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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن مما ال شك فيه أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم خري الناس بعد األنبياء ،وأهنم صفوة
هذه األمة وخيارها ،وأن اهلل شرفهم بصحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأثىن عليهم يف تاابه ،وهم على
َّ ِ
َّ ِ
رأس الذين عناهم النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلرييّة يف قولهَ " :خْي ر الن ِ ِ
ين
ين يَلُونَ ُه ْمُُ ،ثَّ الذ َ
َّاس قَ ْرِنُُ ،ثَّ الذ َ
ُ
()
ِ
الساب ُقو َن األََّولُو َن
يَلُونَ ُه ْم" 1 ،وقد شهد هلم اهلل تعاىل هبذه اخلريية يف أتثر من موضع ،ومنها قوله تعاىل{ :و َّ
ِ
ان َّر ِضي اللّه عْن هم ورضواْ عْنه وأَع َّد َهلم جن ٍ
ِ
اج ِرين واألَنصا ِر والَّ ِذين اتَّب عوهم بِِإحس ٍ
َّاٍ ََْ ِر ََْاَ َها
َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ِ
األَنْهار خالِ ِد ِ
ِ
يم} [سورة الاوبة ،]011:وفيهم قال سبحانه{ :لََق ْد َر ِض َي اللَّهُ َع ِن
ين ف َيها أَبَداً َذل َ
َُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِ
ِِ
ِِ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَ ْاحاً قَ ِريباً} [سورة الفاح
َنزَل َّ
ني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
ك ََْ َ
َّجَرةِ فَ َعل َم َما ِيف قُلُوهب ْم فَأ َ
ت الش َ
ول اللَّ ِه َوالَّ ِذي َن َم َعهُ أ َِشدَّاء َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َمحَاء بَْي نَ ُه ْم تَ َر ُاه ْم ُرَّتعاً ُس َّجداً يَْباَ غُو َن
 ،]01:وقال أيضا {:حُّمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ِ ِ
ِ
ضالً ِّمن اللَّ ِه وِر ْ ِ
ك َمثَلُ ُه ْم ِيف الا َّْوَراةِ َوَمثَلُ ُه ْم ِيف ِْ
اْ ِِج ِيِ َتَزْرٍ ٍ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم ِّم ْن أَثَِر ال حس ُجود َذل َ
يم ُ
ض َواناً س َ
َ
فَ ْ َ
َّ َّ ِ
أَخرج َشطْأَه فَآزره فَاساَ ْغلَ َظ فَاساَ وى علَى سوقِ ِه ي ع ِجب الحزَّر ِ ِ ِِ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا
ْ َ َ ُ ُْ ُ َ
ُ َ َُ ْ
ا ٍ ليَغي َظ هب ُم الْ ُكف َ
َْ َ
َّار َو َع َد اللهُ الذ َ
ِ
َّ ِ ِ ِ
َجراً َع ِظيماً} [سورة الفاح ،]92:وغري ذلك من اآلياٍ واألحاديث الواردة يف فضِ
الصاحلَاٍ مْن ُهم َّم ْغفَرًة َوأ ْ
َص َح ِاِب ،فَلَ ْو أ َّ
َح َد ُت ْم
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وهلذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :الَ تَ ُسبحوا أ ْ
َن أ َ
أَنْ َفق ِمثِْ أُح ٍد ،ذَهبا ما ب لَ َغ م َّد أَح ِد ِهم ،والَ نَ ِ
صي َفهُ" )2(،وإمنا حازوا هذه الفضِ ،وذلك حبكم معاصرهتم
َ َ ُ ًَ َ َ ُ َ ْ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقيامهم بواجب نصرته  ،ومواالته ،والافاِن يف سبيِ اهلل ببذهلم أمواهلم
وأوالدهم ونفوسهم ،وهلذا قال اْمام ابن أِب زيد القريواِن املالكي يف مقدمة رسالاه املشهورة عند ذتر باب يف
ما تنطق به األلسنة ،وتعاقده األفئدة من واجب أمور الدياناٍ" :وأن خري القرون :القرن الذين رأوا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وآمنوا به" )3( ،وقال شيخ اْسالم ابن تيمية يف (العقيدة الواسطية)" :ومن نظر يف سرية
القوم بعلم وبصرية ،وما َم َّن اهلل به عليهم من الفضائِ علم يقيناً أهنم خري اخللق بعد األنبياء ،ال تان وال
يكون مثلهم ،وأهنم الصفوة من قرون هذه األمة ،اليت هي خري األمم وأترمها على اهلل".

()4

وقبِ احلديث عن حكم متثيِ الصحابة البد من ذتر متهيد ياناول ثالث مقدماٍ:
المقدمة األولى :حقيقة التمثيل لغة واصطالحا.
المقدمة الثانية :حكم التمثيل عموما.
( )1
( )2
( )3
( )4

رواه البخار ( )9569ومسلم ( ،)9622من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.
رواه البخار ( )2562من حديث أِب سعيد اخلدر  ،ورواه مسلم ( )9651من حديث أِب هريرة.
رسالة ابن أِب زيد القريواِن ص.6
العقيدة الواسطية ص.099
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المقدمة الثالثة :حكم تمثيل األنبياء.
***
المقدمة األولى حقيقة التمثيل لغة واصطالحا:
الامثيِ يدخِ يف معىن الاصوير للشيء وُّماتاته ،قال ابن منظور يف لسان العرب" :مثِ له الشيء :صوره
حىت تأنه ينظر إليه  ....ومثلت له تذا متثيالً :إذا صورٍ له مثالة ،بكاابة وغريها .ويف احلديث :أشد الناس
عذاباً :ممثِ من املمثلني ،أ مصور .يقال :مثلت -بالاثقيِ والاخفيف -إذا صورٍ مثاالً .ومثِ الشيء:

سواه ،وشبهه به ،وجعله مثله ،وعلي مثاله .ومنه احلديث :رأيت اجلنة والنار ممثلاني يف قبلة اجلدار ،أ :
مصورتني أو علي مثاهلما ")1( .

أما املعىن االصطالحي :فقد جاء يف (املعجم الوسيط) تعريفه" :عمِ فين منثور أو منظوم ،يؤلف علي
قواعد خاصة ،ليمثِ حادثاً حقيقياً أو خمالقاً قصداً للعربة" )2(.وجاء تعريفه يف موقع (املوسوعة احلرة) بأنه:
" الامثيِ هو تقمص الشخصياٍ الدرامية وُّماولة ُّماتاها على أرض الواقع وَسيد مالمح وصفاٍ تلك
ٍ
ألحداث و ٍ
اقعية أو ماخيَّ ٍلة
الشخصياٍ وأبعادها املاباينة يف الرواية أو املسرحية املكاوبة" )3(،فهو إذن ُّماتاة
بقصد الاأثري يف املشاهدين بطر ٍ
يقة غري مباشرة ،ويراد به تشخيص األفراد الذين تاألف منهم القصة أو الرواية
اليت يراد عرضها تشخيصا حيكيها طبق أصلها الواقع أو املاخيِ ،أو هو بعبارة موجزة ترمجة حية للقصة
وأصحابه.
المقدمة الثانية  :حكم التمثيل عموما
عرفنا من خالل تعريف الامثيِ أنه من املساجداٍ العصرية اليت مل يعرفها السلف الصاحل ،واليت ليس فيها
نص ظاهر ،تما أ نه ليس فيه إمجا ٍ من علماء األمة يف عصرنا ،وإمنا يكون االجاهاد فيها نصيبه ،ولذلك
فم ْن
اخالف العلماء يف حكم الامثيِ من حيث هوِّ ،
بغض النظر عن ُّماواه وما اتصِ به ما بني ِّ
ُّمرم ومبيحَ ،
ٍ
وم ْن أباحه رأى أنه ال يعدو أن يكون نوعاً
حرمه جعله لوناً من ألوان الكذب والازوير ،والكذب َّ
َّ
ُّمرٌم باتفاقَ ،
من احلكاية للواقع ال أنه إخبار عن الواقع خبالف ما هو عليه ،والظاهر جوازه ،إذ األصِ إباحة احلكاية إذا مل
تكن على وجه الانقحص واالزدراء للرباءة األصلية ،ملا يف الامثيِ أثر يف عقول الناس وأخالقهم ،وأنه أداة مناسبة
يف تبليغ اخلري ،ونشر حضارة اْسالم ومساحاه من خالل مواقف الصحابة ،ودفع الصور السلبية والشبهاٍ
املغلوطة واليت ياهم فيها اْسالم ،وخباصة يف هذا الزمان ،الذ تثرٍ فيه وسائِ االتصال احلديثة وتنوعت
( )1
( )2
( )3

لسان العرب البن منظور .502/00
املعجم الوسيط .165/9
املوسوعة احلرة ،من موقع ويكيبيديا ،املنشورة على شبكة االنرتنت.
2

طرائق الشر ووسائِ فساده ،وأعيد تشكيِ عقول الناس ووعيهم ،فصار الامثيِ مصدرا ياعقله تثري من الناس
ويافهمونه ،وقد جاءٍ بعض األدلة الشرعية املؤِّتدة ألصِ إباحة احملاتاة:
ِ
اخلَ ْ ِ
اب
َتاك نَبَأُ ْ
فقد اسادل بعضهم بقصة داود عليه السالم يف سورة صَ { :وَه ِْ أ َ
ص ِم إ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحر َ
( )90إِ ْذ دخلُوا على داود فَ َف ِز ِ
ف خص ِ
ضنا َعلى بَ ْع ٍ
احلَ ِّق َوال
اح ُك ْم بَْي نَنا بِ ْ
مان بَغى بَ ْع ُ
َ َ َ َُ َ
 ٍ مْن ُه ْم قالُوا ال ََتَ ْ َ ْ
ض فَ ْ
ِ
َخي لَه تِسع وتِسعو َن نَعجةً وِِل نَعجةٌ و ِ
اط ( )99إِ َّن ه َذا أ ِ
الصر ِ
قال أَ ْتف ْلنِيها
اح َدةٌ فَ َ
تُ ْش ِط ْط َو ْاه ِدنا إِىل َسو ِاء ِّ
َ
ُ ٌْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ
اخلِ ِ
طاب( ، })92وفيها أن ملكني قاما بامثيِ دور األخوين أمام داود ،وأن أحد املالئكة مثِّ دور
َو َعَّزِِن ِيف ْ
قال لََق ْد ظَلَمك بِسؤ ِال نَعجاِك إِىل نِ ِ
عاج ِه})1(.
األخ الظاملَ { :
َ َ ُ َْ َ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
ومن ذلك ما ذتره ابن مسعود رضي اهلل عنه حيث قالَ " :تأ ِّ
َِن أَنْظُُر إِ َىل النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ول  :اللَّ ُه َّم ! ا ْغ ِف ْر لَِق ْوِمي ،فَِإن َُّه ْم َال
َّم َع ْن َو ْج ِه ِه َويَ ُق ُ
َْحيكي نَبِيّاً م ْن ْاألَنْبِيَاء َ
ضَربَهُ قَ ْوُمهُ فَأ َْد َم ْوهُ َوُه َو َيَْ َس ُح الد َ
يَ ْعلَ ُمو َن" )2( ،ففيه حكاية من النيب صلى اهلل عليه وسلم بفعله وقوله لِ َما جرى من ذلك للنيب عليه السالم،
وهو ٌّ
دال على جواز هذه احملاتاة.
َّيب صلى
ومنه أيضاً ما ذتره أبو هريرة رضي اهلل عنه يف قصة َم ْن تكلم يف املهد وفيهَ " :تأ ِّ
َِن أَنْظُُر إِ َىل النِ ِّ
صبَ َعهُ" )3( ،قال احلافظ ابن حجر معلقاً على هذا احلديث" :وفيه املبالغة يف إيضاح
اهلل عليه وسلم ََيُ ح
ص إِ ْ
اخلرب بامثيله بالفعِ")4( .

وقصة األقر ٍ واألعمى واألبرص ،وهي قصة صحيحة ثاباة )5(،ووجه الداللة أن امللك قد جاء يف حالة
َتالف ما هو عليه حقيقة ،لياحقق بذلك مقصد شرعي.
وحديث جربيِ املشهور حينما جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم هبيئة رجِ سائِ )6(،قال عمر رضي
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اض الثِّي ِ
اب،
اٍ يَ ْوم ،إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُج ٌِ َشد ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َذ َ
اهلل عنه" :بَْي نَ َما ََْن ُن عْن َد َر ُسول اهلل َ
يد بَيَ ِ َ
ش ِد ُ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،
َّع ِرَ ،ال يَُرى َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
َ
س إِ َىل النِ ِّ
َّيب َ
يد َس َواد الش َ
الس َف ِرَ ،وَال يَ ْع ِرفُهُ منَّا أ َ
َح ٌدَ ،ح َّىت َجلَ َ
ِ
ِ
َخِ ْربِِن َع ِن ِْ
اْ ْس َالِمُ...ث سأله عن اَْيان،
ض َع َتفَّْي ِه َعلَى فَ ِخ َذيِْهَ ،وقَ َ
َسنَ َد ُرْتبَاَ ْيه إِ َىل ُرْتبَاَ ْيهَ ،وَو َ
ال :يَا ُُّمَ َّم ُد أ ْ
فَأ ْ
السائِ ُِ؟
واْحسان ،واليوم اآلخرُ ،ث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف آخر احلديث" :يَا عُ َم ُر أَتَ ْد ِر َم ِن َّ
ت :اهللُ ور ُسولُهُ أ َْعلَم ،قَ َ ِ ِ ِ
يِ أَتَا ُت ْم يُ َعلِّ ُم ُك ْم ِدينَ ُك ْم" ،والشاهد أن ما فعله جربيِ مع النيب عليه
قُ ْل ُ
ََ
ُ
ال :فَإنَّهُ ج ْرب ُ
( )1اسادل به الشيخ عصام تليمة  ،أحد علماء األزهر ،وحبثه منشور على شبكة االنرتنت.
( )2رواه البخار ( ،)2566ومسلم (.)0629
( )3رواه البخار (.)2525
( )4فاح البار . 512 /5
( )5من حديث أِب هريرة ،رواه البخار ( ،)2555ومسلم (.)9255
( )6رواه البخار ( ،)61ومسلم ( )1من حديث عمر رضي اهلل عنه.
3

السالم ضرب من الامثيِ ،ليثبت يف أذهان الصحابة أهم حديث من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو
حديث أرتان اْسالم واَْيان واْحسان ،فكان ذلك مشهداً متثيلياً أمام الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وغري
ذلك من الدالئِ والشواهد.
ولكن هذه اْباحة للامثيِ مشروطة مبا إذا تان منضبطاً بالضوابط الشرعية ،وخال أيضاً عن احملاذير اليت
سنذتر أمهها الحقا ،فإن مل يكن منضبطا والاحق به شيء من احملرماٍ فإن أهِ العلم قاطبة اتفقوا على
ث الفجور واجملون ،واالَنرافاٍ الفكرية واخلُلُقية بني
حرمة الامثيِ املاحلِِّ من القيود الشرعية،
املاضمن لِبَ ِّ
ِّ
الناس ،وألجِ ذلك وضع القائلون بإباحة الامثيِ شروطا وضوابط ال بد من الازامها ،ومىت َتلفت هذه
الشروط صار الامثيِ ُّمرما وع ّد خمالفة شرعية ،ومن أهم هذه الشروط ما يلي)1(:

وجود احلاجة الداعية إليه شرعاًَ ،قيقاً ملصلحة معاربة ،أو دفعاً ملفسدة ماعينة ،ومن تلك املصاحل الدعوة
إىل األخالق احلميدة ،واألفكار السليمة ،ونشر الصور احلضارية الرائعة.
أالَّ ياضمن الامثيِ دعوة ٍ
ٍ
عقائد تفر ٍية ،أو بد ٍ ٍ مردودة ،أو ٍ
وذنوب.
معاص
ً َّ
حملرم ،من َ
أن ال ياضمن الامثيِ تذباً وتزويراً للواقع والااريخ ،أو األشخاص والطوائف ،أو على الشر ٍ والدين.
ُّمرم ،توجود آالٍ اللهو واملعازف ،أو ظهور النساء للرجال مبظهر فيه تشجيع إىل نشر
أالَّ يقرتن به َّ
الرذيلة  ،ودعوة إىل اْسفاف.
الفجور ،وبث َّ
عدم متثيِ َم ْن َْحي ُرم الاشبه هبم ،أو من يكون يف متثيلهم اناقاص من قَ ْد ِرهم :تاألنبياء واملالئكة ،تما
سوف نذتر ذلك الحقا.
وع ْر ِ
ض صحائف األعمال ومشهد
عدم متثيِ عوامل الغيب ،فال جيوز متثيِ يوم القيامة ،تالبعث واحلشر َ
احلوض والورود على الصراط ...وغري ذلك ،وتذا أحوال اجلنة والنار وسائر املغيباٍ ،فإن يف متثيِ هذه
املشاهد قوالً على اهلل تعاىل بغري علم ،وتوهيناً من قَ ْدرها ومنزلاها.
عما هو أوجب منه ،أو تضييع لألوقاٍ
ُّمرم :تالصد عن ذتر اهلل ،أو الاشاغِ َّ
أالَّ يؤد الامثيِ إىل أمر َّ

والطاقاٍ واألموال مبا ال يفي مبصلحة الامثيِ.
المقدمة الثالثة  :مثيل األنبياء

إن املاابع ألقوال الفقهاء املعاصرين ال جيد خالفا يف حرمة متثيِ أدوار األنبياء بأشخاصهم ،وذلك
خلصوصياهم ،وملكاناهم العظيمة ،فال جيوز متثيِ أشخاصهم ،أو الاعرض لنقدهم ،أو مساسها يف الامثيِ
( )1نقال من تااب أحكام الامثيِ يف الفقه اْسالمي ،حملمد بن موسى الداِل ،من مطبوعاٍ دار الرشد بالرياض-
باصرف.
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ماصورة فيهم ،ألن الامثيِ ياطلب تشبه القائم بالامثيِ مبن مثِ دوره ،واألنبياء هم
وغريه ،وهذه اخلصوصية ّ
ِِ
ين لِئَالَّ
ين َوُمنذر َ
أفضِ البشر عند اهلل تعاىل ،وهم حجة اهلل تعاىل على خلقه ،تما قال سبحانه { :حر ُسالً حمبَ ِّش ِر َ
يَ ُكو َن لِلن ِ
َّاس َعلَى اللّ ِه ُح َّجةٌ بَ ْع َد الحر ُس ِِ َوَتا َن اللّهُ َع ِزيزاً َح ِكيماً}[سورة النساء.]056:

وقد صدرٍ فااوى تثرية يف َرمي متثيِ األنبياء ،وإليك جانبا منها:
 -0فاوى مسافيضة من جلنة خماصة بالفاوى يف جملة األزهر يف عددها الصادر يف رجب عام  ،0265نذتر
خالصاها[ :لند ٍ القصص املكذوبة على أنبياء اهلل جانبا ،ولنفرتض أن الامثيِ ال ياناول إالّ القصص احلقُ ،ث
ناساءل :تيف َيثِ آدم أبو البشر وزوجه ومها يأتالن من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة
احلنطة؟ أم هي شجرة الاني؟ أم هي النخلة؟ ...وعلى أ حال منثلهما وقد طفقا خيصفان عليهما من ورق
ِ
الشْيطَا َن لَ ُك َما َع ُد ٌّو
َّجَرةِ َوأَقُ ِْ لَ ُك َما إِ َّن َّ
اجلنة ؟ وهِ منثِ اهلل تعاىل وقد نادامها{ :أَ َملْ أَنْ َه ُك َما َع ْن ت ْل ُك َما الش َ
ني}[سورة األعراف .] 99 :
ُمبِ ٌ
وتيف َيثِ موسى وهو يناجي ربه؟ وتيف َيثِ؛ وقد وتز املصر فقاله؟ بِ تيف َيثِ وقد أحاط به
فرعون والسحرة ،ورماه فرعون بأنه مهني ،وال يكاد يبني؟ وتيف متثِ العقدة ،اليت طلب من اهلل أن حيلها من
لسانه؟ وما مبلغ تفر النظارة واملمثلني إذا أفلات -وال بد أن تفلت -منهم فلاة مضحكة أو هازلة حينما

يامثلون الرسولني وقد أخذ أحدمها برأس اآلخر وجره إليه؟ وما مبلغ الابديِ والاغيري خللق اهلل الفطر ليطابق
هذا اخللق الصناعي وقد عملت فيه أدواٍ األصباغ والعالج عملها؟.
وه َّم هبا لوال أن رأى برهان ربه ؟ وما تفسري اهلَ ِّم يف
وتيف َيثِ يوسف الصديق وقد مهَّت به امرأة العزيزَ ،
لغة الفن؟]
وجاء يف الفاوى أيضا َت عنوان[ :متثيِ األنبياء تنقيص هلم] ،وفيه[ :لسنا حباجة بعد هذا إىل بيان أن
من قصص األنبياء ما ال يساطا ٍ تشخيصه ،وأن ما يساطا ٍ تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص هلم ،وزراية
هبم ،وحط من مقامهم ،واناهاك حلرماهتم وحرماٍ اهلل الذ اخاارهم لرسالاه واصطفاهم لدعوته ...على أنا
لو افرتضنا ُّماال ،أو سلمنا جدال بأن متثيِ األنبياء ال نقيصة فيه وال مهانة ،فلن نساطيع حبال أن ناجاهِ أنه
ذريعة إىل اقاحام محى األنبياء واباذاهلم ،وتعريضهم للسخرية واملهانة ،فالنايجة اليت ال مناص منها وال مفر :أن
تشخيص األنبياء تنقيص هلم أو ذريعة إىل هذا الانقيص ال ُّمالة].
وجاء يف هناية الفاوى[ :ومفاسد متثيِ األنبياء تثرية نكافي منها هبذه األمثلة ،منها :تشكيك املؤمنني يف
عقائدهم ،وتبديد ما وقر يف نفوسهم من متجيد هذه املثِ العليا ...ومنها :إثارة اجلدل واملناقشة والنقد
والاعليق حول هذه الشخصياٍ الكرَية وممثليها ...وأنبياء اهلل ورسله مثِ تالم اهلل عز وجِ ،فوق النقد
والاعليق ...ومنها :الكذب على اهلل ورسله؛ ألن الامثيِ أو الاخيِ ليسا إال لرتمجة لألحوال واألقوال واحلرتاٍ
والسكناٍ ،ومهما يكن فيها من دقة وإتقان فال مناص من زيادة أو نقصان ،وذلك جير طوعا أو ترها إىل
الكذب والضالل ،والكذب على األنبياء تذب على اهلل تعاىل ،وهو تفر وهباان مبني والعياذ باهلل.]...
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ُث خامت الفاوى هبذه اخلالصة[ :ومجلة القول أن أنبياء اهلل تعاىل ورسله معصومون بعصمة اهلل هلم من
النقائص اخللقية واخللقية ،وأن متثيلهم تنقيص هلم أو ذريعة إىل الانقيص ال ُّمالة ،وتالمها مفسدة أو مؤد إىل
املفسدة اليت من شعبها إثارة العصبياٍ والفنت اليت ال يعلم مداها إال اهلل تعاىل...
ويف قصص األنبياء تفاية عربة ،تما قال تعاىل{ :لََق ْد َتا َن ِيف قَ ِ ِ ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
اب َما َتا َن َح ِديثًا
َ
صص ِه ْم عْب َرةٌ أل ِ َ
ي ْفا رى ولَ ِكن تَص ِد ِ
ِ ِ
يِ ُت ِِّ َش ْي ٍء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن}[سورة يوسف]000 :
يق الَّذ بَ ْ َ
ُ ََ َ ْ ْ َ
ني يَ َديْه َوتَ ْفص َ
وأن العربة ال تزال ماثلة يف مواطنها واضحة يف معاملها  ،ينافع هبا يف القرآن الكرمي ،وصادق األخبار ،ولو شئنا
()1

ألطلنا ،ولكن يف هذا بالغا].
املوجه إىل مساحة الرئيس العام ْداراٍ
 -9وصدر من اجملمع الفقهي اْسالمي ما ملخصه[ :اطَّلع على اخلطاب ّ
البحوث العلمية واْفااء والدعوة واْرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز من مكاب الرئاسة يف قطر
ومرفق به تايِّب فيه صورة مرسومة يزعم صاحبُها أهنا
برقم  ،6/6190وتاريخ  96ربيع األول 0516ه ٌ ،
صورةٌ للنيب ُّممد صلى اهلل عليه وسلم ...فأحاهلا مساحاه مبوجب خطابه رقم  ،9/201وتاريخ  21ربيع
اآلخر 0516ه إىل جملس اجملمع الفقهي اْسالميْ ،صدار ما جيب حيال ذلك ،وبعد أن اطَّلع اجمللس
على الصورة يف دورته الثامنة ،املنعقدة يف مكة املكرمة مبقر الرابطة قرر ما يليَّ [ :
إن مقام النيب صلى اهلل عليه
وسلم مقام عظيم عند اللَّه تعاىل ،وعند املسلمني ،وإن مكاناه السامية ،ومنزلاه الرفيعة ،معلومة من الدين
َّ
منريا،
ونذيرا ،وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسر ً
اجا ً
بالضرورة ،فقد بعثه الله تعاىل رمحة للعاملني ،وأرسله إىل خلقه ً
بشريا ً
قدره ،وصلَّى عليه ومالئكاُه ،وأمر املؤمنني بالصالة والسالم عليه ،فهو سيد ولد آدم،
ذتره ،وأعلى َ
وقد رفع َ
وصاحب املقام احملمود صلى اهلل عليه وسلم ،وإ ّن الواجب على املسلمني احرتامه ،وتقديره ،وتعظيمه الاعظيم
الالئق مبقامه ومنزلاه عليه الصالة والسالم  ،فإن أ اماهان له ،أو تنق ٍ
وردة عن
تفراّ ،
حص من قدره ،يعارب ً
اْسالم ،والعياذ باللَّه تعاىل ...ومثِ النيب صلى اهلل عليه وسلم مثِ سائر الرسِ واألنبياء عليهم الصالة
والسالم ،فيحرم يف حقهم ما حيرم يف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم].

()2

***
وبعد هذا الامهيد الذ ضم هذه املقدماٍ الثالث ندخِ إىل موضو ٍ البحث وهو احلديث عن حكم
متثيِ الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وقد اخالف العلماء املعاصرين على ثالثة أقوال بني مضيِّق ،وموسع،
ووسط.
فأما الفريق األول :فذهب اىل َرمي متثيِ الصحابة رضي اهلل عنه مطلقا ،ال اخللفاء الراشدون وال غريهم.
( )1صدرٍ الفاوى بااريخ 01من مجادى اآلخرة سنة  ،0265املوافق  2من فرباير سنة  ،0266باوقيع عبد اللطيف
السبكي ،مدير الافايش وعضو مجاعة تبار العلماء ،وطه ُّممد الساك ،وحافظ ُّممد الليثي ،وعبد الكرمي جاويش
مفاش العلوم الدينية والعربية.
( )2صدر من اجملمع الفقهي اْسالمي يف الفرتة ما بني  96ربيع اآلخر سنة  ،0516و 1مجادى األوىل .0516
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وأما الفريق الثاِن املقابِ للفريق االول :فقد أباح متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم مطلقا ،اخللفاء األربعة
وغريهم ،ولك مع ضوابط وشروط.
وأما الفريق الثالث :فقد جاء وسطا بني هذه االقوال ،فقد أباح متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم بالضوابط
والقيود ،واساثىن من ذلك تبار الصحابة تاخللفاء األربعة ،والعشرة املبشرين باجلنة ،وأمهاٍ املؤمنني وَنوهم.
وقد جعلت لكِ فريق مبحثا ،مع ذتر أدلاهم ونصوص أقواهلمُ ،ث عقدٍ مبحثا رابعا يف الرتجيح بني
هذه األقوال ،واهلل املوفق.
***
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المبحث األول
مذهب القائلين بتحريم تمثيل الصحابة مطلقا
()2

وهبذا القول صدرٍ فاوى هيئة تبار العلماء بالسعودية )1(،واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْفااء،
وقرار جممع الفقه الاابع لرابطة العامل اْسالمي )3(،وممن اخااره الشيخ ُّممد بن عثيمني )4(،والشيخ عبد العزيز
()7
بن باز )5(،وشيخ األزهر األسبق جاد احلق علي جاد احلق)6( ،وغريهم.
ومن أبرز أدلة هذا القول:
الدليِ األول :ما ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املكانة العليا يف اْسالم ،فقد اتفق أهِ
)8(.
العلم على أهنم صفوة هذه األمة وخيارها ،فال جيوز الاعرض هلم بامثيِ أو ُّماتاة محاية جلناهبم الرفيع
الدليِ الثاِن :أن متثيِ الصحابة ذريعة إىل السخرية واالساهزاء هبم ،ويقضي على ما هلم من هيبة ووقار
يف نفوس املسلمني مع ما يقصده أرباب الامثيِ من جعِ ذلك وسيلة إىل الكسب املاد .

()9

ويناقش هذا الدليِ من وجهني:
 -0عدم الاسليم أن متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم مدعاة للسخرية واالساهزاء هبم ،بِ قد يقال :إن املقصود
األول من هذه األعمال هو تعظيمهم ومحاية جناهبم ،وإبراز مآثرهم ومفاخرهم األخالقية واحلضارية
العظيمة.
 -9أن هذا الوجه املذتور إمنا هو يف حال ما إذا قام هبذه األعمال رجال غلب عليهم عدم الصالح
واالساقامة ،وتان القصد من هذا العمِ هو الكسب املاد فقط ،وقد تقرر يف َرير ُّمِ الن زا ٍ أن
هذا الفئاٍ ال جيوز حبال توليها أ عمِ متثيلي هادف.

()10

( )1يف الدورة الثالثة فيما بني  ،0222/5/01-0ينظر :جملة البحوث اْسالمية .926/0
( )2سوف نذتر نص الفاوى الحقا.
( )3البيان املفيد عن حكم الامثيِ واألناشيد لعبداهلل السليماِن ص.26
( )4لقاء الباب املفاوح .02/21 ،21/5
( )5فااوى الشيخ ابن باز على شبكة االنرتنت.
( )6حبوث وفااوى إسالمية يف قضايا معاصرة جلاد احلق علي جاد احلق .952/2
( )7ينظر :أحكام فن الامثيِ يف الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص ،022حكم الامثيِ يف الدعوة إىل اهلل لعبداهلل آل هاد
ص ،62-61حكم ممارسة الفن يف الشريعة اْسالمية لصاحل الغزاِل ص.221
( )8جملة البحوث اْسالمية .995/0
( )9املصدر السابق .956/0
( )10أحكام فن الامثيِ يف الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص.026
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الدليِ الثالث :أن متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم -باعابارهم نقلة الدين والشريعة -يفاح باب الاشكيك على
املسلمني يف دينهم ،ويسالزم أن ياخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني َنو عقيدهتم وتااب رهبم وسنة نبيهم صلى
اهلل عليه وسلم  ،وهذه مفسدة عظيمة.
ومن القواعد املقررة يف الشريعة أن ما تانت مفسدته ُّمضة أو راجحة فإنه ُّمرم ،ومتثيِ الصحابة رضي
اهلل عنهم على تقدير وجود مصلحة فيه ،فمفسدته راجحة ،فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على ترامة
()1
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ياوجه املنع.
وقد نوقش هذا الدليِ مبا سوف نذتره الحقا بأن القول باجلواز إمنا يشرتط فيه مراعاة هذه الضوابط.
وإليك جانبا من أقوال أرباب هذا المذهب:
 -0صدر من جممع الفقه الاابع لرابطة العامل اْسالمي يف الفرتة ما بني  96ربيع اآلخر سنة  ،0516و1
حق الصحابة رضى اهلل عنه فإن هلم من شرف
مجادى األوىل  0516هذه الفاوىَُ [ :ينع الامثيِ يف ّ
الصحبة ،واجلهاد مع رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم ،والدفا ٍ عن الدين ،والنصح للَّه ورسوله ودينه،
ومحِ هذا الدين والعلم إلينا ،ما يوجب تعظيم قدرهم ،واحرتامهم ،وإجالهلمُ ]...ث خلص اجمللس إىل
ٍ
شرعا ،وجيب منعه].
هذا القرار[ :إن تصوير أ ِّ واحد من هؤالء حرا ٌم ،وال جيوز ً

 -9فاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واْفااء رقم( )5692يف  0519/6/00ما ملخصها:
شاهد يف الامثيلياٍ اليت تُقام ،واملعهود فيها طابع اللهو ،وزخرفة القول ،والاصنّع يف احلرتاٍ،
أ) إن املُ َ
وَنو ذلك ،مما يلفت النظر ،ويساميِ نفوس احلاضرين ،ويساوِل على مشاعرهم ،ولو َّأدى ذلك إىل
ِل يف تالم من َُيثّله ،أو َريف له ،أو زيادة فيه ،وهذا مما ال يليق يف نفسه ،فضالً عن أنه يقع متثيالً
ٍّ
يصدر عنهم من أقوال يف الدعوة
من شخص ،أو مجاعة لألنبياء ،وصحاباهم ،وأتباعهم فيما
ُ
ٍ
وجهاد ،أداءً للواجب ،ونصرة لإلسالم.
والبالغ ،وما يقومون به من عبادةٍ،
ب) إن الذين يشاغلون بالامثيِ ،يغلب عليهم عدم َر الصدق ،وعدم الاحلي باألخالق اْسالمية
الفاضلة ،وفيهم جرأة على اجملازفة ،وعدم مباالة باالنزالق إىل ما ال يليق ،ما دام يف ذلك َقيق
لغرضه من اساهواء الناس ،وتسب للمادة ،ومظهر ِجاح يف نظر السواد األعظم من املافرجني ،فإذا
قا موا بامثيِ الصحابة وَنوهم ،أفضى ذلك إىل السخرية ،واالساهزاء هبم ،والنيِ من تراماهم ،واحلط
من قدرهم ،وقضى على ما هلم من هيبة ،ووقار يف نفوس املسلمني.
ج) إذا قُدِّر أن الامثيلية جلانبني ،جانب الكافرين تفرعون ،وأِب جهِ ،ومن على شاتلاهما ،وجانب
املؤمنني تموسى ،وُّممد عليهما الصالة والسالم ،وأتباعهم ،فإن من َُيثِّ الكافرين سيقوم مقامهم،
( )1جملة البحوث اْسالمية  ،926/0أحكام فن الامثيِ يف الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص026
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وياكلم بألسناهم ،فينطق بكلماٍ الكفر ،ويوجه السباب والشاائم لألنبياء ،ويرميهم بالكذب،
والسحر ،واجلنون ..إخل ،ويسفه أحالم األنبياء ،وأتباعهم ،ويبهاهم بكِ ما تسوله له نفسه من الشر،
والب هاان ،مما جرى من فرعون ،وأِب جهِ ،وأضراهبما مع األنبياء وأتباعهم ،ال على وجه احلكاية
عنهم ،بِ على وجه النطق مبا نطقوا به من الكفر والضالل ،هذا إذا مل يزيدوا من عند أنفسهم ما
يُكسب املوقف بشاعة ،ويزيده نكراً وهبااناً ،وإال تانت جرَية الامثيِ أش ّد ،وبالؤها أعظم .وذلك مما
يؤد إىل ما ال َمد عقباه من الكفر ،وفساد اجملامع ،ونقيصة األنبياء والصاحلني.
يق من طرق البالغ الناجح،
د) دعوى أن هذا العرض الامثيلي ملا جرى بني املسلمني والكافرين طر ٌ
والدعوة املؤثرة ،واالعابار بالااريخ ،دعوى يردها الواقع ،وعلى تقدير صحاها ،فشرها يطغى على
خريها ،ومفسدهتا تربو على مصلحاها.
ه) وسائِ البالغ ،والدعوة إىل اْسالم ،ونشره بني الناس تثرية ،وقد رمسها األنبياء ألممهم ،وآتت مثارها
يانعة؛ نصرة لإلسالم ،وعزة للمسلمني ،وقد أثبت ذلك واقع الااريخ.
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المبحث الثاني
مذهب القائلين بجواز تمثيل الصحابة جميعاً بشروط
()2

وهبذا القول قال به بعض العلماء املعاصرين ،منهم الشيخ ُّممد رشيد رضا )1(،والشيخ منا ٍ القطان،
والدتاور قيس آل مبارك عضو هيئة تبار العلماء باململكة العربية السعودية  ،والدتاور علي بن ُّممد
()3
الصالِب.
ومساندهم يف هذا ما سبق ذتره يف املقدمة الثانية يف حكم الامثيِ عموما ،وأهنم اشرتطوا يف اجلواز
األمور اآلتية:

()4

 -0أن يكون الشخص القائم بدور تقمص شخصية الصحاِب ،على درجة من الاقوى والصالح ،ومل يسبق
أن مارس أدوارا متثيلية تاناىف مع أخالق اْسالم.
 -9أن تكون حرتة املمثِّ وألفاظه ومواقفه ماناسبة مع جالل وقدر الصحاِب املمثَِّ.
 -2أن َترج تلك األدوار بواسطة خمرج مسلم معروف االساقامة.
 -5أن تكون املناظر (الديكوراٍ) واملكمالٍ منسجمة متاماً مع الوضع الطبيعي غري املاكلف حلياة
الصحابة.
 -6أال يصاحب الامثيِ أمر ُّمرم أو خمِ باآلداب.
وإليك جانبا من أقوال من قال بهذا القول:
-0

ويف ذلك يقول الشيخ ُّممد رشيد رضا -وهو اول من أفىت جبواز متثيِ الصحابة رضي اهلل عنهم: -
[ال يوجد دليِ شرعي َينع متثيِ الصحابة أو أعماهلم الشريفة] ،فقد جاء يف فااوى رشيد رضا هذا
السؤال :هِ جيوز متثيِ بعض الصحابة على شكِ رواية أدبية خلقية تظهر ُّماسن ذلك الصحاِب
املمثِ ألجِ االتعاظ لسريته ومبادئه العالية مع الاحفظ والاحر لضبط سريته دون إخالل هبا من أ
وجهة تانت أم ال ؟.

اجلواب[ :ال يوجد دليِ شرعي َينع متثيِ حياة الصحابة أو أعماهلم الشريفة بالصفة املذتورة يف
السؤال])5( .

( )1فااوى الشيخ ُّممد رشيد رضا .9251/5
( )2الامثيلية الالفازية واساخدامها يف جمال الدعوة حملمد األرجي ص .029
( )3وسوف نذتر نص تالمهما يف املسألة.
( )4ينظر :فااوى الشيخ ُّممد رشيد رضا .9251/5
( )5فااوى الشيخ رشيد رضا .9251/5
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 -9وذتر الدتاور قيس آل مبارك بأن الامثيِ ال يوجد فيه دليِ الشرعي َينع متثيِ الصحابة بشرط االلازام،
وأن يكون متثليهم على َنو يظهر ُّماسن ذلك الصحاِب ،ألجِ االتعاظ بسريته مع الاحفظ والاحر
صحيحا ،وأن
بضبط سريته دون إخالل هبا ،وأ ّن األصِ يف ذلك هو اْباحة ،إذا مت تان الامثيِ متثيالً
ً
القول بالاحرمي حيااج إىل دليِ ،وليس يف الاحرمي نص من حديث وال أثر.

تصويرا ،وتأنه ماثِ أمام املشاهد ،فالوصف والامثيِ
وقال الدتاور قيس" :إ ّن الامثيِ يصور الغائب
ً
يقوم مقام املعاينة ،تما يف احلديث" :ال تصف املرأة املرأة لزوجها حىت تأنّه ينظر إليها" ،فنزل الوصف والامثيِ

منزلة الرؤية احلسية ،ومن هذا احلديث أخذ اْمام مالك أ ّن الوصف يف املبيع الغائب يرفع اجلهالة عنه ،فأجاز
بيع الغائب على الصفة.
تبريا على النفس ،فهو يقوم مبا ال تقوم به الكاابة وال ما
أثرا ً
وش ّدد الدتاور املبارك على أ ّن للامثيِ ً
يقوم به الكالم ،مسادالً حبديث الرباء بن عازب يف املوطأ أ ّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئُِ ماذا ياقى

من الضحايا؟ فأشار بيده وقال :أر ًبعا ،وتان الرباء يشري بيده ويقول :ويد أقصر من يد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده الشريفة أل ّن الامثيِ أوقع يف النفس من الكالم اجملرد،
تذتريا هلا تي ال تنسى ،قال احلافظ أبو الوليد الباجي[ :وأشار بيده ليكون يف ذلك تذترة له ومنع من
ً
النسيان])1(.

-2

ويقول الدتاور علي ُّممد الصالِب[ :إن مسألة َسيد الصحابة رضي اهلل عنهم مسألة نفسية ال دليِ
شرعيا عليها ،وأضاف أنه تان يذهب إىل أبعد من هذا ،حيث تان يرى جواز َسيد اخللفاء بشكِ
تامِ دون االتافاء بالصوٍ والصورة من اخللف ،تما يظهر يف بعض املسلسالٍ ،وأوضح الصالِب
أن فاواه هذه اليت قاهلا يف ندوة علمية حضرها عدد تبري من العلماء  -تأيت وفق الضوابط املعاربة
وشروط العلماء الذين أجازوا ذلك ،تما أهنا مبنية على أنه ال يوجد نص شرعي بالاحرمي ،وأن املسألة
خاضعة للمصاحل واملفاسد ،إضافة إىل تون الفضائياٍ واملسلسالٍ أصبحت وسيلة الالقي لدى

أبنائنا ،وهي من الوسائِ العظيمة يف الاأثري على الناس واليت جيب توظيفها مبا خيدم اْسالم ،تما جيب
تنقياها من السلبياٍ].
وأضاف الصالِب أن هناك فاوى هبذا اخلصوص جملموعة من تبار علماء األمة ساخرج قريبا ضمن حبث
علمي شامِ.

( )1ينظر تاابه :من فااوى العصر يف نوازله ومساجداته ص.906
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وأما مسألة ظهور اخللفاء الراشدون ،فيمكن أن َخيُْر ُج ْوا للمصاحل الكربى املرتتبة على ذلك ،خصوصاً
حني خيضع النص إىل مراقبة شرعية ومراقبة تارخيية ،ويشرف عليه أهِ االخاصاص ،لاقدمي العقيدة وتقدمي
الفكر واحلضارة والثقافة من خالل سري هؤالء العظماء الذين تعاز هبم األمة اْسالمية)1(.

( )1من موقع أنا املسلم على شبكة االنرتنت.
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المبحث الثالث
مذهب القائلين بتحريم تمثيل كبار الصحابة ،كالخلفاء الراشدين ،والعشرة المبشرين ،وآل البيت،
ِ
صن،
والحسن ،والحسين وغيرهم ،ومعاوية رضي اهلل عنهم ،وجواز تمثيل من سواهم كعُ َّكاشة بن م ْح َ
وصهيب الرومي ،والنعمان بن بشير ،ونحوهم.
وهبذا صدرٍ فاوى جلنة األزهر،

()1

واخااره بعض املعاصرين تالشيخ عبداهلل علوان()2والشيخ أمحد

القضاة( ،)3والدتاور يوسف القرضاو  ،والدتاور سلمان العودة  ،والدتاور عبد اهلل مربوك النجار،
()5
وغريهم.

()4

من أبرز أدلة هذا القول:
الدليل األول :ما تقدم من دليِ اجلواز املطلق واملناقشاٍ واالعرتاضاٍ املوجهة ألدلة احملرمني مطلقاً.
الدليل الثاني :الافريق بني تبار الصحابة وغريهم إمنا يرجع إىل جانب املفسدة يف متثيِ أدوارهم راجح

على جانب املصلحة.

الدليل الثالث :أن تبار الصحابة إمنا منع من متثيلهم ملكاناهم ،وما هلم من املواقف اليت نشأٍ حوهلا
()6

اخلالفاٍ ،وانقسام الناس فيهم ،خبالف غريهم فيجوز متثيلهم.
أقوال ألبرز القائلين بهذا الرأي:

 -0جلنة الفاوى باألزهر ،نشرٍ الفاوى يف جملة األزهر يف عددها الصادر بااريخ ُّمرم سنة ،0262
وذهبت اىل عدم جواز من َيثِ تبار الصحابة؛ تأِب بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن واحلسني
ومعاوية وأبنائهم رضي اهلل عنهم مجيعا ،ملكاناهم ،وملا هلم من املواقف اليت نشأٍ حوهلا اخلالفاٍ
وانقسام الناس إىل طوائف مؤيدين ومعارضني .أما من مل ينقسم الناس يف شأهنم؛ تبالل وأنس
وأمثاهلما ،..فيجوز ظهور من َيثِ شخصياهتم بشرط أن يكون املمثِ غري مالبس مبا َيس شخصية من
َيثله.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

جملة البحوث اْسالمية .959/0
حكم اْسالم يف وسائِ اْعالم ص.26
الشريعة اْسالمية والفنون ص.211
وسوف نذتر نصوص فااويهم الحقا.
ينظر :أحكام فن الامثيِ يف الفقه اْسالمي حملمد الداِل ص ،026الامثيلية الالفازية واساخدامها يف جمال الدعوة
حملمد األرجي ص ،020جملة البحوث العلمية .955/0
جملة البحوث اْسالمية .952/0
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عدم جواز ظهور من َيثِ زوجاٍ النيب وبناته ،ألن حرماهم من حرماه عليه الصالة والسالم،
نت َتأ ٍ ِ
ِ
ِّس ِاء} ،وبناته بذلك أوىل.
وقد قال اهلل تعاىل يف شأن نسائه{ :يا ن َساءَ النِ ِّ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
أما من مل تثبت صحباه من الرجال املسلمني ،وتذلك الاابعني وأتباعهم  ،فال مانع من ظهور
()1

من َيثِ شخصياهتم مىت روعي يف الامثيِ ما من شأنه أال خيِ بكرامة املسلم.
 -9قدم الدتاور عبد اهلل مربوك النجار -عضو جممع البحوث اْسالمية -حبثا يف مؤمتر جممع البحوث
اْسالمية الرابع عشر يف يوم األحد  0520/2/05دراسة موسعة يف بيان احلكم الشرعي )2(،يذهب
فيه أوال :إىل أن الامثيِ أداة من أدواٍ الاعبري احملببة لنفوس املشاهدين ،وَيكن أن تساغِ يف الاثقيف
املفيد ،وبث العلم النافع واألفكار اجليدة ،وإرشاد الناس إىل ما يدفع عنهم املهالك ويأخذ بأيديهم إىل
مسالك النجاةُ ...ث ذتر بعد ذلك إىل أن احلكم الشرعي لامثيِ أدوار الصحابة خيالف يف وصفه
حبسب حالة الصحاِب ،وما ياماع به من شهرة امسه وشيو ٍ سريته ...وقال :إن الفقهاء يفرقون بني من
رسخت صحباهم من الصحابة ،وبني من تانت صحباهم عارضة مل َد من املدة ما يرتسخ فيها اخللق
النبو أو علمه لدى الصحاِب ،وبداية فإن ذوى الصحبة العارضة -وف ًقا لاعريف الفقهاء -لن يدخلوا
يف إطار حظر متثيِ حياهتم ،وقد يكون يف هذا الامثيِ وسيلة لنشر ما خفي من حياهتم وتارخيهم،
فيسهِ للناس االقاداء هبم والوقوف على منهجهم يف الاعامِ مع مبادئ الشر ٍ الشريف ويف هذا تفاية
للقول مبشروعياه ضرورة أن األصِ فيه اْباحة وليس احلظر.
وإذا ما مت اسابعاد دور الصحبة العارضة من حظر متثيِ أدوارهم ،يبقى -بعد ذلك -دور الصحبة
الراسخة من الصحابة ،فمناط احلكم هو رسوخ الصحبة ،واشاهارها واسافاضة تارخيها وما قدماه من املآثر
لدين اهلل تعاىل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وللدعوة إىل اْسالم وحضارته ،ويقوم هذا على األسس اآلتية:
 -0رسوخ الصحبة واشاهارها وليس جمرد وجودها.
 -9وسائِ إثباٍ رسوخ الصحبة واشاهارها.
 -2تفاضِ الصحابة فيما بينهم
َ -5ديد فئاٍ الصحابة وف ًقا لقواعد الافضيِ فيما بينهم.
ُث يذهب الدتاور مربوك إىل أن الصحابة ينقسمون إىل طبقاني:
الطبقة األولى :غالب الصحابة الذين ال حيظون بطول مدة الصحبة ،وال يوجد هلم يف أذهان مجاهري
املسلمني -سل ًفا وخل ًفا -صورة ُّمددة َعلهم حيظون مبزيد ودهم واحرتامهم مع ثبوٍ العدالة هلم ،وعددهم ال
حيصى وف ًقا ملا قرره العلماء ،وهؤالء جيوز متثيِ أدوار حياهتم بثالثة شروط:
( )1نقال عن موقع منادياٍ رسالة االسالم بإشراف الشيخ الدتاور عبد العزيز الفوزان ،على شبكة االنرتنت.
( )2نقال عن موقع الفقه الشرعي على شبكة االنرتنت.
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الشرط األول :أن تكون الغاية من الامثيِ هي إبراز ما يف حياة هؤالء الصحابة من معامل اخلري البارزة،
ومدى متسكهم بدين اهلل تعاىل  ،وما قدموه من غال ونفيس من أجِ اناصار مبادئه واناشار عدله ومساحاه،
والبعد عن جوانب الفنت اليت َامِ اخاالف وجهاٍ النظر يف حياة هؤالء الصحابة ،حىت ال نسيء إليهم من
قبِ املالقني الذين قد يسيئون الظن هبم أو ال حيسنون فهم ما أسفر عنه اجاهادهم.
الشرط الثاِن :أن يام الامثيِ بأسلوب صادق بعيد عن املبالغة اليت َترج -بالسرد املوضوعي -عن صدقه
وحياده ،وبعيد عن اْثارة اليت قد تغرى على الاقليد أو تغليب جانب املفسدة على املصلحة يف العمِ.
الشرط الثالث :أن يكون املمثِ -رجالً تان أم امرأةُّ -ممود السمعة ،مرضى السرية ال يؤخذ عليه ما
مشهودا له باخللق اجلميِ والفكر املساقيم.
يقدح يف عدالاه أو جيرح نزاهاه ،وأن يكون
ً
الطبقة الثانية :مشاهير الصحابة :ويقصد مبشاهري الصحابة وف ًقا للمعايري احملددة ملوضع تِ منهم يف

الصحبة الشريفة من جهة طوهلا ورسوخها وشهرهتا واسافاضاها مما يرسم لكِ منهم صورة ذهنية سامية يف
عقول املسلمني ،وهم فئاان:

الفئة األوىل :وهى فئة آل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واملراد هبم زوجاته -أمهاٍ املؤمنني-
وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،والسيدة زينب ،واخللفاء األربعة :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلى ،ومتام العشرة
املبشرين باجلنة ،وهم :أبو عبيدة بن اجلراح ،وسعد بن أىب وقاص ،وعبد الرمحن بن عوف ،وطلحة بن عبيد
اهلل ،والزبري بن العوام ،وسعيد بن زيد رضي اهلل عنهم أمجعني.
الفئة الثانية :وهم ممن تنطبق خصائص الفئة األوىل من مشاهري الصحابة عليهم ،فيكونوا يف مرتز شهرة
وأفضلية تاساوى مع العشرة املبشرين باجلنة ،وأمساء الصحابة من تلك الفئة يام فحص حالاهم ،ويقرر حكم
متثيِ أدوار حياهتم وف ًقا ملا يقرره أهِ العلم واالخاصاص يف األمة.
ُث يعقب الدتاور مربوك إىل أنه ال جيوز متثيِ أدوار حياة هاتني الفئاني ،وذلك لغلبة املفسدة يف هذا
الامثيِ على املصلحة ،وذلك لألسباب اآلتية:
شرعا من العدالة
 -0إن هذه الفئة من الصحابة قد بلغت درجة من السمو والشموخ املسافادين مما ثبت هلم ً
واالخاصاصاٍ الذاتية اليت ال توجد إال فيهم ،ومل تثبت إال هلم ،ومن ُث سيكون متثيِ أدوار حياهتم لونًا
من الكذب الصارخ الذ ال يوجد له صارف ،أو ياوافر له باب من أبواب الاأويِ ،والكذب ُّمرم
بالكااب والسنة وإمجا ٍ علماء األمة -سل ًفا وخل ًفا -فال جيوز فعله.
 -9إن قيام املمثِ بأداء أدوار حياهتم -حال اساحالة مساواته هبم أو اقرتابه من منزلاهم -سوف تاضمن
تطاوالً على مكاناهم العالية ومقاماهتم الرفيعة ،وىف هذا إيذاء هلم ،واْيذاء منهى عنه.
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 -2إن متثيِ أدوار حياهتم -حال عدم مساواة املمثلني هلم مع شيو ٍ االَنراف أو عدم االلازام عند تثريين
منهم ،أو يف الوسط الذ يعملون فيه ،مع إحسان الظن هبم على فرض صحة ما يشا ٍ عنهم -سوف
يؤدى إىل اهازاز الصورة املساقرة يف أذهان الناس لالك القمم الشاخمة ،وقد يؤدى ذلك إىل تشويه سريهتم
مجيعا-
عند املشاهدين ،وىف هذا مدعاة إىل عدم حبهم واالنصراف عنهم مع أن املسلمني مأمورون ً -
حبب صحابة رسول اهلل ومنهيون عن إساءة الظن هبم ،أو الاطاول على مقاماهتم.
حصرا يشرتتون مع الرسِ يف حرمة
 -5من الثابت أن أصحاب الشهرة من الصحابة الذين وردٍ أمساؤهم ً
الكذب عليهم ،ومن ُث عدم جواز متثيِ أدوار حياهتم؛ وذلك لوجوب اتباعهم واالقاداء هبم ،وقد ورد
النص يف بعضهم على وجوب االقاداء بسناهم توجوب االقاداء بالكااب والسنة؛ وذلك فيما رو عن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح املشهور ،أنه قال" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء
الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ"  ،ومن ُث تان هلؤالء الصحابة ما للرسِ يف حكم عدم جواز
الكذب عليهم بامثيِ أدوار حياهتم ،حيث ال جيوز متثيِ حياة األنبياء أو الرسِ -بأ وجه -ملا فيه من
ماعمدا
على
ً
الكذب عليهم ،وقد توعد النيب صلى اهلل عليه وسلم من يكذب عليه بقوله" :من تذب َّ
فليابوأ مقعده من النار"  ،ومجيع األنبياء والرسِ يف ذلك سواء ،تما أن لغري اخللفاء الراشدين من العشرة
املبشرين باجلنة حكم اخللفاء الراشدين األربعة ،وآلل بيت النيب وما للعشرة املبشرين باجلنة من املنزلة
واملكانة اليت َرم الكذب عليهم بامثيِ أدوار حياهتم من باب أوىل.
 -6إن جانب املفسدة يف متثيِ أدوار حياة مشاهري الصحابة املقصودين بذلك احلكم راجح على جانب
املصلحة  ،وذلك حال عدم قيام الداعي الرتياد هذا األسلوب من بيان حياهتم وهو ملبد بالك املفاسد،
خريا من وجودها ،وىف غريها -من وسائِ الاعبري عن حياة
اليت تصادر على املطلوب منها وَعِ عدمها ً
أولئك األئمة األخيار -ما يغىن عنها تالكاابة الصحيحة ،واملخاطبة الرصينة ،واحملاورة احلكيمة ،ومن ُث
يكون الامسك بارتياد طريقها مع تلبسها باملفاسد ،وحال عدم وجود الضرورة الداعية الساعماهلا من
اضحا
وسائِ الاعليم اليت هي أتثر منها
صالحا وأمت فائدة ً
نوعا من االعاساف الذ جيعِ عدم اجلواز و ً
ً
فيها.
أما الدتاور يوسف القرضاو رئيس االَاد العاملي لعلماء املسلمني فقد أجاز َسيد أدوار الصحابة
بضوابط شرعية ،مساثنيا األنبياء ،وأمهاٍ املؤمنني ،واخللفاء الراشدين ،وثالثة فقط من العشرة املبشرين باجلنة،
هم :أبو عبيدة عامر بن اجلراح  ،وطلحة بن عبيد اهلل ،والزبري بن العوام ،ملا هلم من منزلة خاصة بني الصحابة
واملسلمني ،وأجاز متثيِ الثالثة املبشرين باجلنة ،وهم :سعيد بن زيد ،وعبدالرمحن بن عوف ،وسعد بن أِب
وقاص -رضوان اهلل عليهم -وباقي الصحابة الكرام ،وعلِ القرضاو فاواه باجلواز بقوله[ )1(:إن ما اساقر عليه
( )1موقع الدتاور يوسف القرضاو على شبكة االنرتنت.
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الفقه املعاصر من مدة طويلة أهنم مل حيرموا متثيِ مجيع الصحابة ،وإمنا حرموا متثيِ اخللفاء الراشدين والعشرة
املبشرين باجلنة وأمهاٍ املؤمنني] ...وقال ضمن برنامج «الشريعة واحلياة» على قناة «اجلزيرة» يف معرض رده
على سؤال من أحد املشاهدين حول جواز َسيد األنبياء والرسِ والصحابة يف إشارة إىل مسلسِ القعقا ٍ
وَسيم شخصية أِب بكر الصديق يف حلقاه الثالثة[ :هذا موضو ٍ فيه تالم تثري ،إمنا َنن يف حلقاٍ
«القعقا ٍ بن عمرو» وأنا قرأٍ املسلسِ وهو مسلسِ رائع وحيكي تاريخ الصحابة ،وما جرى يعاجل قضية
الفنت وهذه األشياء معاجلة طيبة ،فلعِ هذه الصورة أفلات منهم ألنه املفروض يف أِب بكر وعمر ،واخللفاء
الراشدين أن يظهروا هبالة عليهم وال يظهروا بأنفسهم ،ولعِ هذه الصورة أفلات ،ولكنه مسلسِ رائع فعال].
وتذا الدتاور سلمان العودة الذ أجاز الشيخ متثيِ الصحابة بقوله[ :أمر متثيِ الصحابة رضوان اهلل
عليهم دون اخللفاء الراشدين والعشرة املبشرين باجلنة أمر خمالف فيه بني الفقهاء ،حيث هناك عدة آراء حيال
هذا املوضو ٍ ،ولكننا َنن ننظر إىل العمِ ،فإذا مت َسيد الصحاِب بشكِ مقبول وحسن ودون تزوير أو
إساءة له ودون وجود مشاهد فاضحة ،فإنه أمر حسن ،أما إن تان املسلسِ مسيئا للصحاِب املراد متثيله وفيه
تزوير للااريخ فإنه أمر مذموم واألوىل ترته واالباعاد عنه ،وعلى املناجني وأصحاب الفضائياٍ واملمثلني
واملخرجني أن ياقوا اهلل تعاىل ويسعوا ْظهار هؤالء الشخصياٍ تما هي دون زيادة أو نقصان حىت تاحقق
الفائدة املرجوة من العمِ].

()1

***

( )1موقع العربية نت على شبكة االنرتنت.
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المبحث الرابع
الترجيح
اذا نظرنا يف أدله تِ فريق -املانعني واجمليزين واملاوسطني ..لامثيِ دور الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني-
ِجد أن الفريق األول الذين قالوا بالاحرمي مطلقا ،تان مساندهم بأن الامثيِ يغلب عليه املفسدة ،فرعاية
للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على ترامة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ياوجه وياوجب املنع.
وأما الفريق الثاِن الذين أباحوا الامثيِ مطلقا مع احملافظة على الضوابط اليت ذتروها ،فقد نظروا أيضا اىل
املصاحل واملفاسد يف متثيِ الصحابة ،وراوا بعد الاجربة أن املصاحل يف هذا العمِ تغلب املفاسد ،وأن الناائج
اليت حققاها هذه الامثيلياٍ على املساوى الديين تانت جيده ومشجعه ،وأن ما تان ياخوفه الفريق االول مل
يظهر يف هذه الاجارب ،وأن ظهر فريجع هذا اىل سوء طاقم العمِ وليس اىل الفكرة نفسها.
وأما الفريق الثالث فقد نظروا إىل أن الصحابة خمالفون يف املراتب ،وأن حرمه بعضهم قريبه إىل درجه
االنبياء واآل خرون أقِ درجه ،لذا أجازوا متثيِ أغلب الصحابة ،واساثنوا مشاهري الصحابة ،ملا هلم من مكانه
عالية يف الدنيا واألخرة ،هذه تانت أقوال الفقهاء.
وياضح من ذلك تله -واهلل تعاىل أعلم -أننا نرى أنه ال جيوز تشخيص أدوار األنبياء مجلة وتفصيال ،وال
أوالدهم وأزواجهم الصاحلاٍ ،تما يلحق هبم اخللفاء الراشدون ،وتبار الصحابة تما يف الكالم املفصِ الذ
ذتره الدتاور عبد اهلل مربوك النجار  ،أما ما سواهم فيجوز تشخيصهم يف الامثيِ ،ملا يرتتب على ذلك من
مصلحة شرعية ،وألن األصِ يف الوسائِ اْباحة ما مل يثبت ما يفيد الاحرمي ،وألن الدراما أصبحت اليوم من
ٍ
وخباصة يف هذا الزمن
أهم الوسائِ اْعالمية ،واألساليب الاثقيفية لألجيال املعاصرة اليت مل تعد يف غىن عنها،
الذ قلت فيه القرآة وضعف شغف االطال ٍ ،جبانب سيطرة وسائِ االتصال احلديثة الكثربة الكانوعة اليت
صرفت الناس عن الكااب..إخل ،وهلذه االعاباراٍ؛ فنحن نرى جواز الامثيِ ،بِ نراه مساحبا إن روعيت فيه
الضوابط الشرعية يف عملية الامثيِ واليت سنذترها الحقا ،وساعاها سنعاربه من اجلهاد اْعالمي الذ يثاب
فاعله عند اهلل تبارك وتعاىل.
والمحاذير التي أبداها المحرمون ال تقوى أن تكون مانعا ،وذلك على النحو اآلتي:
 -0إن القول بأن متثيِ الصحابة يؤد إىل االساخفاف والاقليِ من شأهنم ،يصح أن يكون ضابطا ،مبعىن
أنه حيرم متثيِ أدوار الصحابة إن تان فيه اساخفاف هبم ،أو تقليِ من شأهنم ،أو الطعن فيهم ،فإذا مت
اتقان األداء الامثيلي حبيث يؤدى املشهد بكِ حرفية ودقة ،ويكون َت إشراف علمي دقيق ،فما
املانع الشرعي من ذلك؟!.
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 -9إن املمثِ الذ يقوم بدور الصح اِب يكون يف الغالب سيء السمعة ،سيء األخالق ،وسوء مسعة
املمثِ تؤد لإلساءة لسمعة الصحاِب ،وهي مفسدة مافهمة ،معقولة املعىن ،ولكن هذه املفسدة
ُّماملة َيكن تالفيها ،بإجياد ممثِ ياسم بالصالح وحسن السمعة.
 -2وتذلك القول بأنه سيكون يف الامثيِ تذب ،فهذا أيضا ال َيكن أن يكون مانعا ،فإن الكذب يف ذاته
ُّمرم ،والكذب والطعن يف الناس حرام ،ولكن ال شك أن الكذب يف حق الصحابة آتد وأشد ،ومن
املعلوم عند الفقهاء أن درجة احلرام ليست واحدة ،فالزىن حرام ،وزىن العامل أشد حرمة ،والزىن باحملارم
أشد وأشد ،بِ إن الطاعاٍ ليست تلها يف درجة واحدة أيضا .وعلى ُت ٍِّ فالكذب يف حق الصحابة
واالفرتاء عليهم يعد من تبائر الذنوب ،ولكن الفعِ يف ذاته ُّمرم من اباداءً ،فال َيكن َتصيصه إال أن
يؤتد عليه لشدته معهم.
هم هلم إالّ الرتبّح والاكسب ،فنقول :إن تان هذا الرتبح والاكسب سيكون
 -5والقول بأن املناجني ال َّ
على حساب األمانة العلمية يف العرض وتشويه الااريخ فهو ُّمرم بال شك ،ولكن ال َيكن احلكم على
أن تِ من يناج عمال دراميا سيكون مثلهم ،فقد دخِ يف هذا امليدان من حيبون اْسالم ويريدون أن
خيدموه ،وعندهم االساعداد يف أن ينفقوا املاليني من أمواهلم خلروج عمِ ُّمرتم خيدم دينهم وسرية

سلفهم الصاحل  ،وإن تان الفقهاء أجازوا الرتبح من تعليم القرآن واْمامة وغريها ،فال بأس من الرتبح
من األعمال الفنية ،بِ إن الاكسب والرتبح قد يساعد على اسامرار املسرية الفنية الصادقة ،بشرط أن
َافظ على القيم العليا واملثِ اليت جيب االماثال هبا يف العمِ الذ يقومون به.
 -6وتذلك القول بأن املنع قائم على دليِ سد الذرائع ،والاخوف من اْساءة لشخوص الصحابة ،بسبب
ضعف السيناريو ،وعدم دقة الامثيِ ،أو اللغط يف سريهم ،أو سوء أخالق من َيثلهم ،وهذا تله مما
حيذر منه املؤيدون للامثيِ أيضاً ،ولكنهم أجازوا الامثيِ بشرط مراعاة ذلك تله.
وبعد؛ فإننا نخلص إلى األمور اآلتية:
 -0ال جيوز متثيِ اخللفاء األربعة  ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعِ حياة اخللفاء الراشدين رضي اهلل
عنهم جزءا من سناه ،وأحلق أفعاهلم بسناه ،جاء ذلك يف حديث العرباض بن سارية الذ رواه أبو
اخللَ َف ِاء الْمه ِديِّني َّ ِ ِ
ِ
ضوا
ين ،متََ َّس ُكوا ِهبَا َو َع ح
داود والرتمذ وغريمها ،وفيه" :فَ َعلَْي ُك ْم بِ ُسن َِّيت َو ُسنَّة ُْ
َْ َ
الراشد َ
()1

علَي ها بِالنَّو ِاج ِذ ،وإِيَّا ُتم وُُّْم َدثَ ِ
اٍ ْاأل ُُموِر،"...
َ ْ َ
َ َْ َ
وسلم ،فإنه يلحق به اخللفاء الراشدون جلعِ النيب صلى اهلل عليه وسلم هديهم من هديه ،وألن األمة
أمجعت على مكانة هؤالء األربعة بال خالف بينها ،وجعلاهم مامايزين عن غريهم ،ويف إمجا ٍ األمة
فإذا تان حيرم ظهور شخص النيب صلى اهلل عليه

( )1رواه أبو داود ( ،)5516والرتمذ ( ،)9565وأمحد يف املسند .256/91
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على مكاناهم ما يسهم يف تدعيم القول حبرمة متثيِ أدوارهم ،وقد زتاهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم
مبا مل يزتي غريهم.
 -9عدم جواز متثيِ زوجاٍ النيب صلى اهلل عليه وسلم وبناته مطلقا ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد خص
ِ
َح ٍد ِم َن
َّيب لَ ْس ُ َّ
زوجاٍ النيب صلى اهلل عليه وسلم بأمور تثريه ،وقال تعاىل{ :يَا ن َساءَ النِ ِّ
نت َتأ َ
ِّسا ِء}[سورة األحزاب .]29 :وأن اهلل حرم الزواج من زوجاٍ النيب عليه الصالة والسالم من بعده
الن َ
ِ
لقوله{ :وما َتا َن لَ ُكم أَ ْن تُ ْؤذُوا رس َ ِ
اجهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه أَبَ ًدا إِ َّن َذلِ ُك ْم َتا َن ِعْن َد اللَّ ِه
ول اللَّه َوَال أَ ْن تَْنك ُحوا أ َْزَو َ
ََ
َُ
ْ
ِ
يما} [االحزاب ]62:وعلِ اهلل تعاىل ذلك بأن هذا يؤذ النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فما بال لو
َعظ ً
ظهرٍ امراه متثِ زوجة النيب عليه الصالة والسالم وقد تكشف وجهها ،واألمه اتفقت على أن زوجاٍ
النيب صلى اهلل عليه وسلم ال جيوز هلن تشف وجوههن ،فهذا قطعا يؤذ رسول اهلل عليه الصالة
والسالم.
 -2ويُلحق باخللفاء الراشدين بقية العشرة وتبار الصحابة ،ومن اخالف يف الصحابة أهو من املشهورين أم
ليس تذلك ،فيمكن حِ هذه املشكلة بعدم ظهورهم ،وُّماتاة أصواهتم ،واالباعاد عن متثيِ ذواهتم
ووجوههم.
اعى الضوابط الشرعية ،اليت اساند إليها القائلون بالاحرمي يف دليِ سد الذرائع.
 -5جيب أن تَُر َ
اعى في التمثيل:
وفيما يلي الضوابط التي يجب أن تُ َر َ

أ) إدراك ما للصحابة من فضِ جيب أن يظهر يف عرض أعماهلم.
ب) أن يكون هناك صدق تارخيي فيما يكاب.
ج) أن تكون هناك هيئة اساشارية من علماء احلديث والااريخ واملخاصني ،العاماد الرواياٍ وتدقيقها
غري
وترجيحها على رواياٍ أخرى ،فمن املعلوم أن الااريخ اْسالمي شابه بعض الدخن الذ َّ
بعض حقائقه ،فالرجو ٍ إىل أهِ الذتر مهم جدا ،وأهِ الذتر هنا هم علماء املعنيني باحلديث
الس َِري والااريخ ،تما جيب أن يسامر عمِ هذه اهليئة العلمية يف عملها إىل هناية عمِ األدوار
و ِّ
د)

الامثيلية ،وأن تقوم مبراجعاه قبِ عرضه على اجلمهور.
أن يراعى بأن تكون احلبكة الفنية ال تطغى على حقيقة الواقع ،مع اعاماد الاقنياٍ الفنية ،وأن
خيرج عمِ فين ُّمرتم مبراعاة األدواٍ الفنية ،فيظهر فيه االحرتاف مع الاصوير الصادق.

ه) جيب أن تراعى يف املمثِ حسن سرية واساقامة القائم بالاشخيص ،وَيكن عمِ تغيري ما يف
وجهه ،ويف نربة صوته ،وإدخال بعض املؤثراٍ الصوتية ،والغرض من ذلك أال ترتبط الصورة
الذهنية بني املمثِ والصحاِب الذ تقوم مادة الدراما عليه ،لألثر السليب لسرية بعض املمثلني من
غري ذو االساقامة.
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و)

جيب عدم ظهور النساء حاسراٍ عن شعورهن وبعض أجسادهن ،وغري ذلك من الضوابط
الشرعية اليت ذترٍ يف أدلة تِ فريق.
هذه هي أهم الشروط لضبط الامثيِ املقبول من غريه ،واخلروج على أ واحد منها جيعله ممنوعاً بقدر

ما يكون عليه اخلروج من حرمة أو تراهة.
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الخاتمة
ويف خامتة هذا البحث أسجِ أهم الناائج اليت توصلت إليها وفيها بعض الاوصياٍ ،وذلك من خالل
النق اط الاالي ة:
 -0ال جي وز تش خيص أدوار األنبي اء علي ه الس الم ب أ ح ال م ن األح وال ،وال خ الف يف ذل ك ب ني مجي ع
علماء العصر املعاربين.
 -9يلح ق هب م اخللف اء الراش دون ،وتب ار الص حابة واملش هورون م نهم ،وزوج اٍ الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم
وبناته مطلقا.
 -2م ن اخال ف يف الص حابة أه و م ن املش هورين أم ل يس ت ذلك ،ف يمكن ح ِ ه ذه املش كلة بع دم ظه ورهم،
وُّماتاة أصواهتم ،واالباعاد عن متثيِ ذواهتم ووجوههم.
 -5أما من سوى من تقدم فإنه جيوز متثيلهم وتشخيص هم ،ب ِ ن راه مس احبا إن روعي ت في ه الض وابط الش رعية
يف عملية الامثيِ ،وذلك ملا يرتتب عليه من مصلحة شرعية ،وألن الدراما أص بحت الي وم م ن أه م الوس ائِ
اْعالمية ،واألساليب الاثقيفية لألجيال املعاصرة اليت مل تعد يف غىن عنها.
 -6جي ب أن تراع ى الض وابط الش رعية ،ال يت اس اند إليه ا الق ائلون ب الاحرمي يف دلي ِ س د ال ذرائع ،وعل ى رأس ها
اعاماد الرواياٍ الصحيحة واملقبولة اليت اعامدها العلماء الثقاٍ واملخاص ون ،ومراع اة حس ن س رية املمث ِ،
وَيك ن عم ِ تغي ري م ا يف وجه ه ،ويف ن ربة ص وته ،وإدخ ال بع ض امل ؤثراٍ الص وتية ،والغ رض م ن ذل ك أال
ت رتبط الص ورة الذهني ة ب ني املمث ِ والص حاِب ال ذ تق وم م ادة ال دراما علي ه ،لألث ر الس ليب لس رية بع ض
املمثل ني م ن غ ري ذو االس اقامة ،تم ا ينبغ ي أيض ا ع دم ظه ور النس اء حاس راٍ ع ن ش عورهن وبع ض
أجسادهن.
 -5جي ب أن تك ون هن اك هيئ ة اساش ارية م ن علم اء احل ديث والا اريخ ،العام اد الرواي اٍ وترجيحه ا عل ى
رواياٍ أخرى ،وجيب أيضا أن يسامر عم ِ ه ذه اهليئ ة العلمي ة يف عمله ا إىل هناي ة عم ِ األدوار الامثيلي ة،
وأن تقوم مبراجعاه قبِ عرضه على اجلمهور.
هذه هي أهم الناائج والاوصياٍ ال يت توص لت هل ا م ن خ الل ه ذا البح ث وه ذا املوض و ٍ امله م وأس أل اهلل
تبارك وتعاىل أن يُوفّق اجلمي ع مل ا في ه خدم ة دين ه الق ومي ،وأن ينف ع هب ذا البح ث ،وأن يغف ر ِل م ا في ه م ن خل ِ
أو تقصري ..إنه حسيب ونعم الوتيِ ،وصلى اهلل وسلّم على نبينا ُّممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
اناهى البحث وهلل تبارك وتعاىل احلمد واملنة
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