُهٙ ئيج ،  جٌُرٍٟ ، جُٖٓ٘جُر٤ٜو٢  .// (67:٘ / 15:ؼ ) (2323):  ُِ٘ٓحء ، ذٍهْ - - ، ذحخ ٌقٔس جُ٘ر٢جُلٟحتَ

== :٘/ 2:ؼ ) (2701): ذٍهْ، اٌغٕٓ ،  (255) ، ػرىهللا ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ، شاٌذاسِٟ  .//(227:٘ / 10 :ؼ: )ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ضٌٍٓ

، ْٖ٘ جٌُرٍٟ ، جٍ جُ٘ٓحت٢ .//ٛـ1407 ، 1، ضكو٤ن كٞجَ رقٔى ٢ٍَُٓ ، نحُى جُٓرغ جُؼ٢ِٔ ، وجٌ جٌُطحخ جُـٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (382==

 ( .  134:٘ / 6 :ؼ ) (10359): ذٍهْ 



 133 

 لؤلمثال فقد ثبت أنه كان ٌستعٌن على توضٌح الفكرة للناس بضرب المثل   أما من باب ضربه 

وتجسٌد الموعظة أحٌاناً بالصوت أو بالصورة أو بهما معاً لٌكون لتثبٌت الفكرة ، ومثال ذلك قوله 

 : 

ٍّ جْطٜٔٞجٓػَ جُوحتْ " .1 ػ٠ِ قىٝو هللا ٝجُٞجهغ ك٤ٜح ًٔػَ هٞ
1

كأٚحخ ذؼْٟٜ رػ٬ٛح ،  ػ٠ِ ْل٤٘س 

كوحُٞج ُٞ رٗح ،  كٌحٕ ج٣ًُٖ ك٢ رْلِٜح ئيج جْطوٞج ٖٓ جُٔحء ٍٓٝج ػ٠ِ ٖٓ كٞهْٜ  ،ٝذؼْٟٜ رْلِٜح

ٖ كٞهَ٘ح  َٓ ػ٠ِ رنًٝج ٝئٕ ، كإ ٣طًٍْٞٛ ٝٓح رٌجوٝج ٌِٛٞج ؾ٤ٔؼحً ، نٍه٘ح ك٢ ٤ٛٗر٘ح نٍهحً ُْٝ ٗإي 

"ر٣ى٣ْٜ ٗؿٞج ٝٗؿٞج ؾ٤ٔؼحً 
2
. 

ٓػَ جُٔإٖٓ ج١ًُ ٣وٍر جُوٍإٓ ٓػَ ج٧ُضٍؾس" .2
3
ٝٓػَ جُٔإٖٓ ج١ًُ ٫ ، ٣ٌكٜح ٤٠د ٠ٝؼٜٔح ٤٠د ،  

، ٝٓػَ جُٔ٘حكن ج١ًُ ٣وٍر جُوٍإٓ ٓػَ ج٣ٍُكحٗس ، ٫ ٣ٌف ُٜح ٠ٝؼٜٔح قِٞ  ، جُوٍإٓ ٓػَ جُطٍٔز ٣وٍر

٤ُّ ُٜح ٣ٌف ٠ٝؼٜٔح ،  ٝٓػَ جُٔ٘حكن ج١ًُ ٫ ٣وٍر جُوٍإٓ ًٔػَ جُك٘ظِس  ،٣ٌكٜح ٤٠د ٠ٝؼٜٔح ٍٓ

ٍٓ"4. 

. 5"فٌه استحباب ضرب األمثال إلٌضاح المقاصد: "قال النووي 

التمثٌل دون ؼٌرها من الفاكهة التً تجمع طٌب  باألترجة قٌل الحكمة فً تخصٌص:"قال ابن حجر

وٌستخرج من حبها دهن له ، ٌتداوى بقشرها وهو مفرح الخاصٌة  الطعم والرٌح كالتفاحة ألنه

فناسب أن ٌمثل به القرآن الذي ال تقر به ، إن الجن ال تقرب البٌت الذي فٌه األترج : وقٌل ، منافع 

. 6"وؼبلؾ حبه أبٌض فٌناسب قلب المإمن، الشٌاطٌن 

قٌام المبلبكة فً عدة وقابع بتمثٌل  :-   اٌغالَ َػ١ٍٗ- اٌّالئىخ ل١بط ػٍٝ رّض١ً اي :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ 

، وكفى بذلك حجة ودلٌبلً ؛ إذ أنهم هم الكرام البررة واضح وتقمص لشخصٌات أخرى 

- -المعصومون وما فعلوه أمر ربهم ووحٌه ، وقد قصه هللا علٌنا فً القرآن ، وقصه علٌنا نبٌنا 

من تمثٌل ، ودلٌل على - علٌهم السبلم - فً السنة للعبرة والعظة ، وفً ذلك إقرار لما فعلوه 

، 7جواز ما فعلوه لنا ، ولو كان الفعل محرماً لما جاز أن ٌفعلوه ، وإال ارتكبوا منكراً أو حراماً 

: ومن األمثلة على ذلك

                                                 
1
 ( .187:٘  / 5:ؼ ): جذٖ قؿٍ ،  كطف جُرح١ٌ ٍٖـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ : ج٫هطٍجع : االعزٙبَ  

2
 .( 882:٘  / 2:ؼ ) (2361):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ جًٍُٗس ، ذحخ َٛ ٣وٍع ك٢ جُوٓٔس ٝج٫ْطٜحّ ك٤ٚ ،  ذٍهْ  

3
جُٔؼؿْ : ٖؿٍ ٣ؼِٞ ، ٗحػْ ج٧ؿٛحٕ ٝجٌُٞم ٝجُػٍٔ ، ٝغٍٔٙ ًح٤ُِٕٔٞ جٌُرحٌ، ٝٛٞ يٛر٢ جُِٕٞ ، ي٢ً جٍُجتكس ػ٤ٍٛٙ قحٓٝ : األرشط  

( .  4:٘ ): جُٞؾ٤ُ 

4
ٚك٤ف ِْٓٓ ، .// (1917 :٘ / 4:ؼ ) (4732): ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ كٟحتَ جُوٍإٓ ، ذحخ كَٟ جُوٍإٓ ػ٠ِ ْحتٍ ج٬ٌُّ ، ذٍهْ  

 ( . 69:٘ / 6:ؼ ) ( 797): ًطحخ ٬ٚز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح ، ذحخ ك٤ِٟس قحكع جُوٍإٓ ، ذٍهْ 

5
 ( .69:٘ / 6:ؼ  ): ٚك٤ف ِْٓٓ ػ٠ِ ٍٖـ ج١ُٝٞ٘  

6
 ( .931-930:٘ / 8:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 

7
 ( .38-34:٘ : )ػٖ جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ  (294:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  
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جلوس ا نحن مبٌن:  قال--عمر بن الخطابعن : حدٌث اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان : أوالً 

ال ٌرى ، شدٌد سواد الشعر ،  إذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب --عند رسول هللا

،  فؤسند ركبتٌه إلى ركبتٌه --وال نعرفه ، حتى جلس إلى رسول هللا، علٌه أثر السفر 

: " --  ، قال رسول هللا"أخبرنً عن اإلسبلم!  ٌا محمد":ووضع كفٌه على فخذٌه فقال

ج٬ْ٩ّ رٕ ضٜٗى رٕ ٫ ئُٚ ئ٫ هللا ٝرٕ ٓكٔىجً ٌٍْٞ هللا ٝضو٤ْ ج٬ُٛز ، ٝضإض٢ جًُُحز ، ٝضّٛٞ 

فعجبنا له ٌسؤله وٌصدقه ، :  ، قال"صدقت": قال، " ٌٟٓحٕ ، ٝضكؽ جُر٤ص ئٕ جْططؼص ئ٤ُٚ ْر٬٤ 

رٕ ضإٖٓ ذحهلل ٬ٓٝتٌطٚ ًٝطرٚ ٌِْٝٚ ، ٝج٤ُّٞ ج٥نٍ ، ٝضإٖٓ : "  ، قال"فؤخبرنً عن اإلٌمان": قال

رٕ ضؼرى هللا ًأٗي : "  قال،"فؤخبرنً عن اإلحسان":  ، قال"صدقت":  قال ، "ذحُوىٌ ن٤ٍٙ ٍٖٝٙ

ٓح جُٔٓثٍٞ ػٜ٘ح ذأػِْ : "  قال"فؤخبرنً عن الساعة ؟" : قال، " ضٍجٙ ، كإ ُْ ضٌٖ ضٍجٙ كاٗٚ ٣ٍجى

رٕ ضِى ج٧ٓس ٌذطٜح ، ٝرٕ ضٍٟ جُكلحز جُؼٍجز : " قال، " فؤخبرنً عن أمارتها :  قال، "ٖٓ جُٓحتَ

٣ح ػٍٔ ، َٛ : " فلبثت ثبلثاً ، ثم قال، ثم انطلق : قال، " جُؼحُس ٌػحء جُٗحء ٣ططحُٕٝٞ ك٢ جُر٤٘حٕ

"كاٗٚ ؾر٣ٍَ رضحًْ ٣ؼٌِْٔ و٣ٌْ٘:" هللا ورسوله أعلم ، قال: قلت" ضى١ٌ ٖٓ جُٓحتَ؟
1
 .

؛ دلٌل على وجود المشاهدٌن والمستمعٌن ، " جلوسا نحن م بٌن:"إن قول الراوي :وجه االستدالل 

؛ دلٌل على تؽٌٌر الهٌبة من صورة ملك إلى .."إذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب: "وقوله

كاٗٚ  -:"- رسول هللاصورة إنسان ، كما أن األسبلة واإلجابات كانت دلٌبلً على الحوار ، وقول

  .-2- ، تدل على أنها طرٌقة من طرق التدرٌس قام بها جبرٌل " ؾر٣ٍَ رضحًْ ٣ؼٌِْٔ و٣ٌْ٘

ُروْا  ْلِمْحَراَب   :فً قوله- - تمثٌل المالئكة لسٌدنا داود: ثانٌاً  * َوَهْل أََتاَك َنَبؤُ  ْلَخْصِم إِْذ َتَسوَّ

َنَنا ِب ْلَحق  ٌْ إِْذ َدَخلُوْا َعلَىٰذ َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقالُوْا الَ َتَخْؾ َخْصَماِن َبَؽىٰذ َبْعُضَنا َعلَىٰذ َبْعٍض َف ْحُكْم َب

إِنَّ َهَذآ أَِخً لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة َولًِ َنْعَجٌة َواِحَدةٌ َفَقاَل * َوالَ ُتْشِطْط َو ْهِدَنآ إِلَىٰذ َسَوآِء  لصَراِط 

ِنً ِفً  ْلِخَطاِب  َقاَل لََقْد َظلََمَك ِبُسَإاِل َنْعَجِتَك إِلَىٰذ ِنَعاِجِه َوإِنَّ َكِثٌراً مَن  ْلُخلََطآِء * أَْكِفْلِنٌَها َوَعزَّ

اهُ  َما َفَتنَّ ا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَنَّ الَِحاِت َوَقلٌٌِل مَّ ًۤو َبْعُضُهْم َعلَىٰذ َبْعٍض إاِلَّ  لَِّذٌَن آَمُنوْا َوَعِملُوْا  لصَّ ْبِؽ ٌَ لَ

ُه َوَخرَّ َراِكعاً َوأََناَب  َفَؽَفْرَنا لَُه َذلَِك َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لَُزْلَفىٰذ َوُحْسَن َمـآبٍ * َف ْسَتْؽَفَر َربَّ
3. 

                                                 
1

: ٘/1:ؼ  )(50):  ، ذٍهْ ػٖ ج٣٩ٔحٕ ٝج٬ْ٩ّ ٝج٩قٓحٕ ٝػِْ جُٓحػس- -جخ ْإجٍ ؾر٣ٍَ جُ٘ر٢خ ، ًطحخ ج٣٩ٔحٕ ،جُرهح١ٌ  ٚك٤ف 

==  جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى ( .//134: ٘ / 1: ؼ )(8):  ، ًطحخ ج٣٩ٔحٕ ، ذحخ ذ٤حٕ ج٣٩ٔحٕ ٝج٬ْ٩ّ ٝج٩قٓحٕ ، ذٍهْ ِْٓٓٚك٤ف .// (27

و ، ًطحخ جُٓ٘س ، ذحخ ك٢ جُوىٌ ، ذٍهْ  .// (369): ، ذٍهْ رقٔى==  ُٝ ِٕ ، .//(704:٘ ()4695: )ْٖ٘ رذ٢ وج ح َٔ ٣ ًِطَحخ ج٩ِْ  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

ََ َُِِّ٘ثر٢ِِّ  ٣ٍِ ِق ِؾْر ْٚ َٝ ح َؾحَء ك٢ِ  َٓ َّ ، ذٍهْ - -ذَحخ  ٬َ ْْ ج٩ِْ َٝ  َٕ ح َٔ ٣   .(588 :٘ () 2610): ج٩ِْ

2
 ( .38-37:٘ : )ػٖ جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ  (296:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
 ( .25- 21: ج٣٥حش ): ٌْٞز ٘  
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وقال   ،-1- إن ما وقع من المبلبكة هو تمثٌل وعظ هللا به نبٌنا داود : وجه االستدالل 

 .3"تمثٌبلً ، وكبلمهم تمثٌبلً ؛ ألن التمثٌل أبلػ من التوبٌخ- فً نفسه- كان تحاكمهم : "2الزمخشري

  لمرٌم فً صورة بشرهتمثٌل، و4فً صورة دحٌة الكلبً- - تمثٌل جبرٌل : ومن األمثلة األخرى 

اً : فً قوله تعالى  ٌّ َل لََها َبَشراً َسِو َهآ ُروَحَنا َفَتَمثَّ ٌْ ، وكذلك المبلبكة الذٌن جاءوا إلى  5 َفؤَْرَسْلَنآ إِلَ

، 7فً صورة شباب حسان الوجوه - -، وإلى سٌدنا لوط 6فً صورة بشر- -سٌدنا إبراهٌم

، فمن فوابد هذه القصة 8وتمثل أحد المبلبكة فً قصة األعمى واألقرع واألبرص بصورة كل منهم

المبلبكة تتصور أحٌاناً على هٌبة البشر ، وتتكلم ، وتمسح على المرٌض فٌبرأ بإذن :"القصة أن 

 ، وتمثٌل المبلبكة كان بشكل مباح ، وهو دلٌل على التشكل والتمثل باألشكال واألفعال 9"هللا 

 .10المباحة ، وال ٌعد ذلك تظاهراً وال نفاقاً وال تدجٌبلً 

-  :  ػ١ٍُٙ اٌغالَ-  ِٛالف األٔج١بء ل١بط ػٍٝاي: اٌذ١ًٌ اٌضبٌش 

 فً قوله 11عندما قام بتكسٌر األصنام ، وإسناده العمل إلى الصنم األكبر- -سٌدنا إبراهٌم : أوالً 

إبراهٌم  أَأَْنتَ  :تعالى  ٌٰذ َذا ِبآلَِهِتَنا  ٰـذ ٌِْنِطقُونَ *  َفَعْلَت َه َذا َفاْسؤَلُوُهْم إِن َكاُنوْا  ٰـذ   َقاَل َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َه

12. 

                                                 
1
 ( .38-37:٘ : )ػٖ جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ  (296:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
ٌقَ ، ". جُٔلَٟ"ٝ" جٌُٗحف"، ٚحقد  جُؼ٬ّٓس ، ًر٤ٍ جُٔؼطُُس ، رذٞ جُوحْْ ، ٓكٔٞو ذٖ ػٍٔ ذٖ ٓكٔى جُُٓه١ٍٗ : اٌضِخؾشٞ 

ُٝى ْ٘س ْرغ  ، ْٝٔغ ذرـىجو ٖٓ ٍٗٛ ذٖ جُرطٍ ٝؿ٤ٍٙ ، ٝقؽ ، ٝؾحٌٝ ، ٝضهٍؼ ذٚ رتٔس ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ذح٩ؾحَز رذٞ ٠حٍٛ جُِٓل٢ ٝؿ٤ٍٙ

، " ٌذ٤غ ج٧ذٍجٌ"، ٝ"جُلحتن ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع" ُٚ ، ْٝط٤ٖ ٝرٌذغ ٓثس ، ًٝحٕ ٌرْحً ك٢ جُر٬ؿس ٝجُؼٍذ٤س ٝجُٔؼح٢ٗ ٝجُر٤حٕ ، ُٝٚ ٗظْ ؾ٤ى 

. ٓحش ٤ُِس ػٍكس ْ٘س غٔحٕ ٝغ٬غ٤ٖ ٝنّٔ ٓثس ".. ٓٗطرٚ رْح٢ٓ جٍُٝجز"، ٝ" رْحِ جُر٬ؿس"ٝ

 . (156-151: ٘ / 20 :ؼ ): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء :  أظش رشعّزٗ  (*) 

3
/ 3:ؼ : ) ػٓ ؽمبئك اٌزٕض٠ً ٚػ١ْٛ األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزؤ٠ًٚاٌىؾبف ، ( 538) ، رذٞ جُوحْْ ؾحٌ هللا ٓكٔٞو ذٖ ػٍٔ ، شاٌضِخؾشٞ 

 .ّ 1977-ٛـ1397 ، 1، وجٌ جُٔؼٍكس ، ذ٤ٍٝش ، ٠( 369:٘ 

4
 ( .119:٘ / 4:ؼ ): جذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  

5
 (.17: ج٣٥س  ): ٌْٞز ٣ٍْٓ  

6
 ( .60-51: ج٣٥حش  ): ٌْٞز جُكؿٍ  

7
 (.77-61: ج٣٥حش  ): ٌْٞز جُكؿٍ  

8
 (.79:٘ / 18:ؼ ) (2964): ًطحخ جُُٛى ٝجٍُهحتن ، ذٍهْ ،  ٚك٤ف ِْٓٓ  

9
، ؾٔؼ٤س جُوٍإٓ ٝجُٓ٘س ، كِٓط٤ٖ ، ٌٓ٘ٗٞجش جُىػٞز جُِٓل٤س ، ًطحخ  (23:٘ ) : ِٓ ثذائغ اٌمقـ إٌجٛٞ، ٓكٔى ذٖ ؾ٤َٔ ، ص٠ٕٛ  

 ( .33)ٌهْ 

10
 ( .356-355:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

11
 (.15:٘ : )قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (300:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

12
 ( .63-62: ج٣٥طحٕ  ): ٌْٞز ج٧ٗر٤حء  
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أورد قوالً ؼٌر حقٌقً لٌمثل لهم دوراً ٌكشؾ عن حقٌقة -- إن سٌدنا إبراهٌم:وجه االستدالل 

ٌضرب لهم مثبلً محسوساً بواقع قدرة : أصنامهم وعجزها عن أن تنفع أو تضر أو تخبر ، أي 

 وفً تفسٌر ابن الجوزي ، 1أصنامهم المعدومة 

 

َذا   :فً قوله تعالى ٰـذ  .2المعارٌض ال تذم خصوصاً إذا احتٌج إلٌها،   َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َه

ِه أََخاهُ َقاَل إِنِّىۤو أََناْ  :فً قولهمع إخوته - -سٌدنا ٌوسؾ : ثانٌاً  ٌْ ٌُوُسَؾ آَوىۤو إِلَ ا َدَخلُوْا َعلَىٰذ  َولَمَّ

ْعَملُوَن  ٌَ َن * أَُخوَك َفبلَ َتْبَتِبْس ِبَما َكاُنوْا  َة ِفى َرْحِل أَِخٌِه ُثمَّ أَذَّ ٌَ َقا ا َجهََّزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل  لسِّ َفلَمَّ

ُكْم لََساِرقُوَن  ُتَها  ْلِعٌُر إِنَّ ٌَّ ٌن أَ  .3 ُمَإذِّ

وضع السقاٌة فً رحل أخٌه فً قصة تمثٌلٌة فعلٌة ، ولم - -إن سٌدنا ٌوسؾ  :وجه االستدالل 

. ٌكن إخوته سارقٌن ، وال حتى من وجدت السقاٌة فً رحله 

 - : -محاكاة سٌدنا محمد: ثالثاً 

 ، 4 ؼنابم حنٌن بالجعرانة--لما قسم رسول هللا " : قال--عن ابن مسعود : فً ؼزوة حنٌن  .1

و هللا ذؼػٚ هللا ئ٠ُ هّٞ ، كًٌذٞٙ ٖٝؿٞٙ ، جٕ ػرىجً ٖٓ ػدإ:" --ازدحموا علٌه ، فقال رسول هللا 

 قال عبد هللا بن ،"جُِْٜ جؿلٍ ُو٢ٓٞ؛ كاْٜٗ ٫ ٣ؼِٕٔٞ :" كٌحٕ ٣ٔٓف جُىّ ػٖ ؾرٜطٚ، ٣ٝوٍٞ

  .5"ٌحكً الرجل ٌمسح عن جبهته--فكؤنً أنظر إلى رسول هللا:"مسعود

لفعل نبً من األنبٌاء دلٌل واضح على جواز الحكاٌة، وما - - إن حكاٌة النبً:وجه االستدالل 

6التمثٌل إال حكاٌة وأحداث
 . 

، أُحد   ، عشاء ، ونحن ننظر إلى فً حرة المدٌنة--كنت أمشً مع النبً: قال - -وعن أبً ذر  .2

 ىرُقى يج رٕرقد ٓح : "قال ،  !"ٌا رسول هللا! لبٌك : "قلت،  !"٣ح رذح يٌ-: "- رسول هللالًفقال 

                                                 
1
 (.300:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
رقٔى ّٖٔ : ، ضه٣ٍؽ  (5/266 : )صاد اٌّغ١ش فٟ ػٍُ اٌزفغ١ش،  (597) ، رذٞ جُلٍؼ ؾٔحٍ جُى٣ٖ ػرى جٍُقٖٔ ، شاثٓ اٌغٛصٞ: جٗظٍ  

: ج٥وجخ جٍُٗػ٤س ٝجُٔ٘ف جٍُٔػ٤س ، كَٛ ك٢ ئذحقس جُٔؼح٣ٌٝ ٝٓكِٜح .// ّ 1994-ٛـ1414 ، 1جُى٣ٖ ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠

  .(16-14:٘ / 1 :ؼ )

3
 ( .70-69: ج٣٥طحٕ  ): ٌْٞز ٣ْٞق  

4
٢ٛٝ ٓحء ذ٤ٖ ، جُٔكىغٕٞ ٣هطثٕٞ ك٢ ضٗى٣ى جُؿؼٍجٗس ٝضهل٤ق جُكى٣ر٤س : ٝهى ُق٢ٌ ػٖ جُٗحكؼ٢ رٗٚ هحٍ ، ذٌٍٓ رُٝٚ ئؾٔحػحً : ٌغؼشأخ ا 

. ٙ ج رقٍّ ذؼٍٔشٙ ٖٝٓ ، ز ق٤ٍٖ٘ٝٓؾؼٚ ٖٓ ؿُرغ٘حء ُٔح هْٓ ؿ٘حتْ ٛٞجَٕ  جُطحتق ٌٝٓس ٢ٛٝ ئ٠ُ ٌٓس رهٍخ ُُٜٗح جُ٘ر٢ 

ٓٛطل٠ جُٓوح ، ػحُْ جٌُطد ، ذ٤ٍٝش ، : ، ضكو٤ن ( 384: ٘ / 1:ؼ ):  ِؼغُ ِب اعزؼغُ،  (487) ، ػرىهللا ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ، شاٌجىشٞ

( . 142:٘ / 2:ؼ ): جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ // .ٛ 1403 ، ٠3

5
       .( 1282:٘ / 3:ؼ ) (3290): ، ذٍهْ ذحخ رّ قٓرص رٕ رٚكحخ جٌُٜق ٝجٍُه٤ْ  ، ًطحخ  ج٧ٗر٤حء، ٚك٤ف جُرهح١ٌ  

6
 ( .302:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  :جٗظٍ  
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ك٢ ػرحو هللا ذٚ ئ٫ رٕ رهٍٞ ،  رٌٚىٙ ُى٣ٖ و٣٘حٌجً ئ٫ ، غحُػس ػ٘ى١ ٓ٘ٚ و٣٘حٌ  ، ر٠ٓٓ يٛدػ٘ى١ 

("ػٖ ٖٔحُٚ)ًٌٝٛج ،  (ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ)ًٌٝٛج ، (قػح ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ)ًٌٛج
1
 . 

عن ٌمٌنه وعن ، وهكذا،  هكذا :لم ٌكن فً ٌده شًء وهو ٌقول - - إن النبً:وجه االستدالل 

، وٌحاكً من فً ٌده شًء وٌعطً ؛ ولكنه تمثٌل لحركة الموزع فعبلً ، إنه تشبه بمن فً شماله 

.  2ٌده مال ٌوزعه رؼم أن المتشبه ال مال له وقتبذ ، فدل ذلك على جواز التمثٌل والمحاكاة

 : -  -اٌقؾبثخ ِٛالفل١بط ػٍٝ اي: اٌذ١ًٌ اٌشاثغ 

ٖٓ ٢ُ ذحذٖ -:"-قال رسول هللا ، ؾبنساء المسلمٌن حتى آذاهم شّبب كعب: محمد بن مسلمة : أوالً 

"؟ج٧ٍٖف
فً أن ٌقول كبلماً  لٌس - -رسول هللا، واستؤذن من قتله محمد بن مسلمة استعد لؾ 3

 وكان أخا -أبو نابلةذهب إلٌه  ثم ، "  قولوا ما بدا لكم فؤنتم فً حل من ذلك: "، فؤذن له وقال  فٌه

بن األشرؾ إنً قد جبتك لحاجة أرٌد ذكرها لك  ا وٌحك ٌا:"قالؾ- كعب بن األشرؾ من الرضاعة

عادتنا به العرب ، كان قدوم هذا الرجل علٌنا ببلء من الببلء : "قال،  "أفعل: "قال ، "فاكتم عنً ، 

وأصبحنا قد ، وجهدت األنفس ، عت عنا السبل حتى ضاع العٌالطوق، ورمتنا عن قوس واحدة 

له، وخرج معه  ، وحادثه حتى اطمؤن ه أصحاباً على مثل رأيهقال إن مع، و"جهدنا وجهد عٌالنا 

، فاجتمع فً قتله محمد بن مسلمة ،  - -رسول هللافً اللٌل إلى شعب العجوز ، وكان ذلك بعلم 

والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جبر ، حٌث أخذ أبو نابلة برأسه ، وعباد بن بشر، أبو نابلة و

.  4فضربوه جمٌعاً ، فاختلفت علٌه أسٌافهم

ٌّن أن قتل محمد بن مسلمة  إن :وجه االستدالل  -رسول هللا ٌتطلب القول فً كعب بن األشرؾ ب

 - رسول هللاواإلسبلم ، فؤحل ذلك لهم وأقره ، وهذا ٌعنً أن- - سمح له أن ٌقوم بالدور الذي

ٌراه مناسباً ولو كان لؽٌر مسلم ، وهذا الدور ٌقتضً أن ٌقول وٌفعل ما ال ٌعتقد ، واألوضح من 

 ، وتمثل أنه ناصح له ، وهذا عٌن كعب بن األشرؾذلك قٌام أبو نابلة بدور الصدٌق المحبب ل

. 5التمثٌل بل ؼاٌته

                                                 
1
 ( .64:٘ / 7:ؼ ) (94): ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جًُُحز ، ذحخ جُطٍؿ٤د ك٢ جُٛىهس ، ذٍهْ  

2
 (.63:٘ : )جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ :  ٗو٬ً ػٖ  (303:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
ٖٓ :" ذِلع   (127:٘ / 12:ؼ ) (1801): ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ، ذحخ هطَ ًؼد ذٖ ج٧ٍٖف ٠حؿٞش ج٤ُٜٞو ، ذٍهْ  

 ( .1113:٘ / 2:ؼ ) ( 6532): ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، ذٍهْ "ٌُؼد ذٖ ج٧ٍٖف؟

4
 وجٌ ٠ٚ ػرى جٍُؤٝف ْؼى ،:  ضكو٤ن ،( 13- 8: ٘ / 3:ؼ : ) اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، (ٛـ218)ش رذٞ ٓكٔى ػرى جُِٔي جُر١ٍٛ ،  ، اثٓ ٘ؾبَ 

   .(ش.و)ئق٤حء جٌُطد جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز ، 
5
جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  .// (6:٘ : )ػٖ كٖ جُطٔػ٤َ ُِه٤ح٠  (305:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  

 ( .354:٘ ): ٝجُلٕ٘ٞ 
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ٌا رسول هللا : " فقال - - نعٌم بن مسعود أتى رسول هللاومفاد القصة أن : نعٌم بن مسعود : ثانٌاً 

ئٗٔح رٗص "-:-فقال رسول هللا،  "فمرنً بما شبت، لم ٌعلموا بإسبلمً  سلمت وإن قومًأإنً قد ، 

"كإ جُكٍخ نىػس، كهًٍ ػ٘ح ئٕ جْططؼص ، ك٤٘ح ٌؾَ ٝجقى 
1
وقام بدور فخرج نعٌم بن مسعود ،  

الصدٌق الناصح والموالً للقبابل التً تحزبت ضد المسلمٌن ، وتمثله االبن البار ، والولً 

المخلص لبنً قرٌظة ، وتصوره وقٌامه بدور الناصح األمٌن لقرٌش وؼطفان ، والمحرض القوي 

، وبعث هللا علٌهم الرٌح به عن المسلمٌن ، ودارت الفتنة بٌنهم ، خذل هللا لمقاتلة المسلمٌن  ، حتى 

. وتفرقت جٌوشهم 

ى قرٌش لٌستطلع أخبارهم حذٌفة بن الٌمان فبعثه إل- -دعا رسول هللا : حذٌفة بن الٌمان : ثالثاً 

فذهبت فدخلت فً القوم والرٌح وجنود هللا :"قال ، نظر ماذا ٌصنعون ي ؾفً ؼزوة األحزاب ،لٌبلً 

، ٌا معشر قرٌش : فقال ،  فقام أبو سفٌان  ،ال تقر لهم قدراً وال ناراً وال بناءً ، تفعل بهم ما تفعل 

قال ؟ نت أمن : لى جنبً فقلت إفؤخذت بٌد الرجل الذي كان : قال حذٌفة ؟ لٌنظر امرإ من جلٌسه 

.  2فبلن بن فبلن: 

بدور الصدٌق الناصح لقرٌش وؼطفان وبنً قرٌظة ، نعٌم بن مسعود  ٌدل قٌام :وجه االستدالل 

والمحرض القوي لمقاتلة المسلمٌن  ، على جواز تمثٌل دور الكافر من أجل نصرة اإلسبلم بشرط 

. عدم االعتقاد بالكفر

    وٌدل فعل حذٌفة الذي أخذ فٌه ٌد جلٌسه ، أي صاحبه ، على جواز القٌام بدور الؽٌر ، فجلٌسه 

. لم ٌكن صاحبه ألنه على ؼٌر دٌنه 

   ولكن المهم فً مثل تلك الحوادث أن ال ٌعتقد الممثل أو الفاعل بما ٌتلفظ به من الكفر أو الفحش 

   .3، وأن ٌستعمل المعارٌض ما أمكن فً حدٌثه وسلوكه

فؤرسل إلى ،  "إنً مجهود: "فقال - -جاء رجل إلى رسول هللا: قال - - عن أبً هرٌرة :رابعاً 

فقالت مثل ، ثم أرسل إلى أخرى ، " ما عندي إال ماء ! والذي بعثك بالحق : "بعض نسابه فقالت 

ٖٓ ": فقال ، " ما عندي إال ماء ! والذي بعثك بالحق ، ال :"حتى قلن كلهن مثل ذلك ، ذلك 

فانطلق به !" ٌا رسول هللا ، أنا :"فقام رجل من األنصار فقال ،  "ٌقٔٚ هللا، ج٤ُِِس ، ٤ٟ٣ق ًٛج 

                                                 
1

: ، ذٍهْ ذحخ جُكٍخ نىػس  ، جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ: ك٢ رًػٍ ٖٓ ٓٞهغ  رنٍؾٚ ج٤ُٗهحٕ  :جُكٍخ نىػس ُلع 

(. 38: ٘ /12:ؼ )(1739): ، ذٍهْ ذحخ ؾٞجَ جُهىجع ك٢ جُكٍخ ًطحخ جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ،  ٚك٤ف ِْٓٓ ،.// (1102: ٘ / 3:ؼ )(2864)

، ئ٢ٗ رِْٔص ُْٝ رُػِْ ه٢ٓٞ ذا٢ٓ٬ْ ، ٣ح ٗر٢ هللا : ئٕ ٗؼ٤ْ ذٖ ٓٓؼٞو هحٍ :  هحُص -٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح-ْررٚ ػٖ ػحتٗس رٓح جُِلع ذأًِٔٚ ف

  ".فئّٔب اٌؾشة خذػخ؛ فخبدع إْ ؽئذ ، إّٔب أٔذ ف١ٕب وشعً ٚاؽذ " :كوحٍ، ٢ٍُٗٓ ذٔح ٖثص 

 ( .28:٘ / 2: ؼ )(961):  ٝجُطؼ٣ٍق ، ذٍهْ  ، جُر٤حٕجُك٢٘٤ٓ

2
 ( .141-138:٘  / 3:ؼ ): ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس جذٖ ٛٗحّ ،  

3
  (.354:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ  
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، فعللٌهم بشًء :"قال ، "إال قوت صبٌانً، ال :" قالت"؟هل عندك شًء:"فقال المرأته ، إلى رحله 

فإذا أهوى لٌؤكل فقومً إلى السراج حتى ، فإذا دخل ضٌفنا فؤطفا السراج وأرٌه أنا نؤكل 

هى ػؿد هللا  ٖٓ " : فقال ،  --فلما أصبح ؼدا على النبً، فقعدوا وأكل الضٌؾ : قال ، "ُتطفبٌه

"٤٘ٚؼٌٔح ذ٤ٟلٌٔح ج٤ُِِس
1
.  

 إن إظهارهما لضٌفهما أنهما ٌؤكبلن وما هما كذلك ؛ إنما كانا ٌحتاالن وٌتظاهران :وجه االستدالل 

من أجل إكرامه، وٌعد هذا تمثٌبلً ، وهو لٌس حراماً قطعاً ؛ الطبلع هللا واطبلع رسوله وإقرارهما 

 .2صنٌعهما

٣طِغ ج٥ٕ ػ٤ٌِْ ٌؾَ ":  فقال --كنا جلوساً مع رسول هللا : "قال --عن أنس بن مالك : خامساً 

فطلع رجل من األنصار تنظؾ لحٌته من وضوبه قد علق نعلٌه بٌده الشمال فلما ،  "ٖٓ رَٛ جُؿ٘س

، فلما كان الٌوم الثالث ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة األولى ،  مثل ذلك --قال النبً، كان الؽد 

تبعه - -فلما قام النبً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله األول ،  مثل مقالته أٌضاً --قال النبً

فإن رأٌت أن تإوٌنً ،  أبً فؤقسمت أنً ال أدخل علٌه ثبلثاً 3إنً الحٌت: "عبد هللا بن عمرو فقال 

 . "نعم:"قال ، "إلٌك حتى تمضً فعلت

ؼٌر أنه إذا ، فكان عبد هللا ٌحدث أنه بات معه تلك الثبلث اللٌالً فلم ٌره ٌقوم من اللٌل شٌباً   

، سمعه ٌقول إال خٌراً يلم و،   وكبر حتى ٌقوم لصبلة الفجر--تعار تقلب على فراشه ذكر هللا

ؼٌر أنً ، ما هو إال ما رأٌت :" ه هذه المنزلة فقال الذي بلػ بسؤله عن فلما مضت الثبلث اللٌالً 

فقال عبد ،   "وال أحسد أحداً على خٌر أعطاه هللا إٌاه، ال أجد فً نفسً ألحد من المسلمٌن ؼشاً 

 .4" وهً التً ال نطٌق،هذه التً بلؽت بك :"هللا 

، ولكن فً  ثة أٌامدخل علٌه ثبلي ن لهأقسم أنإن ابن عمر ادعى أنه نازع أباه ، و :وجه االستدالل  

الواقع أنه لم ٌكن هناك نزاع ، حتى ٌتسنى له معرفة العمل الذي أوصل هذا الصحابً لمنزلة 

 .دخول الجنة 

من بالقصة االستدالل على التمثٌل تم  :اٌم١بط ػٍٝ ٚعٛد اٌمقـ ٚاٌمقبؿ : اٌذ١ًٌ اٌخبِظ 

 : ه وجو

                                                 
1
ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ .// (1854:٘ / 4: ؼ ) (4607): ، ذحخ ٣ٝإغٍٕٝ ػ٠ِ رٗلْٜٓ ، ذٍهْ ، ًطحخ جُطل٤ٍٓ  ٚك٤ف جُرهح١ٌ: جٗظٍ  

 ( .11:٘ / 14:ؼ ) (2054): ج٧ٍٖذس ، ذحخ ئًٍجّ ج٤ُٟق ٝكَٟ ئ٣ػحٌٙ ، ذٍهْ 

2
 (.25:٘ : )قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (304:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

 ( .554:٘ ): جُٔؼؿْ جُٞؾ٤ُ : ٗحَػٚ ٝنحٚٔٚ  : الؽبٖ 3

4
 ( .166:٘ / 3:ؼ ) (12720: )، ذٍهْ  جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى  

 . (79-78:٘ / 8:ؼ ): ذحخ ك٢ ذح٩ؾٔحع جُٛىٌ ٖٓ جُـٕ ٝجُكٓى : ، ٓؿٔغ جُُٝجتى "ٌٝؾحٍ رقٔى ٌؾحٍ جُٛك٤ف : " هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ 
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 لََقْد  :إن التمثٌل من باب إٌراد القصص  وقد ذكرت فً القرآن للعظة والعبرة ، قال تعالى : أوالً 

كاَن ِفـً َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ ألُولـى األْلبـاب 
ُرونَ ؾَ : ، وقال 1 َتَفكَّ ٌَ اْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم 

2 ،

ما دام القصد منها ،  هموتعلٌم واتعاظهم وأخذ العبرة هموإرشادوأبٌحت القصة لتوجٌه الناس 

 ، فإن كانت القصة كذلك جاز إٌرادها ممثلة؛ ألنها أوقع فً واجتناب الرذابل الدعوة إلى الفضابل

منكر التمثٌل على ل ٌشتمأال عند تمثٌلها ولكن ٌشترط ؛  نفس المشاهد إذا اقترنت الصورة بالكبلم

، ألن  على ذلك كان مشاركاً لهم فً اإلثم الكاتب، فإن أقرهم ه ونحوتبرج  من اختبلط محرم أو

 3تمثٌل قصته مع علمه بما تإدي إلٌه من اإلثم، نوع من التعاون على اإلثم والعدوان موافقته على

4 َتَعاَوُنوا َعلَى اأْلِْثِم َواْلُعْدَوانِ  َوال :وقد قال تعالى ،
.   

حٌث كانوا ٌتخذون من المساجد مجالس : القٌاس على ما فعل القصاص فً الماضً: ثانٌاً 

للقصص ٌتحلق من حولهم من العوام إصؽاًء لحكاٌات وسٌر األولٌن ، وال ٌخلو ذلك القصص من 

 .     5وجوه التمثٌل فً الحركات والتصرفات والمحاكاة فً التعبٌرات

بعض األدباء فً تؤلٌؾ ؼرٌب درج علٌه ما كتبه و إن :اٌم١بط ػٍٝ اٌّمبِبد : اٌذ١ًٌ اٌغبدط 

ابن المقفع ما ذكره الحرٌري ، و  مثل مقاماتاللؽة من مقامات على لسان شخصٌات وهمٌة متخٌلة

ٌُنكرعلى ألسنة الحٌواناتفً كلٌلة ودمنة   .6، ٌعد كل ذلك ضرب من التمثٌل لم 

، أو التٌمم قٌام المعلم بالوضوء وهو ال ٌحتاجه  :اٌم١بط ػٍٝ ثؼل فٛس اٌزؼ١ٍُ : اٌذ١ًٌ اٌغبثغ  

جاء زٌد ، : ، مثل لتعلٌم الطبلب بدون توفر شروط التٌمم ، أو ضرب األمثلة من قبل المعلم 

وكذلك المناظرات العلمٌة بٌن العلماء وٌستعمل فٌها أن ٌكون أحٌاناً البعض ولٌس هناك زٌد  ، 

 .7خصماً 

خ١بي اٌظً اٌم١بط ػٍٝ : اٌذ١ًٌ اٌضبِٓ 
8

انعكاس الظل من : لتفسٌر العلمً لهذا الفن هو إن ا: 

خبلل إسقاط الضوء الخلفً على جسم ٌبدو ظله على مكان ما ، فٌسقط على هذا المكان صورة 

  : 2"خٌال الظل" وقد قٌل فً ،1الشًء ، وتتحرك بحركته المقصودة

                                                 
1
 ( .111: ج٣٥س ): ٌْٞز ٣ْٞق  

2
 ( .176: ج٣٥س ) : ٌْٞز ج٧ػٍجف 

3
   (.//8: ٘: )جُطٔػ٤َ ُِه٤ح٠ : ٗو٬ً ػٖ  (307:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

www.islamweb.net  : ٟٞ1420ٚلٍ 16ضح٣ٌم  خ2893: ٌهْ خ، جُلطٟٞ  ، 1425ٝٚلٍ  14: ضح٣ٌم  خ46733: ٌهْ جُلط : ًٍُٓ

 . جُلو٤ٚ ػرىهللا. و : جُلطٟٞ ذاٍٖجف

4
 ( .2: ج٣٥س ) : جُٔحتىزٌْٞز  

5
 (.8:٘ : )قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (309:٘ ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

6
 (.1092-1091:٘ / 3:ؼ: )كطحٟٝ ٤ٌٖى ٌٞح : ٗو٬ً ػٖ  (310:٘ ): ٍٓؾغ جُٓحذن جٍ: جٗظٍ  

7
 (.357-356:٘ ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ : جٗظٍ  

8
 .رؼش٠ف اٌزّض١ً ، ٚٔؾؤح اٌزّض١ً : أظش ِجؾضٟ  
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 ز ٌجمــٌز       ُٖٔ ٛٞ ك٢ ػِْ جُكوـ٤ـنـــػـد ٌر٣ص نـ٤حٍ جُظـَ رًـرٍ

  ؾ٤ٔـؼـحً ٝجُٔكـٍى ذحه٢ـ٠ٌ ٝض٘و٢ٟ        ٝضلـٖـٖهـٞ٘ ٝرٖرحـ ضْ

 

 

 

 ثانًالمبحث ال

 لتمثٌلالعلماء فً مسؤلة ادلة مناقشة أل

 أدنح انًحشييٍ نهرًثيميُاقشح : انًطهة األٔل 

 :  تم الرد على اعتبار أن التمثٌل بدعة من الجوانب اآلتٌة : اٌزّض١ً ثذػخ : اٌذ١ًٌ األٚي  ػٍٝاٌشد 

 الوسابل  أفضلأن عبادة ، وال شك-  -ال شك أن الدعوة إلى هللا: الوسابل بحسب المقاصد : أوالً 

 فبل ،اإلنسان من أن تكون موعظته بهذه الوسٌلة  ، فإذا تمكن--وسنة رسولهالكرٌم كتاب هللا 

تشتمل  فبل بؤس بهذا ، ولكن بشرط أن الأخرى ، وسابل استخدم شك أن هذا خٌر وسٌلة ، وإذا 

التمثٌلٌات، أو تمثٌل  فً- مثبلً –هذه الوسابل على شًء محرم كالكذب أو تمثٌل دور الكافر

 إذا أخذ بشًٍء من هذهؾ... ما أشبه ذلك الصحابة ، أو أبمة المسلمٌن من بعد  أو--الصحابة

أما اإلكثار منها وجعلها هً   ، فً ذلكبؤس  فبل،ولم ٌشتمل هذا على شًٍء محرم  الوسابل

، بحٌث ال ٌتؤثر - -هللا وسنة رسول هللا  الوسٌلة للدعوة إلى هللا ، واإلعراض عن الدعوة بكتاب

  محرم ؛ ألن توجٌه الناس إلى ؼٌر الكتاب والسنة فٌما ٌتعلقهذاؾ : المدعو إال بهذه الوسابل

م بالدعوة إلى هللا أمر منكر، لكن فعل ذلك أحٌاناً ال بؤس فٌه إذا لم ٌشتمل . 3 على شًٍء محرَّ

إن التمثٌل لٌس من أمور العبادة المحضة كالصوم والصبلة التً ٌحصل باإلحداث فٌها : ثانٌاً 

ابتداع فً الدٌن ، وإنما هو من وسابل الدعوة والتوجٌه والتؤثٌر التً لم ٌتوقؾ جواز فعلها على 

. 4وجود النص ، مثله مثل ؼٌره من الوسابل المحدثة ، كالندوات والمإتمرات

إن أصل التمثٌل ومعناه وما ٌدل على إباحته وارد فً نصوص الشرع ، ومن ذلك ضرب : ثالثاً 

 ، ولكن 5األمثال ، وقص القصص، والمحاكاة المنقولة عن بعض المبلبكة واألنبٌاء والصالحٌن

. ضرب األمثال تعتبر قولٌة فً حٌن التمثٌلٌات فعلٌة 

                                                                                                                                               
1
: رذٞ جُٓؼى، جُطلَ ٝػحُٔٚ جٍُٔٓق٢  .// (8:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ  .// (8:٘  ):  قٔحوز ، ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ: جٗظٍ  

 www.alkalemat.com // .(311:٘ ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س .//( 139 :٘ )

2
 ( .56:٘ : )قٔحوز ، ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ  .//  ( 176:  ٘  / 6 : ؼ):  ، جُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز  ج٧ضحذ٢ٌ

3
 (. 296، 295، 293 ، 292 / 4: ؼ ): -ٌقٔٚ هللا-٤ُٗم جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ  ٍ"كطحٟٝ ئ٤ٓ٬َّْثس " :.saaid.net/Doat/ehsan www :  جٗظٍ 

4
 ( .206:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ : ٗو٬ً ػٖ  (323:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

5
 ( .323:٘  ) : ٍٓؾغ جُٓحذنجٍ: جٗظٍ  

http://saaid.net/Doat/ehsan/110.htm
http://saaid.net/Doat/ehsan/110.htm
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لٌس كل ما فعله أو ابتدأ فعله الكفار كان  :اٌزّض١ً ف١ٗ رؾجٗ ثبٌىفبس : اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ  ػٍٝاٌشد 

تشبهاً بهم ، والضابط فً هذا اختصاصهم به ، ولٌس التمثٌل مما اختصوا به ، إنما التمثٌل ُعرؾ 

. 1فً بداٌة التارٌخ العربً واإلسبلمً بوسابل مختلفة ، واالختبلؾ حصل فً تطور الوسابل

 : تم الرد علٌه من الوجوه اآلتٌة  : اٌىزة اٌزّض١ً ِجٕٟ ػٍٝ : اٌذ١ًٌ اٌضبٌش  ػٍٝاٌشد 
ال ٌدخل تؤلٌؾ القصص الخٌالٌة ، و2تمثٌل القصص ضمن حدود الشرع واألدب جابز إن :أوالً 

ألن السامع ٌعرؾ جٌداً أن المقصود لٌس هو إخبار القارئ بوقابع حدثت "فً الكذب المحظور ؛ 

ٌُحكى على ألسنة الطٌور والحٌوانات ، فهو من باب التصوٌر  بالفعل ، إنما هو أشبه بالكبلم الذي 

الفنً واستنطاق األشخاص بما ٌمكن أن ٌنطقوا به فً هذا الموقؾ، كما حكى القرآن عما تكلمت 

 ، فمن المإكد أنهما لم ٌتحدثا بهذا الكبلم العربً --أو نطق به الهدهد أمام سلٌمان" النملة"به 

 . 3"المبٌن ، إنما ترجم القرآن عما ٌمكن أن ٌكون قولهما فً هذا الوقت ، وذلك الموقؾ 

إن الكذب هو اإلخبار عن الشًء بخبلؾ ما هو علٌه ، أما التمثٌل فهو حكاٌة ولٌس إخباراً : ثانٌاً 

،والحكاٌة تجوز ، وإذا كان بعض أهل العلم منع التمثٌل مطلقاً ألنه من الكذب ، وأن الممثل ٌقوم 

بدور فبلن وهو لٌس فبلناً ، لكن هذا لٌس بكذب ؛ ألن هذا الممثل ال ٌقول أنا عٌن فبلن ، ولكن 

أنا أقوم بعمل ٌشبه عمله ، وٌخرج التمثٌل عن كونه كذباً معرفة المشاهدٌن بذلك ، والكذب : ٌقول 

  . 4أنا فبلن ولٌس هو فبلناً : من أنت؟ فٌقول : مثل أن ٌقرع علٌك الباب فتقول 

: وتم االعتراض على هذا الرد بما ٌؤتً 

 لٌس بالضرورة أن كل السامعٌن ٌعرفون عمل الممثل ، فربما وجد جاهل أو صؽٌر أو  .1

ثلة ؛ فهذا  بدوي أو ؼافل ال ٌعرؾ ، كون المشاهد ٌعلم عن عمل الممثل وأنه ؼٌر الشخصٌة الممَّ

ال ٌؽٌر حقٌقته وحكمه الشرعً ، إذ الممثل ٌخرج على أنه فبلن ، ولٌس هو ، كما لو قرع علٌك 

  .5أنا فبلن ، ولٌس هو فبلناً : من أنت؟ فقال : شخص الباب ، وأنت تعرؾ من هو ، فقلت 

                                                 
1
 ( .323:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن : جٗظٍ  

2
 . جُلو٤ٚ ػرىهللا.و:  ًٍُٓ جُلطٟٞ : جُٔلطـــ1420،٢ ،ٚلٍ 16:ضح٣ٌم خ ،2893:   ٌهْ جُلطٟٞ :www.islamweb.net: جٗظٍ 

3
فمٗ ٣ْٞق ، . ، واٌمشمبٚٞ// .ّ 1996- 1416ٛ ، 1، ٌٓطرس ٝٛرس ، ٠(29-28:٘  ) : اإلعالَ ٚاٌف٣ْٓٞق ، . ، واٌمشمبٚٞ  :جٗظٍ  

٣ْٞق، . ، و اٌمشمبٚٞ//.ّ 2001-ٛـ1422 ، 1، ٌٓطرس ٝٛرس ، جُوحٍٛز ، ٠(22:٘ ):  اٌغٕبء ٚاٌّٛع١مٝ فٟ مٛء اٌمشآْ ٚاٌغٕخ

 .1993ّ- 1414ٛ ، 1، ٌٓطرس ٝٛرس ، ٠ (252: ٘ ): ِالِؼ اٌّغزّغ اٌّغٍُ اٌزٞ ٕٔؾذٖ

4
 - : ٌقٔٚ هللا–جُر٤حٕ جُٔل٤ى ، كطٟٞ جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ : ٗو٬ً ػٖ  (323:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

( ٘: 11-13.) 

5
 (.317:٘ : ) جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س .// (51:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ :  جٗظٍ  

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 إن األحادٌث الدالة على تحرٌم الكذب عامة ، فبل تخصص إال بما خصصه الشرع ، ولم  .2

ٌؤت دلٌل صحٌح صرٌح فً تخصٌص التمثٌل ، فبل عبرة بالتخمٌن وال وجه للتخصٌص ، ولو 

 1فتح باب الكذب الذي ال مضرة فٌه ، المتطاه أناس كثٌرون ، وحصل به من المفاسد ما ال ٌخفى

 . 

التمثٌل لٌس من الكذب المحرم المنهً عنه ؛ بل هو من الكذب المرخص المستثنى فً قوله : ثالثاً 

 : " ًًّجخ  ج١ًُ ٣ِٛف ذ٤ٖ جُ٘حِ ٣ٝوٍٞ ن٤ٍجً ٠ٔ٘٣ٝ ن٤ٍج "٤ُّ جٌُ
2
والتمثٌل إصبلح والممثل ، 

. 3مصلح بٌن الناس ؛ إذ هو فً حقٌقته عبلج لكثٌر من مشاكل الناس وأمراضهم

إن التمثٌل لٌس إصبلحاً ، والواقع ٌشهد بذلك ، خبلفاً لهذا : وتم االعتراض على هذا الرد بما ٌؤتً

ٌدل على وجود " بٌن الناس:" ، كما أن لفظ الحدٌث ال ٌساعد على هذا المحمل ، فإن قوله 4الرد

الشحناء والخصومة بٌنهم ، وأن المصلح بٌنهم ٌجوز له خاصة إزالة هذا الشجار باألخؾ فاألخؾ 

، فإن لم ٌندفع بالصدق انتقل إلى التعرٌض أو الكذب، وتخصٌص الجواز للمصلح مع الحاالت 

.  5األخرى المنصوص علٌها ، دلٌل صرٌح على المنع من استعمال الكذب فً ؼٌرها

 

 

 :   اٌزّض١ً  ِؾبوبح: اٌذ١ًٌ اٌشاثغ  ػٍٝاٌشد 

إن الممثل ٌعرض صورة ؼٌره ، وال ٌعرض  : نل الممثلالتمثٌل تشبع بما لم ي:  األول وجهال

واقعه ونفسه ؛ بل إن مقٌاس نجاح التمثٌل أال ٌشعر المشاهد بؤنه أمام شخصٌة الممثِّل الحقٌقٌة ، 

 .6وإنما أمام الشخصٌة الممثَّلة ، وهذا ٌنفً وجود التشبع 

  :التمثٌل فٌه انتقاص للمحكٌٌن : الوجه الثانً 

قال - رضً هللا عنهما-إن الحدٌث عن حكاٌة إنسان معٌن ، فعندما حاكت عابشة صفٌة : أوالً 

أي ما :"ما قال ، وهذا نوع من أنواع التمثٌل ولٌس جمٌعه ، حٌث إن معنى الحدٌث - -النبً

                                                 
1
 .( 47: ٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  

2
ٚك٤ف ِْٓٓ ، .// (2/958: ؼ ) (2546): ذحخ ٤ُّ جٌُحيخ ج١ًُ ٣ِٛف ذ٤ٖ جُ٘حِ ، ذٍهْ ، ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُِٛف : جٗظٍ  

  ( . 134: ٘ /  16:ؼ ) (2605): ٝذ٤حٕ جُٔرحـ ٓ٘ٚ، ، ذٍهْ ، ، ذحخ ضك٣ٍْ جًٌُخ جُرٍ ٝجُِٛس ًطحخ 

3
 (.49:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ :  جٗظٍ  

4
 (.318:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

5
 ( .49:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ :  جٗظٍ  

6
 ( .218:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ : ٗو٬ً ػٖ  (321:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  



 144 

ٌسرنً أن أتحدث بعٌبه ، أو ما ٌسرنً أنً أحاكٌه بؤن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه 

. 2، والمحاكاة المحرمة هً ما كان على وجه التنقٌص واالحتقار1"التنقٌص

إن تناوله ؼٌر المعٌن أولى ، ألن محاكاة ؼٌر المعٌن إلى الجنون : "    وتم االعتراض علٌه 

أن العبرة بعموم اللفظ ، ال بخصوص : والخبل أقرب من ؼٌرهما ، وقد تقرر فً علم األصول 

نكرة فً سٌاق النفً فتعم المعٌن وؼٌر المعٌن ، بل هً فً ؼٌر " إنساناً : " ، وقوله 3السبب

المعٌن أولى ، ألن العاقل إذا استولى علٌه الؽضب قد ٌحاكً شخصاً أساء إلٌه انتقاماً، أما ؼٌر 

. 4"العقبلء ، فالمعهود منهم ، محاكاة الخٌال ، وتمثٌل األحبلم

كؤنً أنظر إلى :" قال --إن الحكاٌة لٌست كلها حرام بدلٌل ما ورد عن عبدهللا بن مسعود : ثانٌاً 

ٌخ جؿلٍ :"وهو ٌمسح الدم عن وجهه وٌقول ، ٌحكً نبٌاً من األنبٌاء ضربه قومه -  -رسول هللا

"ُو٢ٓٞ كاْٜٗ ٫ ٣ؼِٕٔٞ
5 . 

أن هذه المحاكاة لٌست على سبٌل التنقص ، وألنها محاكاة جزبٌة ، : "وتم االعتراض علٌه    

جرى الناس علٌها دون نكٌر  ، كمن ٌقول ضرب المدرس الطالب ضرباً شدٌداً هكذا ، ثم تشٌر 

. إلى هٌبة الضرب 

    وأما أصحاب التمثٌل فإن محاكاتهم كلٌة ، والفرق بٌنها وبٌن الجزبٌة ، أن األولى مسقطة 

بهذا " التمثٌل"إذا استدل أصحاب للعدالة ، والثانٌة لٌست كذلك ، بداللة العرؾ الجاري ، و

الحدٌث على جواز المحاكاة الكلٌة ، أفبل مثلوا دور أحد ملوك العصر ، أو دور أحد العلماء 

الموجودٌن وٌقلدوا حركاتهم وسكناتهم الحمٌدة ، لننظر عاقبتهم عند المسإولٌن ، وسمعتهم عند 

       .6العامة

 : خاصٌة القردة هً المحاكاة : الوجه الثالث 

إن مطلق المحاكاة والتمثٌل لٌست من خواص القردة أو الحٌوانات بدلٌل أن المحاكاة واردة : أوالً 

لدى أنبٌاء ومبلبكة وصحابة وصالحٌن وؼٌرهم ، ولم تإثر محاكاتهم الجزبٌة أو الكلٌة على منزلة 

                                                 
1

 . ٛـ 1415 ، 2وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش، ٠  ،(151:٘ / 13:ؼ ) : ػْٛ اٌّؼجٛد،  ٓكٔى ّٖٔ جُكن جُؼظ٤ْ آذحو١،  أثٛ اٌط١ت 

2
 ( .51-50:٘  ): جُطٔػ٤َ قٌْ : ٗو٬ً ػٖ  (322:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
 .. ٛـ1413، 1، وجٌجٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (236: ٘  ) :  اٌّغزقفٝ( ,505)ش, رذٞ قحٓى ٓكٔى ذٖ ٓكٔى  ,  اٌغضاٌٟ

4
 ( .58:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

5
ٚك٤ف  .// (1282:٘  /3: ؼ ) (3290): ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  ج٧ٗر٤حء ، ذحخ رّ قٓرص رٕ رٚكحخ جٌُٜق ٝجٍُه٤ْ ، ذٍهْ : جٗظٍ  

/ 14: ؼ)(6576: )ٚك٤ف جذٖ قرحٕ ، ذٍهْ  .// (118 :٘ / 12: ؼ ) (1792): ًطحخ جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ، ذحخ ؿُٝز رقى ، ذٍهْ ، ِْٓٓ 

 ٘:537. ) 

6
 ( .59-58:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  
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، والمحاكاة التً ٌحصل بها التشبه بالحٌوان هً تمثٌل ومحاكاة حركاته أو تقلٌد صوته 1كرامتهم

   .2مثل أن ٌقلد إنسان حركات قرد أو صوت حمار

، أنه كان ٌجلس على أربع وٌركب الحسن والحسٌن على ظهره - -النبً قد صح عن ل:ثانٌاً 

"ٗؼْ جُٔط٤س ٓط٤طٌٔح:"وٌقول
3
"ٗؼْ جُؿَٔ ؾٌِٔٔح، ٝٗؼْ جُؼى٫ٕ رٗطٔح:"بعض الرواٌات ، وفً 

4
  ،

 . 5حال فدل على أن التشبه بالحٌوان لٌس مذموماً بكل

 ٌشتمل التمثٌل على محاكاة ن الأ: امن أجاز التمثٌل قٌده بقٌود منهأن   وتم االعتراض علٌه ب

-اإلسبلم ابن تٌمٌة شٌخذكر  دقؾ،  رد فً الكتاب والسنة فً مقام الذم ت، ألنها البهابم ومشابهتها

منهً عنه، فً أصواتها  األمور المذمومة فً الشرع مذموم التشبه بالبهابم فًأن - رحمه هللا

مشابهة  المشابهة تورثن الحمٌر، وذلك أل أن ٌنبح نبٌح الكبلب، أو ٌنهق نهٌق: وأفعالها، مثل

 أن هللا سبحانه إنما شبه اإلنسان بالكلب والحمار ونحوهما فً معرض الذم له ، كما األخبلق

لَِك َمَثُل  ْلَقْوِم  لَِّذٌنَ } :كقوله ْلَهث ذَّ ٌَ ْلَهْث أَْو َتْتُرْكُه  ٌَ ِه  ٌْ اتِ  َفَمَثلُُه َكَمَثِل  ْلَكْلِب إِن َتْحِمْل َعلَ ٌَ ُبوْا ِبآ َنا َكذَّ

ْحِمُل أَْسَفاراً } : وقال تعالى،6{ ٌَ ْحِملُوَها َكَمَثِل  ْلِحَماِر  ٌَ ْوَراَة ُثمَّ َلْم  لُوْا  لتَّ {َمَثُل  لَِّذٌَن ُحمِّ
قول النبً ، و7

" جُؼحتى ك٢ ٛرطٚ ًحُؼحتى ك٢ ه٤ثٚ -:"-النبً 
8
أن اإلنسان إذا شابه  لم ٌذكر هذا المثل إال لٌبٌن ؾ،

إذا كانت األمور التً هً من خصابص النساء لٌس للرجال التشبه كما أنه الكلب كان مذموماً، 

واألمور التً هً من خصابص الرجال لٌس للنساء التشبه بهم فٌها، فاألمور التً هً  بهن فٌها،

تعالى قد  ، فاهلل خصابص البهابم ال ٌجوز لآلدمً التشبه بالبهابم فٌها بطرٌق األولى واألحرى من

تناسبه، وهً جمٌعها  جعل اإلنسان مخالفاً بالحقٌقة للحٌوان وجعل كماله وصبلحه فً األمور التً

هللا فقد دخل فً فساد الفطرة  ال ٌماثل فٌها الحٌوان، فإذا تعمد مماثلة الحٌوان، وتؽٌٌر خلق

  .9"والشرعة، وذلك محرم 
                                                 

1
، ( 226:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ : ٗو٬ً ػٖ  (319:٘  )  :ؽىُ ِّبسعخ اٌفٓ فٟ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ ، ٚحُف ذٖ رقٔى ، اٌغضاٌٟ: جٗظٍ  

  .ٛـ1417، 1وجٌ ج٠ُٖٞ ، ج٣ٍُحٜ ، ٠

2
 ( .319:٘  ) : ٍٓؾغ جُٓحذنجٍ: جٗظٍ  

3
( . 205: ٘ / 4:ؼ )(3987):جُٔؼؿْ ج١ْٝ٧ ، ذٍهْ  ، جُطرٍج٢ٗ

 . (182: ٘ / 9: ؼ ):  ، ٓؿٔغ جُُٝجتى ج٤ُٜػ٢ٔ: جٗظٍ  " : إعٕبدٖ ؽغٓ : "هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ 

4
(.  52: ٘ /3: ؼ  )(2661): ، جُٔؼؿْ جٌُر٤ٍ ، ذٍهْ جُطرٍج٢ٗ  

 .( 182: ٘ / 9: ؼ ):  ، ٓؿٔغ جُُٝجتى ج٤ُٜػ٢ٔ: جٗظٍ " : ف١ٗ ِغشٚػ أثٛ ؽٙبة ٚ٘ٛ مؼ١ف ": هحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ 

5
 .1424 ٓك10ٍّ: ضح٣ٌم خ  رقٔى جُه١ٍ٤ٟوًطٌٍٞكطٟٞ ج : www.islamtoday.net/questions/show: جٗظٍ  

6
( . 176: ج٣٥س  ): ٌْٞز ج٧ػٍجف  

7
( . 5: ج٣٥س  ): ٌْٞز جُؿٔؼس  

8
: ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُٜرحش، ذحخ ضك٣ٍْ جٍُؾٞع ك٢ جُٛىهس ٝجُٜرس ذؼى جُورٝ ، ذٍهْ  .// (2621): ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ذٍهْ  

 ( .55: ٘ / 11: ؼ )(1622)

9
 ( .380-378:٘ / 16 :ؼ  : ) جُلطحٟٝزٓؿٔٞعجذٖ ض٤ٔ٤س ، : جٗظٍ  

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles


 146 

ن على ظهره  كان-–كون النبًاستدل ل نوأما م    ٌْ نعم المطٌة :"وٌقول، ٌٌرّكب الحسن والُحس

فلٌس فً هذا ما ، "نعم الجمل جملكما، ونعم العدالن أنتما:"بعض الرواٌات ، وفً"مطٌتكما

ٌبتدرانه بالركوب  هذا عندما كان ٌداعب الحسن والحسٌن وٌقول- –سبق ألن النبً  ٌعارض ما

ٌس من باب ، ول بطرٌقة عفوٌة ، وهذا النوع من المداعبة شابع بٌن األب وأبنابه وٌتم على ظهره

 .التمثٌل 

 ، جاء فً الكتاب والسنة فً مقام الذم وبهذا تبقى القاعدة على عمومها وهو أن التشبه بالحٌوان   

قلٌلة ال ٌكون وارداً فً مقام الذم فهذا ال ٌإثر فً  وعلى التسلٌم بكون التشبه بالحٌوان فً أحٌان

منع تمثٌل الحٌوانات فً الجملة، وٌبقى الجواز قاصراً على ما  صحة االستدالل بهذه القاعدة على

–حال مداعبة الرجل ألبنابه كما فً قصة الحسن والحسٌن مع النبً ورد تخصٌصه بالنص، وهو

-،  1ومن المعلوم أن الحال المستثناة من النص العام ال ٌقاس علٌها
. 

 : اٌزّض١ً ِٓ خٛاسَ اٌّشٚءح : اٌذ١ًٌ اٌخبِظ  ػٍٝاٌشد 
، وهناك من ٌمثل للعبرة والعظة إن تمثٌل األدوار واألمور المخزٌة لٌست الزمة لكل تمثٌل : أوالً 

 . 2واالبتعاد عن الصفات الذمٌمة ال لمجرد العبث

بؤن هو الذي ٌقول كبلماً مكذوباً ٌتوقع الناس صدقه ، أما .."وٌل "إن المقصود من الحدٌث : ثانٌاً 

 .  3التمثٌل فإن الحاضرٌن ٌعلمون أنه تمثٌل ولٌس حقٌقة فبل ٌنطبق علٌه الحدٌث

 :ٚع١ٍخ ٌٙٛ ٚػجش : اٌذ١ًٌ اٌغبدط  ػٍٝاٌشد 

إن التمثٌل ٌمكن أن ٌكون هادفاً ؼٌر مقصود منه العبث واالشتؽال بما ال ٌعنً ، وٌمكن أن : أوالً 

. 4ٌكون ملتزماً بآداب الشرع ، ولٌس مبنٌاً على أنواع المحرمات أو محفوفاً بالمنهٌات

إن مجرد اللهو واللعب إذا خبل من الُمحرم لٌس ُمحرماً ، بدلٌل أن الدنٌا لهو ولعب وذلك : ثانٌاً 

َما ُموۤو ْعلَ  } :فً قوله تعالى  اةُ  ْا أَنَّ ٌَ ا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزٌَنٌة  ْلَح ٌَ ْن  ، وإال لزم أن ٌكون جمٌع ما فً 5{لدُّض

األرض محرماً ، والتمثٌل لٌس كله من قبٌل اللهو واللعب ؛ بل منه التمثٌل الهادؾ الذي ٌحكً 

أمجاد المسلمٌن وٌدعو إلى األخبلق اإلسبلمٌة ، واالبتعاد عن العادات المضرة ، وتعلٌم أحكام 

 . 6الدٌن للمشاهدٌن

                                                 
1
 . رقٔى جُه١ٍ٤ٟ.و:  جُٔلط٢ .//ٛـ 1424 ٓك10ٍّ:  ضح٣ٌمخ : www.islamtoday.net/questions/show_articles: جٗظٍ  

2
 (.321:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
 (.125-124:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ : ٗو٬ً ػٖ  (323:٘  ) : ٍٓؾغ جُٓحذنجٍ: جٗظٍ  

4
 (.321-320:٘  ): ٍٓؾغ جُٓحذن جٍ: جٗظٍ  

5
 ( .20: ٣س  ج٥): ٌْٞز جُكى٣ى  

6
 (.320-319:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  
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لؽرض دٌنً - أي التمثٌل–كون الجماعات الدٌنٌة ٌفعلونه : "    وتم االعتراض على هذا الرد بؤن 

كما ٌزعمون ال ٌخرجه عن وضعه األصلً ، وحكمه األساسً ، بل إدخاله فً الدٌن عدوان منهم 

        1..." ، ال ٌجّوزه الشرع 

إذا كانت التمثٌلٌات هادفة فهً أكثر فابدة من : اٌزّض١ً ِن١ؼخ ٌٍٛلذ   :اٌذ١ًٌ اٌغبثغ ػٍٝاٌشد 

الكلمات التً تلقى على الحاضرٌن ، وتؤثٌرها أكثر من تؤثٌر الكلمات، وذلك ألنهم ٌشاهدونها 

  . 2بالنظر فٌقبلون علٌها ، ثم ٌطبقونها وٌحرصون علٌها ، وٌتذكرونها تذكراً زابداً 

أال تشؽل عن واجب دٌنً مثل الصبلة ، لقوله :     كما أنه من الضوابط التً وضعها المبٌحون 

َن  :تعالى  ٌل لِّْلُمَصلٌِّ ٌْ وقد تم تحرٌم الخمر والمٌسر ألنها ،  3الَِّذٌَن ُهْم َعن َصبلَِتِهْم َساُهونَ *  َفَو

 . 4تصد عن ذكر هللا وعن الصبلة

إذا كانت التمثٌلٌات هادفة وكذلك البرامج : اٌزّض١ً ِن١ؼخ  اٌّبي  :اٌضبِٓ اٌذ١ًٌ   ػٍٝاٌشد 

 .التعلٌمٌة فلٌس فً ذلك ضٌاعاً للمال ، وعلٌه فكل ما هو هادؾ لٌس فٌه ضٌاعاً للمال أو الوقت 

 أدنح انًثيحيٍ نهرًثيم يُاقشح : ثاَي ب  الطمانى

يُاقشح قٍاس انتًثٍم عهى األصم وانًصهذح  : انفرع األول 

ٌعترض على هذا الدلٌل بؤدلة تحرٌم التمثٌل : األفً فٟ األؽ١بء اإلثبؽخ :  اٌذ١ًٌ األٚي  ػٍٝاٌشد 

  .التً ذكرت فً المبحث الثانً 

جبػ ءاٌزّض١ً رشف١ٗ ثشٞ: اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ  ػٍٝاٌشد  ُِة أن التمثٌل القول القابل بال ٌمكن قبول  : ٌٚٙٛ 

التحرٌم لذاته وموضوعه ، فٌه من المحرمات الكثٌرة سواء فً لما   ولهو مباح ،ءترفٌه بري

؛ فؤدلة تحرٌم التمثٌل تخرجه عن كونه من الطٌبات 5وآثاره ، فؤنـّى له البراءة ، فضبلً عن اإلباحة

 .6الطٌبات التً أباحها الشرع

التشبٌه ٌكون بالقول ، والتمثٌل بالفعل  :ٚاٌزؼج١ش ِٓ ثبة  اٌزؾج١ٗ  اٌزّض١ً :اٌذ١ًٌ اٌضبٌش ػٍٝاٌشد 

 . 7، وٌجوز فً القول ما ال ٌجوز فً الفعل

: اٌزّض١ً ِٓ ثبة اٌّقبٌؼ اٌّشعٍخ  :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ  ػٍٝاٌشد 

                                                 
1

 .(41:٘): ٤ُٗم ػرىهللا ذٖ جُٛى٣نٍئَجُس ج٫ُطرحِ ػ٘ح رنطأ ك٤ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘حِ : ٗو٬ً ػٖ  (23:٘  ):  ئ٣وحف جُ٘ر٤َ ػ٠ِ قٌْ جُطٔػ٤َ 

2
 ( .86-85:٘  ): جُطٔػ٤َ قٌْ : ٗو٬ً ػٖ  (329:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
  .( 5-4: ج٣٥طحٕ  ): ٌْٞز جُٔحػٕٞ  

4
 ( .299-298:٘  ): جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ : جٗظٍ  

5
 ( .23:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

6
 .(314:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

7
 ( .308:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن : جٗظٍ  
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،  ، فبل ٌجوز فعله واالشتؽال به التمثٌل من وسابل اللهو المستوردة إلى ببلد المسلمٌنإن  :أوالً 

، وفٌه تشبه بالشخصٌات  ، وفٌه تنقص للشخصٌات المحترمة الممثلة وفٌه كذب ومخالفة للواقع

 وما ٌقال فٌه من المنافع فإن المضار الحاصلة بسببه ،، وفٌه محاذٌر كثٌرةاً الكافرة الممثلة أٌض

. 1، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح أضعافها

إن التمثٌل لٌس من جنس السجون والشرط والحرس حتى ٌؤخذ حكمها ، والفرق بٌنهم : ثانٌاً 

. 2ظاهر ، فلٌس هناك من لوازم التمثٌل المحرمة شًء حتى ٌقاس علٌها

 :   اٌزّض١ً ٚع١ٍخ رشث٠ٛخ ٘بدفخ:اٌذ١ًٌ اٌخبِظ  ػٍٝاٌشد 

علة التشـبه ، وما ٌمازجها من محاذٌر شرعٌة ل فهذا مقدوح ،أما أنها وسٌلة تربوٌة وهادفة : أوالً 

، وكما أن قاعدة الشرٌعة منع التشبه ، فقاعدة الشرٌعة أٌضاً دفع المفاسد وتقلٌلها ، وجلب 

المصالح وتكثٌرها ، وما ٌنطوي علٌه التمثٌل من مضامٌن ٌرفضها الشرع ، فسبٌل هذه الوسٌلة 

 .3المنع

إن هذا الدلٌل هو نؽمة أوروبٌة ومن قلدهم ولٌست دعوة المسلمٌن ، وإن كان التمثٌل قد : ثانٌاً 

 . 4رقى بؤصحابه من أهل األدٌان األخرى فلٌس بالضرورة أن ٌصلح لرقً المسلمٌن

اتفق المسلمون المتبعون أنه لن ٌصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها ، والتمثٌل لم : ثالثاً 

ٌكن من أسباب صبلح هذه األمة فً أول أمرها حتى ٌكون صبلحها اآلن معلقاً بالتمثٌل ؛ بل هو 

.  -5-معلق بكتاب هللا وسنة رسوله

إن واقع المسلمٌن ٌشهد بؤن التمثٌل لٌس من وسابل التهذٌب واإلصبلح بل من وسابل : رابعاً 

.  6اإلفساد ، وما شهد له الواقع مقدم على ما لم ٌشهد له

وقد قرر بعض العلماء أن وسابل الدعوة :  دػ٠ٛخ اٌزّض١ً ٚع١ٍخ : اٌذ١ًٌ اٌغبدط  ػٍٝاٌشد 

  :توقٌفٌة ، ومن أقوالهم

 أما أنه وسٌلة دٌنٌة إلظهار مجد اإلسبلم ، فإن ما ٌإدي إلى خدمة الدٌن مطلوب ، لكن :أوالً 

اً  :ٌشترط عدم اإلحداث واالبتداع  ٌّ َك َنِس فً وسٌلتها توقٌفٌة  ، والدعوة إلى هللا 7 َوَما َكاَن َربُّض

  والوسٌلة ال تبررها الؽاٌة ، وهذه  ،وؼاٌتها

                                                 
1
 .3/9/2003ّ: ذطح٣ٌم  (16267 : )ٌهْ جُلطٟٞ: ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف جُلَٞجٕكطحٟٝ   : www.alfuzan.net: جٗظٍ  

2
 ( .314:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
 ( .24:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

4
  .(716:٘ / 2:ؼ  ):وجتٍز ٓؼحٌف جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ٝؾى١ ، : جٗظٍ  

5
 (.19:٘ :) جُر٤حٕ جُٔل٤ى : ٗو٬ً ػٖ  (313:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

6
 .(313:٘  ) : ٍٓؾغ جُٓحذنجٍ: جٗظٍ  

7
 (.64 :٣سج٥:) ٣ٍْٓ ٌْٞز  
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 . 1وسٌلة تعبدٌة محدثة فسبٌلها الرد ابتداء ، إضافة إلى ما ٌحٌط بها فً موضوعها ونتابجها

، ولٌس فً القرآن وال فً --إن المشروع ما شرعه هللا فً كتابه وعلى لسان رسوله :  ثانٌاً 

ودة ، ردالسنة نص ٌدل على مشروعٌة التمثٌل ؛ ولذلك فإن دعوى مشروعٌته دعوى باطلة م

، وتقتضً إدخاله فً الدٌن --وهً دعوة خطٌرة ألنها تتضمن االفتراء على هللا وعلى رسوله

الذي أكمله هللا لعباده ورضٌه لهم ، وهذا من الزٌادة فً الدٌن والشرع فٌه بما لم ٌؤذن به هللا ، 

َن  : وورد فٌه الوعٌد الشدٌد فً قوله تعالى  ُ أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوْا لَُهْم مِّ ؤَْذن ِبِه  هللَّ ٌَ ٌِن َما لَْم   لدِّ

الِِمٌَن لَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم  َنُهْم َوإِنَّ  لظَّ ٌْ ًَ َب ، كما تتضمن مشروعٌة التمثٌل  2َولَْوالَ َكلَِمُة  ْلَفْصِل لَقُِض

بإهمالهم أمراً مشروعاً فً دعوة الناس وتعلٌمهم - -وعلى أصحابه- -الطعن على رسول هللا 

أن ٌدعو بالحكمة والموعظة --فلم ٌعملوا به ولم ٌرشدوا الناس إلٌه ، وخاصة أن هللا أمر نبٌه 

هً ما جاء فً القرآن من الزواجر : هً الكتاب والسنة ، والموعظة الحسنة: الحسنة ، والحكمة 

وال - -وال أصحابه- -والوقابع بالناس ، والتمثٌل لٌس من كتاب هللا وال من هدي الرسول 

   .3التابعٌن

دعوى أن هذا العرض التمثٌلً لما جرى بٌن المسلمٌن والكافرٌن طرٌق من طرق الببلغ : اً لثاث

 ،شرها ٌطؽى على خٌرها ألن  دعوى ٌردها الواقع ،الناجح والدعوة المإثرة واالعتبار بالتارٌخ 

وسابل  ، ؾوما كان كذلك ٌجب منعه والقضاء على التفكٌر فٌه، ومفسدتها تربو على مصلحتها 

وآتت ثمارها ، وقد رسمها األنبٌاء ألممهم ، الببلغ والدعوة إلى اإلسبلم ونشره بٌن الناس كثٌرة 

 بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرؼبة والهوى اءالكتؾاو، ٌانعة نصرة لئلسبلم وعّزة للمسلمٌن 

 .4أقرب منه إلى الجد وعلّو الهّمة

، 5"الوسابل لها أحكام المقاصد"فً قاعدة " الوسابل"إن الخطؤ نتج عن عدم فهم لفظة : رابعاً 

، وٌجب اجتنابها إن كانت الوسٌلة " واجبة ، مندوبة ، مباحة"والتً ال بد للعمل بها من شرعٌتها 

. 6محرمة ، واألفضل تركها إن كانت مكروهة

 : اٌزّض١ً مشٚسح ػقش٠خ ِٚطٍت ؽنبسٞ : اٌذ١ًٌ اٌغبثغ  ػٍٝاٌشد 

                                                 
1

 (.24-23:٘  ):  جُطٔػ٤َ،  رذٞ ٣َى  

2
   .( 21: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جٌُٟٗٞ 

3
ضك٣ًٍ جُؼحهَ جُ٘ر٤َ ٓٔح ُلوٚ : ٗو٬ً ػٖ  (85-81:٘  )،  (69-66:٘  ): ، جُكؿؽ جُو٣ٞس ػ٠ِ رٕ ْٝحتَ جُىػٞز ضٞه٤ل٤س   ذٍؾّ:جٗظٍ  

   .(23-19:٘  )، (10-7:٘  ):  ُط٣ٞؿ١ٍ ك٢ ٌوٙ ػ٠ِ رٕ ْٝحتَ جُطٔػ٤َ ٖٓ ْٝحتَ جُىػٞزُكٔٞو ججُٔر٤كٕٞ ُِطٔػ٤َ 

4
(.  3274: )كطٟٞ ٌهْ  ، جُِؿ٘س جُىجتٔس ُِركٞظ جُؼ٤ِٔس ٝج٩كطحء 

5
( . ش.و)، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  (54-53: ٘ / 1: ؼ) : لٛاػذ األؽىبَ فٟ ِقبٌؼ األٔبَ ، ػُ جُى٣ٖ ػرى جُؼ٣ُُ ، ػجذ اٌغالَ 

6
  .(52:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  
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ٌّنة ، وال بٌنة صحٌحة على ذلك سوى الوهم : أوالً  إن دعوى كون التمثٌل ضرورة تحتاج إلى ب

واإلعجاب بسنن الكفار وطرقهم ، وحتى لو كان ضرورة فبل ٌدل ذلك على إباحته فً أصله ؛ بل 

 . 1على جواز فعله حٌن الضرورة وبقدرها 

إن رقً األمم ؼٌر المسلمة وحضارتها فٌما هً ممدوحة فٌه من أمور الصناعة لم ٌكن : ثانٌاً 

. ، وإذا كان هذا حال ؼٌر المسلمٌن ، فعند المسلمٌن ال شك أنه أولى 2التمثٌل من وسابله وأسبابه

 :إْ اٌزّض١ً ِٓ ثبة اٌّؼبس٠ل  : اٌذ١ًٌ اٌضبِٓ   ػٍٝاٌشد 

لم ٌرخص فً المعارٌض البٌع والشهادة واإلفتاء ، ونحو ذلك باتفاق ، وٌجوز للمظلوم : أوالً 

التعرٌض فً األٌمان وؼٌرها، وأما من لٌس بظالم وال مظلوم ففٌه ثبلثة أقوال فً مذهب أحمد 

فً ال ٌجوز مع الٌمٌن ، وٌجوز بدونها ، وذكر ابن مفلح : قٌل ٌجوز له التعرٌض ، وقٌل : وؼٌره

إال أن ٌكون -:" -فقول النبً: قلت له ، الكذب ال ٌصلح منه جد وال هزل ":حنبل ابن رواٌة 

ال بؤس به ، فؤما ابتداء الكذب فهو : قال ،  "ٌصالح بٌن اثنٌن أو رجل المرأته ٌرٌد بذلك رضاها

"جُكٍخ نىػس"-:-قال النبً،  وفً الحرب كذلك .منهً عنه 
 إذا أراد ؼزوة --وكان النبً، 3

جًٌُخ : " --قال النبً، 4فؤما الكذب بعٌنه فبل . لم ٌر بذلك بؤساً فً الحرب ، ورى بؽٌرها 

 .5"ٓؿحٗد ج٣٩ٔحٕ

   .6، فإن المعارٌض ال تباح إال عند الحاجة على افتراض أن التمثٌل من المعارٌض : ثانٌاً 

يُاقشح قٍاس انتًثٍم عهى  األقىال : انفرع انثاًَ 

 واألفعال 

ٌرد علٌه من الوجوه  : ٚاٌزؾج١ٙبد  حةٚمشاٌُ األِضبي ل١بط ػٍٝ  اي:اٌذ١ًٌ األٚي  ػٍٝاٌشد 

 :اآلتٌة

                                                 
1
 (.314:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
 (.315:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن :جٗظٍ  

3
(. 79: ٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

4
 . (20-19: ٘ /1:ؼ ): ج٥وجخ جٍُٗػ٤س ٝجُٔ٘ف جٍُٔػ٤س ، كَٛ ك٢ ئذحقس جُٔؼح٣ٌٝ ٝٓكِٜح  جذٖ ٓلِف ، 

5
ٌٝجٙ "،  (146-144: ٘ /1:ؼ )(58: )جُٔوى٢ْ ، ج٧قحو٣ع جُٔهطحٌز ، ذٍهْ // (16: ٘ /1: ؼ )(16): جذٖ ق٘رَ ، ٓٓ٘ى رقٔى ، ذٍهْ  

". جُكٌْ ػٖ ه٤ّ ذٖ رذ٢ قحَّ ٓٞهٞكح ئْ٘حوٙ ٚك٤ف 

: هحٍ جُىجٌهظ٢ ك٢ جُؼَِ ، ٝٛٞ ٞؼ٤ق "ٗٚ ٓؿحٗد ُ٪٣ٔحٕ، كائ٣حًْ ٝجًٌُخ "ٌٝجٙ جذٖ ػى١ ػٖ رذ٢ ذٌٍ ٍٓكٞػحً ذِلع :" جُؼؿ٢ِٗٞهحٍ 

 ". ٌكؼٚ ذؼْٟٜ ٝٝهلٚ آنٍٕٝ ٝٛٞ رٚف

 (1921) :، ذٍهْ  ِٚض٠ً اإلٌجبط ػّب اؽزٙش ِٓ األؽبد٠ش ػٍٝ أٌغٕخ إٌبطوؾف اٌخفبء ،  (1162)ئْٔحػ٤َ ذٖ ٓكٔى ، ش  ، اٌؼغٍٟٛٔ

 . ٛـ1405، 4رقٔى جُو٬ٔ ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، ذ٤ٍٝش ، ٠: ، ضكو٤ن ( 141:٘ / 2:ؼ )

ٓكلٞظ جٍُقٖٔ ٣َٖ هللا . و:  ضكو٤ن ،  (258:٘ /1:ؼ )(50): ، ذٍهْ ػًٍ اٌذاسلطٕٟٛـ ، (385) ، ػ٢ِ ذٖ ػٍٔ ذٖ رقٔى ، اٌذاسلطٕٟ

 .ّ 1985-ٛـ1405،  1جُِٓل٢ ، وجٌ ٤٠رس ، ج٣ٍُحٜ ، ٠

6
 . (309-308:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  
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بقٌام الفارق بٌن ، قٌاس على ضرب األمثال فً الكتاب والسنة قٌاس مقدوح فٌه إن ال :أوالً 

ٌُقاس ةالتمثٌلٌات فهً فعلً ، إذ األمثال قولٌة ، أما المقٌس والمقٌس علٌه  تمارس بالذوات ، فكٌؾ 

ثم إن ضرب األمثال فً القرآن الكرٌم قد ، هذا على هذا مع عدم تطابقهما ، فثبت فساد القٌاس 

تنوعت ، فُضرب المثل باألعمى واألصم ، وبالعنكبوت ، ورإوس الشٌاطٌن ، والكلب ، والحمار 

فهل ٌقول المستدل على جواز التمثٌل بضرب األمثال ، ، ، واألنعام ، والعبد المملوك ، وهكذا 

 . 1المذكورة ؟ر ادواألبجواز تمثٌل المسلم ب

إن االستدالل بهذه األمثال القولٌة المضروبة على جواز التمثٌل مع منع تمثٌل األنبٌاء : ثانٌاً 

والصحابة والمبلبكة بحجة علو قدرهم لٌس بدلٌل ؛ ألن علماء األمة وقادتها المخلصٌن ، لهم 

أٌضاً حرمتهم ومكانتهم العالٌة بنص القرآن والسنة ، وقٌاس األمثال بالصورة السالفة هو قٌاس 

فاسد ألنه فً مقابلة نص عام ٌندرج تحت أفراده التمثٌل ، هذا النص هو النهً الصرٌح عن 

مشابهة المشركٌن فً عاداتهم بل عباداتهم ، والتمثٌل عبادة وثنٌة ٌونانٌة ، وطقوس كنٌسٌة 

. نصرانٌة، فالنهً عن هذا التمثٌل أولى من النهً عن مشابهتهم فً زٌهم وهٌباتهم 

نهى عن الصبلة هلل فً وقت سجود الكفار آللهتهم ، فكٌؾ ٌكون الحال - -   وإذا كان النبً 

بمشابهتهم فً طقوس العبادة ، والتمثٌل من عباداتهم ، فبل ٌجوز التقرب بها إلى هللا بالدعوة إلٌه 

.   2من خبللها

إن من ٌضرب مثبلً ال ٌقول للناس حصل كذا وكذا ؛ إنما ٌقول أضرب لكم مثبلً إّن كذا مثل : ثالثاً 

. 3كذا أو نحو ذلك، بخبلؾ الممثل الذي ٌتصنع أشخاصاً وأحداثاً 

-   -أما تمثٌل جبرٌل : -   اٌغالَ َػ١ٍٗ- اٌّالئىخ ل١بط ػٍٝ رّض١ً اي :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ  ػٍٝاٌشد 

إن هذا المثال ال وجود له فً عالم التمثٌل ، وإن وجد فبل تتبناه إال المسارح :  األعرابً فً صورة

الفردٌة ، وإن وجد النفض الناس عنها ؛ لعدم وجود أصول هذا الفن فٌها ، التً هً سر إعجاب 

فً صورة دحٌة الكلبً وؼٌره ، فقٌاس فاسد لما -  -أما تمثٌل جبرٌل الناس به ، وفتنتهم فٌه ، 

 : يأتي

كاٗٚ ؾر٣ٍَ رضحًْ ٣ؼٌِْٔ  :" تعلٌماً --إن هذا ٌنازع فً أن ٌكون اسمه تمثٌبلً ، بل سماه الرسول .1

 .5 ، والتعلٌم ٌفارق التمثٌل4"و٣ٌْ٘

                                                 
1
 ( .24:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

2
 ( .83-82:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  : جٗظٍ  

3
 (.307- 306:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

4
(. 74: ٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

5
  .(13:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  
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بذلك ، وال أمرنا باالقتداء بهم فً - - إن تشكل هإالء المبلبكة كان بؤمر هللا لهم ، ولم ٌؤمرنا هللا .2

  .1ذلك

إن تشكل هإالء المبلبكة كان حقٌقٌاً ، بحٌث إنهم أوتوا القدرة على الظهور فً قالب آخر ، ؼٌر  .3

إلى تقدٌم --هم بشر ، ولذا سارع إبراهٌم: مبلبكة ولكن من رآهم قال --قالبهم ، فضٌؾ إبراهٌم

–على حقٌقته ساداً األفق له ستمابة جناح - -الذي رآه النبً- -األكل لهم ، وهذا هو جبرٌل 

 ، أما التمثٌل فإنه تشكل 2ٌخرج فً صورة دحٌة الكلبً ، حتى إن الرابً لٌظنه هو ، دون تفرٌق

  .وهمً مكشوؾ ، وطاقاته محددة ، ٌعلم الرابً تصنعه ، ومضاهاته لخلق هللا سبحانه وقدرته 

ن القدرة على التشكل من خصابص عالم الؽٌب عن عالم الشهادة ، فقد جعل هللا سبحانه وتعالى إ .4

للمبلبكة القدرة على أن ٌتشكلوا بؽٌر أشكالهم تشكبلً حقٌقٌاً ، كما فً نصوص القرآن الكرٌم 

فقٌاس عالم الشهادة على عالم الؽٌب فً ذلك قٌاس فاسد ، ألنه قٌاس تشكل جزبً ، والسنة النبوٌة 

 وألن العلة الجامعة قاصرة على محلها فً عالم ،وهمً كاذب ، على تشكل كلً  حقٌقً صادق 

الؽٌب ، وتوفرها فً طرفً القٌاس ركن فً صحته ، وفقدانها هنا ظاهر ، فضبلً عن شرط 

 .3تساوٌهما فً الفرع واألصل ، لو وجدت ، فهً مفقودة أصبلً فً النوع المقٌس

  -  : ػ١ٍُٙ اٌغالَ- ِٛالف األٔج١بءل١بط ػٍٝاي: اٌذ١ًٌ اٌضبٌش  ػٍٝاٌشد 

 فً 4لقد قصد تعلٌق الفعل بشرط النطق: عندما قام بتكسٌر األصنام --قصة سٌدنا إبراهٌم: أوالً 

ٌِْنِطقُوَن : قوله  َذا َفاْسؤَلُوُهْم إِن َكاُنوْا  ٰـذ  .   5َقاَل َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َه

َذا: قوله     وقد تم االعتراض على هذا الرد بؤن  ٰـذ ، خبر ٌحتمل الصدق  َقاَل َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َه

 . 6والكذب ، والتعلٌق بالشرط ال ٌخرجه عن كونه خبراً 

ُكْم لََساِرقُوَن   :قوله فً - -إن مراد سٌدنا ٌوسؾ : مع إخوته - - قصة سٌدنا ٌوسؾ: ثانٌاً   إِنَّ

 78، أي سارقون لٌوسؾ من أبٌه وهو صادق فٌما عناه . 

                                                 
1
  .(81:٘  ) : جٍُٔؾغ جُٓحذن 

2
 ( .24:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

3
 ( .25:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن :جٗظٍ  

4
 ( .50:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

5
 ( .63 : ٣سج٥ ): ٌْٞز ج٧ٗر٤حء  

6
 ( .206:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ : ٗو٬ً ػٖ  (300:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

7
 ( .70 : زج١٥ ): ٌْٞز ٣ْٞق  

8
 ( .50:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ  
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 –-   وقد تم االعتراض على هذا الرد بؤنه تؤوٌل بعٌد عن مقتضى الحال فهم لم ٌسرقوا ٌوسؾ

من أبٌه وإنما استؤذنوا فً خروجه معهم وأذن لهم ، والسرقة هً أخذ الشًء من دون إذن 

 . 1صاحبه

انظر دلٌل المحاكاة للمحرمٌن حٌث ٌعد التمثٌل محرماً بسبب - : -محاكاة سٌدنا محمد: ثالثاً 

 .المحاكاة 

إن هذه الوقابع وأمثالها إنما هً :  -  - اٌقؾبثخ ِٛالفل١بط ػٍٝ اي: اٌذ١ًٌ اٌشاثغ  ػٍٝاٌشد 

كانت فً مجال الحرب ، ومقاتلة األعداء ، وقد قام الدلٌل على تخصٌص الحرب بمثل هذه الحٌل 

"جُكٍخ نىػس": ، وذلك فً قوله 2، وأكبر منها
3. 

ٌُعترض بؤنهم كانوا فً الحرب والحرب خدعة ، : " وتم االعتراض على هذا الرد بالقول     وال 

محمد بن وأن عملهم من قبٌل المعارٌض ، ألنهم عملوا أكثر مما ٌسمى خدعة أو تعرٌضاً ، ؾ

أن ٌقولوا ما  - - أن ٌقول فٌه وفً ؼٌره ، فؤباح  لهم الرسول - -  طلب من الرسولمسلمة

ألنه ٌفترض أنهم ٌعلمون  ٌظهر لهم ، ولو كان قولهم من قبٌل المعارٌض لما طلبوا منه ذلك،

جواز ذلك فً الحرب ، ثم إن المتنازع فٌه هو أصل فكرة التمثٌل والقٌام بعمل الؽٌر، وال مانع من 

كٌؾ نستدل بؤفعال الصحابة على أفعال : أن تكون قٌود حول التمثٌل بل ال بد منها ، وال ٌقال 

رسول المخنثٌن، فذلك أمر ال نزاع فٌه ، ونحن نرفع أنفسنا عن أفعال المخنثٌن فكٌؾ بؤصحاب 

 .  4"وهم شامة بٌن األمم -- هللا 

  :اٌم١بط ػٍٝ ٚعٛد اٌمقـ ٚاٌمقبؿ : اٌذ١ًٌ اٌخبِظ  ػٍٝاٌشد 

إن جعل القصة تمثٌبلً والتمثٌل قصة هروب من محل :  إن التمثٌل من باب إٌراد القصص : أوالً 

النزاع ، فلٌس المحظور هنا القصة وإنما تمثٌلها ، ولكل منهما خصابصه ؛ فالقصة تكتب فتقرأ 

وتقال فتسمع ، بخبلؾ التمثٌل فإنه من باب الفعل والحكاٌة ، وال ٌصح أن ٌقال أن علة إباحة 

القصص هً مجرد قوة التؤثٌر ، فٌكون إباحة تمثٌل القصص من باب أولى أكثر تؤثٌراً ، وبطبلن 

 : ذلك من وجهٌن 

لو كانت العلة بمجرد التؤثٌر لكان اهتمام اإلسبلم بالتمثٌل أكثر من اهتمامه بالقصص ، ومن  .1

 .المقطوع لدى الجمٌع أن ذلك لم ٌكن 

                                                 
1
 (.208:٘ : ) جُطٔػ٤َ ضٔػ٤َ :  ٗو٬ً ػٖ  (301:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
 ( .84:٘  ):  ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ 

3
  (.94، 79: ٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

4
 ( .354:٘  ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ  
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تحرٌم الشرع للقصص الكاذب الذي ٌكون أبلػ تؤثٌراً فً قلوب بعض الناس ، كما ٌلزم القابل  .2

. 1إباحة الحدٌث الموضوع الذي ٌتضمن أجراً أعظم مما فً الحدٌث الصحٌح وتقدٌمه علٌه

:  القٌاس على ما فعل القصاص فً الماضً:  ثانٌاً 

بؽـٌة الوعظ والتذكٌر ، -   -ظاهرة القصص الكاذب لما نشؤت فً عهد أمٌر المإمنٌن عمـرإن  .1

وتوالت كلمة العلماء على إنكار ذلك ، ، وشّدد النكٌر على القصاص والمذّكرٌن  --منع ذلك عمـر 

وأنه دجل وتبلعب بالعقول ، وكذب مختلق ال ٌجوز ، وتشوٌه لصورة اإلسبلم وشٌوع 

ظهر بمظهر الوعظ وإٌقاظ النفوس ، فهو مرض شهوة ، حب لو و؛ حتى للموضوعات والمختلقات 

ٌُـتلى ، فٌه أنواع القصص والعبر ، بل فٌه أحسن ، ، والظهور  المال ، والجاه وقد أؼنانا هللا بقرآن 

 .2القصص

    وتم االعتراض على هذا الرد بؤن اإلنكار على القصاص إنما كان ألجل ترخصهم فً رواٌة 

ضعٌؾ األخبار واختبلق الوقابع ، واإلسهاب فً العبارات المشوقة متوسلٌن فٌها إلحراز إعجاب 

 .3العامة ، ولٌس اإلنكار ألصل عملهم 

لو فرضنا أن اإلنكار خاص بسبب الترخٌص فً الرواٌات الضعٌفة األخبار واختبلق الوقابع ،  .2

واإلسهاب فً العبارات المشوقة متوسلٌن فٌها إلحراز إعجاب العامة ، فكل ذلك فً التمثٌل ، بل 

 .4هل كان التمثٌل إال ذلك

إن فعل القصاص فً الماضً لٌس من جنس التمثٌل ، وإال ما استجازوا فعله فً المساجد ، فهو  .3

 . 5منكر فً دور العبادة حتى عند من أباحه ، فكٌؾ فً الزمن الماضً

 :اٌم١بط ػٍٝ اٌّمبِبد : اٌذ١ًٌ اٌغبدط  ػٍٝاٌشد 

 إذ أنه مقدوح ؛باطل ، فاقد لشروطه ، مختل ركنه على هذه المقامات هو قٌاس ن القٌاس إ: أوالً 

 حٌث إن الحرٌري فً سٌاقته لمقاماته ، لم ،فٌه ، وذلك بالفرقان بٌن المقٌس والمقٌس علٌه 

ٌّـنه وال وهمٌة ، بخبلؾ التمثٌل  . ٌتقمص شخصٌة مع

هذا من باب القول ال  من باب الفعل ، ثم هو من باب المحاورة والتعلٌم ال من باب إن  :ثانٌاً 

. التمثٌل والتشبٌه

                                                 
1
 . (308- 307:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

2
  .ٝٓح ذؼىٛح  (225: ٘ / 2:ؼ  ): جُطٍض٤د ج٩وج٣ٌس ٌُِطح٢ٗ : ٗو٬ً ػٖ  (19:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ : ٗظٍ ج 

3
 (.8:٘ : ) قٌْ جُطٔػ٤َ ك٢ جُىػٞز ئ٠ُ هللا : ٗو٬ً ػٖ  (309:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

4
 ( .309:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن:جٗظٍ  

5
 (.310-309:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن :جٗظٍ  



 155 

مقامات الحرٌري ، وألؾ لٌلة ولٌلة ، وسٌرة عنترة ، جمٌعها من باب إن حقٌقة ما كتب فً : ثالثاً 

 ؛كلٌلة ودمنة ، فهو لٌس من تؤلٌؾ ابن المقفع كتاب وأما ، ضرب األمثال ، ال من باب التمثٌل 

 .1وإنما هو من ترجمته

متى ٌستقٌم الظل والعود "إن ما كتبه األدباء ال ٌعد دلٌبلً شرعٌاً حتى ٌقاس علٌه ؼٌره : رابعاً 

  .2، فهذه المقامات ال تعدو أن تكون تراثاً أدبٌاً " أعوج

-وقد تم الرد علٌها فً مثال جبرٌل   :اٌم١بط ػٍٝ ثؼل فٛس اٌزؼ١ٍُ : اٌذ١ًٌ اٌغبثغ ػٍٝاٌشد 

- أن هذه الصور لٌس تمثٌبلً وإنما تعلٌماً ، ولو - رحمه هللا- ، وٌعتبر الشٌخ عبد السبلم برجس

.   3أن هناك من ٌضمن أن التمثٌل ٌكون بهذه الصورة لضمن عدم معارضة أحد لذلك

 : خ١بي اٌظًاٌم١بط ػٍٝ : اٌذ١ًٌ اٌضبِٓ  ػٍٝاٌشد 

خٌال )أما ما تقدم فً تارٌخ التمثٌل من وجود لعب وحكاٌات فً هذا كانت معروفة باسم : أوالً 

 ثم ،، فهذه وإن ُوجدت فً عصور متؤخرة ، فهً منقطعة االتصال بصدر هذه األمة  (الظل

 ثم  وجد من أنكرها ،وجودها فً طبقة الصعالٌك والمترفـٌن ، وهإالء لٌسوا بحجة على الدٌن 

 .4من العلماء ، فاستجاب له األمراء

 . 5إن فعل خٌال الظل ال ٌصح أن ٌقاس علٌه ؼٌره ؛ ألن فعلهم لٌس من أدلة الشرع: ثانٌاً 

واستحسنه ال ٌعتد برأٌهم فً أمور الدنٌا فضبلً عن أمور الدٌن ؛ فهم  خٌال الظل إن من فعل: ثالثاً 

وهللا لبـن هجوتنً ألخرجن أمك :"من طبقة المخنثٌن ، حٌث إن أحد المخنثٌن هدد شاعراً بقوله 

 .6"فً الخٌال

 

ٌُمثل على مسرح ، وإنما هو محفوظ فً القرطاس، شؤن المقامات إن : رابعاً  ما كتبه ابن دانٌال لم 

لم ٌتم العثور على نص لتمثٌلٌة كاملة ، كما أنه  7األدبٌة والرواٌات القصصٌة فً ذلك الوقت

 التً ثبلثالابن دانٌال  ٌرجع تارٌخها إلى العصر الفاطمً أو العصر المملوكً ؼٌر تمثٌلٌات

وجدت فً مخطوط قدٌم عثر علٌه مصادفة ، وٌقول بعض الباحثٌن فً تارٌخ األدب الشعبً ، أن 

هذه المخطوطات الثبلث كتبها رجال أساءوا فهم أصول هذه التمثٌلٌات ، وخصوصاً أن تدوٌنها قد 

                                                 
1
 . ( 25:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

2
 (.310:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

3
  .(13:٘  ): ذٍؾّ ، ئ٣وحف جُ٘ر٤َ : جٗظٍ  

4
 .( 25:٘  ): رذٞ ٣َى ، جُطٔػ٤َ : جٗظٍ  

5
 (.311:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

6
 .( 45: ٘ ) :ن٤حٍ جُظَ  ،  قٔحوز :جٗظٍ  

7
  .(33:٘  ):  ذٍؾّ ،  ئ٣وحف جُ٘ر٤َ 
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تم بعد وفاة ابن دانٌال بزمن طوٌل ، ففً تمثٌلٌة المتٌم والضابع الٌتٌم مثبلً ، نجد معظم األفكار ال 

تمت لؤلخبلق اإلسبلمٌة بصلة ، كما أن أحد شخصٌاتها هو ملك الموت وهذا دوره ٌعطً فرصة 

للمذنب فً التمثٌلٌة للتوبة ، ثم التوجه للقبلة ثم الموت ، وهذا مما ٌتنافى مع العقٌدة واألخبلق 

 .   1اإلسبلمٌة

 انرشجيح :  انثانث يطهةال

   إن أصل فكرة التمثٌل جابزة ؛ ألن األصل فً األشٌاء اإلباحة ، والتمثٌل وسٌلة 

ٌهدؾ إلى تحقٌق ؼاٌة سامٌة ٌتؤثر بها كل الناس صؽٌرهم وكبٌرهم أشد التؤثٌر بسبب 

ٌُعدا من أهم العناصر ، وقد ٌكون التمثٌل أبلػ من  عنصري التشوٌق والحبكة اللذٌن 

الكلمة الستخدام أكثر من حاسة أثناء المشاهدة واالستماع ، وهذا التمثٌل المباح ال بد 

له من ضوابط تضبطه وقٌوداً تقٌده تمٌٌزاً له عن الفعل الحرام ، فبل ٌإدي أو ٌكون 

:   فٌه دعوة إلى محرم أو مكروه ومن هذه الضوابط 

 .أن ال ٌلهً عن ذكر هللا ، وٌشؽل عن الواجبات الدٌنٌة  .1

 .أن ٌعد هو الوسٌلة الربٌسٌة للدعوة ، وٌترك كتاب هللا وسنة رسوله  .2

 . أن ال ٌإدي القٌام بالتمثٌل إلى ضٌاع الوقت والمال  .3

 .أن ال ٌدعو التمثٌل إلى بدع وعبادات مبتدعة فً الشرٌعة  .4

 . أن ال ٌدعو التمثٌل إلى مبادئ مخالفة للشرٌعة كاألحزاب العلمانٌة والشٌوعٌة  .5

 . أن ال ٌدعو إلى عادات سٌبة مخالفة للشرٌعة كالتبرج والسفور واالختبلط  .6

 .أن ال ٌدعو إلى ارتكاب المعاصً كالكذب والسرقة  .7

أن ٌكون الموضوع المطروح ٌدعو إلى معالً األخبلق اإلسبلمٌة ، بعٌداً عن تروٌج  .8

الدعوة ؼٌر المباشرة إلى نشر األخبلق الهابطة ، و، وبث الرعب فً النفوس الرذابل 

. 

 أن ٌكون الموضوع أقرب إلى اللؽة الفصحى الختبلؾ اللهجات العامٌة فً اللؽة  .9

 .العربٌة 

                                                 
1

 .// (158-157 ، 148:)ج٣ُٞٓل٢ ، ن٤حٍ جُظَ .// (134:٘  ): ن٤حٍ جُظَ ٝضٔػ٤ِ٤حش جذٖ وج٤ٗحٍ قٔحوز ،:  جٗظٍ 

www.alriyadh.com.sa   :14/10/2003ّ : ذطح٣ٌم. 
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أن ٌكون الموضوع هادفاً ، بعٌداً عن الثرثرة والتشدق فً الكبلم ، والحشو الزابد  .10

. 
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:   الفصل الثالث 

الحكم الشرعً للتمثٌل المقترن بؽٌره 

:  وٌتكون من أربعة مباحث 

. أحكام األعمال المصاحبة للتمثٌل: المبحث األول 

للرسوم المتحركة   الحكم الشرعً : المبحث الثانً 

. حكم تصوٌر األعمال التمثٌلٌة: المبحث الثالث  

. حكم التمثٌل الؽنابً والموسٌقً:  المبحث الرابع 
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انفصم انثانث  

انحكى انششعي نهرًثيم انًقرشٌ تغيشِ 

ٌُطلق التمثٌل لؽٌره على األمور المقترنة بالتمثٌل مباشرة ، ولن ٌتم مناقشة لجمٌع المسابل ألن منها     

متفق على تحرٌمه ، وإنما سٌتم مناقشة المسابل التً طال فٌها الجدل بٌن العلماء ، وهً مرتبة فً 

 : هذا الفصل كاآلتً 

: أحكام األعمال المصاحبة للتمثٌل: المبحث األول 

  . تمثٌل األدوار:المطلب األول 

. مثٌل مع الرجل مشاركة المرأة فً الت: المطلب الثانً 

 . مشاهدة التمثٌل : المطلب الثالث 

. الترجٌح : المطلب الرابع 

: للرسوم المتحركة  الحكم الشرعً : المبحث الثانً 

 .أصل أفبلم الرسوم المتحركة :  األول المطلب

.  حكم المسؤلة : المطلب الثانً 

: حكم تصوٌر األعمال التمثٌلٌة : المبحث الثالث 

 .طبٌعة المسؤلة : المطلب األول 

 .أدلة العلماء فً المسؤلة: المطلب الثانً 

 .أدلة العلماء فً المسؤلة مناقشة : المطلب الثالث 

: حكم التمثٌل الؽنابً والموسٌقى : المبحث الر ابع 

. طبٌعة المسؤلة: المطلب األول 

. أدلة العلماء فً المسؤلة : المطلب الثانً 

.  مناقشة أدلة العلماء فً المسؤلة : المطلب الثالث 
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المبحث األول  

أحكام األعمال المصاحبة للتمثٌل 

   تصاحب التمثٌل أحكام متعلقة به ، من تمثٌل أدوار خاصة ، ومشاركة المرأة فً التمثٌل ، 

:  والمشاهد الذي ٌقضً وقته لٌشاهد التمثٌل ، وفٌما ٌؤتً مطالب هذا المبحث 

   ذًثيم األدٔاس :انًطهة األٔل 

ألنه سبحانه , ٌُعّد من البدهٌات - علٌهم السبلم-وكذلك المبلبكة,    إن تحرٌم تمثٌل الذات اإللهٌة 

ومضمون الحدث , وتمثٌل مبلبكته , ولكن هناك من سولت لهم أنفسهم تمثٌل هللا , ٌُنزه عن المثال 

مثلت فٌه الجنة والنار , وعملت تمثٌبلً , قامت فرقة بطنجة من مدن المؽرب األقصى : "أنه 

ومن شاء , وهو ٌؤمر مبلبكته الكرام بإدخال من شاء الجنة , ومثلوا هللا تعالى , والقٌامة والحساب 

بل أتوا والعٌاذ باهلل ما كان ٌخشى منه أن ٌخسؾ هللا بطنجة ومن , فكفروا باهلل صراحاً , النار 

فنزلت المبلبكة , وقد تم تمثٌل دور المبلبكة فً قصة مضمونها أنه كثر فساد أهل األرض , 1"فٌها

وفٌما ٌؤتً المسابل التً تتعلق باألدوار الممثلة , 2واحتجت ألهل األرض إلذاٌتهم لهم من معاصٌهم

 : 

أجمع العلماء على حرمة تمثٌل األنبٌاء  :-ػ١ٍُٙ اٌقالح ٚاٌغالَ- األٔج١بء دٚسرّض١ً: اٌذٚس األٚي 

 :3وذلك لؤلسباب اآلتٌة , -  علٌهم الصبلة والسبلم-والرسل

فً قوله - -سٌدنا محمد أن ٌتمثل بشكل, وهو من الجن , حرم على الشٌطان - -إن هللا : أوالً 

َّٕث ج٤ُٗطحٕ ٫ ٣طٔػَ ذ٢, ٖٓ ٌآ٢ٗ ك٢ جُٔ٘حّ كوى ٌآ٢ٗ ": "كا
فبل ٌستطٌع أي مخلوق سواء فً , 4

علٌهم الصبلة - الرسلو-, -أن ٌمثل أو ٌصور شخص رسول هللا, الوسط الفنً أو ؼٌره 

 النبوة والرسالة فً وجوب االحترام ، ألنهم فً منزلة ومرتبة واحدة وهً منزلة مثله  -والسبلم

, وأّنى لباقً البشر أن ٌتصؾ أحدهم بذلك حتى ٌمثل دورهم , الرسل بالعصمة - -وقد مٌز هللا, 

. ولو لم ٌكن إال هذا الدلٌل لكفى تمثٌل األنبٌاء حرمة

                                                 
1
 ( .56): جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ , جُـٔح١ٌ  :جٗظٍ  

2
  (.12:٘  ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ ػ٠ِ قٌْ جُطٔػ٤َ , ذٍؾّ :  جٗظٍ 

3
.//   www.binbaz.org.sa .//www.islamonline.net (.// 380-379: ٘  ) :ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ ,جُوٟحز :  جٗظٍ 

www.islamonline.net/livefatwa //. www.islamweb.net :  ٟٝ(1675/47318/ 44469/ 15691/10155): رٌهحّ جُلطح 

 , {(1425ٚلٍ 28.// 1422ٌذ٤غ جُػح٢ٗ 12 .//1675.//1425ٓكٍّ 1 /./1423ٚلٍ 12 .//ؾٔحو١ جُػح٤ٗس16)}: ضح٣ٌم جُلطحٟٝ 

 .ػرىهللا جُلو٤ٚ . ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:جُٔلط٢

4
ذحخ , ًطحخ جٍُؤ٣ح , ٚك٤ف ِْٓٓ .//  (52: ٘ / 1:ؼ() 110): ذٍهْ  , ذحخ ئغْ ٖٓ ًًخ ػ٠ِ جُ٘ر٢, ًطحخ  جُؼِْ ,  ٚك٤ف جُرهح١ٌ  

 ( .21: ٘ / 15:ؼ )(2266): ذٍهْ , "ٖٓ ٌآ٢ٗ ك٢ جُٔ٘حّ كوى ٌآ٢ٗ":هٍٞ جُ٘ر٢ 
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لما فٌه من تقمص  األنبٌاء والرسل فً األفبلم والمسلسبلت ونحوها منكر كبٌر ،إن تمثٌل : ثانٌاً 

, وإهدار لقٌمهم , طمس وتشوٌه لشخصٌتهم وشخصٌات هً أفضل البشر على اإلطبلق ، 

حتى ٌتناسب , إلخضاعهم لحال الكاتب والمخرج والممثل , وإقحامهم مٌدان الرذٌلة والجنس 

 .الدور مع العناصر الفنٌة

, وهو أٌضاً طرٌق لمّدعً النبوة , إن تمثٌل الرسل سٌإدي مع الزمن إلى عبادتهم وتقدٌسهم  : ثالثاً 

وشبهة قوٌة للدجالٌن والمتآمرٌن على شخصٌات الرسل ؛ ولذا سٌكثر المدعون للنبوة من خبلل 

 ,وفً ذلك عودة للجاهلٌة من جدٌد , وحٌنبذ تمٌع معنى النبوة فً واقع الناس , التصوٌر والتمثٌل 

فإذا كان هذا فً التصوٌر المجسم وؼٌر , قد حصل مع قوم نوح أن صوروا صالحٌهم ثم عبدوهمؾ

وخاصة أنه ٌعطً مبلمح وهٌبة وقوة أكثر من التصوٌر ؛ ألنه , فكٌؾ فً التمثٌل , المجسم 

قد اعترض على صورتً إبراهٌم - -وإذا كان الرسول, ٌضفً على التصوٌر حركة وحٌوٌة 

. 1فبل شك أن منع التمثٌل أولى وألزم, وإسماعٌل عند دخول الكعبة 

على ؼٌر األنبٌاء والرسل , إذا كانت األدلة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة تحرم الكذب بشكل عام : رابعاً 

من الكذب الحقٌقً علٌهم -علٌهم الصبلة والسبلم-فمن باب أولى ٌعد تمثٌل األنبٌاء والرسل, 

 ك٤ِطرٞر ٓوؼىٙ ٖٓ, ٖٓ ًًخ ػ٢ِ ٓطؼٔىجً :" لقوله  حرام الرسول والكذب على, بالشكل والقول 

"جُ٘حٌ
شخصٌتهم بالتمثٌل ٌفتري علٌهم وٌنسب إلٌهم الكذب بحاله ومقاله ، وٌشوه  من ٌتقمصؾ, 2

. 3إهااقتنا وهذه األفبلم أمشاهدة أٌضاً إذا حرم التمثٌل حرمت و سٌرتهم ،

 , تصوٌرالتمثٌل أو العدم الدقة فً لإن فً تمثٌل دور األنبٌاء وتصوٌرهم سخرٌة بهم : خامساً 

ُ ِفً:قال تعالى ،  حرامم، وإٌذاإهم إٌذاء لهوهذا َ َوَرُسولَُه لََعَنُهُم هللاَّ ٌُْإُذوَن هللاَّ ا   إِنَّ الَِّذٌَن  ٌَ ْن الدُّض

 :  تعالىهلوقل,  اإلسبلم كفر صرٌح وردة  فً دٌن- -والسخرٌة من رسول هللا, 4َواآْلِخَرةِ 

َما قُولُنَّ إِنَّ ٌَ اِتِه َوَرُسولِِه ُكْنُتمْ  َولَِبْن َسؤَْلَتُهْم لَ ٌَ ِ َوآ ا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُْل أَِباهللَّ  ال َتْعَتِذُروا َقْد ,َتْسَتْهِزُبوَن  ُكنَّ

                                                 
1

. (580: ٘  / 2:ؼ) (1524): ذٍهْ , ذحخ ٖٓ ًرٍ ك٢ ٗٞجق٢ جٌُؼرس  , قؽًطحخ جٍ, ٚك٤ف جُرهح١ٌ :  جٗظٍ 

2
ِٖ ,  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ  ُْلِطَ َْدِّ جٍُ,ًِطَحخ ج  ْٖ ٢ِْٜ َػ ح َؾحَء ك٢ِ جَُّ٘ث َٓ ًٛج قى٣ع قٖٓ : "هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤ ( , 511:٘ ) (2257): ذٍهْ , جـ ١ ذَحخ 

ْؤ٣َحٝك٢ ,  "ٚك٤ف ٍُّ ِٚ  ,ًِطَحخ جُ ِٔ ِْ ُخ ك٢ِ ُق ًِ ٌْ َ١ًِ ٣ : ذٍهْ , ٚك٤فٝٛٞ قى٣ع  " ٖٓ ًًخ ك٢ قِٔٚ ًِق ٣ّٞ جُو٤حٓس ػوى ٖؼ٤ٍز:" ذَحخ ك٢ِ جَُّث

 (2281) ,(  ٘:516. )  

/ 3: ؼ )(1383 ):ذٍهْ , ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس , ج٧ُرح٢ٗ : جٗظٍ ": سعبٌٗ صمبد , دٖ فؾ١ؼاعٓإ- :"ٌقٔٚ هللا–هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

 ٘ :371 . )

3
ٓكٍّ 1 :ضح٣ٌم خ , (44469):ٌهْ جُلطٟٞ :  www.islamweb.net  (.//380: ٘  ):ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز : جٗظٍ  

. ػرىهللا جُلو٤ٚ . ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:جُٔلط٢, 1425

4
 ( .57:ج٣٥س  ):  ٌْٞز ج٧قُجخ
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أجمع كما , ر كؾ فهذا نص فً أن االستهزاء والسخرٌة باهلل وبآٌاته وبرسوله , 1َكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِماِنُكمْ 

  .المنتقص له كافر   العلماء على أن شاتم الرسول

المهاجرٌن واألنصار على --الصحابة ال ٌجوز تمثٌل -: -رّض١ً دٚس اٌقؾبثخ:  اٌضبٟٔ ٚساٌذ

ألنهم فً األذهان أعظم من أن ٌمثلهم , وال تمثٌلهم على المسرح وال تقمص صورهم , الشاشة 

 ؛ ففً إخراج حٌاة أي واحد منهم على شكل مسرحٌة أو فٌلم وال ٌلٌق بمكانتهم, شخص معٌن 

 ألنه ٌتولى التمثٌل  ؛سٌنمابً هو تنزٌل لهم من المكانة العالٌة التً جعلها هللا لهم وأكرمهم بها

فهو وسٌلة إلى , ؼالباً أُناس لٌس للصبلح والتقوى واألخبلق اإلسبلمٌة مكان فً حٌاتهم العامة

 فً أنفس الناس وضعا مزرٌاً فتتزعزع الثقة --الكسب المادي، كما ٌضع تمثٌل الصحابة

، وتخؾ الهٌبة التً فً نفوس المسلمٌن من المشاهدٌن ، و ٌحرم تمثٌل - -بؤصحاب الرسول

الصحابة بعلة وجود مصلحة فٌه ألن مفسدته راجحة ، فرعاٌة للمصلحة وسداً للذرٌعة وحفاظا 

 .2 ٌمنععلى كرامة أصحاب محمد 

,  إال إذا كان الممثل مسلماً هزاجواشترطوا عدم , -- دور الصحابة    كما أن الذٌن أباحوا تمثٌل 

إذا كان فً التمثٌل فابدة تعود على  واألحوط عدم تمثٌلهم إال, وعلى حظ من التقوى والورع 

 . 3ؼٌر مسلمالممثل و ال ٌجوز إذا كان  , ، وبٌان الحق والعدل المسلمٌن كنشر اإلسبلم

ٌُشبه نفسه برجل كافر أو مشرك  ال :  أٚ اٌؼىظرّض١ً أدٚاس اٌىفبس :اٌذٚس اٌضبٌش  ٌجوز للمسلم أن 

وٌتكلم ,  هملافعأعل مثل ؾي ؾاإلنسانٌة ،و, ودٌن اإلسبلم ,  ورسوله,  هللا اءعدأ, أو بالشٌطان 

،  السجود للصنممثل ،  الكفر ٌكون بالقول والفعل واالعتقادو , 4بالكفر على أنه أبو جهل أو ؼٌره

وهذه  , ، أو االستهزاء بكتابه ، أو دٌنه--، أو سّب رسوله-  -، كسبِّ هللا وقول كلمة الكفر

 : 5بعض األعمال الناتجة عن القابم بتمثٌل هذه األدوار

من قال كلمة إن , --رسولالسّب أن ٌكون بسب الذات اإللهٌة أو : النطق بالكفر والسب  :أوالً 

، كؤن ٌقول قال  ، إال أن ٌحكً ذلك عن ؼٌره فهو كافر ظاهًرا وباطناً  ، الكفر عالًما عامًدا مختاًرا

فمن قال بلسانه كلمة الكفر من ؼٌر حاجة -:"رحمه هللا-ابن تٌمٌة شٌخ اإلسبلم لقا , فرعون كذا

                                                 
1

 ( .56-55:ج٣٥طحٕ  ):  ٌْٞز جُطٞذس 

2
, ي٣حخ  // www.binbaz.org.sa:  ٛـ1393/ 16/4ٝذطح٣ٌم  (13):ذٍهْ , هٍجٌ ٤ٛثس ًرحٌ جُؼِٔحء ذحٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س : جٗظٍ  

( . 317: ٘ / 3:ؼ ): كطحٟٝ جُٜىٟ 

3
   www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp:جٗظٍ  

4
ػٖ كطحٟٝ  , ٝجُلٕ٘ٞ جُطٔػ٤َ رقٌحّ : www.islam-qa.com/QAA( .// 88): جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ , جُـٔح١ٌ  :جٗظٍ  

. 20  :٘:  ْٔحقس ج٤ُٗم ػرى هللا ذٖ ق٤ٔى 

5
  . ًٍُٓ جُلطٟٞ :جُٔلط٢ , 1424ؾٔحو١ جُػح٤ٗس 19 :ضح٣ٌمخ , (36317): ٌهْ جُلطٟٞ  : www.islamweb.net : جٗظٍ  

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp
http://www.islam-qa.com/QAA/5
http://www.islam-qa.com/QAA/5
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كلمة كفر فإنه ٌكفر بذلك ظاهًرا وباطًنا، وال ٌجوز أن ٌقال إنه فً الباطن  عامًدا لها، عالًما بؤنها

ِ ِمْن َبْعِد  َمْن َكَفرَ  :ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسبلم، قال هللا سبحانه, ٌكون مإمًنا  ٌجوز أن ِباهللَّ

ِهْم َؼَضٌب ِمنَ  إٌَِماِنِه إاِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِبنٌّ  ٌْ ِ َولَُهْم  ِباأْلٌَِماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدراً َفَعلَ هللاَّ

َعَذاٌب َعِظٌمٌ 
وأنه كافر بذلك، إال   فمن تكلم بكلمة الكفر فعلٌه ؼضب من هللا وله عذاب عظٌم،,1

المكرهٌن فإنه كافر أًٌضا،  من أكره وهو مطمبن باإلٌمان، ولكن من شرح بالكفر صدًرا من

 ,2"بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمبن باإلٌمان فصار كل من تكلم بالكفر كافًرا، إال من أُكره فقال

. والواجب على المسلم أن ٌحذر من الردة وأسبابها

سجود الساجد هلل وقد أوقعه أمام  إال أن ٌكون كفر السجود للصنم إن :السجود لؤلصنام  : اً ثانً

ر أنه سجد-:"رحمه هللا-  قال شٌخ اإلسبلم ,الصنم ،  ولم ٌقصد بقلبه السجود له, قدام وثن  فلو قُدِّ

ٌباح ذلك إذا كان بٌن مشركٌن ٌخافهم على نفسه  بل قصد السجود هلل بقلبه لم ٌكن ذلك كفًرا، وقد

الممثل السجود للصنم   لكن ٌبعد أن ال ٌقصد,3"بقلبه السجود هلل فٌوافقهم فً الفعل الظاهر، وٌقصد

   .سواء ُحكم بكفره أو ال ، ولو مرة، ولذلك فهو على خطر عظٌم، وواقع فً اإلثم ال محالة

ٌحتاج إلى , عندما ٌمثل الممثل دور رجل مستهزئ بالدٌن وأهله  :االستهزاء بالدٌن  : ثالثاً 

حٌث اعتبر أن من - رحمه هللا-4وذلك كما قال ابن حجر الهٌتمً ,محاكاته فً سخرٌته من الدٌن 

فسؤلوا المسابل , 5المكفرات لو حضر جماعة ، وجلس أحدهم على مكان رفٌع تشبٌهاً بالمذكرٌن

وهم ٌضحكون، أو تشبه بالمعلمٌن ، فؤخذ خشبة ، وجلس القوم حوله كالصبٌان ، فضحكوا ، 

قد ٌتم تمثٌل علماء اإلسبلم ؛ ألنه 6"كفر: قطعة من ثرٌد خٌر من العلم : أو قال , واستهزإا 

                                                 
1

 ( . 106: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُ٘كَ 

2
: ضكو٤ن ,  (676-975: ٘ / 2:ؼ ): اٌقبسَ اٌّغٍٛي ػٍٝ ؽبرُ اٌشعٛي, (ٛـ728)ضو٢ جُى٣ٖ رقٔى جُكٍج٢ٗ ، ش , اثٓ ر١ّ١خ : جٗظٍ  

  .ه1417, ٠1, ذ٤ٍٝش , وجٌ جذٖ قُّ , ٓكٔى جُكِٞج٢ٗ ٝ ٓكٔى ٖٞو١ٌ 
 

3
 (.300: ٘ / 7 :ؼ ):  جُلطحٟٝ زٓؿٔٞع, جذٖ ض٤ٔ٤س :  جٗظٍ 

4
وٌِ ك٢ , ٛـ ك٢ ٓكِس رذ٢ ج٤ُٜطْ ذٍٔٛ 909ُٝى ك٢ ٌؾد ْ٘س , رقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ ج٢ٌُٔ ج٤ُٜط٢ٔ جُٗحكؼ٢ : ا١ٌٙزّٟ  

,  ٛـ 940قؽ ك٢ ْ٘س  , ٛـ ٌقَ ئ٠ُ ٌٓس933ٝك٢ ْ٘س , غْ ريٕ ُٚ ك٢ ج٩كطحء ٝجُطى٣ٌّ ٝػٍٔٙ وٕٝ جُؼ٣ٍٖٗ , جُؿحٓغ ج٧ٍَٛ ك٢ جُوحٍٛز

. ٤ٛٗكس جُِٔٞى , ٍٖـ جُٜٔ٘حؼ , ٍٖـ جٌُٔٗحز : ٖٓ ٓإُلحضٚ ,  ٛـ ك٢ ٌٓس جٌٍُٔٓس 974ٝؾحٌٝ ٝظَ ٣ىٌِ ٣ٝلط٢ ئ٠ُ رٕ ٓحش ْ٘س 

, ٓطحذغ وجٌ جُٗؼد,  (3:٘  :)اٌضٚاعشػٓ الزشاف اٌىجبئش( , 974)ش, رقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ  , ا١ٌٙزّٟ:    رشعّزٗٔظشا (*)

 .ّ 1980-ٛـ1400, جُوحٍٛز 

5
ٙ: "ك٢ جُكى٣ع :  جٗظٍ  ُٝ ٍ ًّ ًَ ٌٍ كَ جُٜ٘ح٣س ك٢ , جذٖ ج٧غ٤ٍ ( .// 13:٘ / 2:ؼ ):  ذحخ جًُجٍ ٓغ جٌُحف, جُلحتن  ,جُُٓه١ٍٗ :  "جُوٍإٓ يً

. ، ٝجُٛٞجخ ٓح يًٍٗح ( ج٣ًًٌُٖٞٔ: )ذىٕٝ ضكو٤ن   (35:٘ ):  اإلػالَيًٍش ك٢ ًطحخ  , (163:٘ / 2:ؼ ): ؿ٣ٍد جُكى٣ع 

6
ٓطحذغ (  جُُٝجؾٍ ) ٓطرٞػس ك٢ آنٍ ًطحخ ,  (35 : )اإلػالَ ثمٛاهغ اإلعالَ( , 974)ش, رقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ  , ا١ٌٙزّٟ 

. ّ 1980-ٛـ1400, جُوحٍٛز , وجٌ جُٗؼد 
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ورجال الدٌن بمبلبسهم وعمابمهم وٌلصقون بوجوههم اللحى المصطنعة فٌظهرون على هٌبة 

 .1منكرة مزرٌة وٌقلدونهم فً كبلمهم ونطقهم

بحٌث ٌحلؾ الممثل باهلل تعالى على   األٌمان الكاذبة والحلؾ بؽٌر هللاقد ٌصاحب التمثٌل أٌضاً    

َوالَ َتْجَعلُوْا } :قالوهو ٌعلم أنه كذب ، , وقول لم ٌقله عدة مرات فً دوره التمثٌلً , فعل لم ٌفعله 

َماِنُكْم   ٌْ َ ُعْرَضًة ألَ ٖٓ : " ؛ لقوله 3وهذا حرام قطعاً  , وٌصاحبها أٌضاً الحلؾ بؽٌر هللا, 2{هللَّ

 .4"قِق ذِٔس ؿ٤ٍ ِٓس ج٬ْ٩ّ ًحيذحً كٜٞ ًٔح هحٍ 

 أو العكس بشرط أال ٌندمج أو ٌعتقد الممثل فً الدور ، ألن فً أدوار الكفارٌجوز تمثٌل  :الرد 

، والممثل عندما ٌقوم بتمثٌل دور فإنه ال ٌحكً واقع نفسه وإنما واقع 5اعتقاده خروج من الملة

فقد ٌكون تمثٌله لدور , والعمل مقترن بالنٌة والهدؾ وجهة التؤثٌر , فناقل الكفر لٌس بكافر , ؼٌره 

 .  6وكذلك المشاهد الذي ٌشاهد هذا العمل, كافر ٌبؽض اإلسبلم ٌجعل الممثل نفسه ٌمقت الكافر 

ورد , وهذا محظور شرعاً , أي االنتساب إلى ؼٌر األب الحقٌقً : اٌزجٕٟ ٚاألثٛح : اٌذٚس اٌشاثغ 

ْا آَباَءُهْم َفإِخَواُنُكْم ِفً }:فً قوله , النهً الشدٌد فٌه  ِ َفإِن لَّْم َتْعلَُموۤو  ْدُعوُهْم آلَبآِبِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد  هللَّ

ٌِن  فٌه إباحة إطبلق اسم األخوة وحظر إطبلق اسم األبوة من -:"رحمه هللا-وقال الجصاص , 7{ لدِّ

لم أرد به : لم ٌعتق إذا قال : هو أخً : ولذلك قال أصحابنا فٌمن قال لعبده ; من ؼٌر جهة النسب 

ألن إطبلقه ممنوع إال من ; هو ابنً عتق : ولو قال , ألن ذلك ٌطلق فً الدٌن ; األخوة من النسب 

                                                 
1

 .//(15-13:٘ ): جُطٔػ٤َ قو٤وطٚ , رذٞ ٣َى  ( .//99:٘ : )ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ , ؾٍٞٛ .// (64:٘ ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ , ذٍؾّ :  جٗظٍ 

 ( .38: ٘ ): جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ , جُـٔح١ٌ 

2
  ( .224: ج٣٥س ): ٌْٞز جُروٍز  

3
جُطوط٤َ ُٖٔ  جُط٤ٌَ٘ رٝ, جُـٔح١ٌ .// (78:٘ : )جٍُٔرز ك٢ ج٬ْ٩ّ هٟح٣ح ٝكطحٟٝ , ن٤ح٠  .// (60:٘ ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ , ذٍؾّ :  جٗظٍ 

 ( .52-51:٘ ): رذحـ جُطٔػ٤َ 

4
و  ُٝ جِش  , ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس.//(498:٘ )(3257): ذٍهْ ,  ًطحخ ج٣٧ٔحٕ ٝجًٌُ٘ٝ, ْٖ٘ رذ٢ وج ٌَ لَّثح ٌَ ُْ ًِطَحخ ج  , ِ ٍِ هللاَّث ُْٞ ٌَ  ِٖ ٤ ِٔ َٕ  ذَحخ ٣َ ح ًَ  جَُّثط٢ِ 

٘ )(3771): ذٍهْ ,  ذحخ جُكِق ذِٔس ْٟٞ ج٬ْ٩ّ , ًطحخ ج٣٧ٔحٕ ٝجًٌُ٘ٝ, ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢ ( .//362:٘ )(2098): ذٍهْ , ٣َْكُِِق ذَِٜح

:583 .)

 .( 952:٘ / 2 :ؼ )(5404): ذٍهْ , ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ,  ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ  " : ٚك٤ف- :" ٌقٔٚ هللا-هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

5
 ( .358:٘  ): ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز : جٗظٍ  

6
 (.333:٘  ): قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س , جُـُج٢ُ :  جٗظٍ 

7
 (5: ج٣٥س  ): ٌْٞز ج٧قُجخ  



 165 

ٖٓ جّوػ٠ ئ٠ُ ؿ٤ٍ رذ٤ٚ ٝٛٞ ٣ؼِْ رٗٚ ؿ٤ٍ رذ٤ٚ كحُؿ٘س ": -- قال النبًفً الحدٌث و،1جهة النسب

"ػ٤ِٚ قٍجّ 
2. 

والتبنً فً التمثٌل ظاهر جداً ؛ فإن الممثل ٌقول لممثل آخر ال ,    ووجه االنتساب لؽٌر األب 

وال ٌدخل فً باب شفقة الكبٌر على , وهذا داخل فً عموم النهً , أو ابنً , أبً : ٌمت له بصلة 

ألن هذه اللفظة تستخدم فً مواقؾ معٌنة بصورة , أو تعظٌم وتبجٌل الصؽٌر للكبٌر , الصؽٌر 

, وإنما الذي فٌه هو نسبة فبلن لفبلن على أنه أبوه الحقٌقً , وهذا ال ٌوجد فً التمثٌل , بسٌطة 

لبً    .3وهذا ما نهً عنه, ٌؤمره وٌنهاه كؤنه والده الصُّض

أما إن لم ٌقصد , بمعنى أن ٌنتسب المرء إلى ؼٌر أبٌه ,    ولقد اتفق العلماء على حرمة التبنً 

المبلطفة , وكذلك ٌجوز إن قصد بلفظ البنوة واألبوة , فهو جابز , قطع النسب والطعن فٌه

ما لم ٌقصد قطع النسب , وٌقاس علٌها تداول الممثل للبنوة واألبوة فً عملٌة التمثٌل , والدعابة 

:  4لؤلدلة اآلتٌة, والطعن فٌه 

ًٔح : " فكنت أدخل بؽٌر استبذان ، فجبت ٌوماً ، فقال:  قال كنت خادماً للنبً: قال عن أنس  .1

"٫ ضىنِٖ ئ٫ ذايٕ: رٗص ٣ح ذ٢٘ ؛ كاٗٚ هى قىظ ذؼىى رٍٓ
5

 .  

ٌا ابن :  ، فجعل ٌقول أتٌت عمر بن الخطاب: "ن الصعب بن حكٌم ، عن أبٌه ، عن جده قال ع .2

  . 6!"ٌا بنً! ٌا بنً: " فعرؾ أن أبً لم ٌدرك اإلسبلم ، فجعل ٌقول,ثم سؤلنً؟ فانتسبت له ! أخً

 , قٌام الرجل بتمثٌل دور امرأة حرامإن  :إمرأة أوالعكس دور رجل ٌمثل : الدور الخامس 

كما كان فً المسرح اإلؼرٌقً والرومانً ٌجوز قطعاً لورود اللعن على من فعله ،  والتشبه بها ال

رضً هللا -ابن عباس فعن ؛ 7القدٌمٌن والمسرح الصٌنً فً النصؾ األول من القرن العشرٌن

بالنساء من  ، والمتشبهٌن من النساء المتشبهات بالرجال--هللا لعن رسول: "قال- عنهما

                                                 
1

وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش،  ، (521: ٘ / 3:ؼ ):  أؽىبَ اٌمشآْ,  (370)رقٔى ذٖ ػ٢ِ جٍُج١َ ، ش  ,اٌغقبؿ:  جٗظٍ 

 .ٛـ1405

2
ذحخ ذ٤حٕ قحٍ ٖٓ ٌؿد , ًطحخ ج٣٩ٔحٕ , ٚك٤ف ِْٓٓ .// (2485: ٘ / 6:ؼ )(6385): ذٍهْ  , ذحخ ٖٓ جوػ٠ رذ٤ٚ,  جُرهح١ٌ  ٚك٤ف

  (.45: ٘  / 2:ؼ )(63): ذٍهْ , ػٖ رذ٤ٚ ٝٛٞ ٣ؼِْ 

3
 ( .62-60:٘  ): ئ٣وحف جُ٘ر٤َ , ذٍؾّ  

4
 ( .369-368 :٘  ): ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز : جٗظٍ  

5
( . 281: ٘ )(807): ، ذٍهْ ُٖٔ رذٞٙ ُْ ٣ىٌى ج٬ْ٩ّ!" ٣ح ذ٢٘: " ذحخ هٍٞ جٍُؾَ، ج٧وخ جُٔلٍو ،  جُرهح١ٌ 

 ( .623:٘ )(313): ، ذٍهْ ٚك٤ف ج٧وخ جُٔلٍو ,  ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ " :   ٌغ١شٖفؾ١ؼ- :"ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ   

6
( . 281: ٘ )(806): ، ذٍهْ ُٖٔ رذٞٙ ُْ ٣ىٌى ج٬ْ٩ّ!" ٣ح ذ٢٘: " ذحخ هٍٞ جٍُؾَ، ج٧وخ جُٔلٍو ،  جُرهح١ٌ 

 ( .125: ٘) (106):، ذٍهْ ٞؼ٤ق ج٧وخ جُٔلٍو ,  ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ " : مؼ١ف- :"ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ  

7
 (.114:٘ ):ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ ,  ؾٍٞٛ 
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, والمقصود من التشبه هو التشبه فً الصفات والحركات والزي والتخنث فً الكبلم , 1"الرجال

  .2ولٌس المقصود التشبه بالخٌر فإن هذا أمر محمود ومّرؼب فٌه

,     ولكن مسؤلة التشبه بالرجال والنساء تنطبق على ؼٌر عملٌة التمثٌل ألنه لم ٌكن معروفاً قدٌماً 

لكن إن , فهو داخل فً النهً , وإذا ظهر الممثل أو الممثلة فً لباس ؼٌر لباسه معتقداً بما ٌقوم به 

التزم باآلداب العامة فً األخبلق اإلسبلمٌة وظهر بلباس ؼٌر لباسه ؼٌر معتقد وال متخنث فهو ال 

 .  3ٌدخل فً النهً

 يثٍم يع انرجم يشاركح انًرأج فً انت: انًطهة انثاًَ 

فؤمره بؽض البصر وحفظ الفرج عما حرمه ,      إن اإلسبلم قد كفل للمجتمع اإلسبلمً حماٌته 

ومن ثم ال ٌكون مباحاً وال جابزاً أن تعتلً امرأة , هللا علٌه ، ضماناً لصحة المجتمع وسبلمته 

وهذا من تكرٌم اإلسبلم للمرأة وحفظه لها وللرجل عن , خشبة المسرح لتإدي أي دور كان 

لذلك فبل ٌجوز أن تمتهن المرأة التمثٌل ألنها مؤمورة بالقرار فً البٌت , دروب الهبلك 

ِة  :قال , واالحتجاب عن الرجال وعدم إبداء الزٌنة  ٌَّ َج اْلَجاِهلِ ْجَن َتَبرُّض ٌُوِتُكنَّ َوال َتَبرَّ  َوَقْرَن ِفً ُب

 . 4األُولَى 

, قٌاساً على منعها من السفر ببل محرم ,   وتعود العلة فً حرمة تمثٌل المرأة مع الرجال أٌضاً 

والقٌاس على منعها من كثٌر من شإون , وعدم صحة إمامتها بالرجال , ومن المصافحة والخلوة 

وإذا تم , الحٌاة التً تكون فٌها مسإولة عن الرجال أو مشاركة لهم كالخبلفة والوزارة والقضاء 

منع المرأة من إمامة الرجل أو محاذاته فً موطن العبادة والخشوع والعفاؾ ومن مشاركته 

, فمنعها من المشاركة فً التمثٌل أولى وألزم , واالختبلط به فً األمور العامة كالخبلفة والقضاء 

بل إنها تقوم فً هذه األٌام على ارتكاب , ألنها مواطن لهو وتسلٌة ولعب وتدعو إلى المنكر أحٌاناً 

ٌحرم التمثٌل إذا و, 5وهً تسخط هللا سبحانه فً كثٌر من الحاالت, المنكرات وفعل المحرمات 

                                                 
1
ٝهحٍ قى٣ع ( , 624: ٘)(2784): ذٍهْ , ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٔطٗرٜحش ذحٍُؾحٍ ٖٓ جُ٘ٓحء  , ًطحخ جُؼِْ ػٖ ٌٍْٞ هللا , جُط١ًٍٓ ْٖ٘  

 . قٖٓ ٚك٤ف

    ( .908:٘ / 2:ؼ )(5100): ذٍهْ , ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ,  ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ " : ٚك٤ف- :"ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

2
اإلنجاز في : ػٖ ٗو٬ً  www.binbaz.org.sa/Display.asp.(.//79:٘ ): جٍُٔرز ك٢ ج٬ْ٩ّ هٟح٣ح ٝكطحٟٝ , ن٤ح٠ :  جٗظٍ 

 ًٍُٓ :جُٔلط٢, 1421ٖٞجٍ 27 :ضح٣ٌم خ , 1913: ٌهْ جُلطٟٞ  : www.islamweb.net.// ترجمة اإلمام عبد العسيس بن باز

 .  جُلطٟٞ

3
 ( .361 :٘  ): ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز : جٗظٍ  

4
(  33:ج٣٥س ):  ٌْٞز ج٧قُجخ 

5
(. 378-375: ٘ ):ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز :  جٗظٍ 
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نظر الممثل , مثل النظر  , 1إلٌه من المحرمات لما ٌفضًو, كان فٌه اختبلط الرجال بالنساء

 : أٌضاً المحرماتهذه  ومن, ، والخلوة  تصوٌرالوكذلك أثناء , للممثلة والمشاهد لها 

 وأالنظر  اإلسبلم م ٌقٌد فل، األحوالكل إن مبلمسة الرجل للمرأة األجنبٌة ال تجوز بحٌث : اللمس  .1

, 2إلى بدنها وهو أخؾ فً جلب الفتنة من المبلمسةظر فاهلل تعالى حّرم الن, اللمس بقصد الشهوة 

"٧ٕ ٣طؼٖ ك٢ ٌرِ رقىًْ ذٔه١٤ ٖٓ قى٣ى ن٤ٍ ُٚ ٖٓ رٕ ٣ّٔ جٍٓرز ٫ ضكَ ُٚ ":قال
هذا ؛ ؾ3

ٌكون أشد ه فإن, التمثٌل  أدوارأكثر من ذلك فً إذا كان كٌؾ ؾ, مجرد اللمس الحدٌث عن 

 .4تحرًٌما

, وبؤي حال ظهور المرأة متبرجة سافرة ؼٌر جابز : وٌكون بالتحسٌن أو التشوٌه : تؽٌٌر الخلقة  .2

 لٌس لها شعر أصبلً المرأة إذا كانت إال ال ٌجوز " لبس الباروكة"  كما أن النمص ووصل الشعر

 .5لذلك هاحاجت لهاتلبسؾ, 

- -    كما أجمع القابلون بالجواز المقٌد على تحرٌمه فً حق أمهات المإمنٌن وسٌدات نساء 

نص بهً أفضل نساء العالمٌن ؾ , -علٌها السبلم-مرٌم مثل تمثٌل دور السٌدة , - -والصحابٌات 

َ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك ا  يَ  َوإِْذ َقالَِت اْلَمبلِبَكةُ   :، قال هللا تعالى6الكرٌم القرآن ُم إِنَّ هللاَّ ٌَ َمْر

 . ََ 7 اْلَعالَِمٌن َعلَى ِنَساءِ 

ضرورة اشتراك المرأة فً التمثٌل ؛ بل ال بد منه ، وأي رأى الدكتور ٌوسؾ القرضاوي    ولكن 

عمل درامً هادؾ ال توجد فٌه المرأة فهو عمل ؼٌر منطقً، بدلٌل أن القصص القرآنٌة لم تهمل 

حٌث آدم وحواء ، ونوح وامرأته، وكذلك - -حتى سٌدنا محمد - -وجود المرأة منذ سٌدنا آدم 

حٌث سورة كاملة تحكً تفاصٌل قصة احتلت فٌها المرأة , لوط وزوجته، وٌوسؾ وامرأة العزٌز 

                                                 
1

اإلنجاز في :  ػٖ www.binbaz.org.sa/Display.asp .// (قٍف ش/ 1: ؼ ): جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٤ٍُٔٓز , ٌِٝ :  جٗظٍ 

  .ترجمة اإلمام عبد العسيس بن باز

2
 ( .31، 30:ج٣٥طحٕ ): ٌْٞز جٌُ٘ٞ:  جٗظٍ 

3
 . (211:٘ /20:ؼ ()486): ذٍهْ ,  جُطرٍج٢ٗ ، جُٔؼؿْ جٌُر٤ٍ 

( . 326:٘/4:ؼ): ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ جُهِٞز ذـ٤ٍ ٓكٍّ ، ٓؿٔغ جُُٝجتى , ج٤ُٜػ٢ٔ : جٗظٍ  " : "ٌؾحُٚ ٌؾحٍ جُٛك٤ف": "ج٤ُٜػ٢ٔ هحٍ 

4
 www.islamweb.netٟٞجُلطٟٞ:جُٔلط٢, 1424ؾٔحو١ ج٠ُٝ٧ 21 :ضح٣ٌم خ , (35134):   ٌهْ جُلط ًٍُٓ . 

5
. 25/8/2003: ذطح٣ٌم ,  (15536): ٌهْ جُلطٟٞ : كطحٟٝ ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف جُلَٞجٕ   : www.alfuzan.net:  جٗظٍ 

٫ٝ , ُٝرّ جُرحًٌٝس ٫ ٣ؿَٞ ٍُِؾحٍ ذكحٍ , ٣َٝٛ ٖؼٍٙ ذرحًٌٝس , ًإٔ ٣ِٛن جُٔٔػَ ػ٠ِ ٝؾٜٚ ٖؼٍجً ٤ُِطك٢ : رٓح ذهٛٞ٘ جٍُؾحٍ 

٤ْٔح ئيج ًحٕ يُي ٧ؾَ جُطٔػ٤َ كاٗٚ ك٢ ُرٓٚ ًُٜج جُٗؼٍ ٣ظٍٜ ذٌٛٞز ؿ٤ٍ ٌٚٞضٚ جُكو٤و٤س ٌٝذٔح ضٌٕٞ ٌٚٞز ك٤ٜح ضٗرّٚ ذحُ٘ٓحء رٝ ضٗرّٚ 

 .25/8/2003: ذطح٣ٌم ,  (15536): ٌهْ جُلطٟٞ : كطحٟٝ ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف جُلَٞجٕ   : www.alfuzan.net:  ذحٌُلحٌ رٝ ؿ٤ٍ يُي

6
ٌؾد  6 :ضح٣ٌم خ , (36893): ٌٝهْ جُلطٟٞ  , 1424ٖؼرحٕ 2 :ضح٣ٌم خ , (38001): ٌهْ جُلطٟٞ  : www.islamweb.net:  جٗظٍ 

 . ًٍُٓ جُلطٟٞ:جُٔلط٢, 1424

7
.  (42 : ج٣٥س) : ٌْٞز آٍ ػٍٔجٕ
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دوراً ربٌسٌاً ، وقصة زٌد وزٌنب بنت جحش، حٌث ذكر القرآن فً هذه القصص كلها ، دور 

المرأة الحٌوي ، فبل مانع من أن تدخل المرأة مجال التمثٌل الجاد الملتزم بضوابط الشرع دون 

تبذل أو سفور ، وبتعاون أهل الفقه وأهل االختصاص للوصول إلى الهدؾ ، ألنه من ؼٌر المقبول 

انشاء قصة خالٌة من المرأة ، فهذا ضد الواقع، والشتراك المرأة فً التمثٌل عدد من الضوابط 

وأن تظهر بلباس اإلسبلم وال تضع المساحٌق  ، .أن ٌكون اشتراكها ضرورٌاً  :ٌجب اتباعها ، منها

والتركٌز علٌها فً التصوٌر  ، أن تتفوه , ، أن ٌراعً المخرج والمصور عدم إبراز مفاتنها 

  .1بالكبلم الحسن وتبعد عن الفاحش

  وكذلك الدكتور نجٌب الكٌبلنً الذي اعتبر أنه بما أن المرأة كالرجل فً التكلٌؾ الشرعً إال فً 

فوجودها فً المسرح اإلسبلمً , وهً تعمل الٌوم فً مجاالت كثٌرة , بعض األمور التً تخصها 

ٌعتبر امتداداً أو إضافة , الذي له مفهومه ورسالته ووظٌفته المستقاة من قٌم اإلسبلم الرفٌعة 

. 2أو جزء ال ٌتجزء منها بشرط التزامها بقٌم دٌنها, لرسالتها األساسٌة الخالدة 

فتمثٌل األدوار , ال نقول أن تقبع المرأة فً بٌتها ولكن تعمل بشروط شرعٌة :"    وقالت رٌم خٌاط

وكذلك دور األم الصالحة التً تسعى , والبطوالت جابز إذا اجتنبت المحظورات , التارٌخٌة 

. 3"أما المٌوعة واالبتذال والتثنً فهً حرام, والمعلمة التً تسعى لتربٌة النشء , لتربٌة أوالدها 

األصل عدم  أمام رجل أجنبًالمرأة تمثٌل    ولكن ما أراه فً هذه المسؤلة األخذ بعٌن االعتبار أن 

  المرأة للتمثٌلفً تركوٌباح هنا إذا كان , ألن االختبلط شرع بضوابط منها الحاجة له  ، هجواز

 المطلوبة األدوار تمثٌلوٌجب علٌها , فً التعلٌم  اً إجبارياً مساقكمن أباحه لكونه , مإكد ضرر 

أن ٌكون : ؛ ألن من شروط عمل المرأة 4  الشرعًمدرس المساق مع وجوب االلتزام بالزيأمام 

, وال ٌصح أن ٌنقلب االستثناء إلى األصل , والضرورة تقدر بقدرها , العمل من باب الضرورات 

وتتجنب االختبلط  والخلوة , وأن تكون محتشمة فً لباسها , وٌتناسب العمل مع طبٌعتها األنثوٌة 

. 5وٌكون عملها بإذن ولٌها, مع الرجال 

                                                 
1

وجٌ , 1319: ػىو , ٓؿِس جُٔؿطٔغ ج٣ٌُٞط٤س : ٗو٬ً ػٖ  (325:٘  ) : اٌمشمبٚٞ فٟ ا١ٌّضاْ, ٤ِْٔحٕ ذٖ ٚحُف  , اٌخشاؽٟ:  جٗظٍ 

ٓؿِس ج٤ُٟحء  : www.itf.org.ir/Al%20tahirah/No.%20141/hoghoogh%20 .//ّ 1999-ٛـ1420 , ٠1,  جُؿٞجخ

. 173جُؼىو - وذ٢ -ٓؿِس ج٬ٚ٩ـ,  ٓٛحقرحش ج٧ْطحي ٣ْٞق ػرى جٍُقٖٔ ٓغ ج٤ُٗم ٣ْٞق جُوٍٞح١ٝ, 64جُؼىو - ج٩ٓحٌجض٤س

2
 ( .81-77:٘  ): ٗكٞ ٍٓٓـ ئ٢ٓ٬ْ , ج٢ٗ٬٤ٌُ : جٗظٍ  

3
 ( .  80:٘  ): جٍُٔرز ك٢ ج٬ْ٩ّ هٟح٣ح ٝكطحٟٝ , ن٤ح٠ : جٗظٍ  

4
 www.islamweb.net ٟٞػرىهللا جُلو٤ٚ. ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:جُٔلط٢, 1423ٖؼرحٕ 2 :ضح٣ٌم خ  , 23422:  ٌهْ جُلط 

5
-36:٘  ) : دساعبد ٔظبَ فٟ األعشح فٟ اإلعالَ, ٝٓٛطل٠ رقٔى ٗؿ٤د , ٝٓكٔى ػٜٞ جُُٜج٣ٔس , ٓكٔى ئذٍج٤ْٛ .و , ػمٍخ: جٗظٍ  

 .ّ 1990-ٛـ1411 , ٠1, ػٔحٕ , ٌٓطرس جٍُْحُس جُكى٣ػس ,  (37

http://www.itf.org.ir/Al%20tahirah/No.%20141/hoghoogh%20al%20merah
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 التمثٌلأن ٌقوم بفً  ال حرج ؾ, أي أن ٌمثل كل جنس مع جنسه تمثٌل دون اختبلط   وأُبٌح ال

إذا كان   بعٌداً عن عٌون الرجالمجموعة من النساء أو امرأة مع 1رجل مع مجموعة من الرجال

الخٌر وتنهى عن الشر ، وروعٌت فٌه الضوابط  وألؼراض تربوٌة تحث على ،اً هادؾالموضوع 

 . 2من األمور المحرمة وخلي، و دعو إلى مكارم األخبلقيواألخبلقٌة والشرعٌة 

  يشاهذج انتًثٍم  :انًطهة انثانث 

 :   استدل المحرمون على مشاهدة التمثٌل بعدة أمور منها

 ٌحرم نظر الرجل للمرأة الممثلة على الشاشة أو الصورة ؛ :النظر إلى الممثلٌن والممثبلت :  أوالً 

ْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهمْ  قُْل لِْلُمْإِمِنٌنَ :لقوله  ٌَ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو َ َخِبٌٌر ِبَما  ٌَُؽضُّض إِنَّ هللاَّ

ْصَنُعونَ  ٌَ
سواء كن فً الصور الفوتوؼرافٌة أو فً , وهً تشمل النساء الُمصورات وؼٌرهن , 3

وقد ٌجر النظر المشاهد إلى الوقوع فٌما حّرم هللا سواء كان رجبلً أم , 4شاشة التلفاز أو ؼٌر ذلك

َوقُْل : وٌنطبق نفس الحكم على نظر النساء لصور الرجال وأجسادهم على الشاشة لآلٌة, امرأة

ْؽُضْضَن ِمنْ  ٌَ ْبِدٌَن ِزٌَنَتُهّن إاِلَّ َما لِْلُمْإِمَناِت  ٌُ ْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوال  ٌَ ؛  5َظَهَر ِمْنَها أَْبَصاِرِهنَّ َو

, فٌما ٌعرض من األفبلم الخلٌعة  النساء المسلمات ؼض البصر عن النظر المحرمعلى ٌجب ؾ

 وأحٌاناً ٌكون الباعث لمشاهدة التمثٌل هو التلذذ  ,6والنظر إلى الرجال بشهوة, الماجنة  والصور

عن نظر - -وعندما سؤل جرٌر بن عبدهللا رسول هللا , والتؤمل فً محاسنهن , بمشاهدة النساء 

على شكل حتى لو كانت خلٌعة الصور  الال ٌجوز النظر إلى؛كما 8أمره بصرؾ بصره, 7الفُجاَءة

  .9رسوم متحركة ، لما ٌترتب على ذلك من الفتنة والوقوع فً الفاحشة

                                                 
1
 . جُلو٤ٚػرىهللا. ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:جُٔلط٢, 1420ٚلٍ 16 :ضح٣ٌم خ, (2893 ):  ٌهْ جُلطٟٞ :www.islamweb.net: جٗظٍ  

2
 www.sahab.net/sahab/showthread  :جُؼٞوز كطٟٞ ج٤ُٗم ِْٔحٕ.// (375:٘ ): ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ , جُوٟحز :  جٗظٍ

3
 ( .30: ج٣٥س ): ٌْٞز جٌُ٘ٞ  

4
ٝٓكٔى ذٖ , ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ػرىهللا , اثٓ ثبص ( .// 213): كطٟٞ جذٖ ذحَ : كطحٟٝ ٜٓٔس ُ٘ٓحء ج٧ٓس , ج٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس :  جٗظٍ 

ٓكٔى ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ : ع ٝضٍض٤د ّؼ,  (60: )فزبٜٚ إٌظش ٚاٌخٍٛح ٚاالخزاله , ٝػرىهللا ذٖ ػرى جٍُقٖٔ جُؿر٣ٍٖ , ٚحُف ذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ 

 .ٛـ 1416, ٠1, وجٌ جُوحْْ , ٓإْٓس جُك٤ٍٖٓ جُه٣ٍ٤س , جُٔٓ٘ى 

5
 ( .31: ج٣٥س ):  ٌْٞز جٌُ٘ٞ 

6
, 31/8/2003ّ:ذطح٣ٌم  ,(16342) ,(15972):  ّجٌمذح٧ٟٝ ججُلص: كطحٟٝ ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف جُلَٞجٕ : www.alfuzan.net:  جٗظٍ 

  .3/9/2003ّ: ضح٣ٌم ٝ

7
ٝٓؼ٠٘ ٗظٍ جُلؿأز رٕ ٣وغ ذٍٛٙ ػ٠ِ ج٧ؾ٘ر٤س ٖٓ ؿ٤ٍ هٛى ك٬ ئغْ ػ٤ِٚ ك٢ رٍٝ , ُـطحٕ ٢ٛٝ جُرـطس  , اٌفغبءحٚاٌفغؤح : " هحٍ ج١ُٝٞ٘ 

 رٍٓٙ ذإٔ ٝئٕ جْطىجّ جُ٘ظٍ رغْ ًُٜج جُكى٣ع كاٗٚ , كإ ٍٚف ك٢ جُكحٍ ك٬ ئغْ ػ٤ِٚ , ٣ٝؿد ػ٤ِٚ رٕ ٣ٍٛف ذٍٛٙ ك٢ جُكحٍ , يُي 

َٖ :  ٣ٍٛف ذٍٛٙ ٓغ هُٞٚ ضؼح٠ُ  ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ِْ ُِ َْ ْْ  هُ ِٛ ٌِ ح َٛ ْٖ رَْذ ِٓ ٞج  ُّٟ ـُ َ٣ : "  ( .115: ٘/14: ؼ ): ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ 

8
 ( .115: ٘ /14: ؼ ()2159):ذٍهْ , ذحخ ٗظٍ جُلؿأز  , ًطحخ ج٥وجخ , ٚك٤ف ِْٓٓ :   جٗظٍ 

9
 ج٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ( .//213:٘ ): كطٟٞ ػٍٔٝ ػرى جُٔ٘ؼْ ٤ِْْ : كطحٟٝ ٜٓٔس ُ٘ٓحء ج٧ٓس , ج٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس :  جٗظٍ 

كطحٟٝ جُ٘ظٍ ٝجُهِٞز , ٝ جذٖ ؾر٣ٍٖ , ٝجذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ ,  جذٖ ذحَ ( .//639: ٘ ): كطٟٞ جذٖ ؾر٣ٍٖ , كطحٟٝ جٍُٔرز جُِٔٓٔس  , ج٧تٔس

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=&threadid=286733
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=&threadid=286733
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ن سواء فً التلفاز أو ؼٌره : الرد  ٌْ :  إن نظر المرأة للرجل ال ٌخلو من حال

 .نظر بشهوة وتمتع ، فهذا محرم لما فٌه من المفسدة والفتنة  .1

جابزة بدلٌل نظر عابشة إلى الحبشة وهم ٌلعبون نظرة مجردة ال شهوة فٌها وال تمتع ، فهذه  .2

فٌجوز للنساء النظر للرجال فً التلفاز , 1 وكان ٌسترها عنهم وأقرها على ذلكبوجود النبً

 .  2وؼٌره ولكن بشرط أال تكون هناك شهوة أو فتنة

ألنها ,   واعترض على ذلك بؤن نظر السٌدة عابشة إلى الحبشة أمر مسموح به لها ولؽٌرها 

, كالنظر إلى معركة القتال ؛ فالفتنة مؤمونة , منصرفة إلى النظر إلى اللعب ولٌس إلى األشخاص 

وال ٌنطبق هذا الحكم على نظر الرجل للمرأة وهً تلعب ؛ بل هو محرم ألن النظر متعلق بالمرأة 

.  3وال تدفع فتنة, ومبلبسها الرٌاضٌة التً ال تستر عورة 

والرواٌات التً تثٌر الؽرابز وتحرض مشاهدة المسلسبلت واألفبلم األجنبٌة  إن :المواضٌع  : نٌاً ثا

خطورة شدٌدة على تعد ذات , أو تروج للعقابد الباطلة , وتدعو ألفكار منحرفة , على الجرابم 

وعلٌه , فبل ٌجوز للمسلم أن ٌشاهدها لحرمتها ،  بؤحكام اإلسبلمها دي تقلعدم،  العقٌدة واألخبلق

, حفظ الدٌن : "وبما أن مقاصد الشرٌعة خمسة , 4انها تإثر فٌمن ٌشاهدهأل , اجتنابها والحذر منها

وباعتبار ما ٌعرض ٌستهدؾ هدر , "وحفظ المال, وحفظ النفس , وحفظ النسل , وحفظ العقل

, وارتكاباً لئلثم , وضٌاع العرض والنسب ؛ فإن النظر إلٌه ٌعّد حراماً , الشرؾ والفضٌلة 

" ٫ ٌٍٞ ٫ٝ ٍٞجٌ":لقوله  , 5وإؼضاباً هلل ورسوله
6 .

                                                                                                                                               
 ًٍُٓ جُلطٟٞ :جُٔلط٢ , 1424ٚلٍ 2 :ضح٣ٌم خ , (30454):ٌهْ جُلطٟٞ  : www.islamweb.net( .// 57-52( , )60: ) ٝج٫نط٠٬

 .ػرىهللا جُلو٤ٚ.ذاٍٖجف و

1
ًِطَحخ ٬ٚز جُؼ٤ى٣ٖ ، ذحخ جٍُنٛس ك٢ جُِؼد ، ذٍهْ  (. 155: ٘  / 6:ؼ )(892):  ٚك٤ف ِْٓٓ ، 

2
 , ٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔسج(.// 218-217:٘  ): كطٟٞ جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ : كطحٟٝ ٜٓٔس ُ٘ٓحء ج٧ٓس , ج٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس : جٗظٍ  

 ( .640:٘  ) :كطٟٞ جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ , كطحٟٝ جٍُٔرز جُِٔٓٔس 

3
 ( .217-214:٘  ): كطٟٞ ػٍٔٝ ػرى جُٔ٘ؼْ : كطحٟٝ ٜٓٔس ُ٘ٓحء ج٧ٓس , ج٧ُرح٢ٗ ٝؾٔحػس ٖٓ ج٧تٔس : جٗظٍ  

4
, ٌٓطرس جُىجٌ جُؼٍذ٤س ٌُِطد  , (185: ٘ /4:ؼ : ) فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ وشاِخ اٌّشأحٚعبئً اإلعالَ , ٬ٚـ ٓكٔى  , ػجذ اٌغٕٟ : جٗظٍ 

, ٠5, ذ٤ٍٝش , وجٌ ئق٤حء جُؼِّٞ ,  (532: ٘  : )اٌؾالي ٚاٌؾشاَ فٟ اإلعالَ, رقٔى ٓكٔى  , ػغبف .//1998ّ-ٛـ1418 , ٠1, ٍٓٛ 

كطحٟٝ ْٔحقس ج٤ُٗم ٚحُف   : www.alfuzan.net .//(299-298: ٘ ): جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ , جُوٍٞح١ٝ  .//1985ّ-ٛـ1405

 .7/9/2003ّ: ذطح٣ٌم ,  (16653): ٌهْ جُلطٟٞ : جُلَٞجٕ

5
 .(672: ٘ /2: ؼ ): ضٍذ٤س ج٫ٝ٧و ك٢ ج٬ْ٩ّ ,  ػِٞجٕ 

6
ِّ ، ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس  ح ٌَ ًِطَحخ ج٧َْْق حِز ,  َٟ ُْوُ ٍِ ج ًْ    ( .400: ٘ )(2340): ذٍهْ ,  ذَحخ ِي

 ( .503-498: ٘ /1: ؼ)(250):، ذٍهْ ز ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ٍِّْ, ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ " :  فؾ١ؼ- : "ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ
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أن ٌبٌن ما فٌها المشاهد  ة إال إذا كان فً نًدور األنبٌاءلتمثٌل فٌها ٌجوز مشاهدة أفبلم  ال    كما 

، أما للنظر  أي لؽرض بٌان وجه الشرع منها فقط , من األوجه المحرمة أو األعمال ؼٌر البلبقة

 .1؛ وذلك ألن ما ال ٌجوز عمله ال ٌجوز مشاهدته واالنشؽال به والتشهً فبل ٌجوز

الهدؾ من التمثٌل عرض مشاهد الحٌاة :" عن أهداؾ التمثٌل أحمد الشرباصً.دوقد قال : الرد 

واألحٌاء بصورة تحلٌلٌة ، بقصد تجسٌم األخطاء لتجنبها ، وتمجٌد الفضابل لبلستمساك بها ، 

وضرب األمثال والعبر بطرٌق فنً ، ال ٌظهر فٌها الوعظ واإلرشاد إال بطرٌق اإلٌحاء ، أو 

بطرٌق ؼٌر مباشر ؛ فإذا حقق التمثٌل هذا الهدؾ فً حدود اآلداب العامة ، والذوق السلٌم ، 

واالبتعاد عن الؽرابز وكشؾ العورات والخروج عن الوقار والحٌاء ، فإنه ال ٌوجد فً الدٌن ما 

ٌمنع من مشاهدة هذا التمثٌل ، أما إذا تضمن التمثٌل إثارة للؽرابز ، أو تهجماً على العقابد ، أو 

. تطاوالً على الفضابل ، فإن التمثٌل ٌكون حراماً 

   ونحن فً أشد الحاجة لبلنتفاع بسبلح السٌنما فً خدمة الدٌن والقٌم األخبلقٌة والمبادئ الروحٌة 

، وٌتمنى علماء األزهر لو استجاب المسإولون عن السٌنما فً شرق األرض وؼربها صوت 

الدٌن واألخبلق والوطنٌة فؤكثروا من األفبلم القوٌة الجادة العفٌفة النظٌفة التً تقوي جانب الخٌر 

 . 2"والفضٌلة فً اإلنسان

, إن مشاهدة األفبلم فً دور السٌنما  : المشاهدة في السينما أوالمسرح االختبلط أثناء  :ثالثاً 

وٌجب تجنب االختبلط المثٌر بٌن , والمسرحٌات فً المسرح ٌسبب االختبلط بٌن المتفرجٌن 

وال سٌما وأن المشاهدة فً دور السٌنما ال , ودرءاً للشبهة , الرجال والنساء األجنبٌات منعاً للفتنة 

٧ٕ  ":وهذا مدعى ألن ٌجلس الرجل بجانب المرأة ، وفً الحدٌث  , 3تتم إال تحت ستار الظبلم

"٣طؼٖ ك٢ ٌرِ رقىًْ ذٔه١٤ ٖٓ قى٣ى ن٤ٍ ُٚ ٖٓ رٕ ٣ّٔ جٍٓرز ٫ ضكَ ُٚ
4 .

إن االختبلط أثناء المشاهدة فً السٌنما والمسارح ال أظن وجود قابل بجوازه شرعاً ، ألنه : الرد 

 .لٌس من الدواعً المبٌحة لبلختبلط 

, أما انعكاس التمثٌل على المشاهد ؛ فإنهم ٌسمعون اؼتٌاب المحكٌٌن والممثلٌن   :مساً اخ

ٓحٖٓ جٍٓب ِْٓٓ "- : -وقد قال رسول هللا, 5وٌحضرون إهانتهم والسخرٌة منهم وٌفرحون لذلك

                                                 
1
 www.islamonline.net/livefatwa/arabic  :  ْئٓحّ ٝنط٤د ذَٞجٌز ج٧ٝهحف جُوط٣ٍس ٝػٟٞ ك٢ , كطٟٞ ج٤ُٗم ٚحوم ٓكٔى ٤ِْ

  .ّ 9/4/2002 : جُػ٬غحء  , كطحٟٝ كو٤ٜس ػحٓس,ئوجٌز جُلطٟٞ ذح٧ٝهحف

2
 . ذطٍٛف (645-644:٘ / 1:ؼ ):  جٍُٗذح٢ٚ ، ٣ٓأُٞٗي ك٢ جُى٣ٖ ٝجُك٤حز 

3
: جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ , جُوٍٞح١ٝ  .// (186: ٘ / 4: ؼ : )ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ ًٍجٓس جٍُٔرز ْٝحتَ ج٬ْ٩ّ ,  ػرى جُـ٢٘ :جٗظٍ  

(  ٘ :299) . 

4
 .(112: ٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

5
 ( .70: ٘ ): جُط٤ٌَ٘ رٝ جُطوط٤َ ُٖٔ رذحـ جُطٔػ٤َ , جُـٔح١ٌ :  جٗظٍ 
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٣هًٍ جٍٓءجً ِٓٓٔحً ك٢ ٓٞٞغ ض٘طٜي ك٤ٚ قٍٓطٚ ٣ٝ٘طوٙ ك٤ٚ ٖٓ ػٍٞٚ ئ٫ نًُٚ هللا ك٢ ٠ٖٞٓ 

"٣كد ٍٗٛضٚ
1
سواء كان ذلك , كما أن المشاهدٌن ٌقلدون الممثل نفسه فً أدواره التً ٌمثلها ,  

.  فً الحدٌث أو فً الملبس واتباع الموضة 

فالمسلسبلت التلفزٌونٌة ال :"وقد تم االستدالل على حرمة المشاهدة من حرمة محاذٌر التمثٌل    

والنساء، وظهور العورات، والخضوع فً القول  تخلو من محاذٌر شرعٌة كاالختبلط بٌن الرجال

   .2 "وما كان كذلك حرم عمله ومشاهدته

انرشجيح  : انًطهة انشاتع 

:    إن أهم ما تم التوصل إلٌه فً ترجٌح األحكام المصاحبة للتمثٌل 

ٌجوز للرجل أن ٌقوم بالتمثٌل مع أقرانه بشرط االلتزام باألخبلق اإلسبلمٌة  :تمثٌل األدوار : أوالً 

، وال ٌجوز تمثٌل الذات اإللهٌة ، أوالمبلبكة ، أو األنبٌاء ، أما الصحابة  فترك تمثٌلهم أولى 

فسٌرتهم فً كتب السٌر , وال ٌحتاجون إلى من ٌمثل أدوارهم , لتكرٌم هللا لهم وهم خٌر األمم 

ر ، وٌجوز التشبه فً التمثٌل بشرط عدم االعتقاد  ٌْ والتارٌخ خبلل القرون العدٌدة هً خٌر الس

 .والترك أولى, واالندماج بالدور 

   أما عند تمثٌل أدوار الكفار ، فاألولى عدم السجود لؽٌر هللا ، وعدم التلفظ بؤلفاظ تشتمل على 

. إال فً حاالت اإلكراه ، أو النطق على لسان الكافر - -سب الرسول

فمن , إذا كان قرار المرأة فً بٌتها هو األصل واألفضل لها من العمل : مشاركة المرأة : ثانٌاً 

كما أن دور المرأة ٌتم , باب أولى أن ٌكون ترك التمثٌل بما فٌه من مفاسد وضٌاع للوقت ألزم 

استؽبلله فً التمثٌل إلثارة الُمشاهد خاصة فً العبلقة بٌن الرجل والمرأة بؽض النظر عن فحوى 

 .القصة

   ولكن ٌجوز للمرأة أن تشترك فً التمثٌل مع النساء ملتزمة بضوابط الشرع فً التعلٌم 

واالحتفاالت النسوٌة ، بدون الظهور على الشاشات أو تتخذ من التمثٌل مهنة لها ألن عمل المرأة 

وما دام عدم اشتراك المرأة فً التمثٌل عبر , مقٌد بحاجتها للعمل وحاجة المجتمع لهذا العمل 

أما بالنسبة , فهذا ٌإكد أن المجتمع لٌس بحاجة لهذا العمل , القرون لم ٌكن حاببلً لنجاح التمثٌل 

 .لحاجة المرأة للعمل فهناك مهن تخص المرأة وال تجعلها موطن شبهة 

فكٌؾ ستباح مسؤلة التصوٌر وما به من نظر خاصة ,   كما أنه لو أبٌحت مشاركة المرأة بضوابط 

وكذلك كثرة تكرار , فؤٌن ؼض البصر المؤمورة به , عند تمثٌلها دور زوجة، أو أم ، مع الرجل 

                                                 
1

 . (732:٘ ()4884): ذٍهْ , ذحخ ٖٓ ٌو ػٖ ِْٓٓ ؿ٤رس , ًطحخ ج٧وخ: و ٝ ْٖ٘ رذ٢ وجٝ

 ( .993-992:٘ ) (5690): ذٍهْ , ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ , ج٧ُرح٢ٗ :  جٗظٍ " :  قٖٓ- :  "ٌقٔٚ هللا-  هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

2
 .ػرىهللا جُلو٤ٚ. ًٍُٓ جُلطٟٞ ذاٍٖجف و:جُٔلط٢, 1423يٝ جُوؼىز 2 :ضح٣ٌم خ, (27113): ٌهْ جُلطٟٞ www.islamweb.net:  جٗظٍ
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التصوٌر من أجل إخراج العمل بشكله النهابً بعد العدٌد من التدرٌبات والتعدٌبلت إلٌجاد األنسب 

وأعتقد إذا كان هناك جواز لتمثٌل المرأة فهو فً حال وجودها مع المرأة مثل احتفاالت تخص , 

النساء فقط  ، وال أظن وجود امرأة ملتزمة تقبل بمهنة التمثٌل ، كما أن عدم مشاركة المرأة فً 

ٌُقلل من نسبة المشاهدة لؤلعمال التمثٌلٌة  . التمثٌل 

: إن مشاهدة التمثٌل تؤخذ جانبٌن : مشاهدة التمثٌل : ثالثاً 

فإذا كان من المواضٌع المباحة أبٌحت المشاهدة ، وإذا كان حراماً : طبٌعة الموضوع : األول 

.  ُحرمت المشاهدة 

وٌقاس هذا فً الحكم على حكم النظر إلى الصورة ، حٌث اتفق : النظر إلى الُممثلٌن : الثانً 

الفقهاء على حرمة النظر إلى الصورة إن كان النظر بشهوة ، أما إن كان بؽٌر شهوة ؛ فحكمها 

 .  حكم النظر إلى الحقٌقة ، وٌحرم النظر على العورة سواء من الرجل أم من المرأة 
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 المبحث الثانً
الحكم الشرعً للرسوم المتحركة 

 أصم أفالو انرسىو انًتذركح :  األول انًطهة

 برامج األطفال المبثوثة من الشاشة العربٌة تعكس مواضٌع شبٌهة بالمواضٌع    إن طبٌعة

الرسوم المتحركة ، أو العرابس الموجهة للكبار ، فالتمثٌل الموجه لؤلطفال ٌكون إما عن طرٌق 

الدمى المتحركة ، ووسٌلة العرض تكون على الشاشة باألفبلم الكرتونٌة أو المسرح بؤشكاله ، أو و

. اإلذاعة 

، وهً قدرتها على  جاءت فكرة الرسوم المتحركة من خبلل خاصٌة فسٌولوجٌة للعٌنوقد    

ومن هنا جاءت فكرة تقسٌم الحركة إلى مجموعة من اللقطات ، االحتفاظ بالصور كلقطات ثابتة 

؛ فؤصل األفبلم الكرتونٌة المتحركة 1وعرضها لتبدو وكؤنها تتحرك بالفعل المتتالٌة وتصوٌرها

. عبارة عن رسومات ، وحكمها الشرعً ٌلحق بحكم الرسم الٌدوي 

   إن طبٌعة األفبلم الكرتونٌة تسٌطر علٌها السوق الٌابانٌة واألمرٌكٌة ، ومعتقداتهم هً التً 

حذؾ ، بحٌث ٌتم  3مدبلجةالتً تعرض ألطفالنا هً أفبلم  الكرتونٌة  األفبلم ، ؾ2تظهر فٌها

، وعند الدبلجة وتوفٌراً للنفقات تقوم األصوات األصلٌة منه وإحبلل األصوات العربٌة بدالً منها 

ٌُسمع أحٌاناً بصوته  الشركات التجارٌة بدفع التكالٌؾ إلى ممثل واحد ألداء عدة أدوار ، مما ٌجعله 

.  4العادي ، وأحٌاناً ٌصطنع عٌوباً فٌنتقص حروفاً ، وؼٌرها من مساوىء الدبلجة

شخصٌة مٌكً ماوس فً شكلها األصل لؤلفبلم الكرتونٌة ومنها م يصم بتوالت دٌزنًوقد قام      

 ، عدد من الشخصٌات الكارتونٌة مثل بلوتو، العم بطوطببعد ذلك ، ثم تبلها األول فً عام 

بؤمرٌكا ، "شارع سمسم "، ومن أشهر المسلسبلت التلفزٌونٌة لهذا النوع من التمثٌل هو سندرٌبل و

،وٌشتمل "افتح ٌا سمسم"وقامت دول الخلٌج عبر مإسسة اإلنتاج البرامجً بإنتاجها تحت عنوان 

عن ؛ ورسمها الشخص الذي عن واقع تعبر الرسوم المتحركة  و ،5على دمى ورسوم متحركة 

                                                 
1

 www.mawhoob.com:   جٗظٍ 

2
  .ّ 1996-ٛـ1416 ، 1، ٠ (23-22: ٘  ) : اٌزٍفض٠ْٛ ػذٚ فٟ ص١بة فذ٠ك ، رقٔى ، ر٠بة:  جٗظٍ 

3
٢ٛ ضـ٤٤ٍ ُـس جُلِْ ج٤ِٚ٧س ئ٠ُ ُـس رنٍٟ ، ًإٔ ٣ٌٕٞ جُلِْ ٚ٘حػطٚ ٝئٗطحؾٚ ُٝـطٚ جٗؿ٣ُ٤ِس ؛ ك٤وّٞ جُؼٍخ ذأنً ًٛج جُلِْ  : اٌذثٍغخ 

 www.alsalafyoon.com :ٝقًف ج٧ٚٞجش ج٤ِٚ٧س ٓ٘ٚ ٝئق٬ٍ ج٧ٚٞجش جُؼٍذ٤س ذى٫ً ٜٓ٘ح ، ك٢ٜ ضٍؾٔس ٚٞض٤س 

4
ذٍجٓؽ ج٠٧لحٍ جُطِل٤ٗٞ٣ُس : وٌجْحش ٝرذكحظ ، ذؼ٘ٞجٕ : ثشاِظ األهفبي فٟ ِؾطبد اٌزٍفضح اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٓكٔى ، .  ، وػب٠ؼ:  جٗظٍ 

 . ّ 2002 ، 1جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ٨ٍُْز ، ٠–، قٌٞٓس جُٗحٌهس  (153: ٘  ): جُٔىذِؿس 

5
ػح٣ٕ ، ذٍجٓؽ ( .//  ش.و)، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ،  (166:٘  ) : ثشاِظ األهفبي اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ، ػح٠ق ػى٢ُ ، اٌؼجذ:  جٗظٍ 

 www.mawhoob.com( .//  152-151: ٘  ): ذٍجٓؽ ج٠٧لحٍ جُطِل٤ٗٞ٣ُس جُٔىذِؿس : ج٠٧لحٍ 

http://www.alsalafyoon.com/
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كما ٌثبته  ،  أو عقابد وأخبلق ٌعترؾ وٌتعامل به، ناظرفٌه تلك الم تواقع المجتمع الذي ُرسم

األطفال   طبقة ، فهً بعٌدة عن أخبلق أطفالنا ، وعقلٌتهم اإلسبلمٌة ، وتتمٌزعلماء االجتماع

 ٌتناسب مع لطفااألتؤثٌر على لتكون ذات  الرسوم المتحركة، وتم تصمٌم التلقً واالكتناز ب

. 1تهارو بخطاسحساإلدون أفكارها  نشر ٌتم و،جذاب  بشكلو طموحاتهم

   إن اإلقبال على مشاهدة أفبلم الرسوم والدمى المتحركة كبٌر جداً ، وقد ورد أن هناك شركة 

، وتم رصد " األعاجٌب"أنتجت فٌلماً من الدمى المتحركة بعنوان " شركة بكسار"أمرٌكٌة تسمى 

م ، بقٌمة 27/11/2004-م 20/11/2004العابد منه خبلل األسبوع األول لعرضه من تارٌخ 

. 2ملٌون دوالر 70

إدراج بعض المصطلحات اإلسبلمٌة ونزع  باألفبلم الكرتونٌة المدبلجة   ولقد حاول البعض أسلمة 

 هما أدرجولم ٌوفقوا فً ذلك ألن ، ولكن  الموسٌقى حتى تكتسب تلك األشرطة صبؽة إسبلمٌة

، من اختبلط وسفور وؼٌرها من  وسلوك وأقوال شخصٌات هذه األفبلم ٌتناقض مع شخصٌات

؛ فإن أصله فٌلم ٌابانً ٌصور "نارا الصؽٌرة"الفٌلم الكرتونً المسمى :"األمثلةمن و،  المخالفات

فً الحرب العالمٌة الثانٌة بكل ما عندهم من عادات ، فقام أصحاب -  وهم وثنٌون- حالة الٌابانٌٌن 

  .3"الشٌشان "ودبلجة الصوت وجعلوا الحوادث كؤنها فً  (الموسٌقى) بحذؾ "!!الفٌدٌو اإلسبلمً"

دكى انًسأنح   : انًطهة انثاًَ 

 ذحشيش يحم انُزاع في انًسأنح : انفشع األٔل 
تخضع لحكم الرسم الٌدوي ، ألنها " أفبلم األطفال الكرتونٌة"   إن أصل الرسوم المتحركة أي 

 أما وحكمها الشرعً ٌلحق بحكم الرسم الٌدوي ، ، كؤنها تتحرك بالفعلتبدو وتعود إلى رسومات 

فً االستعمال المعاصر لرسم الٌدوي اوالتماثٌل ، والدمى المتحركة فحكمها ٌلحق بحكم المجسمات 

الصورة المسطحة ، أو التصوٌر المسطح ، إذا كان معموالً بالٌد ، وال تسمى الصورة :"هو

 .4"رسمت داراً ، أو إنساناً ، أو شجرة : الفوتوؼرافٌة رسماً ، بل ٌقال 

أقىال انعهًاء فً يسأنح  انرسىو  :انفشع انثاَي 

  (انتصىٌر انٍذوي)انًتذركح 

                                                 
1

 //www.saaid.org (.// ش.و)، وجٌ رْحٓس ، ػٔحٕ ،  (29-28 : )و١ف ٔشثٟ أثٕبءٔب ػٍٝ اإلعالَ ، ٌذ٠ ، اٌمشعٌٟٛ:  جٗظٍ 

www.althmrat.jeeran.com//www.alsalafyoon.com   

2
 ّ 2004/ 11/ 27 ٓٓحءجً ، ذطح٣ٌم 6:30: جُٓحػس : ه٘حز جٍْجت٤َ ، جُٓرص :  ذٍٗحٓؽ قٍٞ جُؼحُْ 

3
  www.alsalafyoon.com:  جٗظٍ 

4
 ( .95:٘ / 12:ؼ ):  جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس  

http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslamy
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslamy
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslam
http://www.alsalafyoon.com/NaserAlfahed/VedioIslam


 176 

ذهب فرٌق من العلماء إلى إباحة التصوٌر مطلقاً وهو قول :  إباحة التصوٌر مطلقاً :  القول األول 

، ومن المعاصرٌن الشٌخ محمد رشٌد سواء تناول التصوٌر شٌباً مجسماً أو 1عند بعض الحنابلة

. 2ؼٌر مجسم ، سواء كان للمصّور روح أم لٌس له روح

ذهب فرٌق من العلماء إلى تحرٌم التصوٌر مطلقاً سواء  :تحرٌم التصوٌر مطلقاً : القول الثانً 

ر مجسماً أو ؼٌر مجسم ، وسواء كان من ذوات األرواح أو ؼٌرها ، وهو رأي  كان المصوَّ

، إال أن  5 وقول فً المذهب الحنبل4ً والقرطب3ًمجاهد

. 6مجاهداً قٌد الشجر بما ٌثمر وجّوز تصوٌر ما ال ٌثمر من األشجار ، ولم ٌقله أحد ؼٌر مجاهد

ذهب بعض السلؾ مثل النووي ،وبعض   :تحرٌم ما له ظل وإباحة ما لٌس له ظل : القول الثالث 

المعاصرٌن إلى تحرٌم تصوٌر الحٌوان إن كان له ظل ، وإباحته إن لم ٌكن له ظل ، كما ذهب 

. 8 فقط فٌما ال ظل له7بعض منهم إلى إباحة الرقم

ذهب جمهور العلماء من الفقهاء : تحرٌم ما فٌه روح وإباحة ما ال روح فٌه  : القول الرابع 

 ، 10 البوطًمثل   ، والمعاصرٌن9والكاسانًابن قدامة والدردٌر وابن تٌمٌة مثل  القدامى

                                                 
1
، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، (474:٘ / 1:ؼ ): اإلٔقبف فٟ ِؼشفخ اٌشاعؼ ِٓ اٌخالف،  (885) ، ػ٢ِ ذٖ ٤ِْٔحٕ ، شاٌّشداٚٞ 

. (ش.و)ذ٤ٍٝش ، 

2
 ( .81:٘ : ) جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ .// (357:٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

3
ٝػ٘ٚ رنً جُوٍإٓ ٝجُطل٤ٍٓ ،  ٤ٖم جُوٍجء ٝجُٔل٣ٍٖٓ رذٞ جُكؿحؼ ج٢ٌُٔ ج٧ْٞو ، ٌٟٝ ػٖ جذٖ ػرحِ كأًػٍ ،ج٩ٓحّ : ِغب٘ذ ثٓ عجش 

: ٝجُلوٚ ، ٝػٖ رذ٢ ٣ٍٍٛز ، ٝػحتٗس ، ْٝؼى ذٖ رذ٢ ٝهح٘ ، ٝػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ، ٝجذٖ ػٍٔ ، ٝؾحذٍ ذٖ ػرى هللا، ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝقىظ ػ٘ٚ 

:  ْ٘س ٓثس : ، ضٞك٢ "ػٍٞص جُوٍإٓ ػ٠ِ جذٖ ػرحِ غ٬غ٤ٖ ٍٓز : "ػٌٍٓس ، ٠ٝحِٝٝ ، ٝػطحء ، ْٝٛ ٖٓ رهٍجٗٚ ، ٝنِن ًػ٤ٍ ،  هحٍ 

 ( .457-449: ٘ / 4: ؼ ) (175):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*)

4
 ٛٞ ذو٢ ذٖ ٓهِى ، ج٩ٓحّ جُوىٝز ، ٚحقد جُطل٤ٍٓ ٝجُٔٓ٘ى ج٣ًُِٖ ٫ ٗظ٤ٍ ُٜٔح ، ُٝى ْ٘س ٓثط٤ٖ ، ْٝٔغ ٖٓ ٓكٔى ج٧ػ٠ٗ :اٌمشهجٟ  

:  رهطغ رٗٚ ُْ ٣إُق ك٢ ج٬ْ٩ّ ٓػَ ضل٤ٍٓ ذو٢ ، ضٞك٢ ْ٘س ْص ْٝرؼ٤ٖ ٝٓثط٤ٖ : ٝرذ٢ ٓٛؼد ج١ٍُُٛ ٝؿ٤ٍْٛ ،  هحٍ ج٩ٓحّ جذٖ قُّ 

( . 296-285: ٘ / 13: ؼ ) (137):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*) 

5
رذ٢ جٍُُٛجء قحَّ جُوح٢ٞ ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، : ، ضكو٤ن  (311:٘ / 1:ؼ ): اٌفشٚع ،  (762) ، ٓكٔى جُٔوى٢ْ ، شاثٓ ِفٍؼ 

ْؼٞو .، و (393:٘ / 4:ؼ )  : ؽشػ اٌؼّذح،  (ٛـ728) ، ضو٢ جُى٣ٖ رقٔى جُكٍج٢ٗ،شاثٓ ر١ّ١خ. // 1997ّ-ٛـ1418 ، 1ذ٤ٍٝش ، ٠

 ( .474:٘ / 1 : ؼ):جٍُٔوج١ٝ ، ج٩ٗٛحف.// ٛـ1413، 1ٚحُف جُؼط٤ٗحٕ ، ٌٓطرس جُؼر٤ٌحٕ ، ج٣ٍُحٜ ، ٠

6
 ( .91:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

7
ُُة   ْل جٍُج١َ ، ٓهطحٌ .// (253:٘ / 2:ؼ ): جذٖ ج٧غ٤ٍ ، جُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع : ج٧َٚ ك٤ٚ جٌُطحذس ، ٝجُٔوٛٞو ٛ٘ح جَُّ٘ثْوٕ : اٌشَّن

 ( .106:٘  ): جُٛكحـ 

8
( . 82:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

9
جذٖ هىجٓس ،  .// (338-337:٘ / 2:ؼ : )جُىٌو٣ٍ ، جٍُٗـ جٌُر٤ٍ  .// (204:٘ / 15:ؼ ): جذٖ ض٤ٔ٤س ، ٓؿٔٞػس جُلطحٟٝ :  جٗظٍ 

( 127: ٘ / 5:ؼ ) : ثذائغ اٌقٕبئغ فٟ رشر١ت اٌؾشائغ،  (587) ،ج٩ٓحّ ػ٬ء جُى٣ٖ رذ٢ ذٌٍ،شاٌىبعبٟٔ( .// 216:٘ / 7:ؼ ): جُٔـ٢٘ 

 (.81:٘ / 14:ؼ ): ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ .// 1982ّ، 2، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش ، ٠

10
، 6وٓٗن، ٠- جُوحٍٛز ، وجٌ جُلٌٍ– ، وجٌ ج٬ُّٓ  (280: ٘  : )فمٗ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ٓكٔى ْؼ٤ى ٌٟٓحٕ ، .  واٌجٛهٟ ،:  جٗظٍ 

 ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، (469-466: ٘ / 3:ؼ ): اٌّفقً فٟ أؽىبَ اٌّشأح ٚاٌج١ذ اٌّغٍُػرى ج٣ٌٍُْ ، . ، و ص٠ذاْ.// ّ 1419ٛ-1999



 177 

 ، إلى تحرٌم تصوٌر ذوات األرواح سواء 2 ، والمفسرٌن مثل القرطب1ًوالمحدثٌن مثل ابن حجر

.  كانت مجسمة أم ؼٌر مجسمة وإباحة ؼٌرها

أدنح انعهًاء في انًسأنح  :  انثانث انفشع

احتج من قال بإباحة التصوٌر مطلقاً باألدلة  :إباحة التصوٌر مطلقاً :  أدلة أصحاب القول األول 

 : اآلتٌة

َشاُء ِمْن َمَحاِرٌَب َوَتَماِثٌَل َوِجَفانٍ : - -عن سٌدنا سلٌمان قوله :الدلٌل األول  ٌَ ْعَملُوَن لَُه َما  ٌَ
3 . 

  عملت، حتى لو كانت تماثٌل4ز التصوٌريتجلفرقة ت بها حتجاهذه اآلٌة إن : ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

 . 5، وشرع من قبلنا هو شرع لنا--لسٌدنا سلٌمان

كان ٌتخذ صوراً من الطٌن فٌنفخ فٌه فتكون طٌراً ، لكن بإذن - -  إن سٌدنا عٌسى:الدلٌل الثانً 

  .6هللا

 أباح الشٌخ محمد رشٌد رضا التصوٌر مطلقاً عندما ال :التعظٌم هو علة التحرٌم : الدلٌل الثالث 

 .7"إن المحرم هو ما اتخذ بهٌبة التعظٌم ، وهذا أقوى األقوال عندي: وقٌل : "ٌتخذ للتعظٌم فقال 

  :واحتج هذا الفرٌق بعدة أدلة : تحرٌم التصوٌر مطلقاً : أدلة أصحاب القول الثانً 
َماَواِت َواألَْرضَ :  قوله : الدلٌل األول  ْن َخلََق السَّ َماِء َماًء َفؤَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِبَق  أَمَّ َوأَنَزَل لَُكْم ِمَن السَّ

ْعِدلُونَ  أَءلَُه َمَع هللاَِّ  َما َكاَن لَُكْم أَْن ُتْنِبُتوا َشَجَرَها َذاَت َبْهَجةٍ  ٌَ  . 8َبْل ُهْم َقْوٌم 

، وقد ٌستدل من هذا على منع تصوٌر شًء سواء كان له روح أم لم ٌكن :"قال اإلمام القرطبً

 .9"وهو قول مجاهد
رٝ ، ك٤ِهِوٞج يٌز ، نِوحً ًهِو٢ ٣هِن  ٖٝٓ رظِْ ٖٓٔ يٛد"-:- قال هللا:قوله  :الدلٌل الثانً 

 "٤ُهِوٞج قرس رٝ ٤ُهِوٞج ٖؼ٤ٍز
1.  

                                                                                                                                               
ّ 1975-ٛـ1395، وجٌ جُوِْ، ذ٤ٍٝش ،  (193:٘  ) : ٘زا ؽالي ٚ٘زا ؽشاَ ، ػرى جُوحوٌ رقٔى ، ػطب.// 1997ّ-ٛـ 1417، 3ذ٤ٍٝش ، ٠ 

 .

1
 ( .557: ٘ / 10:ؼ ): جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ : جٗظٍ 

2
( . 222-221:٘ / 13:ؼ ): ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ : جٗظٍ 

3
 ( .13: ج٣٥س ):  ٌْٞز ْرأ 

4
 ( .272:٘ / 14:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

5
 (.357: ٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

6
 ( .272:٘ / 14:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

7
 (.106:٘ / 3:ؼ : )كطحٟٝ ٓكٔى ٤ٌٖى ٌٞح : ٗو٬ً ػٖ  (81:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

8
 ( . 60: ج٣٥س  ): ٌْٞز جَُ٘ٔ  

9
 ( . 221:٘ / 13:ؼ  ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 
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، عّم بالذم والتهدٌد والتقبٌح كل من تعاطى تصوٌر شًء مما خلقه هللا ؾ:"قال اإلمام القرطبً   

والمنع  ،  وهذا واضحواالختراعنفرد به سبحانه من الخلق افٌما  وضاهاه فً التشبٌه فً خلقه

 .2"أولى

ٌّن ابن حجر سبب جواز مجاهد لتصوٌر الشجر الؽٌر مثمر بقوله وأظن مجاهداً سمع :"  وقد ب

ما  فإن فً ذكر الذرة إشارة إلى؛ "فلٌخلقوا ذرة ولٌخلقوا شعٌرة:"حدٌث أبً هرٌرة الماضً ففٌه 

وأما ما ال روح فٌه وال ٌثمر فبل تقع ، وفً ذكر الشعٌرة إشارة إلى ما ٌنبت مما ٌإكل روح ، له 

. 3"اإلشارة إلٌه

ج٣ًُٖ ":، كقوله4 عموم األحادٌث النبوٌة الواردة فً النهً عن التصوٌر والصور:الدلٌل الثالث 

 ٣ٛ٘ؼٕٞ جٌُٛٞ 

 

" رق٤ٞج ٓح نِوطْ :٣وحٍ ُْٜ، ٣ؼًذٕٞ ٣ّٞ جُو٤حٓس 
ػًجذح٣ًّٞ جُو٤حٓس  ئٕ رٖى جُ٘حِ":،وقوله5

 .6"جٌُٕٔٛٞٝ

    .7"أي شًء كان ، ٌدل على المنع من تصوٌر شًء : " قال اإلمام القرطبً :ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 
 فؤخبرته أن زوجها فً بعض المؽازي --ن امرأة أتت النبًإ:"8عن أبً أمامة :الدلٌل الرابع 

 .1"أو نهاها، ٌتها نخلة فمنعها بفاستؤذنته أن تصور فً 

                                                                                                                                               
1

: ، ٝذٍهْ " رٝ ٤ُهِوٞج ٖؼ٤ٍز" ذىٕٝ ُلع  (2220:٘ /5: ؼ )(5069):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُِرحِ ، ذحخ ٗوٝ جٌُٛٞ ، ذٍهْ 

ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ ".// رٝ ٤ُهِوٞج" ًطحخ جُطٞق٤ى ، ذحخ هٍٞ هللا ضؼح٠ُ ٝهللا نِوٌْ ٝٓح ضؼِٕٔٞ ، ذىٕٝ ُلع  (2747:٘ / 6: ؼ )(7120)

 ( . 77:٘ / 13: ؼ  )(2111): جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ،  ذٍهْ 

2
( . 222-221:٘ / 13:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

3
 ( .557: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 

4
-1401ٛ ، ج٣ٍُحٜ ، 4ٝٓح ذؼىٛح ، ٠ (3:٘  ) : اٌغٛاة اٌّف١ذ فٟ ؽىُ اٌزق٠ٛش، ج٤ُٗم ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ػرىهللا ،  اثٓ ثبص: جٗظٍ 

٤ُٗم ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ػرىهللا ذٖ ٍٝض٤ِٚ كطحٟٝ ٜٓٔس - - رٍخ١ـ ففخ فالح إٌجٟ،  (1420) ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، شاألٌجبٟٔ// ّ 1961

 .(ش.و)، ، ٌٓ٘ٗٞجش جُىػٞز جُِٓل٤س  (59-57:٘  ): ذحَ ٝج٤ُٗم ٓكٔى ذٖ ٚحُف ذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ  

5
ٚك٤ف ِْٓٓ ،  .// (742:٘ / 2: ؼ )(1999):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُر٤ٞع ، ذحخ جُطؿحٌز ك٤ٔح ٣ٌٍٙ ُرٓٚ ٍُِؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ، ذٍهْ 

 ( .   76:٘ / 13: ؼ )(2108): ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ، ذٍهْ 

6
ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ  .// (2220:٘ / 5: ؼ )(5606) ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُِرحِ ، ذحخ جُطٛح٣ٍٝ ، ذٍهْ 

 ( . 76:٘ / 13: ؼ  )(2109): ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ،  ذٍهْ 

7
 ( .222-221:٘ / 13:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

8
ًُذكس :أثٛ أِبِخ   ٝؾغ " رْؼى ذٖ ٌَجٌز ذٖ ػىِ ، ٗو٤د ذ٢٘ جُ٘ؿحٌ ، ج٧ٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢ ، ٖٓ ًرٍجء جُٛكحذس ، ضٞك٢ ٤ٜٖىجً ذحُ

 ٣ر٢٘ ٓٓؿىٙ هرَ ذىٌ ، ، كٌحٗٞج ٣لهٍٕٝ ذًُي ،  ضٞك٢ ٝجُ٘ر٢" رٗح ٗو٤رٌْ: " ذؼىٙ ٗو٤رحً ػ٠ِ ذ٢٘ جُ٘ؿحٌ ، ٝهحٍ ، كِْ ٣ؿؼَ جُ٘ر٢ " جُكِن
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 أن بعض الكفار كانوا ٌصورون ما ال روح فٌه فٌعبدونه من دون هللا ، ولذلك :الدلٌل الخامس 

  .2استلزم المنع

واحتج أصحاب هذا      :تحرٌم ما له  ظل وإباحة ما لٌس له ظل : أدلة أصحاب القول الثالث  

 : المذهب باألدلة اآلتٌة 
بسر بن سعٌد حدثه أن زٌد بن خالد الجهنً حدثه ومع بسر عبٌد هللا الخوالنً  عن :الدلٌل األول 

: قال بسر ، 3"ٌٚٞزًِد ٫ٝ  ك٤ٚ ٫ ضىنَ ج٬ُٔتٌس ذ٤طحً  :"قال-  -أن أبا طلحة حدثه أن رسول هللا 

ألم : فقلت لعبٌد هللا الخوالنً ، فإذا نحن فً بٌته بستر فٌه تصاوٌر ، فمرض زٌد بن خالد فعدناه

قد ، بلى : قال ، ال : قلت ،  ألم تسمعه ، "إال رقماً فً ثوب: "إنه قال : قال ، ٌحدثنا فً التصاوٌر 

. 4"ذكر ذلك 

 وكان الداخل ،كان لنا ستر فٌه تمثال طابر :"قالت - رضً هللا عنها -عن عابشة   :الدلٌل الثانً 

: قالت ، "ق٢ُٞ ًٛج كا٢ٗ ًِٔح ونِص كٍر٣طٚ يًٍش جُى٤ٗح-:"-فقال لً رسول هللا ، إذا دخل استقبله 

. 5"وكانت لنا قطٌفة كنا نقول علمها حرٌر فكنا نلبسها

وهذه بعض األدلة التً : تحرٌم ما فٌه روح  وإباحة ما الروح فٌه : أدلة أصحاب القول الرابع 

: اعتمدها أصحاب هذا المذهب فً تحرٌم تصوٌر ذوات الروح 

سمعت عبدهللا بن مسعود ٌقول :  رأى مسروق فً دار ٌسار بن نمٌر تماثٌل ، فقال :الدلٌل األول 

" هللا ٣ّٞ جُو٤حٓس جٌُٕٔٛٞٝػ٘ىئٕ رٖى جُ٘حِ ػًجذحً :"ٌقول - - سمعت الرسول: 
6
. 

توعد المصورٌن ٌوم القٌامة بؤشد العذاب ، وما ذلك إال ألن التصوٌر - -إن هللا  :ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

محرم وممنوع ، وإن لم ٌحرم تصوٌر ذوات األرواح فماذا ٌحرم ؟ واستدالل مسروق بما روي 

                                                                                                                                               
 ذٌٔس هرَ جُؼورس ج٠ُٝ٧ ذٓ٘س ٓغ نٔٓس ٗلٍ ٖٓ جُهٌُؼ ، كآٓ٘ٞج ذٚ ، كِٔح هىٓٞج جُٔى٣٘س ضٌِٔٞج ذح٬ْ٩ّ ك٢ هْٜٞٓ ، كِٔح ًحٕ ُو٢ جُ٘ر٢

. ه٤َ ئٗٚ ٓحش ك٢ جُٓ٘س ج٠ُٝ٧ ٖٓ جُٜؿٍز .. جُؼحّ جُٔورَ ، نٍؼ ْٜٓ٘ جغ٘ح ػٍٗ ٌؾ٬ً ك٢ٜ جُؼورس ج٠ُٝ٧ 

 ( . 304-299:٘ / 1: ؼ )(58): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ  : أظش رشعّزٗ (*)

1
 ِ ٍِ هللاَّث ُْٞ ٌَ  ِِ ِِ، ذَحخ ُِرَح ًِطَحخ جُِِّرَح  ( .607: ٘ ) (3652): ، ذٍهْ  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، 

ذحخ جٌُٛٞ ، ًطحخ  جُِرحِ ، ِقجبػ اٌضعبعخ،  (840) ، رقٔى ذٖ رذ٢ ذٌٍ ، ش اٌىٕبٟٔ" : ٚ٘ٛ مؼ١ف، ٘زا إعٕبد ف١ٗ ػف١ش ثٓ ِؼذاْ "

 .ٛـ1403 ، 2ٓكٔى جُٔ٘طو٠ جٌُٗ٘ح١ٝ ، وجٌ جُؼٍذ٤س ، ذ٤ٍٝش ، ٠: ، ضكو٤ن  (94: ٘ / 4: ؼ): ك٢ جُر٤ص

2
 ( .557: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 

3
/ 14:ؼ  )(3780)،(1206:٘ / 3: ؼ )(3144) ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  ذىء جُهِن ، ذحخ ئيج ٝهغ جًُذحخ ك٢ ٍٖجخ رقىًْ، ذٍهْ 

 ( .69:٘ / 13: ؼ  )(2106: )ٚك٤ف ِْٓٓ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ، ذٍهْ  .// (70:٘

4
 ( .70:٘ / 13: ؼ  )(2106):  ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ، ذٍهْ 

5
 (.72:٘ / 13: ؼ  )(2107):  جُٔٛىٌ جُٓحذن ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ،  ذٍهْ 

6
 ( .125:٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 
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عن ابن مسعود حٌنما رأى مصوراً ٌصور فً دار ٌسار هو دلٌل على تحرٌم ذوات األرواح 

 . 1وخاصة أن فً رواٌة مسلم تماثٌل مرٌم

 كنت ينإ: كوحٍ --رضح٢ٗ ؾر٣ٍَ -:"- قال رسول هللا  :قال--عن أبً هرٌرة  :الدلٌل الثانً 

،  أنه كان فً البٌت تمثال رجل إال أدخل علٌك البٌت الذي أنت فٌه أنأتٌتك اللٌلة فلم ٌمنعنً 

الذي بالباب َفُمْر برأس التمثال وكان فً البٌت كلب ، ،  فٌه تماثٌل 2ستر وكان فً البٌت قرام

ٌَّر كهٌاٌُقطع َفلْ  ٌُص ن ن يْ ٌُْجعْل منه وسادتوٌُقطع َفلْ بالستر  وُمرْ ،  الشجرة ةفل ٌْ وُمْر ، ُتوطآن منتبذت

. 3 "بالكلب فٌْخرجُ 

إن هذا الحدٌث دلٌل على إباحة التصوٌر لكون قطع الرأس دلٌل على عدم وجود  :ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

، وٌشمل أٌضاً منع الصورة ذات الروح سواء أكانت ذات ظل أم بدونه ،حٌث إن الصورة 4الروح

 .5التً كانت بالستر ال ظل لها
.  6" رق٤ٞج ٓح نِوطْ: ٣وحٍ ُْٜ ، ج٣ًُٖ ٣ٛ٘ؼٕٞ جٌُٛٞ ٣ؼًذٕٞ ٣ّٞ جُو٤حٓس  :"قوله :الدلٌل الثالث 

فً الحدٌث نّص على حرمة تصوٌر ذوات األرواح ، وهو عام " أحٌوا" إن لفظ :ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

.   7فً كل ما كان له ظل أو لم ٌكن له ظل

رٕ ٫ -:"- أال أبعثك على ما بعثنً علٌه رسول هللا -:"-قال علً بن أبً طالب  :الدلٌل الرابع 

" ٫ٝ هرٍجً ٍٓٗكحً ئ٫ ٣ْٞطٚ، ٠ٔٓطٚ  ضىع ضٔػح٫ً ئ٫
8. 

  .التصوٌر ٌتناول ما له ظل وما لٌس له ظل إن :ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

 من سفر وقد سترت على - -قدم رسول هللا:" قالت -رضً هللا عنها-عن عابشة :الدلٌل الخامس 

. 10" فؤمرنً فنزعته ، فٌه الخٌل ذوات األجنحة9ي درنوكاً ببا

                                                 
1

 ( .90:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

2
ْطٍ جٍُه٤ن ، ٝه٤َ : اٌمِمشاَ   ِٓ ٍٙ : جُ ُْٞجٕ ، ٝج٩ٞحكس ك٤ٚ ًوُٞي غَُٞخ ه٤ٔ ل٤ن ٖٓ ٚٞف ي١ ر َّٛث جذٖ ج٧غ٤ٍ ، جُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد : جٗظٍ :  جُ

 ( .49:٘ / 4:ؼ ): جُكى٣ع

3
ٌِْد ، ذٍهْ  ًَ  ٫ َٝ زٌ  ٌَ ٞ ُٚ  ِٚ َُ ذ٤َْطًح ك٤ِ سَ ٫َ ضَْىُن ٌَ ٬َتِ َٔ ُْ َّٕث ج ح َؾحَء رَ َٓ ًِطَحخ ج٧وخ ، ذَحخ  -هحٍ جُط١ًٍٓ، ( 628: ٘ ) (2806):  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

(. 305:٘ / 2: ؼ  )(8032): ٓٓ٘ى رقٔى ، ذٍهْ ".// قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف- :"ٌقٔٚ هللا

 ( .692:٘ / 1: ؼ  ) (356): ج٧ُرح٢ٗ ،  ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ ": ٚك٤ف-:"ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

4
 ( .552: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 

5
 ( .91:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

6
 . ( 125- 124:٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

7
 (.362: ٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س : جٗظٍ  

8
 ( .36:٘ / 7: ؼ  )(969):  ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ  جُؿ٘حتُ ، ذحخ ج٧ٍٓ ذط٣ٞٓس جُورٍ ، ذٍهْ 

9
ن   ْسُٔٛة ٌَ ٝؾٔؼٚ َوٌجِٗي :اٌذُّ ْٔ ٌٍ ُٚ َن ط ِْ ( . 115:٘ / 2:ؼ ): جذٖ ج٧غ٤ٍ ، جُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع: جٗظٍ :  

10
( .// وًٌٗٞحً ك٤ٚ ضٔحغ٤َ)ذِلع (2221:٘ / 5: ؼ  )(5611):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جُِرحِ ، ذحخ ٓح ٠ٝة ٖٓ جُطٛح٣ٍٝ ، ذٍهْ

( . 72:٘ / 13: ؼ  )(2107): ٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ،  ذٍهْ 



 181 

. 1 إن تصوٌر ذوات األرواح محرٌم حتى لو كانت مسطحة على ستر:ٝؾٚ ج٫ْطى٫ٍ 

 

 

 

  يُاقشح األدنح : انفرع انراتع 

  :إباحة التصوٌر مطلقاً  :  مناقشة أدلة أصحاب القول األول

َشاُء ِمْن َمَحاِرٌَب َوَتَماِثٌَل : - -عن سٌدنا سلٌمان قوله :اٌذ١ًٌ األٚي  ػٍٝاٌشد  ٌَ ْعَملُوَن لَُه َما  ٌَ

َوِجَفانٍ 
هذا الدلٌل مبنً على مسؤلة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ال ؟ والعلماء متفقون :  2

على أن شرع من قبلنا لٌس شرعاً لنا عند ورود الناسخ ، أما وقد ورد النسخ فبل حجة فً اآلٌة 

3على إباحة التصوٌر ، وٌمكن الرد على هذا الدلٌل بما ٌؤتً
 : 

ثم نسخت فً شرٌعتنا ، وقد -  -إن صناعة التماثٌل كانت مباحة فً شرٌعة سٌدنا سلٌمان: أوالً 

 .4 وذلك خطؤ وما أحفظ عن أحد من أبمة العلم من ٌجوزه:ليق
لٌست تماثٌل لذي روح من إنسان أو حٌوان - -قد تكون التماثٌل التً كانت تصنع لسلٌمان : ثانٌاً 

أو طٌر ، وإنما كانت لؽٌر ذي روح ، أو أن التماثٌل كانت صور حٌوانات محذوفة الرإوس وهو 

جابز فً شرعنا ، وبهذا تكون شرٌعته موافقة لما فً شرٌعتنا ، وقد توصل ابن حجر إلى أن فعل 

ٕ رُٝثي ئيج ًحٕ إ"-:-رسول هللا صور الحٌوان لم ٌكن فً زمنهم ، إنما هو محدث ، من حدٌث 

رُٝثي ٍٖجٌ جُهِن ،  ٌٝٚٞٝج ك٤ٚ ضِي جٌُٛٞ  ،ك٤ْٜ جٍُؾَ جُٛحُف  كٔحش ذ٘ٞج ػ٠ِ هرٍٙ ٓٓؿىجً 

"هللا ٣ّٞ جُو٤حٓسػ٘ى 
 الشرع ما أطلق علٌه  فً ذلك فإن ذلك ٌشعر بؤنه لو كان ذلك جابزاً "فقال  ،5

  إال 6"فدل على أن فعل صور الحٌوان فعل محدث أحدثه ُعّباد الصور،أن الذي فعله شر الخلق ،

                                                 
1

 (.363: ٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

2
 ( .13: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ْرأ 

3
 ( .81:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

4
 . (272:٘ / 14:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

5
( .// 165:٘ / 1: ؼ  )(417):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ ج٬ُٛز ، ذحخ َٛ ض٘رٕ هرٌٞ ٢ًٍٗٓ جُؿح٤ِٛس ٣ٝطهً ٌٓحٜٗح ٓٓحؾى ، ذٍهْ 

/ 5: ؼ  )(528): ٚك٤ف ِْٓٓ، ًطحخ  جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ ج٬ُٛز ، ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ ذ٘حء جُٔٓحؾى ػ٠ِ  جُورٌٞ ٝجضهحي جٌُٛٞ ك٤ٜح ، ذٍهْ 

 ٘:10. ) 

6
 ( .540-539:٘ / 10:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 
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، وأن الصور كانت لذي روح 1إال أن هذا االحتمال لم ٌؤخذ به بعض العلماء كالضحاك واأللوسً

 .، ونسخت فً شرٌعتنا

 إن االحتجاج بؤن  :كان ٌتخذ صوراً من الطٌن--  إن سٌدنا عٌسى  :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔػٍٝ اٌشد 

كان ٌتخذ صوراً من الطٌن لٌعمل طٌراً فإن هذا ال حجة فٌه ، فإنه كان ٌحًٌ - -سٌدنا عٌسى 

 .2الموتى وٌبرئ األكمه واألبرص بإذن هللا ، وهذا العمل خاص به

إن ما قٌل من أن العلة هً التعظٌم فحسب : اٌزؼظ١ُ ٘ٛ ػٍخ اٌزؾش٠ُ : اٌذ١ًٌ اٌضبٌش ػٍٝ اٌشد 

ئٕ ٖٓ رٖى :"، كقوله3فلٌست كذلك ، ألن بعض األحادٌث اعتبرت التشبٌه علة أخرى فً النهً

"جُ٘حِ ػًجذحً ٣ّٞ جُو٤حٓس ج١ًُ ٣ٗرٜٕٞ ذهِن هللا 
4
  .

  :تحرٌم التصوٌر مطلقاً :  أدلة أصحاب القول الثانً مناقشة 
َماَواِت َواألَْرضَ :   قوله :اٌذ١ًٌ األٚي ػٍٝ اٌشد  ْن َخلََق السَّ  ...أَمَّ

إن تصوٌر الشجر لٌس هو : 5

هو من إنبات  

، واآلٌة هً من باب التهكم على المشركٌن ، وعجز آلهتهم من أن تخلق سماًء  6الشجر أو نظٌره

وأرضاً أو أن تنزل من  

وقد : "السماء ماًء ، ولم تكن صٌؽة اإلمام القرطبً تفٌد الجزم وال التؤكٌد القاطع ، فقد قال 

 .7"ٌستدل

إن المقصود هو :8..."نِوحً ًهِو٢ ٣هِن  ٖٝٓ رظِْ ٖٓٔ  يٛد:"حدٌث  :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌشد 

 :" قال الكاسان10ً، وعلى ذلك جمهور العلماء ، فعند الحنفٌة9إٌجاد حبة على الحقٌقة ال تصوٌرها

ألن عبدة الصور ال ٌعبدون ; فؤما صورة ما ال حٌاة له كالشجر ونحو ذلك فبل ٌوجب الكراهة 

                                                 
1
، وجٌ   (110:٘ / 22:ؼ ) : سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚاٌغجغ اٌّضبٟٔ،   (1270) ، ٓكٔٞو رذٞ جُلَٟ ، شاألٌٛعٟ 

  .(ش.و)، ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش 

2
 (.357: ٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

3
 ( .81:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

4
( .  72:٘ / 13: ؼ  )(2107):  ٚك٤ف ِْٓٓ، ًطحخ جُِرحِ ٝج٣ُُ٘س ، ذحخ ضك٣ٍْ ض٣ٍٞٛ ٌٚٞز جُك٤ٞجٕ ،  ذٍهْ 

5
 . (60: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جَُ٘ٔ 

6
 ( .351: ٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

7
( . 87:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

8
  . (124: ٘  ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

9
 ( .545: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ 

10
، وجٌ جُٔؼٍكس ، ذ٤ٍٝش ،   (29:٘ / 2:ؼ ):  اٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك،  (970)، ٣َٖ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ، شاثٓ ثىش :  جٗظٍ 

.// (ش.و) ، 2، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (414:٘ / 1:ؼ ): ؽشػ فزؼ اٌمذ٠ش،  (681) ، ٓكٔى ذٖ ػرى جُٞجقى ، ش اٌغ١ٛاعٟ.//(ش.و)

 ( .116:٘ / 1:ؼ ): جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ 
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 ،1"تمثال ما لٌس بذي روح، فبل ٌحصل التشبه بهم ، وكذا النهً إنما جاء عن تصوٌر ذي الروح

، وأما الشافعٌة فقد قال النووي 2 عند المالكٌةالحٌوان كشجرة وسفٌنة فجابزؼٌر   تصوٌر وأما

وسواء الشجر المثمر ، التكسب به  روح فٌه فبل تحرم صنعته وال ال لشجر ونحوه مماوأما ا:"

، ووافق 3"مجاهداً فانه جعل الشجر المثمر من المكروهإال وهذا مذهب العلماء كافة ، وؼٌره 

 .4"وال ٌحرم تصوٌر الشجر ونحوه، ٌحرم تصوٌر ما فٌه روح : "الحنابلة رأي الجمهور

إن  :  عموم األحادٌث النبوٌة الواردة فً النهً عن التصوٌر والصور:اٌذ١ًٌ اٌضبٌش  ػٍٝاٌشد 

عموم األحادٌث النبوٌة الواردة فً النهً عن التصوٌر وزجر المصورٌن فإنها مستثناة بؤحادٌث 

  .5أخرى صحٌحة

أو ، ٌتها نخلة فمنعها ب أن تصور فً --ن امرأة استؤذنت النبًإ ":اٌذ١ًٌ اٌشاثغ ػٍٝ اٌشد 

 .هذا الحدٌث ؼٌر صحٌح وٌضعؾ أمام األحادٌث الصحٌحة :6"نهاها

ن منع التصوٌر لكون إ:  تصوٌر ما ال روح فٌه وعبادته من دون هللا  :اٌذ١ًٌ اٌخبِظػٍٝ اٌشد 

الكفار ٌعبدون الصور ٌوقع الناس فً الحرج والضٌق ؛ ألن التكوٌن والتشكٌل أساس الصناعة 

والعمل ، من بناء بٌوت وؼٌرها فهذا ٌعتبر من باب التصوٌر ، وقد ٌعبد الكفار ما ال ٌصور 

  .7كالخبز مثبلً ، فلٌس هذا االحتمال دلٌل على إطبلق التحرٌم

لقد تم رد هذا :  تحرٌم ما له  ظل وإباحة ما لٌس له ظل : أدلة أصحاب القول الثالث  مناقشة 

المذهب قدٌماً وحدٌثاً ، فقد رده النووي فً شرحه ، والقضاة فً كتابه الشرٌعة اإلسبلمٌة والفنون 

 :وخاصة إذا كانت الصورة التً لٌس لها ظل تحمل معنى التعظٌم والتشبٌه ، ومناقشتهم فٌما ٌؤتً 
إن : 8"ٌٚٞزًِد ٫ٝ  ك٤ٚ ٫ ضىنَ ج٬ُٔتٌس ذ٤طحً :"- -رسول هللاحدٌث   :اٌذ١ًٌ األٚي ػٍٝاٌشد 

، فقد قال النووي 9أحادٌث الرقم مردودة ألنها محمولة على االمتهان وعلى صورة ما لٌس بحٌوان

وجوابنا ، رقماً مطلقاً  كان باحة ماإهذا ٌحتج به من ٌقول ب،  ثوب يرقماً ؾ قوله إال:"النووي 

                                                 
1

 ( .116: ٘  /1:ؼ ): جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ :  جٗظٍ 

2
/ 2:ؼ ) : اٌؾشػ اٌىج١ش ػٍٝ ِخزقش ع١ذٞ خ١ًٍٛـ، (1201)جُرًٍحش ٤ْى١ رقٔى ذٖ ٓكٔى جُؼى١ٝ جُٔح٢ٌُ ، ش  ، رذٞاٌذسد٠ش:  جٗظٍ 

 ( .ش.و)ٓكٔى ػ٤ِٕ، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ، : ، ضكو٤ن (338:٘ 

3
 ( .91-90:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

4
 ( .474:٘ / 1:ؼ ):  جٍُٔوج١ٝ ، ج٩ٗٛحف 

5
 ( .87:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

6
 .(125: ٘ ):  ْرن ضه٣ٍؿٚ

7
 ( .89:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

8
  .(125: ٘ ): ؾ١ٚ ْرن ضهٍ

9
 ( .101:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 
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 وأن هذا  ،بحٌوان وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وؼٌره مما لٌس

 .1"جابز عندنا
وقد رد النووي أٌضاً االستدالل :2.."كان لنا ستر فٌه تمثال طابر:" حدٌث :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌشد 

فلهذا كان ، محمول على أنه كان قبل تحرٌم اتخاذ ما فٌه صورة هذا:"االستدالل بهذا الحدٌث فقال 

، وقد ٌحمل الحدٌث أٌضاً على 3"ٌنكره قبل هذه المرة األخٌرة  ٌدخل وٌراه وال-  -رسول هللا 

. 4أن صورة الطابر كانت ممتهنة فً ذلك الستر

الصورة --ي أنكر النبين الستر الذإؾ، وهذا مذهب باطل:"  ولقد رد النووي هذا المذهب كله فقال

. 5" كل صورةي األحادٌث المطلقة ؾيأحد أنه مذموم ولٌس لصورته ظل مع باق كال ٌشفٌه 

لقد جمع هذا المذهب  : تحرٌم ما فٌه روح   وإباحة ما  ال روح  فٌه : أما أصحاب القول الرابع 

بٌن أدلة المذاهب ، ورجح الفقهاء أن تصوٌر ذوات األرواح محرٌم سواء كان بظل أو بؽٌر ظل ما 

، وتباح الصور إذا كانت بحالة ال تعٌش بها كالمقطوعة 6لم ٌكن المصور بؽٌر ظل شبٌهاً بالرقم

الرأس أو النصفٌة ، واألولى عدم نصبها أو إقامتها فً أي مكان ، وأما الرسومات والصور ؼٌر 

المجسمة ، فهً ال تدخل فً النهً والوعٌد الوارد ذكره فً األحادٌث النبوٌة ، واستدلوا على ذلك 

وهو بمعنى الصور أو الرسم ، " الرقم فً الثوب"حٌن حرم الصور استثنى--بؤن الرسول

. 7والضابط الشرعً لهذه الصور أال تكون مما ٌثٌر الؽرابز أو ٌدعو النحراؾ األخبلق

هذه بعض أدلة أصحاب القول الرابع وأقوالهم فً تحرٌم تصوٌر ذوات األرواح بظل وبؽٌر ظل    

ر حٌواناً  ، لكنهم استثنوا من ذلك لعب األطفال حٌث ذهبوا إلى جواز تصوٌرهن ، ولو كان المصوَّ

. 8"لم تكن صورة باللعب ما وال بؤس: "حمد ألل وق، إال أن المذهب الحنبلً فٌه 

 اللعب بالبنات ي ؾدما ورإال ،وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تؽٌٌره :"   وقال النووي 

وادعى بعضهم أن  ، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك البنته،  ذلك يؾ لصؽار البنات والرخصة

. 9"إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه األحادٌث

                                                 
1

 ( .82:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

2
  .(126: ٘ ): ؾٚ ١ ْرن ضهٍ

3
 ( .87:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

4
( . 101:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

5
 ( .82:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

6
 ( .102:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 

7
 .  ( 469-466: ٘ / 3:ؼ ): جُٔلَٛ ك٢ رقٌحّ جٍُٔرز ٝجُر٤ص جُِْٔٓ ، ٣َىجٕ .//  (57:٘  ):  ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ جُلٕ٘ٞ 

8
، 1، وجٌ جُلٌٍ، ذ٤ٍٝش، ٠ (218:٘ / 7:ؼ ):  اٌّغٕٟ ػٍٝ ِخزقش اٌخشلٟ، (620 ) ، ػرىهللا ذٖ رقٔى جُٔوى٢ْ ، شاثٓ لذاِخ 

1405ٛ. 

9
( . 82:٘ / 14:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 
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-قدم رسول هللا :"قالت- رضً هللا عنها -عن عابشة    وقد استدلوا على هذا االستثناء بما روي 

- فكشفت ناحٌة الستر عن بنات ، فهبت رٌح ، ستر 1وفً سهوتها،  من ؼزوة تبوك أو خٌبر

،  2ورأى بٌنهن فرساً له جناحان من رقاع، "بناتً:"قالت "؟ٓح ًٛج ٣ح ػحتٗس":فقال،  "لعب"لعابشة 

، "جناحان:"قالت "؟ٝٓح ًٛج ج١ًُ ػ٤ِٚ:"قال، "فرس: "قالت" ؟ٓح ًٛج ج١ًُ رٌٟ ْٝطٜٖ:"فقال ، 

فضحك حتى : "قالت" ؟أما سمعت أن لسلٌمان خٌبلً لها أجنحة : "قالت!" كٍِ ُٚ ؾ٘حقحٕ":قال

. 3"رأٌت نواجذه

 على تهن لتدرٌب البنائز بٌعهن وشرااوجو،    فهذا الحدٌث ٌدل على جواز تصوٌر لعب األطفال

، وفً  4تربٌة األوالد

وكانت تؤتٌنً :"قالت،  -- رسول هللا عندأنها كانت تلعب بالبنات--عن عابشة: رواٌة أخرى 

بهن--فكان رسول هللا: قالت ، -- من رسول هللا5كن ٌنقمعن ، ؾصواحبً ٌُسرِّ  "6.  

ٌُستثنى من الُمجّسم الُمحّرم:"  وقد قال الدكتور ٌوسؾ القرضاوي  لعب األطفال ، من الدمى : و

والعرابس والقطط والكبلب والقرود ونحوها ، مما ٌتلهى به األطفال ، ألن مثله ال ٌظهر فٌه قصد 

. 7"التعظٌم ، واألطفال ٌعبثون بها

انرشجيح  : انفشع انخايس 

    قبل أن نذكر آخر ما تم التوصل إلٌه فً حكم الرسوم المتحركة ، أود ذكر بعضاً من اآلثار 

التً ٌتلخص الجانب اإلٌجابً فً المتعة والترفٌه ، إثراء المعلومات ، االبتكار ، وؼٌرها ، فً 

حال أسلمة هذه الرسوم ، ولكن سٌتم التركٌز للجوانب السلبٌة المترتبة على مشاهدة األفبلم 

: الكرتونٌة الحالٌة على األطفال 

                                                 
1
َْ٘كِىٌ ك٢ ج٧ٌٜ ٖر٤ٚ ذحُهُجٗس ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُٔطحع ، ٝه٤َ : اٌغٙٛح   ُٓ ٍَّثف رٝ جُطحذن ٣ٞٞغ ك٤ٚ ج٢ُٗء، ًأٜٗح : ذ٤ص ٚـ٤ٍ  ر٤َٜسٌ ذحُ َٖ

٠ٜ ػٜ٘ح ُٛـٍٛح َٝنلَحتٜح  ْٓ . ٤ْٔص ذًُي ٧ٜٗح ٣ُ

 ( .49:٘ / 1:ؼ : )جذٖ ٬ّْ ، ؿ٣ٍد جُكى٣ع  .// (211:٘ / 2:ؼ ): جُُٓه١ٍٗ ، جُلحتن ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع : جٗظٍ 

2
هحع ر١ :ع اسق  ٍِّ هٚ:  ٌهَغ جُػَٞخ ٝج٧َو٣ْ ذحُ ٍْ َْ َن ْهؼسُ . رَُـَك ٍُّ ٌِهحٌع ، ٢ٛٝ ر٣ٟحً : ٝجُ هٌَغ ٝ ٌُ هِغ ذٚ، ٝؾٔؼٜح  ٌُ هحع جُطـ٢ ضٌطد: ٓح  ٍِّ . ٝجقىز جُ

( 111:٘ / 8:ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ :  جٗظٍ 

3
و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ك٢ جُِؼد ذحُر٘حش ، ذٍهْ  ُٝ  . (739: ٘  )(4932):  ْٖ٘ رذ٢ وج

وك٢ قٌٔٚ ػ٠ِ"ٚك٤ف-:" ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ  ُٝ .   ْٖ٘ رذ٢ وج

4
٣َىجٕ ، (.// ش.و)ٓكٔى ػ٤ِٕ ، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ، : ، ضكو٤ن  (338:٘ / 3:ؼ ) : ؽبؽ١خ اٌذعٛلٟ ، ٓكٔى ػٍكس ، اٌذعٛلٟ 

 ( .2675: ٘ : / ؼ : )جُُق٢ِ٤ ، جُلوٚ ج٢ٓ٬ْ٩ ٝروُطٚ  .// (461-458:٘ / 3:ؼ ): جُٔلَٛ ك٢ رقٌحّ جٍُٔرز ٝجُر٤ص جُِْٔٓ 

5
ذٜٖ :٠ٕمّؼٓ   ٍِّ .  ٝقٖٓ ٓؼحٍٖض٣ٍِْٜٖٚ ًٝٛج ٖٓ ُطلٚ :  ٣طـ٤رٖ ق٤حء ٓ٘ٚ ٤ٛٝرس ، ٝهى ٣ىنِٖ ك٢ ذ٤ص ٝٗكٞٙ ، ٣ُٝٓ

 ( .205-204:٘ / 15:ؼ ): ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

6
جُرهح١ٌ ، ج٧وخ  .// (171:٘ / 15:ؼ ) (2440): ، ذٍهْ  ٚك٤ف ِْٓٓ، ًطحخ كٟحتَ جُٛكحذس ، ذحخ كٟحتَ ػحتٗس رّ جُٔإ٤ٖ٘ٓ 

 ( . 441:٘  )(1299): جُٔلٍو ، ذٍهْ 

7
( . 107:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ 
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على الكثٌر من المتحركة شتمل الرسوم ت  :هللابعقٌدة الطفل  زعزع أفالم الكارتون ت  :أوالً 

االنحناء : على سبٌل المثال األخطاء ، فمن األخطاء العقدٌة الخطٌرة والتً قد ٌعتاد علٌها الطفل 

قدح ومناظر تاشتمالها على عبارات ،  والركوع  حتى تكون الهٌبة أقرب ما تكون للسجود،للؽٌر 

.  1راشتمالها على السح ،  العقٌدة فً

إذا كانت مضار التمثٌل تتصؾ بهذا الوصؾ ، فما هو الهدؾ األسمى الذي ٌؤمل الممثل أن    

ٌحققه للمشاهد المنبهر فً منظر الممثلة أكثر من كبلمها ، فبل بد من إرادة قوٌة لترك التمثٌل من 

ْا أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم  : ِقبل كل من المشاهد والممارس ، ونذكر بقول هللا تعالى  ؤِْن لِلَِّذٌَن آَمُنوۤو ٌَ أَلَْم 

ِ َوَما َنَزَل ِمَن  ْلَحقِّ   .2 لِِذْكِر  هللَّ

إن أفبلم الكرتون التً تشتمل على العنؾ والجرٌمة وؼزو الفضاء ،   : التقلٌد األعمى:ثانٌاً 

واإلثارة التً ال تلٌق أن تعرض لؤلطفال ، ٌنجم عنها تقلٌد ما ٌشاهدوه فً الملبس أو الشكل أو فً 

من أفبلم الرسوم المتحركة تحتوي على أسلوب إجرامً ؛ % 74ارتكاب الجرٌمة ، حٌث إن نسبة 

الذي ٌقتدى به ، فٌزٌد " النموذج االجتماعً"فاألفكار تتسم بالتكرار ، فتصبح مشاهد العنؾ هً 

، ومما ٌزٌد األمر بإساً قٌام شركات بعض المنتوجات 3من فرص قٌام األفراد بتقلٌد هذه النماذج

 .الؽذابٌة بتصنٌع أؼلفة بعض األطعمة مثل البمبا على أسماء هذه األفبلم الكرتونٌة 

إن األطفال هم الفبة األكبر لمشاهدة التمثٌل لحضورهم التمثٌل مع الكبار : إهدار الوقت   :ثالثاً 

ساعات ٌومٌاً ٌكون قد 6-3والرسوم المتحركة المخصصة لهم ، فالطفل الذي ٌشاهد التلفاز ما بٌن 

ُحرم من حٌاة الطفولة العادٌة حتى لو كانت برامج هادفة ، كما أن األطفال الذٌن تزٌد درجة 

  . 4مشاهدتهم للتلفاز هم بطٌبو الفهم، مما ٌنجم عنه تدنً التحصٌل الدراسً

 ٌنجم عن كثرة المشاهدة للتلفاز إجهاد للعٌن ، وكذلك السهر والتؤخر فً :آثار  صحٌة  :رابعاً 

، وقد ُتسبب الَمشاهد الُمزعجة من أفبلم العنؾ التً ٌتم مشاهدتها الفزع واألحبلم 5 النوم ، واألرق

 . 6واألحبلم الُمفزعة لؤلطفال أثناء النوم

                                                 
1

 www.saaid.org/arabic//www.althmrat.jeeran.com:   جٗظٍ 

2
( . 16: ج٣٥س ): ٌْٞز جُكى٣ى  

3
 ة.أٓكٔى ك٬ـ ، . ، واٌمنبح// ( . 202-200:٘  ): رغٍ جُطِل٣ُٕٞ ػ٠ِ جضؿحٛحش ِْٝٞى جُطلَ : ػح٣ٕ ،  ذٍجٓؽ ج٠٧لحٍ :  جٗظٍ 

ػٍُ إٌفظ ػرى جُك٤ِْ ٓكٔٞو ، . ، وِؾّٛد// .1994ّ-ٛـ1415 ، 1، وجٌ جُلٌٍ ، ػٔحٕ ، ٠(137-136، 118:٘  ):  اٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌف١ٍُ

 .ّ 1979، وجٌ جُػوحكس ، جُوحٍٛز ، (135:٘  ) : االعزّبػٟ ٚاإلػالَ

4
اٌزٍفض٠ْٛ  ، ٓظلٍ ،  ِٕذٚة//( . 205-204:٘  ): رغٍ جُطِل٣ُٕٞ ػ٠ِ جضؿحٛحش ِْٝٞى جُطلَ : ػح٣ٕ ،  ذٍجٓؽ ج٠٧لحٍ :  جٗظٍ 

 .1983ّ، ٌٓ٘ٗٞجش َٝجٌز جُػوحكس ٝج٩ػ٬ّ ،  (20:٘  ) : ٚدٚسٖ اٌزشثٛٞ فٟ ؽ١بح اٌطفً اٌؼشالٟ

5
 .2003ّ-ٛـ1424 ، 1، ػحُْ جٌُطد ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (160:٘  ) : ٚلفبد ِغ ِؤِٕخ ، ٓكٔى ذٖ ٣ٌحٜ ج٧قٔى جُِٓل٢ ، األصشٞ:  جٗظٍ 

6
 ( . 205:٘  ): رغٍ جُطِل٣ُٕٞ ػ٠ِ جضؿحٛحش ِْٝٞى جُطلَ : ػح٣ٕ ، ذٍجٓؽ ج٠٧لحٍ :  جٗظٍ 
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حٌث إنه عند الجلوس لحضور األفبلم تقل نسبة فرص الحدٌث مع أفراد األسرة  : عزلةال: خامساً 

، فكل فرد ٌكون صامتاً ومنسجماً مع أفراد العابلة التلفزٌونٌة ، وهذا ٌإدي إلى االنطوابٌة ، كما 

أن الطفل بالتحدٌد ٌتصور أن الحٌاة تجري بالنمط الذي ٌشاهده فً األفبلم  ، وهذا عزل له عن 

. 1واقع الحٌاة

 وبناًء على ما تقدم من عرض لؤلدلة ومناقشتها وبٌان آثارها على األطفال ، فالذي ٌترجح لدي  

: هو 

قٌاساً على ألعاب " الرسومات والدمى المتحركة"    إن األفبلم الكرتونٌة تباح من الناحٌة الشكلٌة 

، فالمهم أن ال ٌتنافى مضمونها مع األطفال التً أباحها العلماء ، أما حكمها من ناحٌة المضمون 

وال بد من , العقٌدة اإلسبلمٌة ومع األحكام الشرعٌة ، علماً بؤن األفبلم المعروضة هً ُمدبلجة 

أفبلم كرتون ذات مضمون إسبلمً وتعتنً بالنواحً التعلٌمٌة والترفٌهٌة لؤلطفال ، حتى تكون 

 .آثارها إٌجابٌة على شخصٌة الطفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 ( . 17:٘  ): جُطِل٣ُٕٞ ٝوٌٝٙ جُطٍذ١ٞ ك٢ ق٤حز جُطلَ جُؼٍجه٢  خ ،وٖٝٓ:  جٗظٍ 
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 المبحث الثالث
حكم تصوٌر األعمال التمثٌلٌة  

لفن آخر ٌتعلق به مباشرة وهو فن التصوٌر ، ولبٌان حكم هذا - عند عرضه-  ٌخضع التمثٌل 

   :التصوٌر تم تقسٌم هذا المبحث كاآلتً 
 طثٍعح انًسأنح : انًطهة األٔل 

:     تم تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن 

 ذحشيش يحم انُزاع في انًسأنح : انفرع األول 
   إن القٌام بعملٌة تصوٌر الممثلٌن والممثبلت على الشاشات المربٌة وكذلك األفبلم الكرتونٌة 

التصوٌر الفوتوؼرافً والتصوٌر السٌنمابً ، : تخضع جمٌعها لحكم التصوٌر اآللً الذي ٌشمل 

ولٌس كذلك فحسب ؛ بل مما عمت به البلوى فً الوسط الفنً ظهور صور الممثلٌن والممثبلت 

فً المجبلت بمنظر ٌندى له الجبٌن ، ومما ٌزٌد األمر سوءاً وجود من ٌتفاخر باقتناء هذه 

البضاعة الفاسدة بصورة كبٌرة ، ولم ٌقتصر األمر على ذلك بل ظهرت هذه الصور على المبلبس 

واألدوات المنزلٌة والفرش والوسابد والمٌدالٌات ؛ لذلك كان البد من بٌان الحكم الشرعً للتصوٌر 

: اآللً القترانه المباشر بالتمثٌل بنوعٌه 

وهو التقاط صور األحٌاء واألشٌاء بواسطة ": التصوٌر الشمسً"التصوٌر الفوتوؼرافً = = 1

 وال زمن الفقهاء القدامى وال ––، فلم ٌكن موجوداً فً زمن رسول هللا  (الكامٌرا)آلة التصوٌر 

، وآلٌة هذا التصوٌر تتلخص فً أخذ صور 1م1839فً حٌاة السلؾ الصالح ؛ ألنه اكتشؾ سنة 

رة الشمسٌة  ، حٌث تنقل الصور بانبعاث أشعة ضوبٌة من األشٌاء تسقط  (الكامٌرا)األشٌاء بالمصوِّ

على عدسة فً جزبها األمامً ، ومن ثم إلى شرٌط أو زجاج حساس فً جزبها الخلفً ، فتطبع 

مشتقة من الٌونانٌة وتتكون  (الفوتوؼرافٌا) ، وكلمة 2علٌه الصورة بتؤثٌر الضوء فٌه تؤثٌراً كٌماوٌاً 

، والمعنى من (أنا أرسم)و  (ضوء)، ومعناهما على التوالً  (جرافو)و (فوتوس)من كلمتٌن 

   . 3الناحٌة الفنٌة تثبٌت الضوء وتبعاً لذلك تثبٌت صورة الواقع

                                                 
1

، ٓطرؼس ج٫ػطٛحّ ،  (46:٘  ) : اٌغشاط ا١ٌّٕش فٟ ؽىُ اٌزق٠ٛشؾحٓؼس جُ٘ؿحـ ج٤٘٠ُٞس ، :  ، ٓكٔى ٓكٔى ٬ْٓس اٌؾٍؼ:  جٗظٍ 

 ، ٓكٔى ذٖ رقٔى ػ٢ِ،  ٚافً:ٝجٗظٍ  .// (105- 104: ٘  ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ .// ّ 1992-1412ٛ ، 1جُه٤َِ ، ٠

 . ّ 1999-1420ٛ ، 1، وجٌ ٤٠رس ، ٠ (312: ٘ ): أؽىبَ اٌزق٠ٛش فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ 

2
 ( .211: ٘ : ) جٍُج١َ ،  ٓهطحٌ جُٛكحـ  .// (554، 553:٘  ): ئذٍج٤ْٛ ر٤ّٗ ٝآنٍٕٝ، جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ .  و

3
 ( .67:٘  ):  جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ 
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وهو التصوٌر الذي ٌظهر خٌال الشًء ": التلفزٌونً أو السٌنمابً"التصوٌر المربً= = 2

المصّور على الشاشة بعد تثبٌته على شرٌط ، وُسمٌت السٌنما بالخٌالة ؛ ألنها تعرض خٌاالت 

ٌُعد هذا التصوٌر كعملٌة التصوٌر الفوتوؼرافً فً حقٌقتها وطرٌقة صناعة  األشٌاء ال حقٌقتها، و

الصورة وإخراجها ؛ ؼٌر أن المربً تختلؾ فً كون صورها ؼٌر ثابتة ؛ بل هً متحركة وزابلة 

.   1، إضافة إلى تؽٌٌرات فً المواد الكٌماوٌة والمحالٌل واألصباغ واآلالت المستخدمة

أقٕال انعهًاء في يسأنح انرصٕيش اآلني   : انفشع انثاَي 

، 2يالفوتوؼراؾحكم التصوٌر لالتصوٌر بالفٌدٌو التصوٌر التلفزٌونً والسٌنمابً وٌخضع    

  :أقوال العلماء فً المسؤلة وهً جمٌعها بمثابة التصوٌر اآللً ، وفٌما ٌؤتً

والترخٌص بإباحة ما تدعو إلٌه الضرورة ، أو تقتضٌه المصلحة العامة  :التحرٌم : القول األول 

 وذلك مثل التصوٌر ألجل الهوٌة ، ورخص القٌادة ، والدراسة ، والوظٌفة ، ومكافحة  ،فقط

الضرورات تبٌح "تحت قاعدة  ، الجرٌمة ، ومراقبة المجرمٌن ، وضبطهم ، والتعرؾ علٌهم

؛ ألنه ال تكشؾ  ، بل إن استخدام هذه الصور فً بعض الحاالت الجنابٌة واجب"المحظورات

الجرٌمة وتإخذ الحقوق ألصحابها إال بذلك ، وقد تقرر فً القواعد أن ما ال ٌتم الواجب إال به فهو 

فما دعت إلٌه الضرورة أو الحاجة المنـزلة منـزلة الضرورة من هذه الصور ، وعلى ذلك ؛ واجب

. 3اآللٌة فإنه ٌجوز منها ما تندفع به الضرورة

، 5 ، الشٌخ عبد العزٌز بن باز4اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء:   ومن القابلٌن بهذا القول 

عبد .، د8 ولٌد بن راشد السعٌدان، الشٌخ7، الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبان6ًمحمد سعٌد البوطً.د

، كما هو 11، والشٌخ صالح بن أحمد الؽزالً 10 ، الشٌخ محمد علً واصل 9زٌدانعبد الكرٌم .د

 .12رأي أكثر علماء الهند ، وباكستان

                                                 
1

( . 346:٘  ): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س :  جٗظٍ 

2
(. 16259) :  جُِؿ٘س جُىجتٔس ُِركٞظ جُؼ٤ِٔس ٝج٩كطحء ، كطٟٞ ٌهْ

3
 .ٛـ1422ْحُْ ذٖ ٗحٍٚ جُو٢٘٣ٍ ، : ، جػط٠٘ ذٚ  (25:٘  ) : ؽىـُ اٌزقـ٠ٛـش اٌفٛرٛغشافـٟ ، ٤ُٝى ذٖ ٌجٖى ، اٌغؼ١ذاْ 

4
( . 4513) جُِؿ٘س جُىجتٔس ُِركٞظ جُؼ٤ِٔس ٝج٩كطحء ، كطٟٞ ٌهْ 

5
ٝض٤ِٚ كطحٟٝ ٜٓٔس - - ج٧ُرح٢ٗ ، ضِه٤ٙ ٚلس ٬ٚز جُ٘ر٢// ٝٓح ذؼىٛح  (3:٘  ): جذٖ ذحَ، جُؿٞجخ جُٔل٤ى ك٢ قٌْ جُط٣ٍٞٛ :  جٗظٍ 

 ( .59-57:٘  ): ٤ُِٗم جذٖ ذحَ ٝج٤ُٗم جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ  

6
(. 281: ٘  ):  جُر٢٠ٞ ، كوٚ ج٤ٍُٓز 

7
( . 800:٘ / 1:ؼ ): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس  

8
 ( .25:٘  ):  جُٓؼ٤ىجٕ ، قٌـْ جُطٛـ٣ٞـٍ جُلٞضٞؿٍجكـ٢ 

9
 ( .469-466:٘ / 3:ؼ ):  ٣َىجٕ ، جُٔلَٛ ك٢ رقٌحّ جٍُٔرز ٝجُر٤ص جُِْٔٓ 

10
 ( .341:٘  ):، رقٌحّ جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُلوٚ ج٢ٓ٬ْ٩   ٝجَٚ

11
 ( .382-380: ٘  ):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

12
 .ٗو٬ً ػٖ ٓؿِس جُىػٞز ج٣ٍُٜٗس  (315:٘  ):، رقٌحّ جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُلوٚ ج٢ٓ٬ْ٩   ٝجَٚ
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وكانت اإلباحة بضوابط  بحٌث ال تشتمل الصورة على محرم ، وأال ٌكون  :اإلباحة : القول الثانً 

موضوعها مخالفاً لعقابد اإلسبلم ، ومثل هذا صور الفُّساق والكفار والظلمة ، والصور التً تعبر 

عن الوثنٌة ، وكذلك ال تنافً الصورة األخبلق كتصوٌر النساء بصورة تثٌر الفتنة ، وٌتسم ذلك 

، كل ذلك مما ال شك فً حرمته وحرمة " السٌنما"بوضوح فً بعض المجبلت والصحؾ ودور 

   .1تصوٌره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنابه ، وحرمة القصد إلى رإٌته ومشاهدته

، 3 ، الشٌخ منصور علً ناصٌؾ2الشٌخ محمد بن صالح بن عثٌمٌن: ومن القابلٌن بهذا القول     

، الشٌخ 6، الدكتور ٌوسؾ القرضاوي5 ، الشٌخ محمد بخٌت المطٌع4ً، األستاذ سٌد سابق3ناصٌؾ

 ، 9 الشٌخ محمد متولً الشعراوي ،8الساٌس ، الشٌخ محمد عل7ًالشٌخ عبد الرحمن الجزٌري

.  12، أحمد جوهر11، أحمد علً مصطفى القضاة  10الشٌخ أحمد الشرباصً

أدنح انعهًاء في انًسأنح : انًطهة انثاَي 

 أدنح انًحشييٍ  : انفشع األٔل 

  : اآلتٌة األدلةاحتج المحرمون بعدد من األدلة نذكر منها     

إن هذا التصوٌر ال ٌخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوٌر ، وقد وردت  :اٌذ١ًٌ األٚي 

األحادٌث فً ذلك، وهً تفٌد التعمٌم فً كل أنواع التصوٌر ، والتصوٌر الفوتوؼرافً تطور لمهنة 

فكما أن كثٌراً من المصنوعات كانت   ،التصوٌر الٌدوي ، كما تطورت سابر المهن والصناعات

                                                 
1
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تصنع بالٌد مباشرة ، ثم أصبحت اآلن تصنع ، وتنتج بواسطة اآلالت المتطورة ، والمصنوع هو 

نفس المصنوع ، سواء كان بواسطة اآلالت ، أو كان بالٌد المباشرة ، فكذلك األمر بالنسبة للصورة 

 تكون صورتها كالصورة الٌدوٌة ، واآللة تطور لحرفة التصوٌر فقط ،" الفوتوؼرافٌة"اآللٌة 
ٌُعد عمبلً ، وجهداً فً إنتاج  وتصوٌب اآللة نحو الهدؾ ، واتخاذ إجراءات عملٌة التصوٌر ، 

الصورة ، ولوال هذه اإلجراءات لما التقطت الصورة ، وال أثر لبلختبلؾ فً وسٌلة التصوٌر ، 

وآلته فً الحكم ، وإنما العبرة بوجود الصورة فقط ، فمتى وجدت ، وكانت لذات روح ، وجد 

الحكم ، وهو التحرٌم ، ما لم تدع إلى ذلك حاجة أو تفرضه ضرورة ، أو تقتضٌه مصلحة 

 . 1معتبرة

تقتضً الحٌطة فً الدٌن أن ٌعم النهً على كل أنواع  :ارمـبء اٌّزؾبثٙبد : اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ 

على أقل - التصوٌر ، ومنها الفوتوؼرافً والسٌنمابً ، ألن التصوٌر الفوتوؼرافً من المتشابهات 

ٌّن  إن:"--رسول هللا، وقد قال 2-أحواله ٌّن ، الحبلل ب وبٌنهما مشتبهات ال ٌعلمهن ،  وإن الحرام ب

ومن وقع فً الشبهات وقع ،  استبرأ لدٌنه وعرضه  فمن اتقى الشبهات، ٌعلمهن كثٌر من الناس 

أال وإن ، أال وإن لكل ملك حمى ، كالراعً ٌرعى حول الحمى ٌوشك أن ٌرتع فٌه ، فً الحرام 

وإذا فسدت فسد ،  إذا صلحت صلح الجسد كله  ،أال وإن فً الجسد مضؽة، حمى هللا محارمه 

.     3"أال وهً القلب، الجسد كله 

ال ٌخفى أن العلة التً حرم التصوٌر الٌدوي  :ػٍخ اٌّنب٘بح ٚاٌزؾج١ٗ ثخٍك هللا : اٌذ١ًٌ اٌضبٌش 

من أجلها موجودة فً التصوٌر اآللً أٌضاً ، وقد تكون الصورة المصنوعة باآللة أشد حرمة من 

؛ بل إن وجود المضاهاة ، وشدة مشابهة خلق هللا تعالى فً هذا 4التصوٌر بالٌد لمطابقتها األصل

الصنؾ من التصوٌر أكثر ، وأعظم من وجودها فً التصوٌر المنقوش بالٌد، لشدة مضاهاته ، 

ر، والعبرة بوجود الصورة بصرؾ النظر عن كونها موجودة فً الواقع ، أو لم  ومطابقته للمصوَّ

تكن ، وأنه متى حصلت الصورة ، حصلت المضاهاة ، ولو لم ٌقصدها المصور ، لعدم تقٌٌدها فً 

الحدٌث بالقصد ، واألحادٌث النبوٌة وردت بالوعٌد الشدٌد على الذٌن ٌضاهون ، وٌشابهون خلق 

تكون علة النهً عن التصوٌر الٌدوي : هللا تعالى بصناعتهم صور ذوات األرواح ، وعلى ذلك 
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. ّ 1998 ، 1، ضكو٤ن ر٣ٖٔ ذٖ ػحٌف جُىٓٗو٢ ، وجٌ جُٔؼٍكس ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (398:٘ / 3: ؼ ) (5460):ذٍهْ
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 ( .469:٘ / 3:ؼ ): ٣َىجٕ ، جُٔلَٛ ك٢ رقٌحّ جٍُٔرز ٝجُر٤ص جُِْٔٓ :  جٗظٍ 
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موجودة فً التصوٌر الفوتوؼرافً وزٌادة ، لما فٌه من مزٌد المشابهة لخلق هللا تعالى ، ودقة 

. 1تصوٌره

الصور والتصوٌر من أعظم وسابل وأسباب الشرك ، وقد دخلت الوثنٌة إلى األمم  :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ 

 ؛ وعلٌه 2السابقة عن طرٌق الصور، وإلى هذا تشٌر اآلٌات واألحادٌث ، كما ورد مع قوم نوح

فبل ٌجوز عدم التسلٌم بؤن الناس قد أصبحوا فً مؤمن من الوقوع مرة أخرى فً الشرك ، والعودة 

 .3إلى الوثنٌة

أدنح انًثيحيٍ  : انفشع انثاَي 

 :  احتج المبٌحون باألدلة اآلتٌة 

ُهَو  لَِّذي َخلََق لَُكْم }  : ، قال4إن األصل فً األشٌاء اإلباحة ، حتى ٌرد دلٌل المنع :اٌذ١ًٌ األٚي 

ا ِفً  ألَْرِض َجِمٌعاً   .5{مَّ
، وما دام 6المستثنى بالنص من أصل التحرٌم" الرقم فً الثوب" على جواز القٌاس :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ 

 الرقم فً الثوب ، فبل معنى لتحرٌمها ، ءفً الشرٌعة اإلسبلمٌة فسحة بإباحة هذه الصور ، كاستثنا

 .  7وخصوصاً أنه قد ٌكون الناس فً أشد الحاجة إلٌها
الصور الفوتوؼرافٌة والسٌنمابٌة ونحوهما تشبه الصور فً المرآة أو فً الماء  :اٌذ١ًٌ اٌضبٌش 

 .8بخبلؾ الصور الٌدوٌة
هذا التصوٌر ال تتناوله النصوص النبوٌة الواردة ، حٌث وردت فً التصوٌر  :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ 

الٌدوي الذي كان معروفاً فً زمنهم ، بٌنما التصوٌر الفوتوؼرافً والسٌنمابً ونحوهما وجد حدٌثاً 

. 9فٌلحق باإلباحة

ال تدخل الصور :"1فً تحقٌقه لكتاب رٌاض الصالحٌن- هللا رحمه-   وقد قال الشٌخ ابن عثٌمٌن 

الفوتوؼرافٌة فً النهً ألن الذي ٌصور صورة فوتوؼرافٌة ال ٌصور فً الواقع ، ؼاٌة ما هنالك 

                                                 
1
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ال بد  (الرسام)أنه ٌلقً هذا الضوء الشدٌد على جسم أمامه فٌلتقط صورته فً لحظة ، والمصور 

أن ٌعانً من التصوٌر وٌخطط العٌن ، الرأس ، واألنؾ ، واألذن وما أشبه ذلك ، فبل بد أن ٌكون 

منه عمل ، أما هذه الصور فإنها فً لحظة تلتقطها وكؤنها تنقل التً صورها هللا لتجعلها فً 

، وهذا القول هو الراجح ، ونظٌره تماماً أن اإلنسان لو كتب رسالة إلى أخٌه ثم جاء (الكارت)هذا

هل : هذا المكتوب إلٌه وأدخلها فً آلة التصوٌر ، وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها 

هو رسم الكلمات والحروؾ؟ ال، وإنما الصورة لما فٌها من الضوء العظٌم حسب صناعتها طبعت 

هذا ، ولكن ٌبقى النظر ما هو الؽرض الذي من أجله صورت هذه الصورة ، ٌعنً إذا فهمنا أنها 

، ٌبقى أن ننظر فٌها كما ننظر فً أي مباح من المباحات  (رسماً )مباحة وأنها ال تكون تصوٌراً 

ألي ؼرض صنعت ؟ أو ألي ؼرض صورت ، ألن المباح ٌختلؾ حكمه بحسب ما قصد به ، 

هذا الفعل حرام علٌه مع أن : ولهذا لو أراد اإلنسان أن ٌسافر فً رمضان من أجل أن ٌفطر ، قلنا 

فٌنظر إلى التصوٌر ماذا قصد به ، قد ٌقصد اإلنسان بهذا ...السفر فً األصل مباح حبلل 

التصوٌر قصداً سٌباً ، ٌصور امرأة لٌتمتع بالنظر إلٌها وهً لٌست زوجته ، أما إذا قصد به إثبات 

. الشخصٌة أو إثبات وقابع من الواقع لؽرض صحٌح فهذا ال بؤس به 

لٌس بتصوٌر ورسم ، وال ٌدخل فً النهً ، -التصوٌر الفوتوؼرافً–   وإذا تؤملنا وجدنا أن هذا 

وال فً اللعن ، ولكن ٌبقى مباحاً ثم ٌنظر فً الؽرض الذي من أجله ٌصور إن كان ؼرضاً مباحاً 

.   2"فالتصوٌر مباح ، وإن كان ؼرضاً محرماً فهو محرم 

 أدنح انعهًاء في انًسأنح يُاقشح : انًطهة انثانث 

يُاقشح أدنح انًحشييٍ  : انفشع األٔل 

ال ٌخرج هذا التصوٌر عن كونه نوعاً من أنواع التصوٌر ، فالتصوٌر  :اٌذ١ًٌ األٚي  ػٍٝاٌشد 

الفوتوؼرافً تطور لمهنة التصوٌر الٌدوي حٌث إن التقاط الصورة باآللة الفوتوؼرافٌة لٌس 

بتصوٌر فً الحقٌقة ، وذلك ألن التصوٌر المنهً عنه إنما هو رسم صورة ذوي الروح بالٌد لٌبٌن 

ر باآللة الفوتوؼرافٌة فلم ٌكن : للناس  أنه أبدع خلقاً ، واخترعه بخبرته ، ومهارته ، وأما المصوِّ

فً فعله تخطٌط ، وتشكٌل ، واختراع للصورة وإنما التقط حقٌقة خلق هللا تعالى ، الذي هو موجود 

فً الخارج ، بواسطة تلك اآللة ، دون فعل منه من تخطٌط وتشكٌل ، كما ٌقوم بفعله المصور بٌده 

                                                                                                                                               
1
 ٝٛٞ ٓهطٍٛ ًْ ٖٓ ج٧قحو٣ع  ،جُٔطٞك٠ ْ٘س ْص ْٝرؼ٤ٖ ْٝطٔحتس،  ٓك٢ جُى٣ٖ ج١ُٝٞ٘ ُ٪ٓحّك٢ ٓؿِى ًطحخ  : اك اٌقبٌؾ١ٓسٞ 

 ٫ رٕٝجُطُّ ك٤ٚ ، ؾحٓؼحً ُِطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد ٝجُُٛى ٣ٌٝحٞحش جُ٘لِٞ ،  ج٥نٍز ئ٠ُٓٗط٬ًٔ ػ٠ِ ٓح ٣ٌٕٞ ٣ٍ٠وحً ُٛحقرٚ ، جُٛك٤كس 

 ،  ٞر١ رٝ ٍٖـ ٝؾؼِٚ ػ٠ِ ٓحتط٢ ذحخ ٝنّٔ ْٝط٤ٖ ذحذحً ئ٠ُٖٝٝف ٓح ٣كطحؼ ،  ٝٚىٌ ج٧ذٞجخ ٖٓ جُوٍإٓ  ،  قى٣ػحً ٚك٤كحً ئ٣٫ًًٍ 

       . ٍٖقحً ًر٤ٍجً ٝرُقٍٖٝقٚ ج٤ُٗم جُؼ٬ٓس ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ػ٬ٕ ج٢ٌُٔ جُٗحكؼ٢ جُٔطٞك٠ ْ٘س ْرغ ٝن٤ٖٓٔ ، كٍؽ ٓ٘ٚ ْ٘س ْرؼ٤ٖ ْٝطٔحتس 

( . 936: ٘ / 1: ؼ ):  جُوٓط٘ط٢٘٤ ، ًٗق جُظٕ٘ٞ :أظشرشعّزٗ  (*)

2
 .ذطٍٛف (329-327: ٘ / 4:ؼ ):   جذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ ، ٍٖـ ٣ٌحٜ جُٛحُك٤ٖ ٖٓ ٬ًّ ٤ْى ج٤ٍُِْٖٔ
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، فبل ٌصدق على هذا العمل بؤنه تصوٌر بالمعنى الذي جاءت النصوص النبوٌة بالنهً عنه ، 

.  1والوعٌد على من فعله

األصل فً األشٌاء اإلباحة ، حتى ٌثبت الدلٌل القاطع : اتقـاء المتشابهات  :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌشد 

على نقلها عن أصل الحل إلى التحرٌم ، أما أن نحرم من عند أنفسنا بؽٌر دلٌل ، وحجة ثابتة فبل 

 .2ٌصح ، وال ٌستقٌم ، بل ال بد من نص قرآنً ، أو نبوي ٌستند إلٌه
فاألصل فٌها اإلباحة  (الفوتوؼرافٌة)وأما الصور الشمسٌة :"   وٌقول الدكتور ٌوسؾ القرضاوي 

، ما لم ٌشتمل  موضوع  الصورة على ُمحرم ، كتقدٌس صاحبها تقدٌساً دٌنٌاً ، أو تعظٌمه تعظٌماً 

 والفنانٌن ندنٌوٌاً ، وخاصة إذا كان الُمعظم من أهل الكفر أو الفُّساق كالوثنٌٌن والشٌوعًٌ

.                                                           3"المنحرفٌن

إن التصوٌر الفوتوؼرافً ال ٌوجد فٌه :  علة المضاهاة والتشبٌه بخلق هللا :اٌذ١ًٌ اٌضبٌش ػٍٝ اٌشد 

علة المضاهاة ، ومشابهة الخلق ، كما توجد فً التصوٌر الٌدوي ، إذ أن التصوٌر الفوتوؼرافً 

عبارة عن حبس الظل باآللة المعروفة ، فمرجعها إلى ما أوجده الخالق سبحانه ، ولٌس فٌها صنع 

إنما هو إٌجاد صورة لم تكن موجودة من قبل ، : صورة ؼٌر موجودة ، والتصوٌر المنهً عنه 

، وٌإكد هذا 4ٌضاهً بها صنع الخالق فً الحٌوانات ، واآللة الفوتوؼرافٌة لٌس فٌها هذا المعنى

اساً "والمصّور " عكساً "تسمٌة أهل الخلٌج الصورة  . 5"عكَّ

إن الخوؾ من :الصور والتصوٌر من أعظم وسابل وأسباب الشرك  :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ ػٍٝ اٌشد 

الوقوع فً الشرك ، واستفحال الوثنٌة بسبب الصورة إنما كان ذلك فً بداٌة اإلسبلم ، وقرب عهد 

الوثنٌة الطاؼٌة آنذاك ، وأما بعد رسوخ اإلسبلم فً النفوس ، واستقرار عقٌدة التوحٌد فلم ٌعد 

. 6ٌخشى من ذلك

يُاقشح أدنح انًثيحيٍ   : انفشع انثاَي 

                                                 
1

جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س  .// (112:٘ : ) جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ  .//(192:٘  ): جُٗؼٍج١ٝ ، جُلطحٟٝ :  جٗظٍ 

 ( .106:٘  ): ٝجُلٕ٘ٞ 

2
: جٍُو ػ٠ِ ك٤ِٟس ٓلط٢ جُى٣حٌ جُٓؼٞو٣س ك٢ قٌْ جُط٣ٍٞٛ جُٟٞت٢: ٗو٬ً ػٖ  (326:٘  ):  ٝجَٚ ، رقٌحّ جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُلوٚ ج٢ٓ٬ْ٩ 

(  ٘:19-20. ) 

3
 (.113:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ 

4
جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ . // (110-109:٘ : ) جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  .// (34:٘  ): ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 

 .ٌْحُس جُؿٞجخ جُٗحك٢ ك٢ ئذحقس جُط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؿٍجك٢ ٤ُِٗم جُٔط٤ؼ٢: غو٬ً ػٖ (112:٘  ): ج٬ْ٩ّ 

5
 (.110:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ 

6
 ( .111:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ 
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التً  األدلة الكثٌرة ي، وه قد قام دلٌل المنعل : األفً فٟ األؽ١بء اإلثبؽخ: اٌذ١ًٌ األٚي ػٍٝ اٌشد 

تدل داللة صرٌحة على أن األصل فً باب التصوٌر الحرمة ، فبل ٌرخص منه إال ما دعت 

 .1الحاجة المنـزلة منـزلة الضرورة  إلٌه
إال رقماً :" إن االستثناء فً قوله":اٌشلُ فٟ اٌضٛة" ػٍٝ عٛاص اٌم١بط :اٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌشد 

إنما أرٌد به االستثناء من الصور المانعة من دخول المبلبكة إلى البٌت ، وهً الصور ": فً ثوب

الممتهنة ، كما أن حمل الرقم فً الثوب على صورة ذوات الروح شذوذ عما كان علٌه السلؾ ، 

واألبمة ، وتقدٌم للمتشابه على المحكم ، إذ أنه ٌحتمل أن ٌكون المراد باستثناء الرقم ما كانت 

الصورة فٌه من ؼٌر ذوات الروح ، كصور الشجر ، وإذا كان اللفظ محتمبلً لعدة معانً فبل ٌتعٌن 

حمله على المعنى المشكل ، بل ٌنبؽً حمله على ما ٌوافق األحادٌث التً ال تحتمل التؤوٌل ، حتى 

ولو أن المقصود بالرقم فً الثوب هً صور ذوات الروح ، فإنها تنحصر فً الثوب فقط ، وفٌما 

ٌمتهن ، وال ٌدل على جواز التصوٌر الفوتوؼرافً ، أو ؼٌرها من الصور المنقوشة بالٌد ، 

. 2واالستدالل به على ذلك ؼٌر صحٌح

إن القٌاس ٌفتقر إلى االتفاق فً : الصور اآللٌة تشبه الصور فً المرآة  :اٌذ١ًٌ اٌضبٌش ػٍٝ اٌشد 

العلة لبلتفاق فً الحكم ، وأنه قد تقرر فً األصول أن القٌاس مع الفارق باطل ، والصور التً 

تظهر على الماء أو المرآة ونحوها شًء ؼٌر مستقر ، وإنما ٌرى وٌظهر باشتراط المقابلة ، فإذا 

ذهبت المقابلة زالت الصورة تماماً ، وأما الصور الفوتوؼرافٌة فإنها ثابتة ومستقرة فً األوراق 

، كما أنه ال ٌتم التً تطبع علٌها ، فقٌاس ما هو مستقر ثابت على ما لٌس كذلك قٌاس مع الفارق 

تسمٌة الواقؾ أمام المرآة ونحوها أنه مصور ؛ ألن ذلك أصبلً لٌس بتصوٌر ال لؽًة وال عرفاً ، 

فلٌس بتصوٌر شرعاً ، وأما اآلخذ للصورة الفوتوؼرافٌة فإنه مصور لؽًة وعرفاً وشرعاً ، فقٌاس 

؛ لخروج صورة من هو مصور لؽًة وعرفاً على من لٌس بمصوٍر لؽًة وعرفاً قٌاس مع الفارق 

الواقؾ أمام المرآة ببل عمل منه إال الوقوؾ فقط ، فٌده لم تباشر شٌباً فً هذه الصورة ، وأما 

وسحب الصورة ،  اآلخذ للصورة الفوتوؼرافٌة فإن ٌده تباشر الصورة بعمل زابد ، كتوجٌه اآللة ،

 .3ووضعها فً سابل التحمٌض
عدم التسلٌم بؤن :هذا التصوٌر ال تتناوله النصوص النبوٌة الواردة   :اٌذ١ًٌ اٌشاثغ ػٍٝ اٌشد 

قد صدرت منه أعمال كثٌرة قد تفوق أعمال من ٌرسم، المصور باآللة ال ٌوجد منه عمل ، بل إنه 

وال عبرة بالمباشرة ، أي لٌس التحرٌم مرتبطاً بمباشرة الٌد للصورة نفسها ، فإن توجٌه اآللة ، 

                                                 
1

 ( .29:٘  ):  جُٓؼ٤ىجٕ ، قٌـْ جُطٛـ٣ٞـٍ جُلٞضٞؿٍجكـ٢ 

2
 (.334-333:٘ ): ٝجَٚ ، رقٌحّ جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُلوٚ ج٢ٓ٬ْ٩ :  جٗظٍ 

3
 ( .28:٘  ):  جُٓؼ٤ىجٕ ، قٌـْ جُطٛـ٣ٞـٍ جُلٞضٞؿٍجكـ٢ 
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وضؽط الزر ، وإخراج الصورة سوداء ، ثم وضعها فً سابل التحمٌض ، ثم خضخضتها ، ثم 

 ُ ر للصور اآللٌة ، فكٌؾ نقول أنه لم ٌعمل شٌبا   .1تنشٌفها كل ذلك عمل ٌعمله المصوِّ

 انترجٍخ : انفرع انثانث 

:    إن أبرز ما تم التوصل إلٌه فً ترجٌح التصوٌر هو 

إذا كان التصوٌر مما تدعو الحاجة إلٌه ، " الفوتوؼرافً والتلفزٌونً"ٌباح التصوٌر اآللً : أوالً 

أو مما لم ٌحدث ضرراً كفساد أخبلقً، أو ٌتناول محرماً كصورة امرأة عارٌة أو شبه عارٌة ، 

 .نظراً لقوة االستدالل عند الفرٌق الثانً ، وخاصة أن البشرٌة الٌوم بحاجة إلى مثل هذا التصوٌر 

ٌحرم تصوٌر الممثلٌن والممثبلت إذا كان التصوٌر بشكل ُمؽري ال ٌنم عن وجود أخبلق : ثانٌاً 

ٌّع نفسه ووقته وماله فً شراء المجبلت  ٌُض لهإالء األشخاص ، وأكثر ما ٌشاركهم اإلثم كل من 

. والصور المؽرٌة وتعلٌقها فً المنازل ، واللباس الذي علٌه صورهم ، فكل هذا محرم شرعاً 

ٌباح تصوٌر األفبلم الحقٌقٌة الهادفة ؛ لوجود مصلحة دٌنٌة ودنٌوٌة تحقق من خبلل هذه : ثالثاً 

األفبلم ، مثل أفبلم لتعلٌم شعابر العبادات كالصبلة والحج ، وأفبلم تبث الهمة لدى المسلمٌن ، مثل 

األفبلم التً تخص المجاهدٌن فً الشٌشان مثل أفبلم جحٌم الروس ، وأفبلم لتعلٌم الحرؾ 

. والصناعات 

                                                 
1

 ( .27:٘  ):  جٍُٔؾغ جُٓحذن 
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المبحث الرابع 

حكم التمثٌل الغنائً والموسٌقً 

طثٍعح انًسأنح : انًطهة األٔل 

ن  ٌْ ن اآلتٌ ٌْ   :   وقد تم تقسٌم هذا المطلب إلى الفرع

إن التمثٌل   :ذحشيش يحم انُزاع في انًسأنح : انفرع األول 

الؽنابً والموسٌقً هو من أنواع التمثٌل ، كما أن الموسٌقى تعتبر أحد عناصر التمثٌل ، فبل تخلو 

التمثٌلٌات من الموسٌقى خبلل عرض المقدمة ، أو وجود أؼانً وموسٌقى خبلل أحداثها ؛ ولكون 

هذه المسابل من األمور التً تعتبر من لوازم التمثٌل المعاصر ، وهً من األمور التً اُختلؾ 

فٌها، وتم مناقشتها من قبل العلماء المتقدمٌن والمعاصرٌن ، حٌث إن فهم كل فقٌه للنصوص 

الواردة كان هو سبب االختبلؾ ، باإلضافة إلى تمسك المحرمٌن بالنصوص وطرق إثبات صحة 

السند التً حاول المبٌحون إضعافها ، حٌث اعتبر المبٌحون أن األصل فً األشٌاء اإلباحة وال 

تحرٌم إال بنص صحٌح صرٌح أو إجماع ثابت ، باإلضافة إلى طرٌقة القٌاس التً انتهجها كل 

 .فرٌق إلثبات صحة رأٌه 

ماعهو :    الؽناء لؽة  الكبلم الموزون المطرب سواء : " ، وأما تعرٌفه فً االصطبلح ، فهو 1السَّ

كان شعراً أو نثراً ، ألنه ٌتفق مع المعنى فً اللؽة وال ٌتعارض مع إطبلقات العلماء ، فالؽناء ما 

-رحمه هللا-، وللؽناء عدة أسماء ذكرها اإلمام ابن القٌم2"هو إال مد الكبلم وتحسٌنه بشكل موزون

اللهو ، لهو الحدٌث ، الزور ، اللؽو ، الباطل ، منبت النفاق، الصوت األحمق ، الصوت :"فً قوله 

 . 4"3الفاجر ، صوت الشٌطان ، مزمور الشٌطان ، السمود

 5لفظ ؼٌر عربً وإنما ٌونانً ، ٌطلق على فنون العزؾ على آالت الطرب:    أما الموسٌقى فهً 

َؽم هً عبارة عن اإلٌقاعات واألنؽام ، وو، أ ًّ هو : النَّ ْؽَمِة .... .الكبلم الـخفـ أي ، وفبلن حسن النَّ

. 6حسن الصوت فً القراءة

                                                 
1

 ( .1/202):  جٍُج١َ ،  ٓهطحٌ جُٛكحـ 

2
اٌٛافٟ فٟ ؽىُ اٌغٕبء ٚاٌّٛع١مٝ فٟ  ، ٝتحّ ػىٗحٕ رقٔى ، ٚرذ( .// 258-257: ٘ ):جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 

 .ّ 2000-ٛ 1421 ، 1 ، ٠(18: ٘ ) : اإلعالَ

3
ُْٔٞوجً :اٌغُّّٛد   ى  َٔ ٢ ُ٘ح ، ٣ٝوحٍ ُِِوَـ٤َِْ٘س :  جُِٜٞ ، ْ ُٔى١ ُ٘ح ر١َ َؿِ٘ـّ ْْ ٤ِٜ٘ح ذحُـ٘حء ؛  ٝهـ٤َ : َؿَّ٘ث٠ ؛ ٣وحٍ ج ِى٣٘ح ر١َ رَُ ِٔ ٔٞو ٣ٌٕٞ : رَْ ُّٓ جُ

 ( .219: ٘ / 3:ؼ  ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ،  ُٓحٕ جُؼٍخ " : ٌٍْٝجً ٝقُٗحً 

4
،  (266-239: ٘ /1: ؼ : )إغبصخ اٌٍٙفبْ ِٓ ِقبئذ اٌؾ١طبْ،  (ٛـ 751) ، ج٩ٓحّ ّٖٔ جُى٣ٖ جٌُُػ٢ ، ش اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ:  جٗظٍ 

 ؽىُ ، (ٛـ 751) ، ج٩ٓحّ ّٖٔ جُى٣ٖ جٌُُػ٢ ، ش اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ.// 1996ّ-ٛـ 1416ٌٓطرس ج٣٩ٔحٕ ، جٌُٔ٘ٛٞز، جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ، 

 .ّ 1986-1406ٛ ، 1 ذٖ ٓكٔى ، ٌٓطرس جُٛكحذس ، ٍٓٛ ،  ٠ئذٍج٤ْٛرذٞ ق٣ًلس : ، ضكو٤ن (48-27: ٘ : )اإلعالَ فٟ اٌغٕبء 

5
 (.930:٘ /2: ؼ ): ئذٍج٤ْٛ ، جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ .  و

6
 (.279: ٘ /1:ؼ : )جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ .// (290:٘ / 12:ؼ ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ،  ُٓحٕ جُؼٍخ :  جٗظٍ 
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 تنقسم آراء الفقهاء فً مسؤلتً الؽناء : أقٕال انفقٓاء : انفرع انثاًَ 

: والموسٌقى إلى عدة أقوال ، نذكر منها القولٌن اللذٌن سٌتم مناقشتهما 

 ، ابن 1أبمة المذهب الحنفً: التحرٌم ، وأشهر من قال به من األبمة المتقدمٌن : القول األول 

 . 4-رحمه هللا-، وفً العصر الحدٌث اإلمام األلبانً- رحمهما هللا  - 3 وابن القٌم2تٌمٌة

 ، واإلمام 5اإلباحة ، وأشهر من قال به من األبمة المتقدمٌن ابن حزم الظاهري: القول الثانً 

. 7، وفً العصر الحدٌث الدكتور ٌوسؾ القرضاوي- رحمهما هللا- 6الؽزالً الشافعً

 أدنح انعهًاء فً دكى انًسأنح: انًطهة انثاًَ 

 الؽناء والموسٌقى كانت كثٌرة حٌث ي   إن األدلة التً استند علٌها المبٌحون والمحرمون لمسؤلت

ن فً مبحث واحد ،  ٌْ أنهما مسؤلتان قدٌمتان ؛ والشتراكهما فً معظم األدلة فقد تم دمج المسؤلت

وتنوعت هذه األدلة بحٌث تشتمل على األدلة النصٌة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة 

واإلجماع والقٌاس والمعقول ، وسؤكتفً بذكر بعض األدلة النصٌة ومناقشتها ، ثم بٌان القول 

ن الراجح ، ٌْ ن اآلتٌ ٌْ   :وسٌتم تقسٌم هذا المطلب إلى الفرع

أدنح انًذريٍٍ  : انفرع األول 

:  وهذه بعض األدلة : القرآن الكرٌم : الدلٌل األول 

ْشَتِري لَْهَو اْلَحِدٌثِ :قوله: أوالً  ٌَ اِس َمْن  ِخَذَها ُهُزًوا  َوِمْن النَّ تَّ ٌَ ِر ِعْلٍم َو ٌْ ِ ِبَؽ ٌُِضلَّ َعْن َسِبٌِل هللاَّ لِ

أُولَِبَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌنٌ 
8. 

                                                 
1

: ، ضكو٤ن  (238:  ٘ /1: ؼ : )رؾفخ اٌٍّٛن  ، ٓكٔى ذٖ رذ٢ ذٌٍ، اٌشاصٞ(. //214: ٘ /8: ؼ : ) جُركٍ جٍُجتن جذٖ ذٌٍ ، : جٗظٍ 

: ؼ : )اٌذس اٌّخزبس ؽشػ ر٠ٕٛش األثقبس  ،(1088) ، شٌؾقىفٟ ا//.1407ٛ ، 1ػرىهللا ٣ًٍٗ رقٔى ، وجٌ جُرٗحتٍ ج٤ٓ٬ْ٩س ، ذ٤ٍٝش ٠.و

ٝٓح ذؼىٛح ، وجٌ جُٔؼٍكس  (37:  ٘ /16: ؼ  : ) اٌّجغٛه ، ٓكٔى ، اٌغشخغٟ// . ٛ 1386 ، 2، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ، ٠ (349:  ٘ /6

ؼ : )ؽبؽ١خ اثٓ ػبثذ٠ٓ ، ٓكٔى ر٤ٖٓ ، اثٓ ػبثذ٠ٓ . // ٝٓح ذؼىٛح  (143:  ٘ /6: ؼ ): جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ  .//1406ٛ، ذ٤ٍٝش ، 

 /1: ؼ : )ثذا٠خ اٌّجزذٞ،  (539)، رذٞ جُك٤ٖٓ ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ذٌٍ ، شاٌّشغ١ٕبٟٔ// .ٛ 1386 ، 2، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ٠ (154:  ٘ /7: 

 اٌٙذا٠خ  ، (539)، رذٞ جُك٤ٖٓ ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ذٌٍ ، ش اٌّشغ١ٕبٟٔ.//  1355ٛ ، 1، ٓطرؼس ٓكٔى ػ٢ِ ٚر٤ف ، جُوحٍٛز ، ٠ (189: ٘ 

 . (ش.و) ، ، جٌُٔطرس ج٤ٓ٬ْ٩س ، ذ٤ٍٝش(80:  ٘ /4: ؼ ): ؽشػ اٌجذا٠خ  

2
 (  .305:  ٘ /15: ؼ : )جُلطحٟٝجذٖ ض٤ٔ٤س ، ٓؿٔٞػس :  جٗظٍ 

3
 ( .48-27: ٘ : )جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، قٌْ ج٬ْ٩ّ ك٢ جُـ٘حء  .// (266-1/239: ) جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، ئؿحغس جُِٜلحٕ:  جٗظٍ 

4
 .ٛ 1420ٝٓح ذؼىٛح ، وجٌ جُٛى٣ن ،  (1:٘  ) :رؾش٠ُ آالد اٌطشة ،  (1420) ، ٓكٔى ٗحٍٚ جُى٣ٖ ، شاألٌجبٟٔ:  جٗظٍ 

5
ُؿ٘س ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، وجٌ ج٥كحم جُؿى٣ىز : ، ضكو٤ن (62: ٘ / 9:ؼ  ) : اٌّؾٍٝ،  (456) ، ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جُظح١ٍٛ ، ش  اثٓ ؽضَ

 .، ذ٤ٍٝش

6
، ٕ، ٌٓطرس ج٣٩ٔح (434- 381:٘ / 2: ؼ ): ، ًطحخ جُٓٔحع إؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ ،  (ٛـ505) ، رذ٢ قحٓى ٓكٔى ذٖ ٓكٔى ، شاٌغضاٌٟ 

 .ّ 1996-ٛـ 1417جٌُٔ٘ٛٞز ، جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،

7
فزبٜٚ : ٘ذٜ اإلعالَ ٣ْٞق ، . ، واٌمشمبٚٞ.// جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ.// جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ:  جٗظٍ 

 . جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠. //  ّ 2000-1420ٛ ، 8 ، وجٌ جُوِْ ، ج٣ٌُٞص ، ٠ِؼبفشح

8
 ( .6: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ُؤحٕ 
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فً هذه اآلٌة " لَْهَو اْلَحِدٌثِ " فً تفسٌر 2 وعلماء المسلمٌن1استدل أكثر المفسرٌن :وجه االستدالل 

لقاسم بن القرطبً قوالً ل  ، وذكرالؽناءمع المعازؾ  بؤنه 3 البصريعلى أنه الؽناء ، وزاد الحسن

 ، واستمدوا ذلك من رواٌات الصحابة والتابعٌن من والباطل فً النار، الؽناء باطل  بؤن 4محمد

  ، وجابر ، 6عباس بن ، وا5 الذي أقسم أنه الؽناءابن مسعود: أمثال 

. 8وسعٌد بن جبٌر ،7وعكرمة، ومجاهد 

ٌدخل فً : إن لهو الحدٌث هو الؽناء ، ألنه ٌلهً عن ذكر هللا تعالى ، وقال  :"1   قال الواحدي

.  2"هذا كل من اختار اللهو ، والؽناء والمزامٌر والمعازؾ على القرآن 

                                                 
1

: ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ .//1405ٛ، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ،  (61: ٘ / 21:ؼ ) : رفغ١ش اٌطجشٞ،  (310) ، ٓكٔى ذٖ ؾ٣ٍٍ ، شاٌطجشٞ:  جٗظٍ 

، وجٌ جُلٌٍ ، ذ٤ٍٝش ،  (443: ٘ / 3:ؼ ) : رفغ١ش اثٓ وض١ش،   (774)ئْٔحػ٤َ جُىٓٗو٢ ، شاثٓ وض١ش ، (.//52-51: ٘ / 14:ؼ )

1401ٛ. 

2
: جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، ئؿحغس جُِٜلحٕ.// (175: ٘ / 10: ؼ : )جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘.// (263: ٘ / 8:ؼ ): جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ  : جٗظٍ 

 (.241: ٘ / 1:ؼ )

3
ٛٞ جذٖ ٣ٓحٌ ٠ُٞٓ ٣َى ذٖ غحذص ج٧ٗٛح١ٌ ، ٌرٟ ػػٔحٕ ٠ِٝكس ٝجٌُرحٌ، ٌٟٝ ػٖ ػٍٔجٕ ذٖ ق٤ٖٛ ، ٝجُٔـ٤ٍز ذٖ  : اٌؾغٓ اٌجقشٞ 

:   ٖؼرس ، ٝجذٖ ػرحِ ، ٝرّٗ ، ٝنِن ٖٓ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ، ٝهٍر جُوٍإٓ ػ٠ِ قطحٕ جٍُهح٢ٖ ، ٓحش ك٢ ٌؾد ْ٘س ػٍٗ ٝٓثس 

 ( .588-563: ٘ / 4: ؼ ) (223):  جًُٛر٢ ،  ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*)

4
 ج٩ٓحّ ، جُوىٝز ، جُكحكع ، جُكؿس ، ػحُْ ٝهطٚ ذحُٔى٣٘س ، ٓغ ْحُْ ٝػٌٍٓس رذٞ ٓكٔى ٝرذٞ ػرى :اٌمبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش اٌقذ٠ك  

جٍُقٖٔ جُو٢ٍٖ جُط٢ٔ٤ جُر١ٌٍ جُٔى٢ٗ ، ُٝى ك٢ ن٬كس ج٩ٓحّ ػ٢ِ، ٌذ٢ جُوحْْ ك٢ قؿٍ ػٔطٚ رّ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػحتٗس ٝضلوٚ ٜٓ٘ح ٝرًػٍ ػٜ٘ح ، 

ٌٟٝ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو ٣َٝ٘د ذ٘ص ؾكٕ ٬ًٍْٓ ،  قىظ ػ٘ٚ جذ٘ٚ ػرى جٍُقٖٔ ، ٝجُٗؼر٢ ، ٝٗحكغ جُؼ١ٍٔ ، ْٝحُْ ذٖ ػرى هللا ، ْٝؼى ذٖ 

: ئذٍج٤ْٛ ، ٌٝذ٤ؼس جٍُر١ ، ٝنِن ًػ٤ٍ ، ضٞك٢ ْ٘س نّٔ ٝٓثس 

 ( .60-53: ٘ / 5: ؼ ) (18):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*) 

5
 ( . 223: ٘ / 10:ؼ ):  جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، ًطحخ جُر٤ٞع ، ذحخ جٍُؾَ ٣ـ٢٘ ك٤طهً جُـ٘حء ٚ٘حػس 

6
 جُؼرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد ، ُٝى هرَ ػحّ جُٜؿٍز قرٍ ج٧ٓس ، ٝكو٤ٚ جُؼٍٛ ، ٝئٓحّ جُطل٤ٍٓ ، جذٖ ػْ ٌٍْٞ هللا  : ػجذ هللا ثٓ ػجبط اٌجؾش 

ػ٠ِ - -ٗكٞج ٖٓ غ٬غ٤ٖ ٍٖٜجً ، ٝقىظ ػ٘ٚ ذؿِٔس ٚحُكس، ٝػٖ ػٍٔ ، ٝػ٢ِ ، ٝٓؼحي ، ٝهى  ٓٓف جُ٘ر٢ - -ذػ٬ظ ٤ْٖ٘ ، ٚكد جُ٘ر٢

:  ٌرْٚ ٝوػح ُٚ ذحُكٌٔس ، ضٞك٢ ْ٘س غٔحٕ رٝ ْرغ ْٝط٤ٖ 

( . 359-331: ٘ / 3: ؼ ) (51): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ  : أظش رشعّزٗ  )*(

7
رِٚٚ ٖٓ جُرٍذٍ ٖٓ رَٛ جُٔـٍخ ، ٌٟٝ ػٖ ٫ٞٓٙ ، ٝػحتٗس ، ٝرذ٢ ٣ٍٍٛز ، ٝؿ٤ٍْٛ ، قىظ : ػىشِخ اٌؾجش اٌؼبٌُ ٌِٛٝ اثٓ ػجبط 

٠ِرص جُؼِْ رٌذؼ٤ٖ ْ٘س ، ٝه٤َ ُٓؼ٤ى ذٖ : ر٣ٞخ ، ٝرذٞ ذٍٗ ، ٝنحُى جُكًجء، ٝؿ٤ٍْٛ ،  ٝركط٠ ك٢ ق٤حز ذٖ ػرحِ ،  هحٍ : ػ٘ٚ ن٬تن ْٜٓ٘ 

:  ٛـ ذحُٔى٣٘س (107)ٓح ذو٠ رقى رػِْ ذٌطحخ هللا ٖٓ ػٌٍٓس ، ٓحش ْ٘س : ٗؼْ ػٌٍٓس ، ٝػٖ جُٗؼر٢ هحٍ : ضؼِْ رقىجً رػِْ ٓ٘ي ؟ هحٍ : ؾر٤ٍ 

ِٓ رىٍُ ٛـ ، (748) ، ّٖٔ جُى٣ٖ، شاٌز٘جٟ( .// 36-12: ٘ / 5: ؼ ) (9 ): جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ  : أظش رشعّزٗ (*)

ج٢٠ٞ٤ُٓ ، .// ٛـ1406، 1، ضكو٤ن ٓكٔى ٌٌٖٞ ر٣ٍٍٓ ج٤ُٔحو٢٘٣، ٌٓطرس جُٔ٘حٌ ، جٌُُهحء ، ٠(136: ٘ / 1: ؼ ) (246):  ، ذٍهْ ف١ٗ

 . (96-95: ٘ / 1: ؼ ) (87): ،  ذٍهْ  جُو٤ٍٓج٢ٗ ، ضًًٍز جُكلحظ// . (43: ٘/ 1: ؼ ) (85): ٠روحش جُكلحظ ، ذٍهْ 

8
 ج٩ٓحّ جُٔوٍب جُٔلٍٓ ج٤ُٜٗى، ًحٕ ٖٓ ًرحٌ جُؼِٔحء ، هٍر جُوٍإٓ ػ٠ِ جذٖ ػرحِ هٍر ػ٤ِٚ رذٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼ٬ء : عؼ١ذ ثٓ عج١ش ثٓ ٘ؾبَ 

ُوى ٓحش ْؼ٤ى ذٖ ؾر٤ٍ ٝٓح ػ٠ِ ظٍٜ ج٧ٌٜ رقىجً ئ٫ ٝٛٞ ٓكطحؼ : ٠ٝحتلس ، ٝقىظ ػ٘ٚ غحذص ذٖ ػؿ٬ٕ ، ٝرذٞ ذٍٗ ، ٝؿ٤ٍْٛ ، هحُٞج 

. ٧ٕ رٍٗٗ ػ٢ِٔ رقد ئ٢ُ ٖٓ رٕ ريٛد ذٚ ئ٠ُ هر١ٍ ، هطِٚ جُكؿحؼ ْ٘س نّٔ ٝضٓؼٕٞ، ٝػحٔ ذؼىٙ نّٔ ػٍٗ ٤ُِس: ئ٠ُ ػِٔٚ ، ٝهى هحٍ 

 ( .343-321: ٘ / 4: ؼ ) (116):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*) 
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   وٌعد الؽناء معنى من بٌن المعانً التً تشملها كلمة لهو الحدٌث ، فاألساطٌر واألكاذٌب 

والمناكٌر والقصص الداعٌة إلى الشرك والطعن بالحق واالستهزاء بالدٌن ، والؽناء الفاحش 

الماجن الذي ٌتضمن معان فاجرة وكلمات فاسقة كالتشبب بالمرأة وجمالها ووصؾ الخمرة 

والتؽنً بها ، كلها من لهو الحدٌث المذموم فً اآلٌة ، وٌدخل فً لهو الحدٌث الؽناء المباح إذا 

    .3كان دٌدن الناس فً فراؼهم وشؽلهم ، وكان معبودهم فً كل وقت ، فٌستمعون إلٌه لٌبلً ونهاراً 

لَِك َوَرِجلَِك : قوله: ثانٌاً  ٌْ ِهْم ِبَخ ٌْ  . 4َواْسَتْفِزْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوأَْجلِْب َعلَ

د مجاه استدل المفسرون على أن صوت الشٌطان هو الؽناء والمزامٌر على قول :وجه االستدالل 

، والمعنى 5الؽناء والمزامٌر واللهو، وأورد القرطبً بؤن صوت الشٌطان هو ابن عباس ، و

من  :"الراجح لصوت الشٌطان كما قال ابن عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1

، "ج١٤ُْٞ"، ٝ" جُر١٤ٓ : "، ٚ٘ق جُطلح٤ٍْ جُػ٬غس "جُطل٤ٍٓ" ج٩ٓحّ جُؼ٬ٓس ج٧ْطحي رذٞ جُكٖٓ ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ جُٗحكؼ٢ ، ٚحقد : اٌٛاؽذٞ 

جُطكر٤ٍ ك٢ ج٧ْٔحء "، ًٝطحخ "رْرحخ جٍُُ٘ٝ"٧ٝذ٢ جُكٖٓ ًطحخ . ٝذطِي ج٧ْٔحء ٠ْٔ جُـُج٢ُ ضٞج٤ُلٚ جُػ٬غس ك٢ جُلوٚ ". جُٞؾ٤ُ" ٝ

:  ، ٝؿ٤ٍٛح ، ٓحش ذ٤٘ٓحذٌٞ ْ٘س غٔحٕ ْٝط٤ٖ ٝرٌذغ ٓثس "ٍٖـ و٣ٞجٕ جُٔط٘ر٢"، ٝ"جُك٠٘ٓ

 ( .342- 339: ٘ / 18: ؼ ) (160):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*)

2
 ( .61: ٘ / 21:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُطر١ٍ 

3
 ( .44-43:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

4
 (.64: ج٣٥س  ):  ٌْٞز  ج٩ٍْجء 

5
(. 290-288: ٘ / 10:ؼ ): ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ :   جٗظٍ 
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 . 1"المعلوم أن الؽناء من أعظم الدواعً إلى المعصٌة ، ولهذا فسر صوت الشٌطان به 

 َوَتْضَحُكوَن َوال َتْبُكوَن ، َوأَْنُتْم َساِمُدوَن ، أََفِمْن َهَذا اْلَحِدٌِث َتْعَجُبون  :قوله: ثالثاً 
2 .

 اسمدي لنا أي، هو الؽناء بالحمٌرٌة ":"وأنتم سامدون" عن معنى قال ابن عباس :وجه االستدالل 

 .   4هو الؽناء: ، والسمد "مؽنون"، وسامدون تعنً 3" ؼنً لنا:

ورِ  :قوله: رابعاً  ورَ : ، وقوله 5َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّض ْشَهُدوَن الزُّض ٌَ وا  َوالَِّذٌَن ال  وا ِباللَّْؽِو َمرُّض َوإَِذا َمرُّض

وا ِكَراما .  6َمرُّض

واحتجوا بما روي عن ابن  ذهب جمهور الفقهاء إلى تفسٌر الزور بالؽناء ، :وجه االستدالل 

ورِ  : فً قوله تعالى7الحنفٌة مجالس : الزور : " ، وفً اللؽة 8"الؽناء: "قال ،  َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّض

. 9"مجالس الؽناء

وِر :  تؤمل كٌؾ قال سبحانه : "قال ابن القٌم     بالزور ، :  ، ولم ٌقل  َوالَذٌن ال ٌشهدون الزُّض

  ٌشهدونألن 

بمعنى ٌحضرون ، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور ، فكٌؾ بالتكلم به ، وفعله؟ والؽناء 

 .10"من أعظم الزور 

بلُل   : قوله : خامساً  .  11َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِل الضَّ

                                                 
1

 ج٤ُٓى جُؿ٢ِ٤ٔ ، وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢.و: ، ضكو٤ن  (246:٘  ) : رٍج١ظ إث١ٍظ،  (597)، رذٞ جُلٍؼ ػرى جٍُقٖٔ ، شاثٓ اٌغٛصٞ :  جٗظٍ 

 (.256: ٘ / 1:ؼ ): جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، ئؿحغس جُِٜلحٕ // .ّ 1985- ٛـ1405 ، 1، ذ٤ٍٝش ، ٠

2
 ( .61-59: ج٣٥حش  ):  ٌْٞز جُ٘ؿْ 

3
 ( .51: ٘ / 14:ؼ  ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

4
 ( .46:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :   جٗظٍ 

5
 ( .30: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُكؽ 

6
 ( .72: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُلٍهحٕ 

7
ٓكٔى ذٖ ج٩ٓحّ ػ٢ِ ذٖ رذ٢ ٠حُد ، رنٞ جُكٖٓ ٝجُك٤ٖٓ ، ٝرٓٚ ٖٓ ْر٢ ج٤ُٔحٓس َٖٓ رذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، ٢ٛٝ نُٞس ذ٘ص  : اثٓ اٌؾٕف١خ 

ؾؼلٍ جُك٘ل٤س ، ُٝى ك٢ جُؼحّ ج١ًُ ٓحش ك٤ٚ رذٞ ذٌٍ،  ٌٝرٟ ػٍٔ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ، ٝػٖ رذ٤ٚ ، ٝرذ٢ ٣ٍٍٛز ، ٝػػٔحٕ ، ٝػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ 

. ٝٓؼح٣ٝس ، ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝقىظ ػ٘ٚ ذ٘ٞٙ ، ٝػٍٔٝ ذٖ و٣٘حٌ ، ٝآنٍٕٝ ، ْٔطٚ ج٤ُٗؼس جُٜٔى١ ، ٓحش ْ٘س ئقىٟ ٝغٔح٤ٖٗ 

 (.129-110: ٘ / 4: ؼ ) (36):  جًُٛر٢ ، ٤ٍْ رػ٬ّ جُ٘ر٬ء ، ذٍهْ :أظش رشعّزٗ  (*)

8
 (.175: ٘ / 10:ؼ ):  جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ 

9
 ( .337: ٘ / 4:ؼ ):  جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ 

10
 ( .244: ٘ / 1:ؼ ):  جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، ئؿحغس جُِٜلحٕ 

11
 ( 32: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ٣ّٞٗ 
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  َفَماَذا َبْعَد  :قال هللا تعالى:" فقال (الؽناء)ه سؤلت مالكاً عن:قال ابن القاسم  : وجه االستدالل 

بلُل  1"؟ أفحق هو،اْلَحّق إاِل الضَّ
، وعلٌه فٌفهم من اآلٌة أن الؽناء الفاحش ضبلل ، وٌستحٌل أن  

  .2"ٌكون حقاً 

ُكم ال :قوله: سادساً  ٌْ  َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسبلٌم َعلَ

َنْبَتِؽً اْلَجاِهلٌِن
3. 

رضً هللا – ذكر ابن القٌم أن اللؽو من أسماء الؽناء ، وأن رجبلً قال البن عباس :وجه االستدالل 

. ال أقول حراماً إال ما فً كتاب هللا : ما تقول فً الؽناء ؟ أحبلل هو ، أم حرام ؟ فقال -:"عنهما

أرأٌت الحق والباطل ، إذا جاءا ٌوم القٌامة : ثم قال له . وال أقول ذلك : أفحبلل هو ؟ فقال : فقال 

اذهب فقد أفتٌت : ٌكون مع الباطل ، فقال له ابن عباس : ، فؤٌن ٌكون الؽناء ؟ فقال الرجل 

".   نفسك

عن ؼناء األعراب ، الذي لٌس فٌه مدح الخمر والزنا ، -رضً هللا عنهما-   فجواب ابن عباس 

وأصوات المعازؾ ، فلم ٌكن فً ؼناءهم شًء من ذلك ، ولو شاهدوا هذا الؽناء لقالوا فٌه أعظم 

.    4قول ، فإن مضرته وفتنته تفوق مضرة شرب الخمر بكثٌر، وأعظم من فتنته

   كما أن لٌس كل ؼناء ٌعتبر لؽواً ال فابدة منه ، فالؽناء المباح الذي فٌه حب هللا ورسوله ، وذكر 

الجنة والٌوم اآلخر، والتفكر فً مخلوقات هللا تعالى ، والؽناء الذي ٌقصد منه تعلٌم الصؽار ، فهذا 

ؼناء مفٌد وال ٌعتبر لؽواً ، وٌثاب علٌه المسلم إن شاء هللا تعالى ، وأما الؽناء المباح الذي لٌس منه 

فابدة فٌعتبر لؽواً ، فالمسلم إن استمع إلٌه ال ٌإجر علٌه وال ٌإزر ، وإنما ٌبقى فً قسم المباحات ، 

أما بخصوص الؽناء الفاحش فهو لٌس لؽواً ، ال فابدة منه ، وإنما ضبلل ؛ فإذا كانت اآلٌة تستحب 

. 5اإلعراض عن اللهو المباح بما فٌه الؽناء المباح ، فبل شك فً حرمة الؽناء الفاحش

:  من السنة النبوٌة : الدلٌل الثانً 

٤ٌُٖٞٗ ٖٓ رٓط٢ رهٞجّ ٣ٓطكِٕٞ جُكٍ:"قوله : أوالً 
6

 . 7"  ٝجُك٣ٍٍ ٝجُهٍٔ ٝجُٔؼحَف

 ٣ؼُف ػ٠ِ ٌؤْْٜٝ ذحُٔؼحَف (جْٜٔح)٤ٍُٗذٖ ٗحِ ٖٓ رٓط٢ جُهٍٔ ٣ٜٓٔٞٗح ذـ٤ٍ ػىج:"وفً لفظ 

"٣ٝؿؼَ ْٜٓ٘ جُوٍوز ٝجُه٘ح٣ٍَ، ٣هٓق هللا ذْٜ ج٧ٌٜ ، ٝجُٔـ٤٘حش 
1
.   

                                                 
1

 ( .52: ٘ / 14:ؼ ):  ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢ 

2
 ( .52:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

3
 ( .55: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُوٛٙ 

4
 ( .30:٘ : ) جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، قٌْ ج٬ْ٩ّ ك٢ جُـ٘حء  .//  (243: ٘ / 1:ؼ ):  جذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس ، ئؿحغس جُِٜلحٕ 

5
 ( .51-50:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

6
شَ    ( . 185: ٘ / 4: ؼ  ): جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ : جٗظٍ: رْٜٗ ٣ٓطكِٕٞ جُُٗح : جُلٍؼ ، ٝجُٔؼ٠٘  : اٌؾِم

7
 ( .2123: ٘ / 5: ؼ ) (5268 ):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  ج٧ٍٖذس ، ذحخ ٓح ؾحء ك٤ٖٔ ٣ٓطكَ جُهٍٔ ٤ٔٓ٣ٝٚ ذـ٤ٍ جْٔٚ ، ذٍهْ 
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، واضح الداللة على أن المذكورات األربعة لٌست حبلالً "ٌستحلون" إن كلمة :وجه االستدالل 

والمعازؾ جمع معزفة وهً آالت  ، 2عده حبلالً : شرعاً ، ومنها المعازؾ، واستحل الشًء 

. 3المبلهً

أي أن الؽناء الفاحش الصادر من المؽنٌة أو المؽنً حرام " المؽنٌات"   والرواٌة الثانٌة تذكر لفظ 

، وقد قرن استحبلل الؽناء باستحبلل الخمر والزنا ، فدل على شدة تحرٌمه وأنه من الكبابر ، فقد 

 . 4توعد مستحلً المعازؾ والؽناء بؤن ٌخسؾ هللا تعالى بهم األرض وٌمسخهم قردة وخنازٌر

٬ٓٝػرطٚ ، ٝضأو٣رٚ كٍْٚ ،  ذوْٞٚ ٙئ٫ ٢ٌٓ، ًَ ٓح ٣ِٜٞ ذٚ جٍُٔء جُِْٔٓ ذح٠َ   :"قوله : ثانٌاً 

،  جٍٓرضٚ 

 "كاٜٖٗ ٖٓ جُكن
5
.  

6 دل على عدم الفابدةتدل على التحرٌم بل تباطل ال  إن كلمة :وجه االستدالل 
 .

-فقال له رسول هللا، فً بعض أسفاره وؼبلم أسود ٌقال له أنجشة ٌحدو --كان رسول هللا: ثالثاً 

":- 7"ْٞهحً ذحُوٞج٣ٌٍ، ٣ٌٝىى ! ٣ح رٗؿٗس. 

ن أنجشة كان حسن الصوت وكان ٌحدو بهن وٌنشد شٌباً من القرٌض والرجز إ: "   قال النووي 

ٌعنً ، و"وما فٌه تشبٌب فلم ٌؤمن أن ٌفتنهن وٌقع فً قلوبهن حداإه فؤمره بالكؾ عن ذلك

.  8ضعفة النساء: بالقوارٌر 

:  من اآلثار : الدلٌل الثالث 

                                                                                                                                               
1

ُ ، ذٍهْ  ٍَ ٫َ ئََُِٚ ئ٫َِّث هللاَّث ْٖ هَح َّٔث ٌَقِّ َػ ُْ ِٖ ، ذَحخ ج ُْلِطَ ًِطَحخ ج جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، ًطحخ   .//  (664: ٘ ) (4020):  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ ، 

( . 221: ٘ / 10:ؼ  ): جُر٤ٞع ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ يّ ج٢ٛ٬ُٔ ٖٓ جُٔؼحَف ٝجُُٔج٤ٍٓ 

ٚك٤ف  .//  (182: ٘ / 1: ؼ ) (91 ، 90 ): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ ": ٚك٤ف-:" ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

 ( .959: ٘ / 2: ؼ ) (5454): جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ذٍهْ 

2
 . (97-92:٘  ): ج٧ُرح٢ٗ ، ضك٣ٍْ آ٫ش جُطٍخ  : جٗظٍ 

3
 ( .185: ٘ / 13:ؼ  ): آذحو١ ، ػٕٞ جُٔؼرٞو  : جٗظٍ 

4
 ( .53:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

5
ُِْؿَٜحِو ، ذحخ ج٢ٍُٓ ك٢ ْر٤َ هللا ، ذٍهْ  ًِطَحخ ج ُِْؿَٜحِو ، ذَحخ  .//  (478: ٘ ) (2811 ):  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ ،  َِ ج حتِ َٟ ًِطَحخ كَ ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

ِ ، ذٍهْ  َِ هللاَّث ر٤ِ َْ ٢ِ ك٢ِ  ْٓ ٍَّث َِ جُ ْٟ ح َؾحَء ك٢ِ كَ .  ًٝٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف : ، هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  (385: ٘ ) (1637): َٓ

  هُٞٚٛٞ ، ٝ"ٚك٤ف"  ػىج ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞكط٤ْٖ كٜٞ ٞؼ٤ق"ذأٗٚ – ٌقٔٚ هللا- ئٕ ًٛج جُكى٣ع ٛٞ ؾُء ٖٓ قى٣ع هحٍ ػ٘ٚ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

ئٕ هللا ٤ُىنَ ذحُْٜٓ جُٞجقى غ٬غس جُؿ٘س ٚحٗؼٚ ٣كطٓد ك٢ ٚ٘ؼطٚ جُه٤ٍ ٝجٍُج٢ٓ ذٚ ٝجُٔٔى ذٚ ٝهحٍ جٌٓٞج ٝجًٌرٞج ٧ٕٝ ضٍٓٞج رقد ئ٢ُ 

. كاٜٖٗ ٖٓ جُكن ,  "٬ٓٝػرطٚ رِٛٚ, ٝضأو٣رٚ كٍْٚ , ئ٫ ٤ٌٓس ذوْٞٚ , ًَ ٓح ٣ِٜٞ ذٚ جٍُؾَ جُِْٔٓ ذح٠َ "ٖٓ رٕ ضًٍرٞج 

 . ( 478: ٘  )ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ //  (625:٘  / 1:ؼ ) (315): ، ذٍهْ  ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس: جٗظٍ 

6
ك٤ٝ جُوى٣ٍ ٍٖـ  , جُٔ٘ح١ٝ.// 1973ّ، وجٌ جُؿ٤َ ، ذ٤ٍٝش ،  (8/270:٘  ) : ١ًٔ األٚهبس،  (1255) ، ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ، شاٌؾٛوبٟٔ 

 ( .479: ٘ /1:ؼ ): جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ 

7
 .(72: ٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ

8
 (.338: ٘ / 4:ؼ  ): ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع // ( .81: ٘ / 15:ؼ ):  ج١ُٝٞ٘ ، ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 
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 أى عن الطرٌقون, ٌه نفً أُذفوضع إصبعٌه :  قال  ،بن عمر مزماراً اسمع : عن نافع قال : أوالً 

: وقال ،  ٌهن أُذفرفع إصبعٌه من: قال ، ال : فقلت : قال ؟ هل تسمع شٌباً ،  ٌا نافع:"وقال لً ، 

 .1"فصنع مثل هذا،   فسمع مثل هذا --النبًكنت مع 

عفا هللا عن ابن حزم ، فقد خفٌت علٌه أمور هً -: "رحمه هللا- قال الشٌخ األلبانً:وجه االستدالل 

لم ٌؤمر ابن عمر نافعاً بسد : ؼاب عنه الفرق بٌن السماع واالستماع ، فإن من الناس من ٌقول :" 

   2......"أذنٌه ، فٌجاب بؤن ابن عمر لم ٌكن ٌستمع ، وإنما كان ٌسمع ، وهذا ال إثم فٌه

 .3" الؽناء ٌنبت النفاق فً القلب:" ابن مسعودقول: ثانٌاً 

ما تؽنٌت وال تمنٌت وال مسست ذكرى بٌمٌنً منذ باٌعت بها :" عثمان بن عفانقول : ثالثاً 

. "-4-رسول هللا 

 أدنح انًثيحيٍ : انفشع انثاَي 

:  من القرآن الكرٌم : الدلٌل األول 

ِهُم اْلَخَباِبثَ :قوله: أوالً  ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ َباِت َو ٌِّ ٌُِحلُّض لَُهُم الطَّ  . 5َو

وٌعد الؽناء مستلذ ألنه كبلم حسن موزون ٌطرب   ،المستلذعلى الطٌب ٌطلق  إن :وجه االستدالل 

 .6السامع فٌستلذ به

نُكْم َوَتَكاُثٌر ِفً األَْمَواِل َواألَْوالدِ :قوله: ثانٌاً  ٌْ ا لَِعٌب َولَْهٌو َوَتَفاُخٌر َب ٌَ ْن اةُ الدُّض ٌَ َما اْلَح اْعلَُموا أَنَّ
7. 

لو ُحكم بتحرٌم اللهو  اللعب واللهو مباح ؛ إذ ما الحٌاة الدنٌا إال لعب ولهو ، ونإ : وجه االستدالل

 ، فكلمة اللهو لفظ عام ٌدخل فٌه أفراد  لكان جمٌع ما فً الدنٌا محرماً ألنه لهو ،لكونه لهواً 

 .8كثٌرون ، ومن أفراده الؽناء

َشاءُ : قوله: ثالثاً  ٌَ ِزٌُد ِفً اْلَخْلِق َما  ٌَ
1 .

                                                 
1

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ًٍج٤ٛس جُـ٘حء ٝجٍُُٓ، ذٍهْ  ُٝ جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، ًطحخ  جُر٤ٞع ، ذحخ  .// (738: ؼ ) (4924):  ْٖ٘ رذ٢ وج

 ( . 222: ٘ / 10:ؼ  ): ٓح ؾحء ك٢ يّ ج٢ٛ٬ُٔ ٖٓ جُٔؼحَف ٝجُُٔج٤ٍٓ 

 . (4811 ): ج٧ُرح٢ٗ ، ٌٓٗحز جُٔٛحذ٤ف ، ًطحخ ج٥وجخ ، ذحخ ج٬ُّٓ، ذٍهْ : جٗظٍ ": قٖٓ- : "ٌقٔٚ هللا-هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

2
 ( .119-116:٘  ): ج٧ُرح٢ٗ ، ضك٣ٍْ آ٫ش جُطٍخ :  جٗظٍ 

3
ٍ ، ذٍهْ  ْٓ ُّ ًٍَج٤ٛس جُـ٘حء ٝجُ و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ  ُٝ ( .     739-738: ٘ ) (4927):  ْٖ٘ رذ٢ وج

 ( . 574: ٘ ) (3937): ج٧ُرح٢ٗ ، ٞؼ٤ق جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ذٍهْ : جٗظٍ " : ٞؼ٤ق- : "ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

4
ِٖ ، ذٍهْ  ٤ ِٔ َ٤ُْ َْ٘ؿحِء ذِح طِ ْْ ج٫ِ َٝ  ِٖ ٤ ِٔ َ٤ُْ ٍِ ذِح ًَ ًَّث ِّّ جُ َٓ ًٍَج٤ٛس  ََِٜ٘٘ح ، ذحخ  ُْ َٝ ِز  ٌَ َح

ًِطَحخ جُطَّٜث ( .    72: ٘ ) (311):  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، 

 (.45:٘/1:ؼ  ):ذحخ ًٍج٤ٛس ّٓ جًًٍُ ذح٤ٔ٤ُٖ، ًطحخ  جُطٜحٌز ْٜٝ٘٘ح،  جٌُ٘ح٢ٗ ، ٓٛرحـ جُُؾحؾس : "جذٖ ٓحؾسػ٘ى ٓٞهٞف جُكى٣ع "

5
 ( .157:ج٣٥س  ):  ٌْٞز ج٧ػٍجف 

6
 ( .270: ٘ / 8:ؼ ):  جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ 

7
 ( .20:ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُكى٣ى 

8
 (.270: ٘ / 8:ؼ  ):  جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ 



 205 

 إن المقصود بالزٌادة فً هذه اآلٌة الصوت الحسن ؛ حٌث ٌدل النص على إباحة :وجه االستدالل 

 . 2سماع الصوت الحسن

بموجب مشٌبته ومقتضى ، ن ٌزٌده أٌزٌد فً أي خلق كان كل ما ٌشاء :"   قال بعض المفسرٌن 

 من تخصٌص بعض --وما روى عن النبً، حكمته من األمور التً ال ٌحٌط بها الوصؾ 

 3.."والشعر الحسن، والصوت الحسن ، الوجه الحسن : المعانً بالذكر من 

إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌرِ  :قوله: رابعاً 
4 . 

قول هللا تعالى بمفهومه على مدح الصوت الحسن ، ولو جاز أن ٌقال إنما   ٌدل:وجه االستدالل 

. 5أبٌح ذلك بشرط أن ٌكون القرآن للزمه أن ٌحرم سماع صوت العندلٌب ألنه لٌس من القرآن

 وإِذا رأوا تجارًة أو لهواً انفضوا إِلٌها :قوله: خامساً 
6. 

اللهو بالتجارة ، وهً حبلل ، ولم ٌذمهما إال من حٌث شؽل -- لقد قَرن هللا:وجه االستدالل 

، واللهو معناه الطبل ، وقد عطؾ 7الصحابة بهما بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوؾ فرحاً بها 

الطبل على التجارة ، وحكم المعطوؾ حكم المعطوؾ علٌه ، وأُحلت التجارة باإلجماع ، فثبت أن 

. 8هذا الحكم مما أقره الشرع

:  من السنة النبوٌة : الدلٌل الثانً 

دخل أبو بكر وعندي جارٌتان من جواري األنصار  :"قالت-رضً هللا عنها-عن عابشة: أوالً 

أمزامٌر -:"-فقال أبو بكر،  ولٌستا بمؽنٌتٌن :قالت، 9تؽنٌان بما تقاولت األنصار ٌوم بعاث

ئٕ ٌَُ ، ٣ح رذح ذٌٍ -:"-فقال رسول هللا، وذلك فً ٌوم عٌد !" ؟--الشٌطان فً بٌت رسول هللا

  .10"ًٝٛج ػ٤ىٗح، هّٞ ػ٤ىجً 

                                                                                                                                               
1

 (.1:ج٣٥س  ):  ٌْٞز كح٠ٍ 

2
 .(385: ٘ / 2:ؼ  ): جُـُج٢ُ ، ئق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ: جٗظٍ 

3
، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ، ذ٤ٍٝش،  (142: ٘ / 7:ؼ ) : رفغ١ش أثٟ اٌغؼٛد،  (951) ، ٓكٔى ذٖ ٓكٔى جُؼٔحو١ ، شأثٛ اٌغؼٛد 

 ( .320: ٘ / 14:ؼ  ): ضل٤ٍٓ جُو٠ٍر٢  .//  (ش.و)

4
 ( .19: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ُؤحٕ 

5
 ( .385: ٘ / 2:ؼ ):  جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء 

6
 ( .11: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُؿٔؼس 

7
 ( .53: ٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  

8
 ( .72: )ًطحخ جُٓٔحع ُِو٤ٍٓج٢ٗ : ٗو٬ً ػٖ  (167):  جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س 

9
. ٓٞٞغ ك٢ ٗٞجق٢ جُٔى٣٘س ًحٗص ذٚ ٝهحتغ ذ٤ٖ ج٧ِٝ ٝجُهٌُؼ ك٢ جُؿح٤ِٛس  : ٠َٛ ثُةؼبس 

 ( .451: ٘ / 1:ؼ ): جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، ذحخ جُرحء ٝجُؼ٤ٖ ٝٓح ٤ِ٣ٜٔح :  جٗظٍ

10
ًِطَحخ جُؼ٤ى٣ٖ ، ذحخ جُكٍجخ ٝجُىٌم ٣ّٞ جُؼ٤ى ، ذٍهْ  ًِطَحخ ٬ٚز  .//(324: ٘ / 1: ؼ ) (909):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ،  ٚك٤ف ِْٓٓ ، 

حـِ ، .//  (152: ٘ / 6: ؼ ) (892 ): جُؼ٤ى٣ٖ ، ذحخ جٍُنٛس ك٢ جُِؼد ، ذٍهْ  ٌَ َِ جُِّ٘ ْٟ ح َؾحَء ك٢ِ كَ َٓ حـِ ، ذَحخ  ٌَ ًِطَحخ جُِّ٘ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ ، 

 ( .221: ٘ / 10:ؼ ): جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، ًطحخ  جُر٤ٞع ، ذحخ جٍُؾَ ٫ ٣٘ٓد ٗلٓٚ ئ٠ُ جُـ٘حء .//(330:٘ )(1898 ): ذٍهْ 
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-- رسول هللاعندأمزمار الشٌطان :"على أبً بكر قوله --إنكار رسول هللا إن : وجه االستدالل

، وٌرٌد 1وأن من أنكره فقد أخطؤ ببل شك،  مباح مطلق ال كراهٌة فٌه  الؽناءأن الحجة فًهو  ،!"؟

، وأنه بعث بحنٌفٌة سمحة ، وهو ٌدل على  أن ٌعلّم الٌهود أن فً دٌننا فسحة--وٌرٌد النبً

وجوب رعاٌة تحسٌن صورة اإلسبلم لدى اآلخرٌن ،  

.  2وإظهار جانب الٌسر والسماحة فٌه

ٌا رسول :" فقالت ،فً بعض مؽازٌه فلما انصرؾ جاءت جارٌة سوداء --خرج رسول هللا:ثانٌاً 

-فقال لها رسول هللا، إنً كنت نذرت إن ردك هللا سالماً أن أضرب بٌن ٌدٌك بالدؾ وأتؽنىهللا ، 

":-3"ٝئ٫ ك٬، ئٕ ً٘ص ًٌٗش كحٍٞذ٢ .

 لهذه المرأة بالضرب ٌدل هإذن، واألدلة دلت على أنه ال نذر فً معصٌة هللا  إن :وجه االستدالل

. 4على أن ما فعلته لٌس بمعصٌة فً مثل ذلك الموطن

فدخل علً صبٌحة ُبنً - - جاء رسول هللا:" قالت -رضً هللا عنها- معوذ تعن الربٌع بن: ثالثاً 

فجعلت جوٌرٌات ٌضربن الدؾ لهن وٌندبن من قتل ، والحاصل على فراشً كمجلسك منً ، بً 

 : ٝه٢ُٞ ،وػ٢ ًٛج ":فقال ، وفٌنا نبً ٌعلم ما فً ؼد: من آبابً ٌوم بدر إلى أن قالت إحداهن 

   .5"ج١ًُ ً٘ص ضو٤ُٖٞ

 ٌستفاد من هذا الحدٌث مشروعٌة إعبلن النكاح بالدؾ والؽناء المباح فرقاً بٌنه :وجه االستدالل 

ن كان فٌه لهو ما لم ٌخرج عن حد إوفٌه إقبال اإلمام إلى العرس و، 6وبٌن ما ٌستتر به من السفاح

 فٌه جواز مدح الرجل فً وجهه ، وحد المباح

 . 7 ما لم ٌخرج إلى ما لٌس فٌه

 .1"جُىف ٝجُٛٞش؛ كَٛ ٓح ذ٤ٖ جُكٍجّ ٝجُك٬ٍ :"قوله : رابعاً 

                                                 
1

 . (62: ٘ / 9:ؼ  ):  جذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ 

2
 ( .51-50: ٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  

3
َُْهطَّثحِخ  ِٖ ج ٍَ ْذ َٔ َ٘حهِِد ُػ َٓ َ٘حهِِد ، ذَحخ ك٢ِ  َٔ ُْ ًِطَحخ ج ( . 837: ٘ )(3690):  ، ذٍهْ  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

 ( .330: ٘ / 5: ؼ ) (2261): ج٧ُرح٢ٗ ، ِِْٓس ج٧قحو٣ع جُٛك٤كس ، ذٍهْ : جٗظٍ " : ٚك٤ف- : " ٌقٔٚ هللا-  هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ

4
 (.271: ٘ / 8:ؼ  ):  جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ 

5
ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، .//  (1976: ٘ / 5: ؼ ) (4852):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ  جٌُ٘حـ ، ذحخ ٍٞخ جُىف ك٢ جٌُ٘حـ ٝج٤ُُٞٔس ، ذٍهْ 

حـِ ، ذٍهْ  ٌَ ِٕ جُِّ٘ ح َؾحَء ك٢ِ ئِْػ٬َ َٓ حـِ ، ذَحخ  ٌَ ْٖ٘ رذ٢ ".//  ًٛج قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف:"، ٝهحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  (257: ٘ )(1090): ًِطَحخ جُِّ٘

و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ك٢ ج٢ُٜ٘ ػٖ جُـ٘حء ، ذٍهْ  ُٝ  (. 738: ٘ )(4922): وج

6
 ( .  62: ٘ / 4:ؼ ): ٣َىجٕ، جُٔلَٛ ك٢ رقٌحّ جٍُٔرز ٝجُر٤ص جُِْٔٓ:  جٗظٍ 

7
 (. 146:٘ / 9:ؼ  ): جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ ٍٖـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ :  جٗظٍ 



 207 

يُاقشح أدنح انعهًاء فً انًسأنح  : انًطهة انثانث 

يُاقشح أدنح انًحشييٍ  : انفشع األٔل 

: القرآن الكرٌم :  الدلٌل األول 

ْشَتِري لَْهَو اْلَحِدٌثِ :قوله : أوالً  ٌَ اِس َمْن   .  2... َوِمْن النَّ

رد الدكتور ٌوسؾ القرضاوي أن هذا لٌس التفسٌر الوحٌد لآلٌة ، واآلٌة ال تذم مجرد لقد : الرد 

من ٌشتؽل بالؽناء ، أو لهو الحدٌث ، بل تذم وتتوعد بالعذاب المهٌن من ٌشترٌه لٌضل به عن 

. 3سبٌل هللا ، وٌتخذها هزواً 

  أن اللهو هو الؽناءابن مسعودقسم ال حجة فً    وكان رد ابن حزم على هذا االستدالل بؤنه 

أنه قد خالؾ ؼٌرهم من الصحابة والتابعٌن ، و--أنه ال حجة ألحد دون رسول هللا : "هً لوجوه 

ْشَتِري لَْهَو اْلَحِدٌثِ : ألن فٌها  ، أن نص اآلٌة ٌبطل احتجاجهم بها: والثالث ،  ٌَ اِس َمْن   َوِمْن النَّ

ِخَذَها ُهُزًوا أُولَِبَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌنٌ  تَّ ٌَ ِر ِعْلٍم َو ٌْ ِ ِبَؽ ٌُِضلَّ َعْن َسِبٌِل هللاَّ هذه صفة من فعلها كان ،  لِ

 اشترى مصحفاً لٌضل به عن ءاً ولو أن امر . إذا اتخذ سبٌل هللا تعالى هزواً ، كافراً ببل خبلؾ 

 من اشترى - - وما ذم قط،فهذا هو الذي ذم هللا تعالى !  لكان كافراً ، وٌتخذه هزواً ،سبٌل هللا 

    .4ال لٌضل عن سبٌل هللا تعالى، لهو الحدٌث لٌلتهً به وٌرّوح نفسه 

شراء لهو الحدٌث بالدٌن استبداالً به لٌضل به عن سبٌل هللا فهو حرام مذموم ، : "   وقال الؽزالً 

ولٌس النزاع فٌه ، ولٌس كل ؼناء بدالً عن الدٌن مشترى به ، ومضبلً عن سبٌل هللا تعالى ، وهو 

. 5"المراد فً اآلٌة ، ولو قرأ القرآن لٌضل به عن سبٌل هللا لكان حراماً 

لتهى بالؽناء الفاحش ، وُتروح  َُ َِ َِ    وتم االعتراض على ذلك بؤنه لٌس صحٌحاً ، فكٌؾ يِ

وكٌؾ ال ٌكون الضبلل عن سبٌل ! النفس به ، وال ٌكون الفاحش من الؽناء مضبلً عن سبٌل هللا ؟

بل هً صفة مبلزمة للضبلل ، إال إذا حمل قولهما على الؽناء المباح ! هللا صفة الؽناء الفاحش ؟

                                                                                                                                               
1

حـِ ، ذٍهْ  ٌَ ِٕ جُِّ٘ ح َؾحَء ك٢ِ ئِْػ٬َ َٓ حـِ ، ذَحخ  ٌَ ًِطَحخ جُِّ٘ ْٖ٘ ".// قى٣ع قٖٓ: "، هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  (257: ٘ ) (1088):  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، 

حـِ ، ذٍهْ  ٌَ َِ جُِّ٘ ْٟ ح َؾحَء ك٢ِ كَ َٓ حـِ ، ذَحخ  ٌَ ًِطَحخ جُِّ٘ ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢ ، ًطحخ جٌُ٘حـ ، ذحخ ئػ٬ٕ جٌُ٘حـ .// ( 330:٘ )(1896): جذٖ ٓحؾس ، 

 ". كَٛ ٓح ذ٤ٖ جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ؛ جُىف ٝجُٛٞش ك٢ جٌُ٘حـ: "ذِلع (521: ٘ ) (3369 ): ذحُٛٞش ٍٝٞخ جُىف، ذٍهْ 

  ( . 775: ٘ / 2: ؼ ) (4206): ج٧ُرح٢ٗ ، ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، ذٍهْ : جٗظٍ ": قٖٓ- : "ٌقٔٚ هللا - هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

2
 ( .6: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ُؤحٕ 

3
جُوٍٞح١ٝ ، ٛىٟ  .// (294:٘ : ) جُوٍٞح١ٝ ، جُك٬ٍ ٝجُكٍجّ ك٢ ج٬ْ٩ّ  .// (36-35:٘  ): جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ :  جٗظٍ 

 ( .34-30:٘  ): جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ //  .( 689: ٘ / 1:ؼ ): كطحٟٝ ٓؼحٍٚز : ج٬ْ٩ّ 

4
 ( .60: ٘ / 9: ؼ  ): جذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ  :  جٗظٍ 

5
 ( .405: ٘ / 2:ؼ ):  جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء  
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فحٌنبذ ال ٌكون مضبلً عن سبٌل هللا ، ولكن إن استكثر من استماع الؽناء المباح فٌكون مضبلً عن 

. 1وٌكون من اللهو المذموم, سبٌل هللا 

.....َواْسَتْفِزْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك : قوله: ثانٌاً 
 2. 

الذي ٌفهم من اآلٌة لٌس المعنى الظاهري من األلفاظ ، بل :"ٌوسؾ القرضاوي بقوله .درد : الرد 

اشحذ كل أسلحتك إلضبلل بنً آدم ، واجمع علٌهم ما تقدر : المقصود هنا أن ٌقال إلبلٌس اللعٌن 

 .  3"علٌه من جندك وكٌدك ، فإنك لن تستطٌع أن تضل المخلصٌن من عباد هللا

....... أََفِمْن َهَذا اْلَحِدٌِث َتْعَجُبون :قوله : ثالثاً 
 4 .

ٌنبؽً أن ٌحرم الضحك وعدم البكاء أٌضاً ألن اآلٌة تشتمل علٌه ، :" قال اإلمام الؽزالً : الرد 

إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمٌن إلسبلمهم ؛ فهذا أٌضاً مخصوص بؤشعارهم : فإن قٌل 

ِبُعُهُم  ْلَؽاُوون : وؼنابهم فً معرض االستهزاء بالمسلمٌن ، كما قال تعالى تَّ ٌَ َعَرآُء   َو لشُّض
 وأراد ،5

 . 6"بهم شعراء الكفار ، ولم ٌدل ذلك على تحرٌم نظم الشعر فً نفسه

ورِ  :قوله : رابعاً  ورَ  : ، وقوله  7َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّض ْشَهُدوَن الزُّض ٌَ وا ِباللَّْؽِو  َوالَِّذٌَن ال  َوإَِذا َمرُّض

واكراما َمرُّض
8. 

لقد تم تفسٌر ٌشهدون الزور بؤكثر من معنى ، ولكن إن صح التفسٌر بؤنه الؽناء ، فهو  :الرد 

  .9الؽناء الذي ٌحرض على الفسق ، وٌصد عن ذكر هللا وعن الصبلة ، وٌقترن بالمنكرات

بلُل   : قوله : خامساً   . 10َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِل الضَّ

 ئٗٔح ج٧ػٔحٍ ":فاسق لقوله من نوى باستماع الؽناء عوناً على معصٌة هللا تعالى فهو : الرد 

"ذح٤ُ٘حش ٌَُٝ جٍٟٓء ٓح ٟٗٞ
لٌقوى ، ومن نوى به تروٌح نفسه ، الؽناء شًء ؼٌر كذلك كل ، و11

 وٌنشط نفسه ، --بذلك على طاعة هللا

                                                 
1

 ( .43-42:٘  ):  ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ 

2
 (.64: ج٣٥س  ):  ٌْٞز  ج٩ٍْجء 

3
 ( .38:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ 

4
 ( .61-59: ج٣٥حش  ):  ٌْٞز جُ٘ؿْ 

5
 ( .224: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُٗؼٍجء 

6
 ( .405: ٘ / 2:ؼ ):  جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء ، ًطحخ جُٓٔحع 

7
 ( .30: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُكؽ 

8
 ( .72: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُلٍهحٕ 

9
 ( .37-36:٘  ): جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ :  جٗظٍ 

10
 ( .32: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ٣ّٞٗ 

11
ئٗٔح ج٧ػٔحٍ :" ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ ج٩ٓحٌز ، ذحخ هُٞٚ   .// (3: ٘ / 1: ؼ ) (1):  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ ذىء جُٞق٢ ، ذٍهْ 

 (.46: ٘ / 13: ؼ ) (1907): ، ذٍهْ " ذح٤ُ٘س
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ومن لم ٌنو طاعة وال معصٌة فهو لؽو ، وفعله هذا من الحق ، بذلك على البر فهو مطٌع محسن 

 .1معفو عنه

ولكن هذا القول إن حمل على الؽناء المباح فهو كذلك ، أما إن حمل على الؽناء الفاحش فهو    

. 2باطل ، لٌس له أساس من الصحة وٌستحٌل أن ٌقوى المسلم على طاعة هللا بمعصٌته

...... َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنُه :قوله: سادساً 
 3 .

إن الظاهر من اآلٌة أن اللؽو هو سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك ، وبقٌة اآلٌة تنطق  :الرد 

ُكم ال : بذلك ، قال تعالى  ٌْ َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوَقالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسبلٌم َعلَ

َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا  : ، فهً شبٌهة بقوله تعالى فً وصؾ عباد الرحمن َنْبَتِؽً اْلَجاِهلٌِن

تعنً ما ال فابدة فٌه ، وسماع ما ال فابدة فٌه لٌس " الباطل"ككلمة " اللؽو"، وكلمة  4َسبلًما 

ٌّع حقاً ، أو ٌشؽل عن واجب ، ولٌس كل ؼناء لؽواً ، إنه ٌؤخذ حكمه وفق نٌة  محرماً ما لم ٌض

صاحبه ، فالنٌة الصالحة تحٌل اللهو قربة ، والمزاح طاعة ، والنٌة الخبٌثة تحبط العمل الذي 

ئٕ هللا ٫ ٣٘ظٍ ئ٠ُ ًٌْٚٞ ٝرٓٞجٌُْ ٌُٖٝ ٣٘ظٍ ئ٠ُ :"لقوله  ؛5ظاهره العبادة وباطنه الرٌاء

"هِٞذٌْ ٝرػٔحٌُْ
6
 .

 : من السنة النبوٌة :الدلٌل الثانً 

. 7 ".....٤ٌُٖٞٗ ٖٓ رٓط٢ رهٞجّ ٣ٓطكِٕٞ :"قوله : أوالً 

فً صحٌح البخاري ؛ ولذلك رده ابن حزم النقطاع سنده ، كما " المعلقات"إن الحدٌث من  :الرد 

أن سنده ومتنه لم ٌسلما من االضطراب ، وقد اجتهد ابن حجر لوصل الحدٌث ، ووصله بالفعل 

من تسع طرق ، ولكنها تدور على راو تكلم فٌه عدد من النقاد ، أال وهو هشام بن عمار ، كما أن 

 .8لفظ الحدٌث ؼٌر صرٌح فً إفادة حرمة المعازؾ

   وتم االعتراض على ذلك بؤنه ال فابدة من القدح فً صحة هذا الحدٌث وأنه منقطع ، ألن 

 :  9البخاري لم ٌصل سنده به ، وهذا القدح باطل لوجوه 

                                                 
1

 ( .60: ٘ / 9:ؼ ):  جذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ 

2
 ( .52:٘  ):  ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ 

3
 ( .55: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُوٛٙ 

4
 ( .63:ج٣٥س ):  ٌْٞز جُلٍهحٕ 

5
 (.36-34:٘ : ) جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠  .// (39-37:٘  ): جُوٍٞح١ٝ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  :  جٗظٍ 

6
ٚك٤ف جذٖ قرحٕ ،  .// (104: ٘ / 16: ؼ ) (2564):  ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُرٍ ٝجُِٛس ، ذحخ ج٢ُٜ٘ ػٖ جُٗك٘حء ٝجُطٜحؾٍ ، ذٍهْ 

 ( .119: ٘ / 2: ؼ ) (394): ذٍهْ 

7
 .( 152: ٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

8
 (.44-41:٘  ): جُوٍٞح١ٝ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  :  جٗظٍ 

9
 (.83:٘  ): ج٧ُرح٢ٗ ، ضك٣ٍْ آ٫ش جُطٍخ :  جٗظٍ 
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فهو بمنزلة " قال هشام: "أن البخاري قد لقً هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال : أحدها 

. اتفاقاً " عن هشام:"قوله

. أن البخاري أبعد خلق هللا عن التدلٌس : الثانً 

محتجاً به ، فلوال صحته عنده لما فعل ذلك ، فالحدٌث " الصحٌح"أنه أدخله فً كتابه : الثالث 

. صحٌح ببل رٌب 

أنه علقه بصٌؽة الجزم دون صٌؽة التمرٌض ، فإنه إذا توقؾ فً الحدٌث أو لم ٌكن على : الرابع 

رسول "قال : ، ونحو ذلك ، فإذا قال "ٌذكر عنه: "، و--وٌروى عن رسول هللا: "شرطه ٌقول 

، فقد جزم وقطع بإضافته إلٌه ، وهنا قد جزم بإضافة الحدٌث إلى هشام ، " قال فبلن: "، و-"-هللا

. فهو صحٌح عنده 

.    الحدٌث صحٌح متصل عند ؼٌره : الخامس 

.."ئ٫ ٤ٌٓس ذوْٞٚ ، ًَ ٓح ٣ِٜٞ ذٚ جٍُٔء جُِْٔٓ ذح٠َ   :"قوله : ثانٌاً 
 1. 

إن الحدٌث فٌه اضطراب ، وال داللة فٌه على تحرٌم ما عدا الثبلثة ؛ بل ٌدل على عدم  :الرد 

 لعبإلى نظر - -، فلٌس كل باطل حرام ، كما أن النبً"باطل"الفابدة وهذا هو أصل كلمة 

 ، وفً الفقه ٌجوز أن  الثبلثةهذهخارج عن ورقصهم ، واستمع إلى ؼناء الجارٌتٌن، وهو الحبشة 

ئ٫ ك٢ ئقىٟ غ٬ظ  ِْٓٓ  ٫ ٣كَ وّ جٍٓب:"ٌلحق بالمحصور ؼٌر المحصور قٌاساً على قوله

فإنه ٌلحق به رابع وخامس ، وفً هذا دلٌل على أن التفرج فً البساتٌن وسماع أصوات  2"..

الطٌور وأنواع المداعبات مما ٌلهو به الرجل ال ٌحرم علٌه شًء منها وإن جاز وصفه بؤنه 

  .3باطل

التلهً على أن ، وهو جواب صحٌح ألن ما ال فابدة فٌه من قسم المباح : "   وقال  الشوكانً 

كما ثبت فً الصحٌح خارج عن تلك األمور الثبلثة إلى الحبشة وهم ٌرقصون فً مسجده بالنظر 

"4 .

.."٣ٌٝىى !  ٣ح رٗؿٗس :" قوله : ثالثاً 
 5. 

                                                 
1

 .( 152:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

2
 ( .138: ٘ / 11: ؼ ) (1676):  ٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جُوٓحٓس ، ذحخ ٓح ٣رحـ ذٚ وّ جُِْٔٓ ، ذٍهْ 

3
 ( .406: ٘ / 2:ؼ : )جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء ، ًطحخ جُٓٔحع  .// (158:٘  ):  ؾٍٞٛ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٕ٘ٞ  

4
 ( .270: ٘ / 8:ؼ ): جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ :  جٗظٍ 

5
 .( 107:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 
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أمر أنجشة بالكؾ --الحدٌث لم ٌؤت لٌحرم الؽناء الذي ال ٌخالطه محرم ، فرسول هللا إن : الرد 

عن الحدو ، ال ألن الحدو ؼٌر مباح ، وإنما مخافة الوقوع فً الفتنة ، فلم ٌؤمن من أنجشة أن ٌفتن 

 . 1النساء ، خاصة أنه كان حسن الصوت

وال ٌصح فً هذا الباب - : "رحمه هللا-األحادٌث الثبلثة األخٌرة فقد قال ابن حزمعلى الرد   أما 

من طرٌق الثقات ، أو واحد منه فؤكثر ، ووهللا لو أسند جمٌعه ،  وكل ما فٌه فموضوع  ،شًء أبداً 

    .2"لما ترددنا فً األخذ به، - -إلى رسول هللا

أن النصوص التً استدل بها القابلون بالتحرٌم إما : "    ووافقه الدكتور ٌوسؾ القرضاوي 

- –صحٌح ؼٌر صرٌح ، أو صرٌح ؼٌر صحٌح ، ولم ٌسلم حدٌث واحد مرفوع إلى رسول هللا 

ٌصلح دلٌبلً للتحرٌم ، وكل أحادٌثهم ضعفها جماعة من الظاهرٌة والمالكٌة والحنابلة والشافعٌة 

"3 .

 : من اآلثار : الدلٌل الثالث 

. 4  ...بن عمر مزماراً اسمع : عن نافع قال : أوالً 

 ، ولو صح لكان حجة 5"حدٌث منكر: "داود استدل المجٌزون بؤن الحدٌث قال عنه أبو  :الرد 

البن عمر سماعه ، ولو --على المحرمٌن ال لهم، فلو كان سماع المزمار حراماً ما أباح النبً

كان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه ، وألمر علٌه الصبلة والسبلم بمنع وتؽٌٌر هذا 

البن عمر دلٌل على أنه حبلل ، وكونه لم ٌنكر ذلك هو دلٌل على عدم --المنكر ، فإقرار النبً

التحرٌم ، وإنما تجنب علٌه الصبلة والسبلم سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنٌا ، كتجنبه 

 . 6"األكل متكباً 

 .7" الؽناء ٌنبت النفاق فً القلب:" ابن مسعودقول: ثانٌاً 
 ، فهو رأي ن، وإنما ثبت قوالً لبعض الصحابة أو التابعً--لم ٌثبت هذا حدٌثاً عن النبً :الرد 

لؽٌر معصوم خالفه فٌه ؼٌره ، والؽناء عند بعض الناس ، ٌرقق القلب وٌبعث الحزن والندم على 

                                                 
1

 ( .54:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

2
 ( .60: ٘ / 9: ؼ ):  جذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ  

3
 ( .49:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  

4
 .( 153: ٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

5
و ، ًطحخ ج٧وخ ، ذحخ ًٍج٤ٛس جُـ٘حء ٝجٍُُٓ ، ذٍهْ  ُٝ و ٣وٍٞ : ، هحٍ رذٞ ػ٢ِ جُِإُإ١  (738: ؼ ) (4924):  ْٖ٘ رذ٢ وج ُٝ : ْٔؼص رذح وج

 ".ًٛج قى٣ع ٌٍٓ٘"

6
: جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ  .// (407: ٘ / 2:ؼ : )جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء  ، ًطحخ جُٓٔحع  .// (46: ٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  

 (.269: ٘ / 8:ؼ )

7
 .( 153:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 
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المعصٌة ، وٌهٌج الشوق إلى هللا تعالى ، ولهذا اتخذوه وسٌلة لتجدٌد نفوسهم ، وتنشٌط عزابمهم ، 

 .1وإثارة أشواقهم ، وهذا أمر ال ٌعرؾ إال بالذوق والتجربة والممارسة

أراد به فً حق المؽنً فإنه فً حقه ٌنبت النفاق ، إذ ؼرضه كله أن ٌعرض :"   قال الؽزالً 

نفسه على ؼٌره وٌروج صوته علٌه وال ٌزال ٌنافق وٌتودد إلى الناس لٌرؼبوا فً ؼنابه ، وذلك 

أٌضاً ال ٌوجب تحرٌماً ، فإن لبس الثٌاب الجمٌلة، والتفاخر بالحرث واألنعام والزرع وؼٌر ذلك 

.  2"ٌنبت فً القلب النفاق والرٌاء، وال ٌطلق القول بتحرٌم ذلك كله

 .3 .."ما تؽنٌت وال تمنٌت :" عثمان بن عفانقول : ثالثاً 

 :4رد الدكتور ٌوسؾ القرضاوي على ذلك من الوجوه اآلتٌة :الرد 

، فلٌس عثمان وال ؼٌره من الصحابة --ال حجة فً قول أحد دون الرسول المعصوم : أوالً 

. مصدراً للتشرٌع نفسه 

كان ال ٌترك إال الحرام ، فقد ٌترك الشبهات والمكروهات ، --لٌس بالضرورة أن عثمان: ثانٌاً 

٫ ٣رِؾ جُؼرى رٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔطو٤ٖ قط٠ ٣ىع ٓح :"وما ال ٌلٌق ، وٌترك بعض الحبلل كما فً الحدٌث

 . 5"ِذأ ٓح ذّٚقًٌجً ، ٫ ذأِ ذٚ 

إن ترك عثمان لهذه األشٌاء هو من باب اآلداب العالٌة ، ولٌس لكونها من المعاصً : ثالثاً 

. والمحرمات 

أدنح انًثيحيٍ   يُاقشح: انفشع انثاَي 

 : من القرآن الكرٌم : الدلٌل األول 

َباِت  :قوله : أوالً  ٌِّ ٌُِحلُّض لَُهْم الطَّ ....... َو
6. 

إن كلمة الطٌبات لفظ عام تدخل فٌه أمور كثٌرة ، فبل نستطٌع أن نفسر الطٌبات بالمستلذات : الرد 

، فلٌس كل مستلذ حبلالً ، فلو كان كذلك لكان الخمر حبلالً ، والزنا حبلالً لكونه من المستلذات ، 

 .1 لحل والحرمة بحكم الشرع ال بالعقل والرأي؛ فا7وعلٌه ال ٌفهم منه إباحة الؽناء

                                                 
1

 ( .47:٘  ):  جُوٍٞح١ٝ ، ج٬ْ٩ّ ٝجُلٖ  

2
 ( .407: ٘ / 2:ؼ ):  جُـُج٢ُ ، ج٩ق٤حء ، ًطحخ جُٓٔحع 

3
 .( 153: ٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

4
 .(62:٘  ): جُوٍٞح١ٝ ، كوٚ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ :  جٗظٍ 

5
 ِ ٍِ هللاَّث ُْٞ ٌَ  ْٖ عِ َػ ٌَ َٞ

ُْ ج َٝ هَحتِِن  ٍَّث جُ َٝ ِس  َٓ ُْو٤َِح لَِس ج ِٚ ًِطَحخ  ِٜ ، ذٍهْ  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ،  ْٞ َُْك ج٢ِٗ ج َٝ لَِس رَ ِٚ ح َؾحَء ك٢ِ  َٓ ، : ( ؼ ) (2451): ، ذَحخ 

ِْٛى ، ذَحخ جٌُٞع ٝجُطو٠ ، ذٍهْ .//  ًٛج قى٣ع قٖٓ ؿ٣ٍد ٫ ٗؼٍكٚ ئ٫ ٖٓ ًٛج جُٞؾٚ: هحٍ رذٞ ػ٠ٓ٤  ُُّ ًِطَحخ جُ : ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، 

(4215) ( ٘ :699  )

 (.912: ؼ ) (6320): ، ج٧ُرح٢ٗ ، ٞؼ٤ق جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، ذٍهْ " ٞؼ٤ق-: "ٌقٔٚ هللا- هحٍ ج٩ٓحّ ج٧ُرح٢ٗ 

6
 ( .157:ج٣٥س  ):  ٌْٞز ج٧ػٍجف 

7
 (.68:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 
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ا لَِعٌب َولَْهٌو  : قوله : ثانٌاً  ٌَ ْن اةُ الدُّض ٌَ َما اْلَح  . 2.....اْعلَُموا أَنَّ

إن هذه اآلٌة تؤتً فً معرض العتاب والتحذٌر ال لئلباحة والتحلٌل ألولبك الذٌن ٌتعلقون  :الرد 

بالحٌاة الدنٌا ، أو هً فً معرض التصوٌر والتقرٌر من أن تلك الحالة موجودة ، كما ٌقرر أن من 

 .3األزواج واألوالد عدواً ، وال ٌعنً ذلك محاربة كل األوالد واألزواج

َشاءُ  : قوله : ثالثاً  ٌَ ِزٌُد ِفً اْلَخْلِق َما  ٌَ
4

 

إن استدالالتهم بهذه اآلٌات احتماالت عامة ، وتدل آراء العلماء فٌها على ؼٌرها ، فهناك  :الرد 

فؤكثر المفسرٌن على أن الزٌادة فً خلق المبلبكة حٌث ٌتناسب مع مقدمة  تفاسٌر أرجح منها ؛

َماَواِت َواألَْرِض َجاِعِل اْلَمبلِبَكِة ُرُسبلً أُولًِ أَْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثبلَث   :اآلٌة  ِ َفاِطِر السَّ  اْلَحْمُد هلِلَّ

 َوُرَباَع 
، وهذا هو أرجح التفاسٌر عقبلً ومنطقاً ، فاالستدالل بها على الؽناء احتمال بعٌد ، 5

 . 6واألولى أن ٌعمم

إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌرِ  :قوله : رابعاً 
7 .  

الصوت الحسن ، فلو نزل القرآن بتحرٌم الصوت الحسن --إنه لمن الطبٌعً أن ٌمدح هللا : الرد 

لحرم على المإمن أن ٌرفع صوته مخافة أن ٌكون فً صوته حسن أو تطرٌب ، وتفسٌر هذه اآلٌة 

  .8بالؽناء هو احتمال بعٌد جداً ، هو إٌماء وإشارة فقط

 وإِذا رأوا تجارًة أو لهواً انفضوا إِلٌها :قوله : خامساً 
9 .

إن القول بؤن حكم المعطوؾ حكم المعطوؾ علٌه باطل ، وال لزوم بٌنهما من الشرع وال : الرد 

من اللؽة وال من العقل ، وتؤتً اآلٌة فً معرض الذم والعتاب ، فبل ٌستدل بها على اإلباحة ، وال 

. 10تنحصر كلمة اللهو فً المزامٌر والمبلهً ، ولٌست هً المرادة فً اآلٌة الكرٌمة

 : من السنة النبوٌة : الدلٌل الثانً 

. 11"ًٝٛج ػ٤ىٗح، ئٕ ٌَُ هّٞ ػ٤ىجً ، ٣ح رذح ذٌٍ   :"قوله: أوالً 

                                                                                                                                               
1
 . (81: ٘ / 9:ؼ ):  ج٢ُْٞ٧ ، ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ ك٢ ضل٤ٍٓ جُوٍإٓ 

2
 ( .20:ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُكى٣ى 

3
 ( .69:٘ : ) ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ  . // (299:٘  ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 

4
 (.1:ج٣٥س  ):  ٌْٞز كح٠ٍ 

5
 ( .1:ج٣٥س  ):  ٌْٞز كح٠ٍ 

6
 ( .71-70:٘ : ) ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ .// (299: ٘  ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 

7
 ( .19: ج٣٥س  ):  ٌْٞز ُؤحٕ 

8
 ( .71:٘  ): جٍُٔؾغ جُٓحذن :   جٗظٍ 

9
 ( .11: ج٣٥س  ):  ٌْٞز جُؿٔؼس 

10
 (.167): جُـُج٢ُ ، قٌْ ٓٔحٌْس جُلٖ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س :   جٗظٍ 

11
 .( 155:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 
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جابز إن هذا الحدٌث ٌدل على الؽناء المباح الذي لٌس فٌه ذكر الفواحش والمحرمات ، وهو: الرد 

أن ؼناءهن لم ٌكن ، كما فقط للجوٌرٌات الصؽٌرات ؛ حٌث إنه ٌباح ؼناء الصؽٌرات للرجال 

بنؽمات مرتفعة ، وال تلحٌنات مقطعة ، وإنما ذلك منهم كالكبلم ، وال ٌظن أنه إذا قٌل أن صوت 

المرأة عورة ، أن المقصود هو كبلمها ؛ ألنه ٌجوز الكبلم مع النساء األجانب عند الحاجة ، ولكنه 

ال ٌجوز لهّن رفع أصواتهن أو تؽٌٌرها، وهذا الذي كان عند أبً بكر ، فلم ٌكن فً صوتهما 

وبذلك فإن الؽناء الذي ال فحش فٌه ، ولٌس مما ٌطرب ...تطرٌب وتنؽٌم ، ولهذا أمنت الفتنة

ومثله --فٌخرج عن حد االعتدال ، لٌس بحرام ، وهذا هو الؽناء الذي كان فً بٌت رسول هللا

مباحاً ، فلٌس فً ذلك دلٌل للمجٌزٌن على جواز الؽناء ، إنما هو جواز للؽناء المعتدل وبالشروط 

 .1المذكورة ، فذلك تؤكٌد لرأي المحرمٌن وهم جمهور الفقهاء 

ن هذا الؽناء إنما كان فً الشجاعة والقتل والحذق فً القتال إ-: " رحمه هللا-   وقال اإلمام النووي

بخبلؾ الؽناء المشتمل على ما ٌهٌج النفوس على الشر وٌحملها على ، ونحو ذلك مما ال مفسدة فٌه

بعادة المؽنٌات من التشوٌق   أي لٌستا ممن ٌتؽنى-ولٌستا بمؽنٌتٌن:-ولهذا قالت ، البطالة والقبٌح 

وما ٌحرك النفوس وٌبعث الهوى والؽزل ، والهوى والتعرٌض بالفواحش والتشبٌب بؤهل الجمال

وقد استجازت الصحابة ؼناء العرب الذي هو مجرد اإلنشاد ، "  الزناةيرق ء الؽنا:"كما قٌل،

، باحة مثل هذا وما فً معناهإ وفً هذا كله ، - -وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبً، والترنم 

. 2"وهذا ومثله لٌس بحرام

من الواضح جداً لكل ناظر فً هذا الحدٌث أنه لٌس فٌه - :"رحمه هللا-   قال الشٌخ األلبانً 

النساء الكبار ، بل والرجال -اإلباحة المطلقة التً ادعاها ، كٌؾ وهً تشمل مع الجواري الصؽار 

 وهذا خطؤ واضح جداً ، فٌه تحمٌل –! أٌضاً ، كما تشمل كل آالت الطرب ، وكل أٌام السنة 

 إنما الحجة فً : "للحدٌث ما ال ٌحتمل ، وسببه خطؤ آخر أوضح منه وقع فٌه، أال وهو قوله 

فلٌس فً الحدٌث شًء !" ؟ -- رسول هللا عندأمزمار الشٌطان :" على أبً بكر قوله إنكاره 

 على الجارٌتٌن ، وعلل إنكار أبً بكر من هذا اإلنكار ، ولو بطرٌق اإلشارة ، وإنما فٌه إنكاره 

 ؛ ألنه من جهة ٌشٌر به ، وهذا التعلٌل من ببلؼته " ًٝٛج ػ٤ىٗح، ئٕ ٌَُ هّٞ ػ٤ىجً :"بقوله  ذلك

إلى إقرار أبً بكر على إنكاره للمزامٌر كؤصل ، وٌصرح من جهة أخرى بإقرار الجارٌتٌن على 

أصبت فً : " ٌقول ألبً بكر ؼنابهما بالدؾ ، مشٌراً بذلك إلى أنه مستثنى من األصل ، كؤنه

. 3"تمسكك باألصل ، وأخطؤت فً إنكارك على الجارٌتٌن ، فإنه ٌوم عٌد 

                                                 
1

 (.78-76:٘  ): ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ :  جٗظٍ 

2
 ( .183-182: ٘ / 6:ؼ ):  ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ 

3
 .ذطٍٛف  (116-106:٘  ):  ج٧ُرح٢ٗ ، ضك٣ٍْ آ٫ش جُطٍخ 
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 .1"ٝئ٫ ك٬، ئٕ ً٘ص ًٌٗش كحٍٞذ٢  :"قوله : ثانٌاً 

، 2ذلك من عموم األدلة الدالة على المنع ن بالتحرٌم ٌخصون مثليالقابلذكر الشوكانً أن : الرد 

وهذا الدلٌل الذي ساقه مجٌزو الؽناء الفاحش لٌس فً محله ، فهو ٌحمل على الؽناء المباح الذي ال 

ٌّج النفوس وتطربها ، بل كان  ٌتخلله أي منكر أو فحش ، وؼٌر الملحن بالتلحٌنات األنٌقة التً ته

.   3ضرباً بالدؾ وإنشاد شعر خال من كل ذلك 

 .4" ج١ًُ ً٘ص ضو٤ُٖٞ: ٝه٢ُٞ ،وػ٢ ًٛج  :"قوله : ثالثاً 

ركً ما ٌتعلق بمدحً الذي فٌه ت أي ا":"وػ٢ ًٛٙ -"-هللا قال ابن حجر فً قول رسول : الرد 

 فٌه إشارة إلى جواز سماع المدح ":ٝه٢ُٞ ذح١ًُ ً٘ص ضو٤ُٖٞ"قوله  ، واإلطراء المنهً عنه

 .5"ٌة مما لٌس فٌه مبالؽة تفضً إلى الؽلوثوالمر

    وفً الحدٌث داللة على إباحة ضرب الدؾ فً النكاح وؼناء األشعار الحماسٌة التً تقال فً 

الحروب ونحوها واللعب بالدؾ فً األفراح وهو مخصوص من عموم النهً عن آالت اللهو فً 

الؽناء ، ولٌس فٌه داللة على إباحة الؽناء المحظور، حٌث إن حداء الٌوم أؼلبه مدح ٌخرج إلى ما 

 .6لٌس فً الرجل الممدوح ، وهذا ٌخرج أصل حكم الُحداء المباح إلى الُحداء المحرم
 .7"جُىف ٝجُٛٞش؛ كَٛ ٓح ذ٤ٖ جُكٍجّ ٝجُك٬ٍ  :"قوله : رابعاً 

ذهب بعض العلماء إلى أن معنى الصوت فً الحدٌث لٌس هو الؽناء ، وإنما معناه إعبلن : الرد 

النكاح واضطراب الصوت به ، والذكر فً الناس ، وفسر بعض الرواة أن الصوت معناه الضرب 

بالدؾ ، ولكن صرؾ الحدٌث إلى السماع أقرب من ؼٌره من المعانً ، وخاصة أن أحادٌث 

 8....أخرى تبٌن أن معنى الصوت الؽناء 

وفً ذلك دلٌل على أنه ٌجوز فً النكاح ضرب األدفاؾ ورفع :"فقد قال اإلمام الشوكانً    

ال باألؼانً المهٌجة للشرور المشتملة ،  أتٌناكم أتٌناكم ونحوه  :نحو األصوات بشًء من الكبلم

                                                 
1

 .( 156:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

2
 ( .271: ٘ / 8:ؼ ):  جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ 

3
 ( .83:٘  ):  ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ 

4
 .( 156:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

5
(.  146-145: ٘ / 9:ؼ ):  جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ ٍٖـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ 

  

6
 ( .81- 80:٘  ):  ٝضى ، جُٞجك٢ ك٢ قٌْ جُـ٘حء ٝج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٬ْ٩ّ 

7
 .( 156:٘ ) :  ْرن ضه٣ٍؿٚ 

8
 ( .302:٘  ): جُوٟحز ، ج٣ٍُٗؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُلٕ٘ٞ :  جٗظٍ 
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على وصؾ الجمال والفجور ومعاقرة الخمور فإن ذلك ٌحرم فً النكاح كما ٌحرم فً ؼٌره 

 .1"وكذلك سابر المبلهً المحرمة

استدل اإلمام األلبانً بهذا الحدٌث فً جواز الدؾ والؽناء المباح فً األعراس ، وهو وقد     

وٌجوز أن ٌسمح للنساء فً العرس بإعبلن النكاح ":، حٌث قال رحمه هللا صحٌح اإلسناد 

 . 2"بالضرب على الدؾ فقط ، وبالؽناء المباح الذي لٌس فٌه وصؾ الجمال وذكر الفجور 

 انترجٍخ: انفرع انثانث 

أن التمثٌل إذا كان فً ذاته مباحاً ، فإن التمثٌل الؽنابً - وهللا أعلم-    وبناًء على ما تقدم ٌتبٌن 

والموسٌقً ٌباح إذا اقترن بالؽناء والدؾ المباح ، أما إذا اقترن بما هو محرم  من الؽناء 

والموسٌقً فهو محرم حتى لو كان موضوع التمثٌل مباحاً  ، وذلك قٌاساً على لحاالت التً ٌباح 

:  فٌه الؽناء والموسٌقى ، وهً ما ٌؤتً 

ٌباح الؽناء الذي ٌشتمل على األلفاظ الحسنة المتفقة مع أخبلق اإلسبلم ، الداعٌة إلى الخٌر : أوالً 

والحق والفضٌلة ، وقد ٌطلق علٌه اسم النشٌد ، وتعتبر األناشٌد التً تشتمل على المعانً السامٌة 

.  هً البدٌل عن الؽناء الفاحش 

سبلمة مضمون الؽناء من المخالفات الشرعٌة ، فبل بد أن ٌكون الموضوع مما ال ٌخالؾ : ثانٌاً 

أدب اإلسبلم وتعالٌمه ، فإذا كانت هناك أؼنٌة تمجد الخمر ، أو تدعو إلى شربها مثبلً فإن أداءها 

. حرام ، واالستماع إلٌها حرام 

ٌباح الدؾ وطبل الؽزاة من اآلالت الموسٌقٌة ، أما باقً اآلالت فهً محرمة ،فاألحادٌث : ثالثاً 

. كانت واضحة فً ذلك

إذا كان الؽناء الفاحش محرماً على المؽنً فهو أٌضاً محرماً على : االستماع إلى الؽناء : رابعاً 

ٌُثٌر الؽرابز ، أما األناشٌد اإلسبلمٌة الداعٌة إلى الفضٌلة ، فهً مباحة ، ولكن  المستمع ألنه 

بشرط أن ال تتخذ هً أٌضاً دٌدناً فتكون مشؽلة لوقت المسلم الذي هو بحاجة إلى استؽبلل كل 

. دقٌقة فٌه ، باإلضافة إلى أال ٌصاحب هذه األناشٌد محرماً كالموسٌقى 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 (.337: ٘ / 6:ؼ ):  جًُٗٞح٢ٗ ، ٤َٗ ج٠ٝ٧حٌ 

2
 .، ٢ٛٝ ٖٓ ج٧وُس جُط٢ جْطىٍ ذٜح جُٔر٤كٕٞ  (111-109:٘  ): آوجخ جُُكحف  :  جٗظٍ ج٧قحو٣ع جُط٢ جْطىٍ ذٜح ك٢ ًطحذٚ 
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