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  احمان ا احما مبسم اهلل

الفنية إىل عقود بعيدة  األعمالوالصحابة يف  األنبياءيعود االستفتاء والسؤال عن احلكم الشرعي لتجسيد 
املسرحي والسينمائي إىل : متتد إىل منتصف القرن اهلجري املاضي عندما تقدم بعض املشتغلني يف امليدان الفين

فيما يعتزمون اجنازه من متثيليات بطلب بيان احلكم الشرعي  هيآت علمية وفقهية واىل بعض علماء الشريعة
م وعرض وو  من حيامهم والصحابة وآل البيت بغرض تقدميهم والتعريف هب األنبياءسد جت وأفالمومسرحيات 

وجهادهم وجهودهم يف حقل الدعوة اإلسالمية وكان ذلك باخلصوص عندما وقع التفكري يف اجناز شريط 
وكان الغالب على القرا ات والفتاوى الصاد ة يف تلك الفرتة هو املنع . العربية واالجنليزية الرسالة يف نسختيه

الصاد ة عن اهليآت والشخصيات اليت وقع استفتاؤها وكان  اإلجاباتاختصا ا وتوسعا : والتحرمي وقد تفاوتت
الذي كان له  األمرواملرئية  سع حيث تناقلتها وسائل األعالم املكتوبة واملسموعةاالصدى الو  اإلجاباتهلذه 

والصحابة  األنبياءيف الوقوف يف وجه مد فين كاسح كان ميكن ان يتخذ من حياة  األقلانعكاسه االجيايب على 
وآل البيت مادة فنية ال تتقيد بقيد يذهب هبا ما تركز يف القلوب وما ترسخ يف األذهان لدى املسلمني منذ 

ال الصفات البشرية اليت تقتضيها النبوة وتستوجبها العصمة اليت عصم اهلل زمن البعثة من واجب االعتقاد بكم
 إهناعملي  أوجبهد علمي  إليهاالنبوة د جة ال يرتقي  إذواملرسلني عليهم السالم قبل البعثة وبعدها  األنبياءهبا 

للصحابة الكرام بالنسبة  األمروكذلك  (اهلل يصطفي من احنالئكة رسال ومن احن س)اوطفاء واختيا  اهلي 
األمة على ان مرتبة الصحبة ال يصل إىل د جتها الرفيعة عامل بعلمه وال عامل  ضي اهلل عنهم فقد أمجعت 

 سول اهلل ولى اهلل  أوحاببعمله وو دت النصوص احملكمة من كتاب اهلل وسنة  سوله منوهة بعلو د جة 
يف حق من اختا هم  واألفعال واألقوالالعتقادات عليه وسلم وما جيب على األمة حنوهم وما حيرم عليها من ا

وكذلك الشأن بالنسبة  (رضي اهلل عنهم ورضوا عنه)لرسوله الكرمي عليه الصالة والسالم  أوحابا وااهلل ليكون
 .آلل البيت الكرام الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

الكبري يف  األثرعلماء األمة من السلف الصاحل وكان هلذه العقائد الراسخة واملواقف الواضحة احلامسة ل
واملرسلني  األنبياءحرمة  لألمةالوقوف يف وجه الزنادقة واملالحدة من أتباع الفرق واملذاهب الزائفة حبيث حفظوا 

ال ) تفريق بينهم وتلك هي عقيدة املسلمني كما و دت يف كتاب اهلل العزيز أوعليهم السالم بدون استثناء 
 األطها وآل بيته  األبرا ولى اهلل عليه وسلم  سول اهلل  ألوحابكما حفظت   (ااد من رسلهنفمق ب ن 

 .تلك املنزلة الرفيعة والد جة العالية اليت خصهم هبا اهلل تبا ك وتعاىل

اهلل و سله عليهم السالم وحنو الصحابة وآل البيت  ضي  أنبياءولوال هنوض علماء األمة هبذا الواجب حنو 
فيها من هب ودب دون  اإلنتاجمصو ة يقتحم جمال  وأشرطةمسرحية وسينمائية : مادة فنية ألوبحواهم اهلل عن

ومرا ة يف اجملتمعات غري اإلسالمية من  أسفإىل ما نتابعه بكل  األمرمراعاة ملا هلم من حرمة ولوال ذلك آلل 
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سلوكي  أو أخالقيضابط  بأييدون مشاهد مشينة مهينة غري الئقة تتمثل يف ادوا  يتقمصها فنانون ال يتق
 األموالتنفق على اجنازها  وأفالمواملرسلني عليهم السالم يف مسرحيات  األنبياءميثلون ذوات  فإهنمومع ذلك 

اهلل و سله حىت  بأنبياءالطائلة من اجل تعميم انتشا ها وانتشا  ما حتتويه وتصو ه من مظاهر غري الئقة 
وبذلك تزعزعت يف األذهان تلك  طرفأي  -استنكا ا هلا-رك حرفة واحملرفة ال حيدة الفنية املنهذه املا أوبحت

 .املرتبة الرفيعة والد جة العالية هلؤالء الصفوة من خلق اهلل

يف جدول أعماله لدو ته احلادية والعشرين موضوع جتسيد  مجنع احفقه اإلسالمي احدوحيوعندما جيعل 
ليتخذ يف شانه قرا ا يكون نتيجة لألحباث املعدة من طرف أعضائه  األنبياء والصحابة يف األعمال الفنية

وخربائه فلكي يزيد هذا املوضوع حبثا ومتحيصا ويفصل فيه القول مستنريا مبا اعد من مواضيع ود اسات وما 
ود  من قرا ات عن اهليآت الشرعية واجملامع الفقهية والشخصيات العلمية وليس يف األمر تكرا ا وإمنا هو 

عميق نظر واستخالص عرب خصووا وقد جدت يف األثناء مستجدات حيث أقدمت بعض األطراف كما هو ت
احلال بالنسبة للصو  الكا يكاتو ية لرسول اهلل ولى اهلل عليه وسلم اليت أقدم قبل سنوات على  مسها ونشرها 

اإل هايب املتعطش لسفك دماء دامنركي هبدف اإلساءة إىل النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم بإظها ه يف مظهر 
أو ما ال تزال تنشره بني الفرتة واألخرى جمالت ودو يات ختصصت يف اإلساءة إىل  !األبرياء وإزهاق أ واحهم

مثل عددها اخلاص  Charlie Hebdoش رحي أبدو نيب اإلسالم عليه الصالة والسالم واليت نذكر منها جملة 
 La vie de MAHOMET-les débuts d’un  ت نبيبداي: ا  ة محندالذي اختذت له عنوانا 

prophète 1er partie  والقائمة طويلة يف اجملالت والدو يات األ وبية واألمريكية اليت أود ت يف السنوات
جربيل عليه )األخرية أعداد خاوة وملفات تضمنت وو ا خيالية للنيب حممد ولى اهلل عليه وسلم وللمالئكة 

ات املؤمنني وآل البيت يف  سوم مسيئة ومتهكمة فيها من االبتذال والتحدي الصا خ وللصحابة وأمه( السالم
ملشاعر املسلمني الذين مل يتعودوا على مثل هذه التصرفات حنو الرموز الدينية من أنبياء اهلل و سله واملالئكة 

وحقد كل ذلك بتعلة  والصحابة وآل البيت وال خيفي ما يف ذلك من اإلثا ة وما ينم عنه من تعصب وكراهية
حرية التعبري داعني املسلمني ان يتقبلوا ذلك بصد   حب وان يكونوا مثل مجاهري األ وبيني الذين ال تثريهم 

 .!!مثل هذه التصرفات وذلك يف عرفهم هو التحضر والتمدن وتلك هي مقتضيات حقوق اإلنسان واحلريات

 .هناك املمثلة للهيآت الدينية األوواتحىت  والستفحال هذه الظاهرة يف تلك اجملتمعات فقد خفتت

والرسل واىل الصحابة وآل البيت ينبغي ان يظل حمظو ا بكل  لألنبياء اإلساءة أي األمرولكن هذا 
عندما جتتمع كلمتها يف البالد اإلسالمية اهليآت العلمية واجملامع الفقهية والشخصيات و وهيآته ومتثالته  أشكاله

 األنبياءذلك جيعل ان الفنية ف األعمالوالصحابة يف  األنبياءة والعقلية يف منع جتسيد وتتعاضد حججها النقلي
من يتطاول عليهم متطاول حماوال تقمص  مأمنوالرسل عليهم السالم والصحابة وآل البيت  ضي اهلل عنهم يف 

 .ألسنتهمظهرهم والكالم على والظهو  مب بأدوا هميامهم والقيام شخص
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وينبهون ذوي النوايا احلسنة والدوافع النبيلة  سد احذرائعباالحوط وحيكمون قاعدة  خذونيأوعلماء األمة 
الفنية  األعمالوالصحابة يف  األنبياءويدافعون على جتسيد  اإلب اة األش  ءفي  األصلممن حيكمون قاعدة 

البعض منها حيز  ودخل الفنية األعمالوالصحابة يف  األنبياءجتسيد  حماوالت األخريةيف الفرتة  عادت فقد
أتباع بعض املذاهب  األنبياءإىل جتسيد  باد و هلا ماديا وبشريا  مت االستعدادالتنفيذ يف مشا يع طموحة 
دين بل هو وميم  األمرمدعوون إىل الرتيث واالحتياط الشديدين الن  وأولئكاإلسالمية الشيعية فهؤالء 

 اإلسالميمجنع احفقه   أسهالعلمية واجملامع الفقهية وعلى ميكنهم من خالل اهليآت ا وأولئكالعقيدة وهؤالء 
 وأشرطةالفنية يف شكل متثيليات  األعمالوائب يستفاد فيه مما تتيحه  و أيإىل كلمة سواء  يأتواان  الدويل
من خالل عرض سريهم ومواقفهم وما دعوا إليه من قيم سامية  هيف نشر قيم اإلسالم والتعريف برموز  وأفالم

موه من سلوكيات  فيعة عالية دون ان يكون ذلك مباشرة من خالل متثيل ذوامهم الشريفة الكرمية وما جس
املعلوماتية واالنرتنات  األنظمةالرفيعة اليت ال ميكن اال تقاء إىل مستواها والشك ان التقدم التقين والفين وتطو  

 .لتزام بالضوابط الشرعيةممكنا ومتاحا مع اال أمراجيعل من بلوغ الغايات النبيلة  اوغريه

الفنية يقتضي منا التعريف املوجز للتجسيد الفين من خالل  األعمالوالصحابة يف  األنبياءسيد جت وحبث
 إميانيةينتج عنه من احنرافات عقدية  منه وما ميكن أن والغاية وأهدافهاملسرح والسينما وبيان حقيقته ومكوناته 

باعتبا ه دين السماحة ودين املدنية والتحضر ما جعل اهلل فيه على املؤمنني وبيان ان اإلسالم  أخالقيةوسلوكية 
يناقض أو ال حيرم على املسلم إال ما ميكن ان يتعا ض  (قل من امم زينة اهلل احتي اخمج حعب ده)حرجا 
 .مبقاودها واألمو الكرمية وما سوى ذلك فاجملال فسيح و حب  األخالقالعقيدة ومقومات  أسس

املنهج ان يتقدم ذلك عرض ملا تقتضيه مرتبة النبوة والرسالة من واجبات على املسلم تضمنتها  ويقتضي
 ضي اهلل  األطها بالتفصيل والتدقيق كتب العقيدة وما ينبغي على املسلم حنو الصحابة الكرام وآل البيت 

 أود تهخصيات العلمية فيما شاهليآت الشرعية واجملامع الفقهية وال ت عليه واستندت إليهما اعتمد وهوعنهم 
مراعني فيه التسلسل الزمين والتنوع املذهيب مما ينتهي بالقا ئ إىل التسليم  نعرضهوهو ما من فتاوى وقرا ات 

 .والقبول إىل ما يكاد يكون اجتهادا مجاعيا
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 احتنث ل طب عته وعن صمه
لتشبيه والتسوية والتشكيل يقال التمثيل معناه التصوير وا: احشميعة اإلسالم ة واحفنواجاء يف كتاب 

واملثال وانع التماثيل واملمثل الذي يقوم بعملية التمثيل أو فالن يف ثوبه متاثيل أي تصاوير وو ها بالنحت 
تصو  مثاله واول كلمة التمثال من مثلت الشيء بالشيء إذا قد ته على قد ه ويكون : املصو ، ومثل الشيء

اسم ذلك املمثل متثال بالكسر أي وو ة أو متثال بالفتح أي متثيل ومثلت له  متثيل الشيء بالشيء تشبيها به و 
بأهنا عمل فين : وعرفت التمثيلية يف اللغة... إذا وو ت له مثاله بكتابة وغريها أي سويته وشبهته: كذا متثيال

ي يزاول مهنة منثو  أو منظوم يؤلف على قواعد خاوة ملثل حادثا حقيقيا أو خمتلفا قصدا للعربة وعرف الذ
 .التمثيل على املسرح أو يقوم بادوا  التمثيلية باملمثل وتطلق التمثيلية على املسرحية

استحضا  وو ة من شخص أو  بأنه تقمص دو  اآلخرين وحالتهم أو: وقد عرف بعضهم التمثيل
 .شخصيات والفعل إبرازا حيا مشاهدال ان التمثيلية عبا ة عن إبراز الحادث وقي

عناور هي الفكرة واملوضوع والشخصيات املمثلة والشخوص املمثلة والصراع واحلركة واحلوا  وللتمثيل 
واملنظر وأشياء أخرى وتفاويل كل ذلك يف مضانه يف الد اسات واألحباث اليت تناولت مسالة التمثيل 

 .واملسرح

املثا ة ومن حيث وللتمثيل أقسام وأهداف ووظائف إذ التمثيليات أنواع من حيث األسلوب والعواطف 
 .ةاملوضوع والبنية ومن حيث الوسيلة والناحية اجلمالي

 .واألهداف منها ما هو فين ومنها ما هو غري فين ويف ذلك تفصيل وتدقيق

وقد عدد الدا سون ملسالة التمثيل فوائده فذكروا منها انه طريق من طرق حتصيل املعرفة العلمية والتا خيية 
والتبيني ولون من ألوان التسلية ووسيلة لطرح قضايا ومعاجلة مشكالت وميكن ان  ووسيلة من وسائل اإليضاح
 .عة ويبث الوعي لدى أفراد اجملتمعينمي التمثيل املالحظة واملتاب

ويوضح التمثيل القضايا الدينية خاوة السري واملغازي ويساعد التمثيل املد سي على اال تفاع باملستوى 
 .العلمي للطالب

ك ال ميكن ان حيجب عنا ما ميكن ان ينجر عن التمثيل من مضا  مثل التلفظ مبا يغضب ولكن كل ذل
كن  ينكن اا يكوا احتنث ل سب ال حنشم اهلل ومما سة بعض التصرفات اليت كان يأتيها من يكفرون باهلل 

للتمثيل كما ميكن احفسوق واحفجور وفي ذحك إش عة حلفس د واحننكم وتعود على اححمام وإث رة حلغمائز 
 .سبيال لقلب احلقائق وتشويه الشخصيات التا خييةأن يكون 
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إىل ان أول عملية التمثيل وانتهى بعضهم العلماء القول يف بيان حكم الشرع يف التمثيل  وقد فصل
 :مباحة واستندوا يف ذلك إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية الطاهرة من ذلك

الكافر وذلك أثناء قتله وقد الصديق املقرب لكعب بن االشرف  الصحايب حممد بن مسلمة بدو  مقيا( 1
وما  053وفحة ) كت ب احشميعة اإلسالم ة واحفنواالقصة مفصلة منقولة من سرية ابن هاشم واحب  أو د

 (.بعدها

ئل اليت حتزبت ضد قيام نعيم بن مسعود يف غزوة األحزاب بدو  الصديق الناوح واملوايل للقبا( 2
االبن البا  والويل املخلص وقيامه بدو  الناوح األمني لقريش وغطفان واحملرض القوي ملقاتلة  ثلهاملسلمني ومت

 سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وتفصيل ذلك كما أو ده املؤلف منقوال عن السرية النبوية البن هشام اجلزء 
اهلل عليه وسلم مل خترج عن اخلدعة الثاين وهذه النصوص من أفعال الصحابة اليت اقرهم عليها  سول اهلل ولى 

 .كما جاء يف احلديث الشريف  (واححمب خدعة)

إىل ان التمثيل لون من ألوان التعبري وطريقة من طرق الرتمجة  ااند مصطفى علي احقض ةوينتهي األستاذ 
إىل األذهان كما  العملية كتمثيل دو  األستاذ للتعبري عن أفكا ه وهكذا من ميثل املعا ك التا خيية حبيث يقرهبا

 .احتشب ه وإذا ك ا احتشب ه ج ئزا ف ا احتنث ل يأخذ نفس اححكمان التمثيل فيه 

وال حيرم التمثيل إال إذا حرم التعبري والرتمجة والتقليد والتشبيه وحترم هذه األمو  ان )وينتهي إىل القول 
 هباسم التمثيل الن هذا الفعل ال جيوز تعبري تناولت كفرا أو حمرما أو فحشا ولذلك ال جيوز ان يزىن املمثل مثال 

وال ترمجته وال تقليده وال تشبيهه وكذلك ال جيوز أي فعل حمرم كشرب اخلمر أو الزنا أو القتل الفعلي أو دوس 
حو أنزحن  هذا احقمآا على جبل )القرآن ويستدل على ذلك باستعمال القرآن الكرمي للتشبيه يف قوله تعاىل 

س بقوا إحى مغفمة من ربكم وجنة )سو ة احلشر وقوله تعاىل  21اآلية  (صدع  من خش ة اهللحمايته خ شع  مت
واضمب حهم مثل احح  ة احدن   كن ء )سو ة احلديد وقوله تعاىل  21اآلية  (عمضه  كعمض احسن ء واألرض

 (يء مقتدراأنزحن ه من احسن ء ف ختلط به نب ت األرض فأصبح هش ن  تذره احمي ح وك ا اهلل على كل ش
ي  )واستعمل  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم التشبيه فشبه النساء بالقوا ير فقال . سو ة الكهف 55اآلية 

سو ة  7اآلية  (فتنثل حه  بشما سوي )وحصل التمثيل من املالئكة قال تعاىل  مسلم (انجشه رويدك ب حقواريم
 .مميم

 :منتهيا إىل القول األصل في األش  ء اإلب اة :ووليةوأما احلجة العقلية فاالستناد إىل القاعدة األ
واملهم يف ذلك كله ان األفعال التمثيلية ان تناولت فعال مباحا فهي مباحة وان تناولت فعال حمرما فهي حمرمة )

 .(1)(لكن األول يف أفعال اإلنسان اليومية ان تكون مباحة وكذلك ترمجتها ونقلها بقالب فين متثيلي مباح
                                                           

 وما قبلها من كتاب الشريعة اإلسالمية والفنون 053انظر الصفحة   (1)
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انه جيوز ان يعمل املمثل يف التمثيلية ما جيوز ان  :عملية التمثيل فهو ااند مصطفى احقض ةويضبط 
يعمله يف غريها من األقوال واألفعال املباحة الن املمثل يعمل ما ميكنه عمله يف حياته اليومية وأما بالنسبة 

 فانه يلجا إىل املعا يض ما أمكنهلألمو  احملرمة أو املكروهة 

 :قوال واألفعال إىل قسمنيوتنقسم األ

 قسم ال حيتمل التو ية أبدا وذلك كفعل الزنا ودوس القرآن -أ-

 ..قسم هو أفعال وأقوال ميكن ان تدخلها املعا يض -ب-

بقيود عدم ا تكاب ( اجلسم والصوت والفعل الداخلي)وإذا قيدت أفعال املمثل وأقواله ووسائله 
من احلركات املختلفة ذات العوامل املتنوعة واالنفعال واالسرتخاء احملظو ات جاز ان يفعل عناور التمثيل 

 .والتوتر والرتكيز واالنتباه ومن تغيريات الصوت قصرا وطوال وحدة وغلظة

 .والثرثرة قعن احللف الكاذب والتشد يبتعدن ممثل أوالبد لل

هو جائز يف احلياة العادية وفيما خيص لباس املمثل وما يتبع ذلك من زينة ومظهر فال جيوز منها إال ما 
كحرمة التشبه بالنساء من الرجال والتشبه بالرجال من النساء وال بد ان يكون موضوع التمثيلية مقبوال شرعيا )

فتحرم التمثيليات اخليالية والتمثيليات األسطو ية وإذا جاز الضحك والبكاء فان ذلك ينبغي ان يتوخى التوازن 
اح فال ينبغي ان يكون بغري حق فقد كان عليه الصالة والسالم ميزح وال يقول إال وعدم اإلفراط وإذا جاز املز 

 .األدب املفرد (إني ال أقول إال اق )حقا 

ويل حلذي يحدث ف كذب )وحيرم يف التمثيل الكذب فقد قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم 
 .سنن الدا مي (ح ضحك به احقوم ويل حه ويل حه

وحاول األمر ان اللعب واهلزل واملزاح يف حقوق اهلل تعاىل غري جائز فيكون جد ) يةابن ق م احجوز قال 
 .(القول وهزله سواء

فإذا التزمت التمثيلية باحلدود الشرعية وكانت مضبوطة من أوهلا إىل آخرها ضمن حدود الشرع حبيث ال 
وال يفعل فيها حمرم أو كفر وبعد تعا ض قضية من قضايا العقيدة اإلسالمية وال تدعو إىل حمرم ومنكر وفحش 

 .(1)(ذلك يباح ما يباح يف احلياة اليومية مع االعتماد على التو ية واملعا يض
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 رضي اهلل عنهم واحصح بةعل هم احسالم ألنب  ء واحمسل م  ينبغي ح
كلفني جيب على كل مكلف ان يعتقد ان اهلل ا سل إىل امل)ينبغي اإلميان به  يف ماجاء يف كتب العقيدة 

احفط نة واحصدق احتبل غ موووفني بصفات ا بعة واجبة يف حقهم عليهم الصالة والسالم وهي  ومرسلنيانبياء 
 .واالم نة

 .الذكاء واحلذق حبيث يكون فيهم قد ة على الزام اخلصوم وحماججتهم وابطال دعاويهم احفط نةفمعىن 

 .مطابقة الواقع للخرب وضده الباطل احصدقومعىن 

 .ايصال االمر للخلق حتبل غاومعىن 

عصمتهم ظاهرا وباطنا من حمرم أو مكروه حبيث يستحيل وقوعه منهم ومجيع ما قيل يف  االم نةومعىن 
 التبليغ جيمع ذلك قول الناظم حق الرسل يقال يف حق االنبياء إال

 (2)(ب حصدق واحتبل غ واالم نة  ارسل انب  ء ذوي فط نة)

الم هم وفوة اهلل من خلقه اوطفاهم واجتباهم وائتمنهم على وحيه وادهبم فاالنبياء والرسل عليهم الس
من الوقوع يف أي فاحشة أو فاحسن تاديبهم وحفظهم وواهنم من كل نقيصة سلوكية واخالقية وعصمهم 

وال يصد  عن هؤالء  (فمق ب ن ااد من رسلهال ن)ه عليهم السالم شرتك يف ذلك كل  سل اهلل وانبيائ ذيلة ي
وة من خلق اهلل ادىن خلل أو زلل مجع اهلل هلم منكا م االخالق وفضائلها اليت هي هداية الناس وا شادهم الصف
 .استنقاوهم ونسبة أية نقيصة اليهمك حيرم اذاهم و لهم اهلل اسوة وقدوة لعباده لذلوجع

وآذاهم بقول أو فعل أو وفصل العلماء القول فيما اعده اهلل ملن جترا على االنبياء واملرسلني عليهم السالم 
اشا ة أو عبا ة أو أي تصرف يقصد منه النيل من منزلتهم الرفيعة العالية فال ميكن ان يرقى إىل د جتهم أي  

 .كائن بشري

فصل يف فوائد القول بعصمة االنبياء  احشف  بتعميف اقوق احنصطفى حلق ضي ع  ضجاء يف كتاب 
هو احلق من عصمته عليه السالم عن اجلهل باهلل ووفاته أو كونه قد استبان لك ايها الناظر مبا قر ناه ما )

على حالة تنايف العلم بشيء من ذلك مجلة بعد النبوة عقال وامجاعا وقبلها مسعا ونقال وال بشيء قر ه من امو  
الشر عواداه عن  به من الوحي قطعا عقال وشرعا وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نباه اهلل وا سله 

ا أو غري قصد واستحالة ذلك عليه شرعا وامجاعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا وتنزيهه عن قصد
الكبائر امجاعا وعن الصغائر حتقيقا وعن استدامة السهو والغفلة واستمرا  الغلط والنسيان عليه فيما شرعه 

تتلق ه ب ح ن ن وتشد عل ه يد ف جب عل ك اا لالمة وعصمته يف كل حاالته من  ضا وغضب وجد ومزح 
                                                           

 .11انظر نو  الظالم شرح حممد نووي على عقيدة امحد املرزوقي الصفحة   (2)
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احضن ن وتقدر هذه احفصول اق قدره  وتعلم عظ م ف ئدته  وخطمه  ف ا من يجهل م  يجب حلنبي صلى 
اهلل عل ه وسلم أو يجوز حه أو يستح ل عل ه وال يعمف صور ااك مه ال ي من اا يعتقد في بعضه  خالف 

هلك من ا ث ال يدري ويسقط في هوة احدرك ب الا يض ف إح ه ف جم  هي عل ه وال ينزهه عن  ال ي
م  ال يجوز عل ه صلى اهلل عل ه وسلم يحل بص ابه دار االسفل من احن ر إذ ظن احب طل به واعتق ده 

 .(1)(احبوار

فصل فيه القول فيما خيص عصمة االنبياء عليهم السالم وما جيب على  احق ضي ع  ضوهذا الذي قر ه 
 كل حقوق املصطفى عليه الصالة والسالم  وعينة معربة من حتقيق وتدقيق يفيسري املؤمن حنوهم ان هو إال قد 

من آدم إىل عيسى عليهما السالم فهم ينهلون من معني واحد ويبلغون  سالة واحدة والقرآن الكرمي حافل 
ابه لكل بسجالت كماالمهم االخالقية والسلوكية منزه هلم عن كل النقائص تتوعد آياته بشديد غضب اهلل وعق

 .العبادة أو حىت باخلطرة واال ادةمنتقص ومؤذ هلم باالشا ة أو 

ص من تعريض أو يف الباب االول يف بيان ما هو يف حقه عليه السالم سب أو نف احق ضي ع  ضقال 
اعلم ووفقن  اهلل واي ك اا جن ع من سب احنبي أو ع به أو اححق به نقص  في نفسه أو نسبه أو ): صتف

راء عل ه أو احتصغ م دلة من خص حه أو عمض به أو شبهه بشيء على طميق احسب حه أو االز دينه أو خص
حشأنه أو احغض منه واحع ب حه فهو س ب حه واححكم ف ه اكم احس ب يقتل كن  نب نه وال نستثني فصال 

دع  وكذحك من حعنه أو ننتمي ف ه تصميح  ك ا أو تلويح   من فصول هذا احب ب على هذا احنقصد وال
عل ه أو تننى مضمة حه أو نسب حه م  ال يل ق بننصبه على طميق احذم أو احع ب في جهته احعزيزة 
بسخف من احكالم وهجم ومنكم من احقول وزور أو ع مه بشيء من  جمى من احبالء واحنحنة عل ه أو 

ائمة الفتوى من لدن وهذا كله امجاع من العلماء و  .غنصه ببعض احعوارض احبشمية احج ئزة واحنعهودة حديه
يف بيان ما هو يف حقه عليه السالم )ىل فصول هذا الباب اوتتو  (1)(الصحابة  ضوان اهلل عليه إىل هلم جرا

عفوه عليه السالم عن ن سبه أو عابه عليه السالم ويف اسباب يف اجياب قتل م احلكمفصال بعد فصل يف 
 اء وال معتقد له ويف دوسلم غري قاود للسب واالز بعض من آذاه ويف حكم من تنقص النيب ولى اهلل عليه 

اودا لذلك ويف حكم من قال كالما حيتمل السب وغريه ويف تنقص النيب ولى اهلل عليه وسلم ق حكم من
حكم من مل يقصد نقصا ومل يذكر عيبا وال سبا بل قال قوال على مقصد الرتفيع لنفسه أو لغريه أو على سبيل 

 .نبيه أو على قصد اهلزل والتنذيرالتمثيل وعدم التوقري ل

                                                           
 وما قبلها من كتاب الشفا 523انظر الصفحة   (1)
 .احشف ن كتاب وما قبلها م 532انظر الصفحة   (1)



9 
 

ال يقصد نقصا وال يذكر عيبا وال سبا لكنه ينزع بذكر بعض أ: الوجه اخلامس احق ضي ع  ضقال 
اووافه أو يستشهد ببعض احواله ولى اهلل عليه وسلم اجلائزة عليه يف الدنيا على طريق ضرب املثل واحلجة 

توقري لنبيه عليه السالم أو على قصد اهلزل والتنذير بقوله كقول لنفسه أو لغريه أو على سبيل التمثيل وعدم ال
وان اذنبت فقد اذنبوا أو انا اسلم من  نبياءان قيل يف السوء فقد قيل يف النيب وان كذبت فقد كذب اال: القائل

 ...العزم أو كصرب ايوب أولوقد وربت كما ورب مل يسلم منهم انبياء اهلل و سله أو السنة الناس و 

يقول وامنا كثرنا بشاهدها مع استثقالنا )من األقوال واالشعا  العديد  احق ضي ع  ضعد ان يو د وب
حكايتها لتعريف امثلتها ولتساهل كثري من الناس يف ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء 

 (ه ه ن  وهو عند اهلل عظ مويحسبون)وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوز  وكالمهم منه مبا ليس هلم به علم 
 .(2)من سو ة النو  15اآلية 

مجاع على الوعيد الشديد الواقوال العلماء من السلف الصاحل وائمة املذاهب تعضد بعضها البعض يف ا
ملن استخف  سل اهلل وأنبيائه عليهم السالم مما يقتضي احلذ  يف كل حركة أو تصرف يتعلق هبم عليهم السالم 

والرسالة تقتضي هلم خصووية ينبغي مراعامها واعتبا ها فالعمد واخلطا يف حقهم سواء والقصد  فمرتبة النبوة
وعدم القصد سواء والن االمر هبذه الدقة ومما ميكن ان يؤدي إىل احلاق االذى هبم من قريب أو بعيد وينزل 

لتجسيد االنبياء -التحرمي يف شبه امجاععن املرتبة الرفيعة واملنزلة العالية اليت خصهم اهلل هبا فقد تواىل النهي و 
 .والصحابة يف االعمال الفنية مما سنعرض له الحقا

 :معلال حرمة جتسيد االنبياء والرسل ااند مصطفى علي احقض هيقول 

يستطيع ان يصو  شخص  سول اهلل وال ان ميثل  هال يوجد خملوق أبدا يف أي وسط فين وال يف غري  -
والفعل  احلركة والسكنة ويف القولهم السالم الن اإلنسان متاثر بتقاليد عصره يف شخصية  سول من الرسل علي

 .وقد خلقه اهلل سبحانه اقل علما ومعرفة من الرسل بل اقل يف كل شيء

ولذلك فان متثيل الرسل هو طمس وتشويه لشخصيتهم واهدا  لقيمتهم واقحامهم ميدان الرذيلة * 
هبم ويف متثيلهم اخضاع هلم حلال الكاتب واملخرج واملمثل وليس احد من واجلنس ووسيلة من وسائل السخرية 

 الناس مثلهم وسوف تتعرض الصو ة النبوية يف التمثيل للنقد والتداول البذيء

يعد متثيل االنبياء والرسل عليهم السالم من الكذب احلقيقي عليهم بالشكل والقول وقد تضافرت  -
 .ى حترمي الكذب حىت على غري االنبياء والرسليف الشريعة اإلسالمية علدلة اال

                                                           
 .احشف وما قبلها من كتاب  582انظر الصفحة   (2)
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وإذا كانت االحاديث واآلثا  الوا دة يف حترمي الكذب يف احلديث فاهنا يف احلديث والشكل والقول 
 (.يف التمثيل هو مبيح للكذب عليهماشد وفاعلها اعظم جرما ومبيحها  والفعل ستكون

قوية للدجالني الذين يدجلون على الناس وخاوة يف يف اباحة متثيل الرسل طريق ملدعي النبوة وشبهة  -
 (1)آخر الزمان الذي نعيش فيه

                                                           
 .وما قبلها من كتاب الشريعة اإلسالمية والفنون 083انظر الصفحة   (1)
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 احصح بة وآل احب ت رضي اهلل عنهم

من لقي النيب ولى اهلل : اوح ما وقعت عليه من ذلك ان الصحايب) احح فظ ابن اجم احعسقالنيقال 
السته أو قصرت ومن  وى عنه أو مل عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم فيدخل فيمن لقيه من طالت جم

: كالعمى مث قال احلافظ ابن حجرية ومل جيالسه ومن مل يره لعا ض  يرو ومن غزا معه أو مل يغز ومن  آه  ؤ 
 (1)(وهذا التعريف مبين على االوح املختا  عند احملققني كالبخا ي وشيخه امحد ابن حنبل وغريمها  محهم اهلل

مة حنوهم من حقوق وما توعد به  ضي اهلل عنهم وما جيب على األ وقد و دت يف فضائل الصحابة
 .سلم من اذاهم أو استنقصهم من ذلك سول اهلل ولى اهلل عليه و 

ران ء ب نهم تماهم ركع   واحذين معه اشداء على احكف ر محند رسول اهلل)قوله جل من قائل * 
ثم احسجود ذحك مثلهم في احتوراة سجدا يبتغوا فضال من اهلل ورضوان  س ن هم في وجوههم من ا

جب احزراع ح غ ظ بهم ف ستوى على سوقه يعه فآزره ف ستغلظ أومثلهم في االنج ل كزرع اخمج شط
 22سو ة الفتح اآلية  (احكف ر وعد اهلل احذين آمنوا وعنلوا احص حح ت منهم مغفمة واجما عظ ن 

ال تسبوا اادا من )ولى اهلل عليه وسلم  يف احلديث الشريف عن ايب سعيد اخلد ي قال  سول اهللو * 
 .5مسلم ج (د ذهب  م  ادرك مد اادهم وال نص قهااصح بي ف ا اادكم حو انفق مثل ا

اهلل اهلل في اصح بي ال تتخذوهم : وعن عبد اهلل بن مغفل قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم* 
غضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن غمض  بعدي فنن اابهم فبحبي اابهم ومن ابغضهم فببغض اب

 .اخرجه الرتمذي وابن حبان يف وحيحه (آذاني فقد آذى اهلل ومن آذى اهلل يوشك اا ي خذه

من ك ا منكم مت س   فل ت س ب صح ب محند صلى اهلل عل ه ) ضي اهلل عنه ابن مسعود قال * 
واقومه  هدي  وااسنه  ا ال، قوم   وسلم فإنهم ك نوا ابم هذه األمة قلوب  واعنقهن  علن  واقله  تكلف 

اخت رهم اهلل حصحبة نب ه صلى اهلل عل ه وسلم واق مة دينه ف عمفوا حهم فضلهم واتبعوهم في آث رهم 
 (2)(فإنهم ك نوا على احهدي احنستق م

 بن حسن اللقاين يف منظومة جوهرة التوحيد بمه ا احدين ابماه مقال * 

 (3)فت بع حنن تبعفت بعي  خ م احقموا ف ستنع وصحبه

                                                           
 .5-5ص/1احلافظ ابن حجر ج/االوابة يف متييز الصحابة  (1)
 .وما قبلها 03ان بن علي الصفحة الد اية فيمن اختص ممن الصحابة بكثرة الرواية تاليف عبد الغين بن عبد الرمح  (2)
 .158حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد ص  (3)
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اوحابنا جممعون على ان افضلهم اخللفاء اال بعة على الرتتيب مث متام العشرة مث ) اإلم م احنوويقال * 
 ..(أهل بد  مث احد مث بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتني من االنصا  وكذلك السابقون االولون

عة سالمة قلوهبم والسنتهم ألوحاب حممد ولى من أوول السنة واجلما) أبو احعب س ابن ت ن ةوقال * 
واحذين ج ؤوا من بعدهم يقوحوا ربن  اغفم حن  والخوانن  احذين )اهلل عليه وسلم كما ووفهم اهلل يف قوله 

 (سبقون  ب الين ا وال تجعل في قلوبن  غال حلذين آمنوا ربن  انك رؤوف را م

سي ب ده حو اا اادكم انفق مثل ااد ذهب  م  بلغ ال تسبوا اصح بي فواحذي نف)يف قوله وطاعة النيب 
 (مد اادهم وال نص فه

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو اإلمجاع يف فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من انفق قبل الفتح 
 ...(وقاتل

قد اوجب اهلل على مجيع اخللق  عاية احلرمة يف أهل البيت واالوحاب مبا ال خفاء به على احد من )
 (ماء املؤمننيعل

 انظر متثيل الرسول ولوات اهلل وسالمه عليه

إال و د عليه ثناء ( من الصحابة)وما من واحد : ... عقيدة أهل السنة) ا مد احغزاحيأبو اإلم م وقال * 
ذلك هو ما ( خاص يف حقه يطول نقله فينبغي ان نستصحب هذا االعتقاد يف حقهم ال نسيء الظن هبم

سلف الصاحل وذلك هو ما قر ه العلماء األعالم الذين امجعوا على اجالل وتعظيم مضت عليه األمة وال
أوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم بدون استثناء نرضي عليهم مجيعا ونتبع يف تفضيلهم ما و د عن 

 . سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم حنفظه هلم وننشره بني الناس حىت يعرفوا اقدا هم

وحنب أوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وال نفرط يف حب احد منهم ) طح وياإلم م احقال * 
وال نتربأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغري احلق يذكرهم وال نذكرهم إال باجلميل وحبهم دين واميان 

 (واحسان وبغضهم كفر ونفقا وطغيان

 و دت آيات واحاديث عديدة منها آل احب تويف فضل 

األحزاب  (انن  يميد اهلل ح ذهب عنكم احمجس آل احب ت ويطهمكم تطه ما)ن قائل قوله جل م* 
 00اآلية

انن  يميد اهلل ح ذهب عنكم احمجس آل ) وى الرتمذي واالمام امحد عن أم سلمة ملا نزل قوله تعاىل * 
عنهم وقال ادا  النيب ولى اهلل عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة واحلسن واحلسني  ضي اهلل  (احب ت

 (احلهم هؤالء أهل ب تي ف ذهب عنهم احمجس وطهمهم تطه ما)
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 .البخا ي (ارقبوا محندا صلى اهلل عل ه وسلم في آل ب ته)وقال عليه الصالة والسالم * 

اابوا اهلل حن  يغذوكم به )وعن ابن عباس  ضي اهلل عنهما قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم * 
 .اخرجه الرتمذي (من نعنه واابوني بحبي اهلل واابوا آل ب تي

واحذي )سعيد اخلد ي  ضي اهلل عنه قال قال  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم  و وى احلاكم عن ايب* 
 (1)(نفسي ال يبغض أهل احب ت ااد إال ادخله اهلل احن ر

 ولى اهلل عليه وسلم واوحابه الكرام وآل بيته األطها  يف هنج وقد مضت األمة على حبها لرسول اهلل
 .قومي ووراط مستقيم ال افراط فيه وال تفريط

 عرضت فكرةالعلماء واهليآت الشرعية واجملامع الفقهية منذ ات من املفيد ان نو د يف هذا العرض اجاب
فكرة عما استندوا إليه من نصوص شرعية متثيل األنبياء واملرسلني والصحابة فان ذلك من شانه ان يعطينا 

بيان احلكم الشرعي هلذه املسالة  علىوقواعد فقهية وما توولوا إليه من حجج عقلية تظافرت مجيعها 
 غم  هذه الفتاوى والقرا ات هو انسجامها وتوا د خواطرهايف املستحدثة ومما جتد  مالحظته يف هذا السياق 

 .بعد الزمان واملكان بينها

 :حجنة احفتوى ب الزهمقمار 
اجابت جلنة الفتوى عن سؤال هل ميكن متثيل األنبياء بعد ان دعت جانبا القصص املكذوبة على األنبياء 

 :اآلتيةوافرتاض ان ال يتناول التمثيل إال القصص احلق بالتساؤالت 

رة التني أم كيف ميثل آدم وزوجه ومها ياكالن من الشجرة؟ ما هي هذه الشجرة؟ اهي احلنطة أم شج* 
خيصفان عليهما من و ق اجلنة؟ وهل منثل اهلل تعاىل ( آدم واواء)وعلى أي سيمثالن وقد طفقا  ؟النخلة

أو ( احم انهكن  عن تلكن  احشجمة واقل حكن  اا احش ط ا حكن  عدو مب ن)وقد نادامها ( تعاىل عن ذلك)
ناجي  به وكيف وكز املصري فقتله؟ وكيف ميثل ميثل موسى عليه السالم وهو ي وكيف يرتك متثيله تعاىل سبحانه

لعزيز وهم اوكيف ميثل يوسف عليه السالم وقد مهت به امرأة  .وقد احاط به فرعون والسحرة؟ إىل غري ذلك
 وكيف ميثل أنبياء اهلل وما دا  بينهم وبني اقوامهم الذين  موهم بالكهانة والسحر واجلنون؟ هبا؟

تشخيصه وان ما يستطاع من ذلك هو تنقيص هلم وحط من مقامهم  ان من قصص األنبياء ما يستطاع
القصص ا وانتهاك حلرمامهم وحرمات اهلل الذي اختا هم واوطفاهم لدعوته ويقال هذا يف القصص احلق ام

 .فهو زو  وكفر وهو البالء والطامةالباطل 

                                                           
 .وما بعدها 12واجب االمة حنو اوحاب  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم وآله حممد والح الدين املستاوي الصفحة   (1)
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ريعة إحى اقتح م انى األنب  ء فهو ذوحىت إذا ما سلم جدال بان متثيل األنبياء ال نقيصة فيه وال مهانة 
 .وابتذال حهم وتعميضهم حلسخمية ف حنت جة احتي ال من ص منه  وال مفم

 .وذ يعة إىل هذا التنقيص همص حاا تشخ ص األنب  ء تنق 

من اعمال الناس ما هو ذ يعة إىل مفسدة ووسيلة إليها وان مل  الذ يعة  كن من ا كان الدين ألن وسد
 .على املفسدة ولكنها وسيلة إليها يكن هو نفسه مشتمال

وعددت جلنة الفتوى يف األزهر مفاسد متثيل األنبياء وهي كثرية منها تشكيك املؤمنني يف عقائدهم وإثا ة 
 .اجلدل حول هذه الشخصيات الكرمية

 .والقتال بني أهل االديانلطوائف ونشوب اخلصام للمشاعر وحتزب وان يف التمثيل لألنبياء التهاب ل

التمثيل الكذب على اهلل و سله الن التمثيل ليس إال ترمجة لالحوال واألقوال واحلركات والسكنات  ويف
احكذب ومهما يكن فيهما من دقة واتقان فال مناص من زيادة أو نقصان وذلك جير طوعا أو كرها إىل 

 . هللواحضالل واحكذب على األنب  ء كذب على اهلل تع حى وهو كفم وبهت ا مب ن واحع  ذ ب

وجنلة احقول اا أنب  ء اهلل ) :يف األزهر إىل احلسم يف قضية متثيل األنبياء بقوهلا ىوانتهت جلنة الفتو 
تع حى ورسله معصوموا بعصنة اهلل حهم من احنق ئص احخلق ة واحخلق ة واا تنث لهم تنق ص حهم أو ذريعة 

 ...(إحى احتنق ص ال مح حة وكالهن  مفسدة أو مؤد إحى احنفسدة

انه ال ينبغي وال حيل ان يشخص األنبياء فتقر  والنتيجة اليت تنتهي إليها جلنة الفتوى يف ثبات واطمئنان * 
 .عليهم الصالة والسالم يف املسرح وال شاشة السينما

 :ب  ا مش خة األزهم* 

فلم  عليه وسلم أو أي ولى اهلل محند رسول اهللانتاج فيلم بعنوان  على مش خة األزهمعندما عرض 
آخر يتناول بالتمثيل على أي وضع كان شخصية الرسول ولى اهلل عليه وسلم وشخصية الصحابة  ضوان اهلل 
عليهم نبهت إىل ان ظهو  الشخصيات على الشاشة السينمائية تصرحيا أو تلميحا أو باية وو ة من الصو  

كان من ميثل هذه الشخصيات على ا  إذجدان املسلم هذا ينقص قيمتها وحيط من منزلتها يف و اخلفية واملعلنة 
د جة عالية من اخللق الطيب والصالح والتقوى تقا ب الشخصية اليت هي موضوع التمثيل اما واالمر ليس  

 .ف ا اإلس ءة إحى احشخص  ت اإلسالم ة تصبح ب حغة وشديدة احخطورةكذلك على أي حال من االحوال 

فهو غين باالجماد اليت ميكن تقدميها دون التعرض  وترى املشيخة ان يف تا يخ اإلسالم متسعا لذلك
 .لشخصية الرسول ولى اهلل عليه وسلم أو الصحابة أو من مياثلهم من أوحاب القدوة من املسلمني
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انه ال يجوز من احن ا ة اإلسالم ة احسن ح انت ج ف لم محند  :مش خة األزهممن ذلك كله تقر  
 ..(يجوز احسن ح بعمضه رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسلم كن  ال

 : اي مشيخ األزهر وقر  مجنع احبحوث اإلسالم ة ب الزهموايد 

ولى اهلل عليه وسلم هبذا االسم أو باسم الرسالة أو أي فيلم  محند رسول اهللبأنه ال يقر انتاج فيلم 
عنهم وال جيوز آخر يتناول بالتمثيل واحب الرسالة ولى اهلل عليه وسلم أو احد اوحابه الكرام  ضي اهلل 

السماح بعرضه ويانة لشخصية الرسول الكرمي ولى اهلل عليه وسلم واوحابه االجالء  ضي اهلل عنهم من 
 .التعرض ملا ال يليق مبنزلتهم املصونة

يف الدو ة الثانية والعشرين بتاييد جملس هيئة كبا   2/11/1530يف  137قرا  هيئة كبا  العلماء  قم * 
ولى اهلل عليه وسلم  محند رسول اهللؤمتر املنظمات اإلسالمية من حترمي اظها  فيلم العلماء ملا قر ه م

واخراجه ونشره سواء فيما يتعلق بالرسول ولى اهلل عليه وسلم أو باوحابه الكرام  ضي اهلل عنهم ملا يف ذلك 
سلم لالزد اء من تعريض مقام النبوة وجالل الرسالة وحرمة اإلسالم واوحاب الرسول ولى اهلل عليه و 

 .واالستهانة والسخرية وبعد املناقشة وتداول الرأي قر  تاييد  ايه السابق

يف شان تصوير النيب ولى اهلل عليه وسلم  قمار احنجنع احفقهي اإلسالمي بمابطة احع حم اإلسالمي* 
 .والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم وسائر األنبياء عليهم الصالة والسالم

 :م  يلي قمر مجلس احنجنع

ان مقام النيب ولى اهلل عليه وسلم مقام عظيم عند اهلل تعاىل وعند املسلمني وان مكانته السامية ومنزلته 
الرفيعة معلومة من الدين بالضرو ة فقد بعثه اهلل تعاىل  محة للعاملني وا سله إىل خلقه بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل 

ى قد ه وولى عليه ومالئكته وامر املؤمنني بالصالة عليه فهو سيد ولد باذنه وسراجا منريا وقد  فع ذكره واعل
آدم وواحب املقام احملمود ولى اهلل عليه وسلم وان الواجب على املسلمني احرتامه وتقديره وتعظيمه التعظيم 

عن اإلسالم  الالئق مبقامه ومنزلته عليه الصالة والسالم فان أي امتهان له أو تنقصه من قد ه يعترب كفرا و دة
ك نت ذات اء و الشريف بالصو  سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة وس لعياذ باهلل تعاىل وان ختيل شخصهوا

فال يجور عنله واقماره الي  جمم وظل أو ح س حه  ظل وجمم كل ذحك امام ال يحل وال يجوز شمع 
 .ه االمته ا ك ا كفماغمض من االغماض أو مقصد من احنق صد أو غ ية من احغ ي ت واا قصد ب

 ...وكبرياة واحملاذير اخلطرية شيئا كثريا  ذلك من املفاسد الكبري الن يف

وكذلك مينع يف حق الصحابة  ضي اهلل عنهم فان هلم من شرف الصحبة واجلهاد مع  سول اهلل ولى اهلل 
ينا ما يوجب تعظيم قد هم عليه وسلم والدفاع عن الدين والنصح هلل و سوله ودينه ومحل هذا الدين والعلم ال

واحرتامهم واجالهلم ومثل النيب ولى اهلل عليه وسلم سائر الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم فيحرم يف 
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ب ا تصويم أي وااد من هؤالء امام : حقهم ما حيرم يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم لذا فان اجمللس يقر 
 .وال يجوز شمع  ويجب منعه

حمرم  27بتا يخ  عن احنجنع احفقهي اإلسالمي بمابطة احع حم اإلسالميآخر واد   ويف قرا * 
حول متثيل شخص النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم ومجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم والصحابة  1502

هذا الشأن  الصاد  يف 1535يف دو ته الثامنة املنعقدة عام  احنجنعالكرام  ضي اهلل عنهم و د تاكيد لقرا  
حترمي تصوير النيب حممد ولى اهلل عليه وسلم وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم والصحابة  وي : املتضمن

اهلل عنهم ووجوب منع ذلك إذ يرى اجملمع ان ال مرب  ملن يدعي ان يف تلك املسلسالت التمثيلية واالفالم 
نحن نقص عل ك ااسن )كفى وشفى قال تعاىل   السينمائية للتعرف عليهم وعلى سريمهم الن كتاب اهلل

 .0يوسف (احقصص بن  اوا ن  اح ك هذا احقمآا

يف اململكة العربية  ه ئة كب ر احعلن ء وفتوى احلجنة احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ءوذكر اجملمع بقرا  
سالمية يف اقطا  العامل يف القاهرة وغريها من اهليآت واجملامع اإل وفتوى مجنع احبحوث اإلسالم ةالسعودية 

اليت امجعت على حترمي متثيل اشخاص األنبياء والرسل عليهم السالم مما ال يدع جماال لالجتهادات الفردية كما 
 .13/11/1501يف  ةذكر اجملمع مبا ود  عن الرابط

ل على غريهم من انه من املعلوم من الدين بالضرو ة ان اهلل تعاىل فضل األنبياء والرس :ا القرا وجاء يف هذ
ابماه م على قومه نمفع درج ت من  آت ن ه وتلك اجتن  )العاملني كما قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 

نش ء اا ربك اك م عل م ووهبن  حه اسح ق ويعقوب كال هدين  ونوا  هدين  من قبل ومن ذريته داود 
 ي ء ويحي وع سى واح  س كالوسل ن ا وايوب ويوسف وموسى وه روا وكذحك نجزي احنحسن ن وزكم 

ففي قوله  80/83االنعام  (من احص حح ن واسن ع ل واح سع ويونس وحوط  وكال فضلن  على احع حن ن
تفضيل األنبياء على سائر اخللق وحممد ولى اهلل عليه وسلم هو خري األنبياء  (وكال فضلن  على احع حن ن)

فخم واول من ينشق عل ه احقبم واول ش فع واول س د وحد آدم وال ن  ا)وافضلهم كما قال عن نفسه 
  واه مسلم (مشفع

وهذا التفضيل االهلي لألنبياء الكرام ويف مقدمتهم نبينا حممد ولى اهلل عليه وسلم يقتضي توقريهم 
سران يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل يف حق واخل واحرتامهم فمن احلق هبم أي نوع من أنواع االذى فقد باء باخليبة

اهلل ورسوحه حعنهم اهلل في احدن   واآلخمة واعد حهم عذاب  يؤذوا اا احذين )بيه حممد ولى اهلل عليه وسلم ن
فجعل اذى الرسول ولى اهلل عليه وسلم من اذى اهلل تعاىل وحكم على مؤذيه بالطرد . 57األحزاب (مه ن 

الرسول ولى اهلل عليه وسلم حتصل بكل ما  وقد قر  أهل العلم ان اذاية.  لهاب املهنيواالبعاد عن  محته والعذ
 .يؤذيه من األقوال واألفعال
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والكذب عليهم إذ ال ميكن ان يطابق حال املمثلني  حواهلماهلل يفتح ابواب التشكيك يف ا متثيل أنبياء* 
 حال األنبياء يف احواهلم وتصرفامهم وما كانوا عليه عليهم السالم من مست وهيئة وهدي وقد يؤدي هؤالء

ثلون ادوا ا غري مناسبة سابقا أو الحقا ينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك النيب بصفات تلك املم
 ..الشخصيات اليت مثلها ذلك املمثل

والصحابة الكرام  ضوان اهلل عليهم شرفهم اهلل بصحبة النيب ولى اهلل عليه وسلم واختصهم هبا دون * 
 واحذين معه اشداء على احكف ر محند رسول اهلل)هلل عليهم بقوله غريهم من الناس ولكرامتهم عند اهلل اثىن ا

ران ء ب نهم تماهم ركع  سجدا يبتغوا فضال من اهلل ورضوان  س ن هم في وجوههم من اثم احسجود ذحك 
مثلهم في احتوراة ومثلهم في االنج ل كزرع اخمج شطأه فآزره ف ستغلظ ف ستوى على سوقه يعجب 

سو ة الفتح  (ف ر وعد اهلل احذين آمنوا وعنلوا احص حح ت منهم مغفمة واجما عظ ن احزراع ح غ ظ بهم احك
 22اآلية 

مثلني مطابقة ما كان عليه الصحابة  ضوان اهلل عليهم من مست وهدي والذين يقومون موال ميكن لل* 
 ...باعداد السينا يو يف متثيل الصحابة  ضوان اهلل عليهم ينقلون الغث والسمني

قال من ان متثيل األنبياء عليهم السالم والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إىل اإلسالم واظها  وما ي* 
 .مكا م األخالق وحماسن االداب غري وحيح

م  سبق ذكمه وهي  ألنه يع رضه  مفسدة أعظم منه ولو فرض ان فيه مصلحة فاهنا ال تعترب ايضا * 
ابة واحلط من قد هم ومن القواعد املقر ة يف الشريعة اإلسالمية النتقاص األنبياء والصح من  قد يكوا ذريعة

هلا ال تعترب  رضته  مفسدة مس وية اا احنصلحة إذا ع: ومن قواعدها ايضا احنصلحة احنتوهنة ال تعتبمان 
فكيف إذا كانت املفسدة أعظم من املصلحة وا جح كما هو  الا درء احنف سد مقدم على جلب احنص حح

 (يل األنبياء والصحابةالشأن يف متث

 11/2/1347في  3274احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ء رقم فتوى احلجنة 
عللت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اسباب منع متثيل األنبياء عليهم السالم والصحابة 

كات استمالة للنفوس ولو والتابعني  ضي اهلل عنهم مبا يشاهد يف التمثيليات من طابع اللهو والتصنع يف احلر 
أدى ذلك إىل حتريف الكالم والزيادة فيه مما ال يليق يف حد ذاته فضال عن ان يقع متثيال من شخص أو مجاعة 
لألنبياء ووحابتهم وذلك يغلب على املشتغلني بالتمثيل عدم حتري الصدق وعدم التحلي باألخالق 

 .اإلسالمية الفاضلة

جانب الكفا  واملتكلم على ألسنتهم يف التمثيلية سيوجه السباب ا منهموكذلك يف التمثيل جانبان 
والشتائم لألنبياء ويرميهم بالكذب والسحر واجلنون على وجه ما نطق به الكفا   من الكفر والضالل وهذا إذا 
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اشد مل يزد املمثلون من عند أنفسهم ما يكسب املوقف بشاعة ويزيده نكرا وهبتانا وإال كانت جرمية التمثيل 
 .وبالؤها أعظم وذلك مما يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه من الكفر وفساد اجملتمع ونقيصة األنبياء والصاحلني

ودعوى ان هذا العرض التمثيلي ملا جرى بني املسلمني والكافرين طريق من طرق البالغ الناجح والدعوة 
فشرها يطغى على خريها ومفسدمها تربو على  املؤثرة واالعتبا  بالتا يخ دعوى يردها الواقع وعلى تقدير وحتها
 .مصلحتها وما كان كذلك جيب منعه والقضاء على التفكري فيه

 3403فتوى أخمى حلجنة احدائنة حلبحوث احعلن ة واإلفت ء رقم 
 :جاء فيها ما يلي

ب عليه من ال جيوز متثيل الرسل واألنبياء وهذا الزم لتصوير قصصهم فال جيوز االقدامت على ذلك ملا يرتت
 .املفاسد

 :ا ث يقول ب  ا احش خ احدكتور عبد اححل م محنود ش خ األزهم
ال جيوز مطلقا ان يظهر الرسول ولى اهلل عليه وسلم، أو احد من الصحابة  ضي اهلل عنهم على الشاشة 

 :، وذلك ألمو 

ملخلوقني، ووو ته البشر، وخري ا ليعرتف املسلمون مجيعا ان الرسول ولى اهلل عليه وسلم اكم :أوال
املعنوية يف أذهان املسلمني وو ة مستمدة من إمياهنم وعقيدمهم، بأنه ولوات اهلل عليه وسالمه، على الذ وة 

 .من اخللق الكرمي، وال يتأتى متثيله يف وو ة تنزل مبكانته الرفيعة، وبقدسيته اليت فرضتها الرسالة

ولى اهلل عليه وسلم، وووفهم باحلميد من الصفات،  والصحابة  ضوان اهلل عليهم اثىن عليهم الرسول* 
 .ومتثيلهم نزول ايضا هبم عن مكانتهم الشريفة

من هو ذلك املمثل الذي ميثل شخصية ايب بكر، وعثمان، وعلي، وأيب عبيدة  ضي اهلل عنهم؟ من هو 
ثيل كل مت  يه وسلم؟ اناملمثل الذي يستطيع ان ميثل سيد الشهداء محزة  ضي اهلل عنه عم الرسول ولى اهلل عل

 .امرلسيد الشهداء نزول به من مكانته، فمن يدانيه حىت ميثله؟ هذا 

بعضها عابث، : هو ان املمثلني يرتبطون يف أذهان املشاهدين بعدة مواقف مثلوها من قبل: واالمم احث ني
ثال هؤالء الذين وبعضها عريق يف االجرام، وبعضها يساهم يف مواقف الغرام حبظ موفو ، فكيف نبيح الم

 .يرتبط ماضيهم هبذه املواقف التمثيلية ان يقتحموا حصن القداسة، فيمثلوا محزة أو ميثلوا ابا بكر؟

مث لن هؤالء املمثلني سيمثلون يف مستقبل حيامهم ادوا ا أخرى، ادوا  املهربني أو اللصوص، أو العشاق، 
 .الصحابة  ضي اهلل عنهم على الشاشةأو املهرجني، وال يسمح األزهر والصو ة هكذا بان يثمل 
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هو اجلانب التا خيي : الذي من اجله مينع األزهر متثيل الصحابة  ضي اهلل عنهم: واالمم احث حث
اإلسالمي ممثال يف الصحابة  ضي اهلل عنهم، وهذا اجلانب قول يف عبا ة عن وثيقة ودين يعمل به، وحيتج به، 

احنراف، وتالفيا لكل خطأ، فان األزهر مينع متثيل الصحابة  ضي اهلل  وكل احنراف فيه له خطو ته، و دعا لكل
 .عنهم

 ب  ا احش خ عبد احعزيز بن ب ز رانه اهلل
ان اهلل سبحانه اثىن على الصحابة، وبني منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، ويف اخراج حياة أي واحد  -1

اهلل عليهم به، وتنزيل هلم من  ناء الذي  اثىنا الثذمنهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هل
 .عالية اليت جعلها اهلل هلم واكرمهم هبااملكانة ال

ان متثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية واالستهزاء، ويتواله اناس غالبا ليس للصالح والتقوى   -2
ح من جعل ذلك وسيلة إىل مكان يف حيامهم العامة، واالخالق اإلسالمية، مع ما يقصده ا باب املسا  

الكسب املادي، وانه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة، كما يضع متثيل 
الصحابة  ضوان اهلل عليهم يف أنفس الناس وضعا مز يا، فتتزعزع الثقة باوحاب الرسول ولى اهلل عليه 

باب التشكيك على املسلمني يف وسلم، وختف اهليبة اليت يف نفوس املسلمني من املشاهدين، وينفتح 
يف أوحاب حممد ولى اهلل عليه وسلم، ويتضمن ضرو ة ان يقف احد دينهم، واجلدل واملناقشة 

املمثلني موقف ايب جهل وامثاله، وجيري على لسانه سب بالل  ضي اهلل عنه وسب الرسول ولى اهلل 
هدفا لبلبلة افكا  املسلمني حنو  عليه وسلم وما جاء به اإلسالم، وال شك ان هذا منكر، كما يتخذ

 .عقيدمهم وكتاب  هبم وسنة نبيهم حممد ولى اهلل عليه وسلم

مع التحري للحقيقة، وضبط  اآلدابما يقال من وجود مصلحة وهي اظها  مكا م األخالق وحماسن   -0
د فرض السرية، وعدم االخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه  غبة يف العربة واالتعاظ، فهذا جمر 

وتقدير، فان من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف ان هذا النوع من التمثيل ياباه واقع املمثلني 
 .و واد التمثيل، وما هو شأهنم يف حيامهم واعماهلم

من القواعد املقر ة يف الشريعة ان ما كان مفسدة حمضة أو  اجحة فانه حمرم، ومتثيل الصحابة  ضي اهلل   -5
، وحفاظا على  فمع ية حلنصلحة وسدا حلذريعة، راجحةى تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته عنهم عل

كرامة أوحاب حممد ولى اهلل عليه وسلم منع ذلك، وقد لفت نظر اهليئة منا قاله طالل من ان حممدا 
 ولى اهلل علهي وسلم وخلفاءه الراشدين هم ا فع من ان يظهروا وو ة أو ووتا يف هذا الفيلم، لفت

بالل  ضي اهلل عنه وامثاله من الصحابة  ضي اهلل عنهم نظرهم إىل ان جرأة ا باب املسا ح على تصوير 
امنا كان لضعف مكانتهم، ونزول د جتهم يف االفضلية عن اخللفاء اال بعة  ضي اهلل عنهم، فليس هلم 
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ظرهم، فهذا غري وحيح من احلصانة والوجاهة ما مينع من متثيلهم وتعريضهم للسخرية واالستهزاء يف ن
الن لكل وحايب فضال خيصه، وهم مشرتكون مجيعا يف فضل الصحبة، وان كانوا متفاوتني يف منازهلم 

 .عند اهلل جل وعال

هذا القد  املشرتك بينهم وهو فضل الصحبة مينع من االستهانة هبم، وولى اهلل وسلم على نبينا حممد 
 .وآله ووحبه

م، لإليه االقدام على هذا األمر من االستهانة بالنيب ولى اهلل عليه وس ما تقدم، وما سوف يفضي ولكل
وباوحابه  ضي اهلل عنهم، وتعريض سريته واعماله وسرية اوحابه واعماهلم للتالعب واالمتهان من قبل 

الجتا  املمثلني وجتا  السينما، يتصرفون فيها كيف شاءوا، ويربزوهنا على الصفة اليت تالئمهم، بغية التكسب وا
من و اء ذلك، وملا يف هذا العمل اخلطري من تعريض النيب ولى اهلل عليه وسلم واوحابه  ضي اهلل عنهم 

 .لالستهانة والسخرية، وجرح مشاعر املسلمني، فاين اكر  استنكا ي بشدة الخراج الفيلم املذكو 

 1032 جب  23سابقا يف فتوى احش خ اسن ن محند مخلوف ش خ األزهم 
 .؟احوعد اححقهو احلكم الشرعي يف موضوع الفيلم السينمائي املقتبس من كتاب  ما: سئل

، واعتزمتم احوعد اححقاطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائي الذي اقتبسوه من كتاب : اجاب
اخراجه دون تعرض الي موقف للرسول االكرم ولوات اهلل عليه، وال الي احد من آله الطاهرين، وخلفائه 

د بعد ه االكرمني، فلم اجشدين، حبيث ال يظهر فيه وو ة أو يسمع فيه ووت الي واحد من هؤالء الرب  الرا
 (.هذا الفيلم من الوجهة الشرعية اخراجهذا البيان ما مينع من 

 فتوى احش خ عط ة صقم
 :لقد منع العلماء متثيل الشخصيات احملرتمة، وهي د جات

 :م  مسهم وتصويرهم، وذلك ألمو ر م متثيلهم على االطالق، كما حياألنبياء والرسل، وهؤالء حير  أعالها

لكمات ، فهو كذب بالفعل، ا لان التمثيل أو الرسم أو التصوير ال يكون أبدا مطابقا متام املطابقة الو  -1
من كذب ": ان مل يكن معه كذب بالقول، والكذب عليهم حرام بالنص، ففي حديث البخا ي ومسلم

، وهذا ان كان يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم فكل األنبياء "تبوا مقعده من احن را فل دعلي متعن
 .والرسل يف ذلك سواء

إذا كانت الصو ة اقل من ايذاء هلم، وخباوة  -وهي ممكنة-ان يف عدم الدقة يف متثيلهم أو تصويرهم  -2
اا احذين يؤذوا ): يهماألول، وايذاؤهم حرام، بل اشد حرمة من ايذاء شخص عادي، قال تعاىل ف
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، وايذاء أي  سول كايذاء الرسول (اهلل ورسوحه حعنهم احه في احدن   واآلخمة واعد حهم عذاب  مه ن 
 .حممد عليه الصالة والسالم

اهنم قدوة للغري، فالكذب عليهم بالتمثيل وحنوه تضليل ملن يقتدون هبم، قال تعاىل لنبيه حممد عليه   -0
هم ااحذين هدى اهلل فبهدئك اوح)كر عدد من األنبياء يبلغون مثانية عشر نبيا الصالة والسالم بعد ذ 

 .(حقد ك ا حكم في رسول اهلل اسوة اسنة): ، وقال يف حق النيب ولى اهلل عليه وسلم(هاقتد
أن التمثيل أو التصوير إذا مل يكن جيدا  مبا يهز الصو ة اليت عند املشاهدين عن هذه القمم الشوامخ   -5

احرتامهم وتقديسهم، وذلك مدعاة لالنصراف عنهم، وعدم حبهم أو االقتداء هبم، والناس من 
 .مأمو ون حببهم وباتباعهم

 .التعبري عنهم باية وسيلة من الوسائل حراماأو هلذه األمو  ولغريها كان متثيل األنبياء والرسل أو تصويرهم 

ذات احنبي صلى اهلل عل ه وسلم  فتوى اول اكم احشمع في األشمطة احس نن ئ ة احتي تنثل
 حفض لة احش خ محند احف ضل بن ع شور رانه اهلل

 احلمد هلل والصالة والسالم على موالنا  سول اهلل وآله ووحبه

متثل ذات النيب ولى " أفالم"عن حكم الشريعة اإلسالمية يف إبراز أشرطة سينمائية  وبعد فقد سئلت* 
وأقواال مصوغة ووغا خياليا على طريقة األقاويص والروايات وفيها ما مل  اهلل عليه وسلم وتسند إليه أعماال

 .يثبت ودو ه عن النيب ولى اهلل عليه وسلم

إن إبراز هذه األفالم على الصو ة اليت ذكرت إن كان مشتمال على نسبة شيء للنيب ولى اهلل  واحجواب
ف ا أمم ملا جيب له من الصدق واألمانة والعصمة عليه وسلم مما يعد استنقاوا ملقامه أو ازد اء به أو خالفا 

كما انه ال خالف بني أهل العلم   منعه ب ن وال إشك ل في انه غ م ج ئز وانه احننكم احذي ينبغي أا يننع
ولكن اخلالف يف أن قتله حد أم  . وأئمة الفتوى من لدن الصحابة  ضي اهلل عنهم أن فاعل ذلك يقتل إمجاعا

 .فر كما قال به كثري من الفقهاء وحققه القاضي عياضكفر، والراجح انه كا

وأما إذا مل يكن الفلم مشتمال على شيء من االستنقاص ال تصرحيا وال تعريضا ومل يقصد فيه إىل شيء 
من ذلك فان إبرازه أمر غري الئق مبقام النيب ولى اهلل عليه وسلم، وال جا  على ما جيب له من التعظيم 

عن التشبيه والتمثيل وحترى الصدق يف كل ما ينقل عنه وينسب إليه ولى اهلل عليه  والتوفيق ووون مقامه
 .وسلم

وبيان ذلك أن الشريط السينمائي الذي يكون على الصفة املذكو ة يف السؤال وليس فيه قصد 
 :االستخفاق، يشتمل على أمرين ضرو يني
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صطنعة يقصد هبا تصوير ذات النيب األمر األول بروز شخص يكيف ذاته وووته وحركاته على كيفية م
ولى اهلل عليه وسلم وحماكاة ووته وتقليد حركاته على معىن أن ذلك الشخص قد وا  هو النيب ولى اهلل 

 .عليه وسلم ادعاء وختيال

األمر الثاين هو إبراز أعمال واد ة عن الشخص املمثل للنيب ولى اهلل عليه وسلم، على معىن أهنا واد ة 
وودو  عمل . بوية الشريفة، وإجراء حوادث ووقائع على معىن أهنا جرت حول الذات الطاهرةعن الذات الن

وكالم مسندين إىل النيب ولى اهلل عليه وسلم على معىن أهنما من عمله ومن قوله، وهي مما ابتكره ختيال واضع 
 .الرواية اليت يبىن عليها الفلم

ى اهلل عليه وسلم وظهو  لشخص غريه يف مظهر ذاته وإجراء أما األمر األول فال خيفى انه تشبه بالنيب ول
ومعلوم أن ذلك خيل مبا أمر اهلل به من اعتبا  لسمو مقام النيب ولى اهلل عليه وسلم عن أن . حركاته وألفاظه

ميثل بغريه أو يقرن بشخص سواه فضال عن أن يدعى أن ذلك الشخص وا  هو النيب ولى اهلل عليه وسلم 
ال تجعلوا دع ء احمسول ب نكم  ": وقد قال اهلل تعاىل. اله وأفعاله جل قد ه العظيم عن ذلكيف ذاته وأقو 

 ."وال تجهموا حه ب حقول كجهم بعضكم حبعض": وقال سبحانه "كدع ء بعضكم بعض 
فاحلالة املسؤول عنها . وقد هنى النيب ولى اهلل عليه وسلم أن يتكىن بكنيته كما يف حديث الصحيحني

 .هذا النهي أوىل حبكم

أن املشبه للنيب ولى اهلل عليه وسلم بغريه تشبيها جيريه جمرى عدم  احق ضي ع  ض في احشف ءوقد ذكر 
التوقري الالزم له ويسلك به سبيل التمثيل وان مل يكن قاودا النقص والعيب فانه احتمل عبئا ثقيال وباء بوز  

 .ومل يزل املتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به: الوق. عظيم وان حقه التأديب والتعزير حبسب شنعة مقاله

وأما األمر الثاين من األمرين اللذين يشتمل عليهما مثل هذه األفالم بالضرو ة فهو نسبة أفعال وأقوال إىل 
النيب ولى اهلل عليه وسلم مل تصد  عنه وحكاية أحوال على أهنا مرت أمامه وال وحة لوقوعها، وهذا من 

: وقد قال ولى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح. النيب ولى اهلل عليه وسلم والتقول عليهاالفرتاء على 
وحكم حكاية األفعال الصاد ة عنه واألحداث احلادثة بني  "من يقل على م  حم أقل فل تبوأ مقعده من احن ر"

 .نة قول وفعل وإقرا يديه كحكم نقل األقوال عنه ألهنا كلها مدا ك للشريعة وأبواب من السنة، إذ الس

: وقد و د يف حديث انس بن مالك  ضي اهلل عنه يف الصحيح أيضا أن النيب ولى اهلل عليه وسلم قال
وهو عام يف مجيع وو  الكذب سواء بنقل األقوال أم بنسبة  "من تعند علي كذب  فل تبوأ مقعده من احن ر"

ضال عن جنلتهن  يكوا إبماز احشميط فب عتب ر كل وااد من هذين األممين ف. األفعال واحلوادث
احس نن ئي على احصورة احنسؤول عنه  محمم  ال يجوز اإلقدام عل ه ومنكما يجب منعه واحوقوف دوا 

 .رواجه
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 .من خالل ما تقدم من تعريف للتمثيل وبيان ا كانه وتشكالته ووو ه وأهدافه وبيان حكم الشرع فيه

السالم من  عاية احلرمة وحسن األدب معهم واستعراض حكم  وبيان ما جيب لألنبياء واملرسلني عليهم
 .الشرع من خالل آيات الكتاب العزيز وسنة  سول اهلل ولى اهلل عليه وسلم

فان وبيان منزلة الصحابة  ضي اهلل عنهم وما ينبغي هلم من التقدير وحسن الثناء والذكر هلم وحرمة اذاهم 
ذاهبها الفقهية يف حترمي متثيل شرعية والشخصيات العلمية مبختلف ملبني اهليآت ا اإلمجاع يكاد يكون منعقدا

وجتسيد األنبياء والرسل عليهم السالم والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية باالستناد على 
لك  وذوغريمها  كغلبة احنفسدة وسد احذرائعسنة والقواعد الفقهية واالوولية الكتاب و الاالدلة الشرعية من 

 كفيل بسد الباب امام النزول باالنبياء واملرسلني عليهم السالم والصحابة الكرام  ضي اهلل عنهم وهو امر وا د
يف األعمال الفنية اليت يتداول على القيام بادوا ها ممثلون ال يتو عون عن الكذب والبهتان وسوء السلوك 

واملرسلني عليهم السالم والصحابة  ضي اهلل عنهم يف  الية لألنبياءاملثواالخالق مما ينعكس سلبا على الصو ة 
 .أذهان وتصو ات املسلمني على امتداد الزمان
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 مشموع قمار
 

بعد استعماضه حن  اعد من احح دية واحعشمين اا مجنع احفقه اإلسالمي احدوحي احننعقد في دورته 
اهلل عنهم في اعن ل فن ة  ابح ث في موضوع تنث ل األنب  ء واحمسل عل هم احسالم واحصح بة رضي

دراسته حن  اعده األعض ء واحخبماء من ابح ث ودراس ت في س نن ئ ة وتنث ل ة وبعد االطالع على
م  أصدرته احنج مع احفقه ة واحه آت احشمع ة واحشخص  ت احعلن ة من فت وى تحمم احتنث ل  احنوضوع

صح بة احكمام رضي اهلل عنهم ب العتن د على احس نن ئي واحنسماي حألنب  ء واحنمسل ن عل هم احسالم واح
كل م  يؤذيهم من قول حم  ورد في كت ب اهلل احعزيز واحسنة احنبوية احط همة من افظ ححقوقهم وتحميم 

صفوة خلق اهلل وافضلهم عنده وهم االسوة واحقدوة وهم قنة احكن ل احخلقي واحخلقي  اذأو فعل 
 .ااد من احننثل ن  ه ال يصل إح احتيزل بهم عن هذه احنمتبة وتنث لهم فن   من ش نه اا يناالنس ني 

حكل ذحك وغ مه وسدا حلذريعة واغالق  حب ب ال ينكن سده إذا فتح ف ا احنجنع احفقهي اإلسالمي 
 .احدوحي يقمر تحميم تجس د األنب  ء واحمسل عل هم احسالم واحصح بة رضي اهلل عنهم في اعن ل فن ة


