أوًل :مقدمة:
ا
مما ال شك فيه أن أي أمة تسعى إىل فرض قيمها وتسويق قيادهتا ونشر ثقافتها يف كل
أرض وحتت كل مساء ،وأن حالة النمو احلقيقية لألمة واالزدهار هي تلك احلالة اليت تعم فيها
قيمها أغلب سكان العامل إن مل تعمهم مجيعا ،وهذه الرغبة اجلاحمة يف فرض القيم وتسويقها
وحماولة أن يتبناها أكثر أهل املعمورة حتتاج جهدا بقدر أهل األرض وعقوهلم واهتماماهتم
واحتياجاهتم ،وحماولة التواجد يف كل ميدان من ميادين احلياة ،وفرض الفكرة من خالله.
بسبب ذلك كله توسع بعض الناس يف اّتاذ الوسائل لنشر القيم حىت خرج ابلوسائل عن
املبادئ ،واختلطت عليه الوسيلة ابملقصد ،وطفق يضرب يف كل ميدان بسهم ،وهذا احلماس
يف تبن األفكار وحماولة استغالل الوسائل لذلك أدى إىل عجلة يف الدراسة الشرعية هلا،
فالنظرة الشرعية اجمليزة واملانعة كلتامها يف بعض جوانبها تعاين من قصور:
فاألوىل :قصورها جاء من جهة االعتقاد قبل االستدالل ،واحلماس للفكرة ،فكانت
األدلة مقتضبة ،وجانب النظر ضعيفا ،واالستشراف واإلدراك أضعف.
والثانية :أتيت من جهة أهنا ردة فعل وهبة من غفلة حتاول محاية الدين ،لكنها ال تدرك
حقيقة ما عند املخالفني ،وال طبيعة التفصيل الذي عندهم.
وكان حظ األمة من هذا كله هو االصطفاف الفكري بني الفريقني ،وألغراض خمتلفة ،يف
حني إن احلق قد يكون يف كال الرأيني بدرجة ما ،لكنه حيتاج روية وتؤدة وبعد نظر وعدم
عجلة يف تبن األفكار ورفضها.
ومن بني القضااي اليت شغلت الرأي العام اإلسالمي قضية متثيل أئمة اهلدى من صحابة
وغريهم ،فانقسم الناس فيها بني جميز ،ومانع هلا مطلقا ،وبني مفصل ،وبطبيعة احلال فإن
املساحة الكبرية من البحث أخذها احلديث عن حكم متثيل أئمة اهلدى ،مع بعض من الغفلة
عن متثيل أئمة الضالل الذي يصاحب متثيل أئمة اهلدى ،وقد ينفرد عنه ،فكان ال يذكر إال
جانبيا ،وهو أيضا حيتاج حكما خاصا وتنظريا أعمق يف تبيني حكم ممثله أصال ،وتبيني حكم
متثيله كذلك .كما غفل كثري من أهل الفضل من حيث ال يشعرون -حني أجازوا متثيل أئمة
اهلدى -عن الرتكيز الذي هتتم به السينما؛ نظرا لعناصر تتعلق مببادئها كالتشويق وغريه؛ مما

جيعل متثيل الشخصية منتقى جدا؛ لكي خيضع لطلب املشاهد ،ويتم استبعاد أحداث مهمة
يف حياة اإلمام؛ ألهنا ال ّتدم السياق العاملي ،أو ألن شركة اإلنتاج واجلهة املنفذة ال ترغبان
يف الرتكيز على هذه األحداث.
وسوف نبحث يف هذه الورقة العلمية حكم متثيل كل من أئمة اهلدى والضالل؛
مستندين لألدلة الشرعية والقواعد املرعية ،ولكالم أهل العلم والفقه.
وقبل ذكر اخلالف يف هذه القضية نذكر تعريف التمثيل وحندد مفهومه يف املبحث اآليت.
اثنياا :تعريف التمثيل:
التمثيل يف اللغة :املثل والشبيه كالمها مبعىن واحد ،قال ابن فارس" :املثْل :النظري.
واملثل :السائر من أمثال العرب .ومثل ابلقتيل :جدعه ،وهي املثالت .ومثل الرجل قائما:
انتصب .ومثل ميثل :زال عن موضعه .واملثال :مثال الشيء ،واجلمع أمثل .واملثال :الفراش،
ومجعه مثل .وفالن أمثل بن فالن ،أي :أدانهم للخري .وأماثل القوم :خيارهم"(.)1
وقال أيضا" :امليم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء .وهذا مثل
هذا ،أي :نظريه ،واملثل واملثال يف معىن واحد .ورمبا قالوا :مثيل كشبيه .تقول العرب :أمثل
السلطان فالان :قتله ق ودا ،واملعىن :أنه فعل به مثل ما كان فعله"(.)2
فمادة الكلمة األصلية تدل على التشبيه واحملاكاة(.)3
التمثيل يف اًلصطالح :يعرفونه أبنه" :عرض حي لقصة وأصحاهبا واقعة أو متخيلة"(.)4
والتمثيل يف الواقع أسلوب تثقيفي ترفيهي ،يقوم على تقليد الشخصيات وحماكاهتا
وإعادة األحداث اليت وقعت يف املاضي ،أو يتخيل وقوعها يف املاضي أو املستقبل ،فهو
يسعى إىل جتسيد صورة ذهنية للقصص التارخيية أو املتخي لة وجعلها واقعية؛ ليعيشها اجلمهور
من جديد.
( )1جممل اللغة (ص.)823 :
( )2مقاييس اللغة (.)297 /5
( )3ينظر :الفائق (.)345 /3
( )4ينظر :التمثيل ،لبكر أبو زيد (ص.)15 :

وال خيفى على القارئ الكرمي أن التمثيل كفن سينمائي ذي طابع إعالمي ال هتتم
تعريفاته ابحلدود اجلامعة املانعة كما هو الشأن يف بعض احلقول املعرفية الشرعية ،وإمنا هتتم
هذه التعريفات مبحاولة تصوير اجلانب اإلجرائي العملي يف املصطلح ،ومن مث فإن العبارات
وإن تعددت -سواء من أهل االختصاص وغريهم -فإمنا حتاول أن تكون منطبقة على
اجلانب اإلجرائي للتمثيل فقط.
وبعد أن عرفنا معىن التمثيل ننتقل إىل احلديث عن قضية البحث ،وهي حكم متثيل أئمة
اهلدى من الصحابة وغريهم ،وكذلك متثيل أهل الضالل ،وذلك يف املبحث اآليت:
اثلثاا :حكم التمثيل:
من املعلوم أن هذه القضية انزلة من النوازل اليت حبثها املعاصرون ،لكن ال أحد يدعي أن
األدلة فيها استوفاها أحد الطرفني ،سواء حبثها يف حبث خاص هبا أو حبثها ضمن مجلة من
القضااي؛ ولذا فإننا حني عرض األدلة يف هذه املسألة فقد نزيد على أدلة كل قول ما نراه
يشهد له من األدلة ،ولو مل ينص عليه القائلون به ،وكذا نفعل يف نقض األدلة واجلواب عنها؛
ألن القضية حمل الدراسة مل يستقر البحث فيها على قول يعد مستوفيا وجامعا لكل ما فيها.
حترير حمل النزاع:
قبل الكالم عن املسألة وأدلتها مثة نقطة متفق عليها ينبغي التنبيه إليها ،وهي خصوصية
األنبياء ابلقدسية ،وخطر حماكاهتم ال على سبيل االتباع بل جملرد التمثيل ،فقد أمجع من يعتد
به يف العلم على حرمة متثيلهم( ،)1ومن أجازه مل خيرج عن كونه جعل من نفسه أضحوكة
علمية ألهل الشرع( ،)2وبقي الكالم يف غريهم من أئمة اهلدى كالصحابة ومن سار على
هنجهم ،وذلك ما سيتم بسط الكالم فيه ،فنقول:
( )1ينظر :حبث متثيل الصحابة ،فقد وثق فيه أقوال أهل العلم واهليئات الشرعية واجملامع الفقهية يف
حرمة متثيل األنبياء (ص )9 :وما بعدها.
( )2كما يف مقال" :سبعة أدلة من القرآن والسنة على جواز جتسيد الرسول يف األفالم" ،فهو منوذج
جمليزي متثيل األنبياء ،كما أنه منوذج صارخ ملضحكات االستدالل:

https://elaph.com/Web/Culture/2011/10/689963.html

اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :أنه جيوز متثيل الصحابة وغريهم من أئمة اهلدى.
أدلة هذا القول(:)1
كثري من أدلة اجمليزين ترجع إىل النظر املصلحي ،والتمسك ابألصل -على حد قوهلم-
وهو اجلواز ،ابإلضافة إىل بعض األدلة الشرعية اليت يروهنا تشهد ملا يذهبون إليه.
ومبا أن األدلة مشرتكة بني اجمليزين مع اختالف مدارسهم؛ فإننا سنقتصر على األدلة
املكتوبة دون الرجوع إىل ما قيل وطرح يف الربامج واحلوارات التلفزيونية ،حماولني استيعاب هذه
األدلة ،ابدئني ابألدلة الشرعية من الكتاب والسنة ،مث ابألصول والقواعد:
أوًل :ما ورد من أدلة الشرع مما يشهد جلواز التمثيل:
وهو قسمان :كتاب وسنة:
صم إ ْذ تسوروا الْم ْحراب ( )21إ ْذ
فمن أدلة الكتاب :قوله سبحانه{ :وه ْل أاتك ن بأ ْ
اخل ْ
احك ْم ب ْي ننا
دخلوا على داود ف فزع مْن ه ْم قالوا ال ّت ْ
فخْ
صمان بغى ب ْعضنا على ب ْعض ف ْ
اب ْحلق وال ت ْشط ْط و ْاهدان إىل سواء الصراط ( )22إن هذا أخي له ت ْس ٌع وت ْسعون ن ْعجة وِل
اخلطاب ( )23قال لق ْد ظلمك بسؤال ن ْعجتك إىل
ن ْعجةٌ واحدةٌ فقال أ ْكف ْلنيها وعزين يف ْ
اخللطاء لي ْبغي ب ْعضه ْم على ب ْعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
نعاجه وإن كثريا من ْ
است ْغفر ربه وخر راكعا وأانب ( )24ف غف ْران له ذلك وإن
يل ما ه ْم وظن داود أمنا ف ت ناه ف ْ
وقل ٌ
له عندان لزلْفى وح ْسن مآب} [ص.]25-21 :

ووجه االستدالل :أن امللكني مثال دور اخلصمني أمام داود عليه الصالة والسالم؛ ليبينا
له احلق.
ومن السنة :ما جاء يف قصة النفر الثالثة من بن إسرائيل :األبرص واألقرع واألعمى،

وجميء امللك إليهم يف صورة إنسان ابتالء من هللا هلم واختبارا ،فقد روى البخاري ومسلم عن
( )1يف هذا الرابط جتد مجلة من أدلتهم:

http://ahkam667.blogspot.com/2014/04/blog-post.html

أيب هريرة رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :إِ َّن ثَالثَةا ِيف بَِِن
ِ ِ
ث إِلَْي ِه ْم َملَ اكا ،فَأَتَى
ع َوأَ ْع َمى ،بَ َدا ََّّلل َع َّز َو َج َّل أَ ْن يَ ْب تَلِيَ ُه ْم ،فَ بَ َع َ
ص َوأَق َْر َ
يل :أَبْ َر َ
إ ْس َرائ َ
ال :أ ُّ ٍ
ِ
س ٌن ،قَ ْد قَ ِذ َرِِن
ك؟ قَ َ
ص ،فَ َق َ
َح ُّ
ب إِلَْي َ
َي َش ْيء أ َ
األَبْ َر َ
س ٌنَ ،وج ْل ٌد َح َ
ال :لَ ْو ٌن َح َ
ِ
ِ
َي املَ ِ
ال
سناا ،فَ َق َ
َّاس ،قَ َ
ال :أ ُّ
س َحهُ فَ َذ َه َ
الن ُ
سناا َوج ْل ادا َح َ
ب َع ْنهُ ،فَأُ ْعط َي لَ ْواًن َح َ
ال :فَ َم َ
ع
ش َراءَ ،فَ َق َ
ك؟ قَ َ
َح ُّ
ال :ا ِإلبِ ُل ،فَأُ ْع ِط َي ًَنقَةا عُ َ
ال :يُبَ َار ُك لَ َ
ب إِلَْي َ
ك فِ َيهاَ .وأَتَى األَق َْر َ
أَ
ال :أ ُّ ٍ
ِ
َّاس،
ك؟ قَ َ
فَ َق َ
َح ُّ
ب إِلَْي َ
َي َش ْيء أ َ
س ٌنَ ،ويَ ْذ َه ُ
ب َع ِِِن َه َذا ،قَ ْد قَذ َرِِن الن ُ
ال َش َع ٌر َح َ
ِ
َي املَ ِ
ال :البَ َق ُر،
ك؟ قَ َ
سناا ،قَ َ
قَ َ
َح ُّ
ال :فَأ ُّ
ب إِلَْي َ
ال أ َ
س َحهُ فَ َذ َه َ
ب َوأُ ْعط َي َش َع ارا َح َ
ال :فَ َم َ
ال :أ ُّ ٍ
ب
ك فِ َيهاَ .وأَتَى األَ ْع َمى فَ َق َ
ال :فَأَ ْعطَاهُ بَ َق َراة َح ِام االَ ،وقَ َ
قَ َ
َح ُّ
ال :يُبَ َار ُك لَ َ
َي َش ْيء أ َ
ال :فَمسحهُ فَ ر َّد َّ ِ
ِ ِِ
ال :يَ ُر ُّد َّ
ص َرهُ،
ك؟ قَ َ
اَّلل إِ ََّ
إِلَْي َ
اَّلل إِلَْيه بَ َ
َل بَ َ
ص ِري ،فَأُبْص ُر به الن َ
َّاس ،قَ َ َ َ َ َ
ال الغَنَم :فَأَ ْعطَاهُ َشا اة والِ ادا ،فَأُنْتِج َه َذ ِ
َي املَ ِ
ان َوَولَّ َد َه َذا،
ك؟ قَ َ
قَ َ
َح ُّ
ال :فَأ ُّ
ب إِلَْي َ
ال أ َ
َ
َ
ُ
ٍ ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِيف
فَ َكا َن ِلَ َذا َواد م ْن إِبِ ٍلَ ،وِلَ َذا َواد م ْن بَ َق ٍرَ ،وِلَ َذا َواد م ْن غَنَ ٍمُُ ،ثَّ إِنَّهُ أَتَى األَبْ َر َ
ِ
غ اليَ ْوَم إًَِّل
ت ِ َِب احلِبَ ُ
ورتِِه َو َه ْي ئَتِ ِه ،فَ َق َ
ال ِيف َس َف ِري ،فَالَ بَالَ َ
ني ،تَ َقطَّ َع ْ
الَ :ر ُج ٌل م ْس ِك ٌ
ُ
صَ
ك ،أَسأَلُ َ َّ ِ
اك اللَّو َن احلسن واجلِ ْل َد احلسن واملَ َ ِ
َّ
ريا أَتَ بَ لَّ ُغ َعلَْي ِه ِيف
ابَّلل ُُثَّ بِ َ ْ
َََ َ
ك ِابلذي أَ ْعطَ َ ْ َ َ َ َ
ال بَع ا
ِ
ِ
ص يَ ْق َذ ُر َك
ريةٌ ،فَ َق َ
َس َف ِري ،فَ َق َ
َِن أَ ْع ِرفُ َ
ال لَهَُ :كأِِ
ك ،أَََلْ تَ ُك ْن أَبْ َر َ
ال لَهُ :إ َّن احلُُقو َق َكث َ
ِ
ت َك ِ
اك َّ
اذ ااب
ت لِ َكابِ ٍر َع ْن َكابِ ٍر ،فَ َق َ
اَّلل؟! فَ َق َ
ريا فَأَ ْعطَ َ
ال :إِ ْن ُك ْن َ
ال :لََق ْد َوِرثْ ُ
َّاس ،فَق ا
الن ُ
ري َك َّ
ال ِِلَ َذا ،فَ َر َّد
ال لَهُِ :مثْ َل َما قَ َ
ورتِِه َو َه ْي ئَتِ ِه ،فَ َق َ
اَّلل إِ ََل َما ُك ْن َ
تَ ،وأَتَى األَق َْر َ
فَ َ
ع ِيف ُ
صَ
ص ََّ
ال :إِ ْن ُك ْن َ ِ
ري َك َّ
تَ ،وأَتَى األَ ْع َمى
َعلَْي ِه ِمثْ َل َما َر َّد َعلَْي ِه َه َذا ،فَ َق َ
اَّلل إِ ََل َما ُك ْن َ
ت َكاذ ااب فَ َ
ص ََّ
ِ
ني َوابْ ُن َسبِ ٍ
غ
ت ِ َِب احلِبَ ُ
ورتِِه ،فَ َق َ
ال ِيف َس َف ِري ،فَالَ بَالَ َ
يلَ ،وتَ َقطَّ َع ْ
الَ :ر ُج ٌل م ْس ِك ٌ
ِيف ُ
صَ
اليَ ْوَم إًَِّل َّ
ال:
ص َر َك َشا اة أَتَ بَ لَّ ُغ ِِبَا ِيف َس َف ِري ،فَ َق َ
ك ِابلَّ ِذي َر َّد َعلَْي َ
َسأَلُ َ
ابَّلل ُُثَّ بِ َ
ك ،أ ْ
ك بَ َ
ِ
ت ،فَ َو َّ
ت أَ ْع َمى فَ َر َّد َّ
َج َه ُد َك
ريا فَ َق ْد أَ ْغنَ ِاِن ،فَ ُخ ْذ َما ِش ْئ َ
قَ ْد ُك ْن ُ
اَّلل ًلَ أ ْ
اَّلل بَ َ
ص ِريَ ،وفَق ا
ك ،فَِإ ََّّنَا ابْ تُلِيتُم ،فَ َق ْد ر ِ
ض َي َّ
ط
ش ْي ٍء أَ َخ ْذتَهُ ََّّلل ،فَ َق َ
كَ ،و َس ِخ َ
ال :أ َْم ِس ْ
اليَ ْوَم بِ َ
اَّلل َع ْن َ
ك َمالَ َ
ْ
َ
علَى ص ِ
احبَ ْييك»(.)1
َ َ
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ووجه االستدالل من احلديث :أن امللك مثل أدوارا متعددة ،ويف أحوال متعددة ،أراد من
خالهلا تبيني حال هؤالء األقوام ،فحكاية األحوال وحماكاهتا أمر قدمي معروف عند السلف
وقبلهم.
اثنياا :األدلة من األصول والقواعد:
ومنها :التمسك ابألصل وهو اإلابحة ،وانتفاء الدليل الناقل.
ومنها :أن الوسائل هلا أحكام املقاصد؛ فإذا كان التمثيل وسيلة توضيحية جمدية وفعالة
لنشر القيم األخالقية والرتبوية وبناء العقليات املستقيمة كان مشروعا ومستحسنا ،وينبل
مبقدار نبل غايته؛ بشرط انضباطه ابلضوابط والقيود الشرعية ،وخلوه من املخالفات
واحملظورات الشرعية؛ كاإلاثرة والنظر واللمس واأللفاظ احملرمة.
كما أضافوا ضوابط لتجويز التمثيل ،منها :مراعاة الدقة يف األحداث التارخيية ،واالعتماد
على املراجع املوثوقة ،وجتنب إاثرة الفتنة والفرقة بني األمة اإلسالمية(.)1
هذه هي أهم أدلة اجمليزين بعد حذف املتوارد منها واملكرر ،وال ّتلو هذه األدلة من إيراد
يرد عليها ،ال يفهم من طرحهم االنتباه جلوابه ،وذلك ما سيتم بيانه.
اجلواب على أدلة اجمليزين:
أجاب املانعون من التمثيل على أدلة اجمليزين بعدة أجوبة ،نذكر منها:
 .1أن الكالم عن متثيل املفضول للفاضل وليس العكس ،مبعىن :هل من اجلائز أن يقوم
شخص معروف ابلفسق وممتهن له بتمثيل شخصية كبرية حبجم أيب بكر وعمر؟ أما
ما استدلوا هم به فهو متثيل الفاضل للمفضول؛ فاملالئكة مثلوا أدوارا بشرية ،وجاؤوا
( )1ذكر د .علي مجعة بعض الضوابط الشرعية للتمثيل -وهو ممن يرى جواز متثيل الصحابة رضي هللا
عنهم ابستثناء :العشرة املبشرين ابجلنة ،وأمهات املؤمنني ،وبنات املصطفى صلى هللا عليه وسلم،
وآل البيت الكرام؛ فال جيوز متثيلهم؛ لما هلم من مكانة عظيمة وسابقة يف اإلسالم -وذلك يف هذا
الرابط:
http://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11459&LangID=1&MuftiType=0

يف هيئاهتم ،فهذا ال ينقص من املالئكة ،لكن هل جيوز أن يقوم بشر ابلعكس فيمثل
دور جربيل؟ ومن املعلوم أن عدم دخول الدليل يف املثال مسقط له.
 .2ونفس الشيء يف حال الصحابة ،فهم أفاضل كرماء على هللا ،أجالء عند األمة ،فهل
جيوز حماكاة الفسقة هلم أمام الناس؟! وما العمل مع حديث النيب صلى هللا عليه
وسلم الذي يقول فيه« :فإن الشيطان ًل يتمثل ِب»()1؟! فهو دليل على أن

الفاضل منقصة يف حقه أن يتمثل به الناقص.
 .3ومن انحية أخرى يوجد فرق كبري بني حكاية احلال وبني حماكاته ،فاألوىل ال أبس
هبا :أن حتكي أن فالان تزوج وخرج ودخل وقتل ،وبني أن حتاكي هيئته مما يعد إزراء
به وتدخال يف خصوصياته ،وأحياان يكون أقرب للغيبة والسخرية منه إىل التعظيم.
 .4كما أن ما استدلوا به من متثيل املالئكة ميكن اجلواب عنه من وجهني:
الوجه األول :أنه احتجاج ابلقدر الكوين على الشرعي ،فمعلوم أن تكليف املالئكة
كان أبمر خاص ،وهو خمتلف عن تكليف البشر ،وليسوا قدوة هلم ،فاخلصوصية اثبتة
يف حقهم ،فاهلل أمرهم بتمثيل هذه األدوار أمرا خاصا ،وحلكمة هي االبتالء
واالختبار ،وأعاهنم على ذلك ابلقدرة على التشكل ،فمن أين لنا ذلك؟!
الوجه الثاين :أن املالئكة من عامل الغيب ،وليسوا من عامل الشهادة ،فال وجه للقياس
على أحواهلم ،فقد متثل جربيل ملرمي بشرا سواي كما أخرب هللا ،وجاء جربيل إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم يف صورة دحية الكليب ،وهذه القدرة أعطاها هللا هلم ،وأعطاها
للشياطني ،فقد جاء الشيطان يوم بدر يف صورة سراقة بن مالك ،فهل هذا دليل
على اجلواز أو املنع؟!
فال وجه لقياس عامل الغيب على عامل الشهادة ،فهو قياس مع الفوارق.
 .5أما استدالهلم ابلقواعد األصولية فإن التمسك ابألصل وعدم وجود الدليل الناقل إن
قصد به الدليل اخلاص الظاهر فهذا ال متمسك به ،فأغلب احلوادث أدلتها مستنبطة
وليست منصوصة ،ورمي األدلة املستنبطة عرض احلائط ليس أسلواب علميا ،فالشرع

( )1أخرجه مسلم (.)2266

يعترب األدلة كما يعترب الظنون والقواعد وسد الذرائع إىل احملرمات واالبتعاد عن
املتشاهبات والتمسك ابحملكمات والنظر يف املآالت.
 .6أما ما ذكروه من املقاصد احلسنة فقصاراه أن يقلل من الشرور ،ال أن يقضي عليها
أو يغري الواقع ،فلن يلتزم هبذه الضوابط اليت ذكروا؛ ألن التمثيل يقتضي اإلتيان
ابلصورة من مجيع وجوهها ،وهذا يعن بطبيعة احلال متثيل أهل الضالل كما هم،
وحماكاهتم يف أقواهلم وافعاهلم ،وهذا كله يوقع يف حماذير شرعية ،وحىت حماكاة أئمة
اهلدى توقع يف حماذير من حنو اجللوس مع الزوجة االفرتاضية ،والكالم معها كالم
الزوجة ،وغري ذلك من املخالفات اليت ال ميكن اعتبار التمثيل حاجة مربرة شرعا
لفعلها أو االقرتاب منها ،مع ما فيها من إيصال صورة غري مرضية شرعا عن
القدوات والفضالء .وسوف أييت لذلك مزيد بيان.
فهذه بعض القوادح يف أدلة القائلني ابجلواز ،ونشرع اآلن يف بيان القول الثاين وأدلته.
القول الثاِن :عدم جواز متثيل أئمة اهلدى من الصحابة الكرام واألئمة األعالم ،وعليه

أغلب اجملامع الفقهية والروابط العلمية( ،)1وجلهم أصدر يف ذلك بياان يبني حرمته ،كما
صدرت عدة حبوث يف نفس املوضوع(.)2
أدلَّة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول أبوجه ،منها:
الوجه األول :أن قواعد الشرع وأصوله الكلية تدل على أن التمثيل من قبيل احملرم لذاته،

وبيان ذلك كالتاِل:

أوًل :من املعلوم أن األعمال إما عبادات أو عادات ،فالعبادات ال يشرع منها إال ما

شرعه هللا ،واألصل يف العادات أن ال حيظر منها إال ما حظره هللا( .)1فالتمثيل الدين إما أن
( )1ينظر :التمثيل لبكر أبو زيد (ص 40 :وما بعدها) ،متثيل الصحابة لعبد الرمحن بن سعد الشثري
(ص 9 :وما بعدها).
( )2من أمجعها حبث العالمة بكر أبوزيد -رمحه هللا -بعنوان :التمثيل .وقد خلص فيه إىل حترمي التمثيل
الدين من عدة وجوه.

يكون على سبيل التعبد أو التعود ،فإن كان على سبيل التعبد فهو بدعة؛ ألن العبادة موقوفة
على النص ،وهو مل يرد فيه ،وهو من خصائص ملل الكفر كالنصرانية ،والناس إمنا عدلوا إليه
على فرتة من انقطاع العلم وضعف املسلمني(.)2
وإذا كان التمثيل على سبيل العادات ،وقد ثبت أن التمثيل الدين من خصائص
الكافرين ،فقد حرمت الشريعة التشبه هبم واخلوض فيما كانوا خيوضون فيه ،فقال سبحانه:
است ْمت ْعتم
است ْمت عواْ ِبالقه ْم ف ْ
{كالذين من ق ْبلك ْم كانواْ أشد منك ْم ق وة وأ ْكث ر أ ْمواال وأ ْوالدا ف ْ
ت
است ْمتع الذين من ق ْبلك ْم ِبالقه ْم وخ ْ
ضت ْم كالذي خاضواْ أ ْول ئك حبط ْ
ِبالقك ْم كما ْ
اخلاسرون} [التوبة ،]69 :وقال سبحانه{ :إن الذين
أ ْعماهل ْم يف الدنْيا واآلخرة وأ ْولئك هم ْ
ف رقواْ دين ه ْم وكانواْ شي عا ل ْست مْن ه ْم يف ش ْيء إمنا أ ْمره ْم إىل اّلل مث ي ن بئ هم مبا كانواْ ي ْفعلون}
[األنعام .]159 :وهذا النهي يشمل كل اتباع هلم يف شيء خيصهم من هلوهم أو من دينهم كما
نص على ذلك العلماء(.)3
اثنيا :التمثيل الذي مبعىن احملاكاة منهي عنه ،ففي احلديث عن عائشة قالت :قلت للنيب
صلى هللا عليه وسلم :حسبك من صفية كذا وكذا -تعن قصرية ،-فقال« :لقد قلت كلمة
لو مزجت مباء البحر ملزجته» ،قالت :وحكيت له إنساان ،فقال« :ما أحب أِن حكيت
إنساًن وأن َل كذا وكذا»( .)4قال النووي" :ومن الغيبة احملاكاة أبن ميشي متعارجا أو مطأطئا

رأسه"(.)5

فاحملاكاة هضم وإيذاء ،وعشاق اللهو من العظماء ال جيرؤ أحد على التجاسر عليهم
مبحاكاهتم ولو يف مواطن الشجاعة والكرم ،فكيف أبئمة اإلسالم ممن مضوا وهلم يف الشرع
قدم صدق ،ويف اإلسالم قدر عظيم ،فتنتهك خصوصياهتم ،وّترج أحواهلم اخلاصة مع
زوجاهتم ،ومتثل أمام الناس ،فأي ازدراء أعظم من هذا؟!
( )1ينظر :جمموع الفتاوى (.)196 /4
( )2ينظر :التمثيل (ص.)29 :
( )3ينظر :اإلعالم بقواطع اإلسالم (ص ،)362 :واقتضاء الصراط املستقيم (ص.)46 :
( )4أخرجه أبو داود ( )4875والرتمذي ( )2503وقال" :هذا حديث حسن صحيح".
( )5األذكار (ص.)490 :

اثلثا :املروءة من مقاصد الشرع ،وخوارمها من مسقطات الشهادة قضاء ،والشرع أيمر

ابملروءة وينهى عن سفاسف األخالق ورذائلها ،وكم رأى الناس املمثل يلعب بنفسه
وأبعضائه ،ويتكلم ابهلجر من القول؛ ألنه ميثل دور اجملنون واملعتوه واألبله ،وقد نص الفقهاء
على سقوط شهادة ممتهن الضحك والسخرية واالستهزاء ،وذكروا يف مسقطات الشهادة
ضحكة( ،)1وقال يف كفاية الرابين معلقا على قول ابن أيب زيد رمحه
اإل ْكثار من احلكاايت امل ْ
هللا(" :و) من الفرائض صون اللسان (عن الباطل كله) ،وهو خالف احلق ،والباطل أكثر من
أن حيصى ،ومنه كثرة املزاح"( .)2وكالم الفقهاء يف خوارم املروءة ال حيصى.
رابعا :اإلسالم يرشد معتنقيه إىل معاِل األمور ،ويبتعد عن الطبقات اليت دأهبا اللهو

واللعب والتفاهة واللغو ،وهو كل ما ال فائدة فيه ،وال يرجي منه خري يف اآلخرة ،قال سبحانه
واصفا أهل اإلميان{ :والذين ال ي ْشهدون الزور وإذا مروا ابلل ْغو مروا كراما} [الفرقان.]72 :
وعامة أهل امللة من ذوي الصالح والداينة ال يتخذون التمثيل وسيلة وال مهنة ،ومن فعل
ذلك منهم فغالب حاله أن يكون يف دينه مغمز ،ويف عقله نقص أو اختالل ،فاإلسالم حني
أبيح فيه املزاح والضحك أبيح بضوابط ال تتعارض مع األخالق ،وال ترجع اإلنسان إىل اتباع
اهلوى بدل الشرع ،أما الضحك واملزاح إبطالق ويف كل هيئة فلم يبح؛ ألنه قد يناقض ما هو
أعظم منه كاحلياء ،ففي احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على رجل من
األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :دعه؛ فإن احلياء
من اإلميان»(.)3
خامسا :أنه تضييع للوقت فيما ال طائل من ورائه وال منفعة فيه(.)4
سادسا :أن القائلني ابجلواز املقيد أمجعوا على حترميه يف حق األنبياء عليهم السالم،

وعلى حترميه يف حق أمهات املؤمنني ،ويف حق اخللفاء الراشدين ،فما وجه التفريق بينهم وبني
بقية األئمة من العشرة املبشرين ابجلنة وأئمة السلف رمحهم هللا(.)1
( )1ينظر :بداية احملتاج شرح املنهاج (.)491 /4
( )2كفاية الطالب الرابين (.)415 /2
( )3أخرجه البخاري (.)24
( )4ينظر :التمثيل (ص.)42 :

الوجه الثاِن :حترمي التمثيل ابعتبار املآل ،وهو اتبع ألوجه التحرمي اليت اعتربها العالمة

بكر أبو زيد ،حيث قرر قاعدة الشرع يف أن املباح أبصله ال يلزم منه دوام إابحته إذا أفضى
إىل حمرم ،والتمثيل من هذا القبيل ،فهو وإن أبيح من قبيل أن أصله هلو ولعب قد جيوز يف
بعض األوقات وبضوابط؛ إال أنه تعرض له عوارض جتعله حمرما ،فهناك أقوال وأفعال حمرمة
تصاحب التمثيل جتعله حمرما ،من ذلك:

 .1قيام مسلم بتمثيل دور شيطان أو كافر عياذا ابهلل ،فيقول ما يقول ،ويفعل ما يفعل
الشيطان والكافر.
 .2قيام كافر بتمثيل دور مسلم كما وقع يف بعض املسلسالت ،فقد مثل دور خالد
شخصية نصرانية.
 .3حماكاة الرجال للنساء والعكس ،كأدوار يف التمثيل ،وهو من التشبه املنهي عنه شرعا،
وهو سيئ طبعا وعقال.
 .4حماكاة معني من املسلمني على سبيل اإلضحاك واهلزء به واإليذاء ،وهو مرحم شرعا.
 .5االختالط يف التمثيل ،ولعب دور الزوج والزوجة مع من ليس بزوج ،مع ما يصاحب
ذلك من خضوع يف القول وملس حمرم شرعا لألجنبية واألجنيب.
 .6كشف العورة املغلظة من الرجل واملرأة ألداء أدوار متثيلية.
 .7اخلوض واللعب واالستهزاء أبحكام هللا إبيقاع الطالق واخللع وغريها من األحكام
اليت هي معظمة يف شرع هللا ،وال جيوز اللعب هبا(.)2
هذه هي أهم احملرمات واملنكرات اليت يفضي إليها التمثيل ،وقد أعرضنا عن بعض ما
ذكر حبكم أنه توسع يف االستدالل ،وخلط بني التمثيل الذي له ضوابط والتمثيل الذي ال
ضوابط له ،وما ذكره العالمة بكر أبو زيد هو حمل اعتبار ويف حمله ،وإن كان ابإلمكان
التحفظ على جعله التمثيل من قبيل احملرم لذاته ،فهو ّتريج ال خيلو من مراجعة واستدراك،
لكن حترميه ابعتبار ما يفضي إليه ،وما هو مالزم له ال ينفك عنه من املخالفات الشرعية،
( )1ينظر املرجع السابق (ص .)45 :تنبيه :هكذا حكى الشيخ اإلمجاع ،وكان يقصد العلماء وقت
كتابة حبثه ،والظاهر أن اخلالف ظهر بعدهم أو أعلن على األقل.
( )2التمثيل (ص 45 :وما بعدها).

واليت إن مل تفعل فإن التمثيل ال يكون متثيال جيدا وفقا لقواعد الفن؛ وذلك بتقدمي األدوار
كما هي واليت من بينها أدوار الكفار ورقصهم وسبهم هلل والرسل والعياذ ابهلل وسجودهم لغري
هللا إىل غري ذلك ،فهذه أمور مشاهدة معلومة ال ينفك عنها التمثيل غالبا ،وقد ي تصور ذهنا
وجوده من دوهنا ،لكن الواقع ِبالف ذلك ،فالتمثيل كفن ال يقبلها يف صورته املثالية
واملعتمدة عند املختصني ،هذا فضال عن أن ما تقدم به اجمليزون من ضوابط قد ّتفف الشر،
لكنها ال تدفعه" ،فما يدعيه دعاة التمثيل اإلسالمي من ضوابط غايتها أن ّتفف من احملاذير
اليت يذكرها املانعون ،وكم من ابب من مداخل الشر فتح حبجة وضع ضوابط وشروط ،مث
كان ذلك سببا يف فتح هذا الباب واقتحامه دون وفاء بتلك الضوابط حينا ،بل وال اعتبار هلا
ودفع حلجة املانعني! وبسبب ذلك صار
أحياان ،فما تلك الضوابط إال
ٌ
شبهات للتسويغ ٌ
حكم التمثيل قضية فقهية تتجاذب فيها أنظار الفقهاء بني التحرمي مطلقا والتفصيل .ومن
مسائل التفصيل متثيل الصحابة رضي هللا عنهم ،وهي اليت نقصد إليها يف هذا املقام؛ فقد
أمجع أهل الفتوى يف هذا العصر -إال من شذ -على حترمي متثيل الصحابة رضوان هللا عليهم،
فضال عن األنبياء ،وكل ما يذكره املسوغون لتمثيل الصحابة يلزمهم أن يقولوه يف األنبياء ،مع
إضافة ضوابط أخرى .وكل ما يذكرونه من مصاحل متثيل الصحابة يتحقق بذكر أخبارهم على
ما جرت به العادة يف سياق األخبار ،وإذا دعت احلاجة إىل مزيد اإليضاح كان ذلك بتمثيل
الفعل ال بتمثيل الفاعل ،والعادة أن ذلك يكون قليال ،مثل ما تكفي فيه اإلشارة ابليد .وأما
ما ذكروه من متثل املالئكة إلبراهيم ولوط ومرمي ،ومتثل جربيل بصورة دحية ،أو رجل غريب
وكما يف حديث الثالثة :األبرص واألقرع واألعمى ،ومتثل امللك هلم؛ فكل ذلك خمتص
ابملالئكة ال يقاس عليه؛ ألهنم غري متعبدين بشريعتنا ،وهم يفعلونه إبذن هللا ،وقد جعل هللا
هلم القدرة على ذلك"(.)1
مهم:
تنبيه ِ
وهاهنا قيد جيدر التنبيه عليه وإن كان مل يذكره املانعون ،لكنه مقرر من الناحية األصولية
ومعلوم لدى كل خمتص ،وهو أن التحرمي املبن على رجحان املفسدة ليس حترميا مطلقا،
( )1من فتوى عبد الرمحن بن انصر الرباك ،هذا رابطها:
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وإصداره على ذلك الوجه تسور على الشرع وإعطاء للعقل البشري صالحية الوحي يف
إصدار األحكام الكلية ،ونفس الشيء ينطبق على اجمليزين حني ال يكون لضوابطهم أتثري يف
الواقع وال ترفع املفسدة الراجحة رفعا ينتفي معه التحرمي ،فقد وقع اجمليزون يف غلفة عجيبة
حيث إن بعض األفالم اليت وقعت أبمسائهم مل ّتل هي نفسها من احملاذير الشرعية وإيصال
بعض الرسائل املغلوطة اليت كان من املفرتض أن ينتبهوا إليها ،فمن ذلك أن مسلسل عمر بن
اخلطاب رضي هللا والذي وقعه بعض العلماء كان هو نفسه تصاحبه حماذير ،منها :أن لباس
النساء مل يكن على حنو لباس نساء السلف ،ومل يكن تعاملهم مع الرجال على نفس
احلشمة .وبغض النظر عن اخلالف الفقهي يف وجوب النقاب ،فليس كل من قال بندبه من
السلف أحل لنسائه تركه ،ومع ذلك ظهر النساء فيه غري منقبات ،بل الزي الذي عندهم
كان أقرب إىل زي اجلاهلية ،ومل تراع فيه الضوابط فيما يتعلق بوجه املرأة ،فمن أجاز للمرأة
الكشف عن وجهها وكفيها قيدوه مبا إذا مل ّتش الفتنة ،فإذا خشيت وجب تغطية الوجه
عليها( ،)1ومع ذلك مل يلتزم املنفذون ال ابلضوابط الشرعية يف وجه املرأة ،وال حبال نساء
السلف وما كانوا عليه ،كما أن املسلسل كتب بطريقة انتقائية ،ومل يقدم عمر بن اخلطاب
خليفة املسلمني القائم أبمر هللا الذي ال خيشى يف هللا لومة الئم العزيز على الكافرين الذليل
على املؤمنني ،وإمنا قدم عمر الذي تتماشى حياته وسريته مع الرؤية الليربالية والتوجه الدوِل،
وحماولة تلمس مناذج للدولة املدنية ودولة املواطنة يف حياة عمر ،وجعل ذلك مسوغا لبعض
املفاهيم اهلدامة اليت يروج هلا الغرب ،وتقدمي مسرية عمر هبذه اهليئة ونساء السلف ابهليئة اليت
ذكران خيالف املقصد من التمثيل الذي هو االقتداء وتقريب حياة السلف للناس؛ ليتمكنوا
من التعرف عليها عن قرب ،وهو ما ادعاه اجمليزون ،ومل يقع يف الفلم ،بل مت تزويرها وتقدميها
ابنتقائية وإخفاء اجلوانب املؤثرة ،والتعلية من جوانب أخر ليست بتلك الدرجة املؤثرة يف حياة
عمر ،وال يف منهج السلف ،وال حىت فيمن جاء بعدهم ممن سار على هنجهم من اخللفاء،
وما ذلك إال ألغراض خاصة ّتدم اجلهة املشرفة ماليا على املسلسل واجلهة املنفذة اخلادمة
هلا ،ولعل بعض العلماء رأى يف املسلسل أفضل املوجود ،فأجازه هبذا االعتبار ،ونسي
املفاسد املرتتبة عليه واملصاحبة له من تزييف للوعي الدين وإيصال رسائل مغلوطة ،كما أن
( )1ينظر :تفسري القرطيب (.)229 /12

مفهوم أئمة الدين خيتلف من جمموعة إىل جمموعة ،فحني أجاز هؤالء متثيل عمر حبجة أن يف
متثيله تقريبا لصورة حياة الصحابة وأئمة الدين ،فاستغل ذلك أهل الضالل ،فقدموا أئمتهم
أئمة للدين ،وهاهم اليوم ينشرون مسلسال عن احللوِل املنحرف الذي أمجع العلماء على
ضالله وهو احلالج؛ ليقدموه كما لو أنه مصلح جمدد ،وهذا يدل على أن هذا الفن خطري،
واجملاراة فيه ال ميكن أن يبقى فيها غري أهل الضالل والبدع وأصحاب االحنراف؛ ألنه فن
يعتمد على اإلاثرة بدل اإلانرة ،وعلى التشويق بدل التحقيق والتدقيق ،فكل ما كانت
اجملموعة أكثر استعدادا هلذه األمور كانت أقدر على التمثيل وحظوظها أكثر ،خصوصا أن
اإلعالم والنشر خيضع جلهات رقابية عاملية ذات توجهات خاصة ،ال تسمح مبا ينايف قيمها
ومعتقداهتا الباطلة ،فاملشاركة فيه تسويغ ملا هم عليه من الباطل ،وليست نصرة للحق.
وال خيفى عليك -أيها القارئ املبارك -أن القائلني ابجلواز يظهر يف أدلتهم احلماس
للفكرة؛ وذلك أهنم عمدوا إىل كل ما يفهم منه متثيل بغض النظر عن الفارق ،واستدلوا به
وصرفوا العبارة ليتسىن هلم جتويزه ،واكتفوا مبحاولة التهذيب األدبية للتمثيل ،واليت مل توجد هلا
صورة يف الواقع ميكن إسقاط ضوابط اجمليزين عليها حىت جييزوها على مذهبهم ،فكيف
بغريهم ،وما أجازوه من هذه التمثيليات كان تساحما منهم يف الضوابط ،وليس حتققا
لضوابطهم ،وكان أتثريه يف تزييف الوعي وتقريب املفاهيم العلمانية الليربالية أكثر من تصويره
حلياة عمر كما هو يف التاريخ وعند املسلمني ،وهللا وِل التوفيق.

