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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :وبعد أمجعني، بهوصح وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 اإلفادة أمهية فأجد من املناسب تكرار ما ذكرته يف ورقة علمية قدمتها يف دورة سابقة هلذا اجملمع، وهو
 :ذلك حيقق ما أبرز ومن، عصرية حبثية ضرورة يعد ذلكفات النادرة، جتماعهذه اال من املثلى

وهذه مسؤولية  .ليست ذات أمهية أو حمسومة نقاطل النقاش يذهب لئال البحث حمل املسألة حصر -1
 .اجلهات املنظمة

مع  .مقصوده عن البحث خيرج لئال والرتكيز على مدرك املسألة، ،املوضوع عن الكتابة يف عدم التوسع -2
 .وهذه مسؤولية الباحثني .مجاعية وفردية اجتهادات من سبق ما تتبع

الورقة أحد املوضوعات اليت ال ختلو من حساسية يف الطرح، لكوهنا مما ثار فيها اجلدل على  هذه تتناول
، وذلك لكوهنا متس املستويات العلمية واإلعالمية، حىت تناوهلا بالبحث والنقاش والتعليق من ليس أهال للعلم

منذ عقود، مع زخم مذهل يف حجم اإلنتاج حياة العامة بشكل مباشر، فقد تعلق الناس بفن التمثيل والدراما 
وهذا يتزايد مع  وقدر ما يبذل فيه من ماليني املبالغ، على مستوى القنوات الفضائية ومسارح السينما، هفي

 .مرور الوقت يف تطور مثري

 أخف الشرين، ارتكابو  ،التماهي مع هذا الواقع من باب الضرورة تظهرت اجتهادات فردية حاول
 .يف هذا املوضوعباملنع رغم صدور اجتهادات مجاعية مبكرة  ؛أدىن املفسدتنيالضررين، و وأهون 

، ولكن يكتفي الباحث بتقدمي هذه علميا رسالة أكادميية أو حبثا -دون أدىن مبالغة-املوضوع حيتمل 
 ،املوضوعاجملمع، ويف حدود خطاب االستكتاب، ولعل يف املناقشات ما يثري الورقة استجابة لطلب أمانة 

 .ويسد جوانب القصور

متاشيا مع صيغة خطاب االستكتاب ومفردات عناوين ) حكم التمثيل من أصلهتجاوز لالورقة  ضطرست
 ،أم ال يشمله ،، وستنطلق من القول باجلواز، وهل يشمل اجلواز جتسيد األنبياء والصحابة(البحث املذكورة فيه

 وهل مث ضوابط لذلك؟

من أعمال ( فن التمثيل)موضوع يف أصل املوضوع، حيث كان رأيه أوال أن يبدي اجملمع  من ملنت آوك
 :2من أعضاء اجملمع وهم 1حبوث ةم، وقد قدمت فيه مخس1991 -هـ 1111عام  دورته السادسة جبدة

                                                           
 .2319ص 3جزء 6اإلسالمي الدويل عددجملة جممع الفقه   1
مل يتيسر االطالع على هذه البحوث، وقد ذكرها الشيخ بكر أبو زيد يف رسالته عن التمثيل، وذكرها أيضا صاحب كتاب  2

 .(هـ1111رسالة ماجستري جبامعة أم القرى مبكة عام " )حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية"
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 فن التمثيل، عبدالعزيز اخلياط رمحه اهلل. 
 ظاهرة فن التمثيل، عبداللطيف الفرفور. 
 حكم التمثيل، خليل امليس. 
 فن التمثيل، احلاج شيت الثاين. 
 فن التمثيل يف اإلسالم، التيجاين صابون حممد. 

 ،حقيقته، تارخيه ؛التمثيل) :كما كتب رئيس اجملمع السابق الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل رسالة عن
 .هـ1111عام  (حكمه

- يف الدورة نفسها توصيةمث  ،جممع الفقه جبدةمن  ويبدو أن املوضوع مل يطرح للنقاش، ولذا صدر قرار
 .1التمثيل فن :ومنها احلاضر، العصر يف الشائعة بعقد ندوة علمية للفنون -ضمن موضوعات أخرى

يسبقها بعقد ندوة علمية مع فمزيد حترير وإنضاج، إىل وهذه طريقة اجملمع يف املوضوعات اليت حتتاج 
 .ولذا مل يعرض املوضوع يف دورة الحقة ،ويبدو أن الندوة مل تعقد. املختصني

 :الكتابات السابقة
منها ما سبقت  ؛األحباث باهتمام علمي وحبثي، وصدر بشأنه مجلة من لتمثيلموضوع ا( أصل)حظي 
حيثيات مثل هذا ويصعب حصر ما كتب فيه ملا ذكرته يف مقدمة الورقة من  .من أحباث اجملمع اإلشارة إليه

 .من املوضوعات النوع

 :فكان أبرز ما كتب فيه وصدر بشأنه ما يأيت، أما موضوع تمثيل األنبياء والصحابة تحديدا
 .2يف متثيل األنبياء والصحابة( م1931 - هـ1311ت)فتاوى للشيخ رشيد رضا  -1
لجنة الدائمة لإلفتاء بالرياض برئاسة إبراهيم ابن لمن إعداد ا( حكم متثيل الصحابة)حبث بعنوان  -2

، (م1969 -هـ 1339ت)يف وقته  إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعوديةالشيخ حممد بن 
 .3هـ1393عام وذلك وعضوية الشيخ عبدالرزاق عفيفي وعبداهلل بن غديان وعبداهلل بن منيع، 

منع تصوير شخصية الرسول وكالمه وحركاته يف مناسبة إخراج فيلم سينمائي عن )حبث بعنوان  -3
 -هـ 1111ت) عبداهلل بن زيد بن حممود رئيس احملاكم الشرعية بقطرللشيخ ( الرسول وحياته

 .4هـ1396عام وذلك ، (م1991

                                                           
 .2316-2313ص 3جزء 6لدويل عددجملة جممع الفقه اإلسالمي ا 1
 .يف متثيل الصحابة 6/2313يف متثيل األنبياء، و 1121-1/1121فتاوى رشيد رضا  2
 .332-3/239منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  3
 .311-2/339جمموعة رسائل الشيخ عبداهلل بن حممود  4
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ه بشأن متثيل 1319هـ مبنع متثيل األنبياء، وفتوى عام 1311فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  -1
 متثيل الصحابة، وقرار آخر ه مبنع1391عام  باألزهر اإلسالمية البحوث وقرار جممع .1الصحابة

 .هـ1132وفتوى يف متثيل األنبياء والصحابة من دار اإلفتاء املصرية عام  .هـ1131مؤكد له عام 
هـ بتحرمي 1113عام ( 111)هـ، ورقم 1393عام ( 13)قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة رقم  -1

 .2متثيل األنبياء والصحابة
هـ بتحرمي متثيل األنبياء 1111عام ( 3)الدورة ( 6)قرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي رقم  -6

 .هـ1132عام ( 21)وقرار آخر مؤكد له يف الدورة . 3والصحابة
هـ بشأن متثيل النيب والصحابة، ونقلوا 1391قرار اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي عام  -1

 .4اإلمجاع على التحرمي
، وقد صدر قبل 5ونقلوا االتفاق على التحرميقرار رابطة العامل اإلسالمي مبكة بشأن متثيل الصحابة،  -3

 .هـ1393عام 
 .6هـ مبنع متثيل النيب والصحابة1391قرار املنظمات اإلسالمية العاملية مبكة عام  -9

 .7هـ مبنع متثيل األنبياء والصحابة والتابعني1112 عام الدائمة اللجنة فتوى -11

 .هذا أبرز ما وقفت عليه يف هذا املوضوع

 :مباحث أربعة يف البحث ينتظمهذا و 

 .مفهوم التجسيد الفين وأنواعه :األول المبحث

 .حترير حمل النزاع :الثاني المبحث

 .حكم جتسيد األنبياء :الثالث المبحث

 .حكم جتسيد الصحابة :المبحث الرابع

 .قرار مشروع

  
                                                           

 .321-3/311منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء  1
 .332-3/323أحباث هيئة كبار العلماء منقول يف  2
 .119-113ص برابطة العامل اإلسالمي مبكة قرارات اجملمع الفقهي 3
 .1/111لشيخ عبدالعزيز بن باز امنقول يف جمموع فتاوى ومقاالت  4
 .3/296منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  5
 .3/296منقول يف أحباث هيئة كبار العلماء  6
 .263/ 3 األوىل الدائمة، اجملموعةاللجنة  فتاوى 7
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 األول المبحث
 مفهوم التجسيد الفني وأنواعه

 المطلب األول
 تعريف التجسيد

 كمخاطبة حمسوسة، وأفعال مادية أشياء إىل واملشاعر األفكار حتويل جّسد، وهو مصدر: التجسيد
 .1وتستجيب تسمع شخص كأهنا الطبيعة

 .واألخري أشهرها يف االستعمال .والتمثيل ،والتشبيه ،واحملاكاة ،والتصوير ،التجسيم :والتجسيد مبعىن

 .2درامي لغرض التأثريحماكاة عمل بلغة ومؤثرات بأسلوب : بأنهاصطالحا  ويعرف

 المطلب الثاني
 مصطلحات التجسيد

، (سيناريست)ومعد احلوار ، (رواية)والقصة ، (كاتب)قصة ال، ومعد (ممثل)يقال للذي حياكي العمل 
، مث (منتج)، والذي ميول العمل (خمرج)، والذي ينسق بني هذه األعمال ويشرف عليها (سيناريو)واحلوار 

 .3الفضائية اةالقن( شاشة)السينما أو ( مسرح) علىيعرض العمل 

 المطلب الثالث
 أنواع التجسيد

، وقد يراد منها التأثري باجلد (كوميديا) سمىيالتأثري باهلزل واملرح ف :التجسيد أو التمثيل قد يراد من
 .4(دراما) سمىوقد يكون خليطا بني األمرين في ،(تراجيديا) سمىيواألسى ف

  

                                                           
 (.جسد)مادة  1/313معجم اللغة العربية املعاصرة  1
 (.احملاكاة)، (التمثيل)مادة  212، 31واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 2
حكم ممارسة الفن يف  ،(املنتج) ،(ممثل) ،(املخرج)مادة  261، 262، 211واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 3

 .231الشريعة اإلسالمية ص
 ،(دراما) ،(متثيل استضحاكي)مادة  211، 193-196 ،113 ،31واملسرحية ص الدرامية املصطلحات معجم 4

 ،111، 112، 131تاريخ دراسة الدراما ص ،(الكوميديا-امللهاة)، (الدراما-املأساة البطولية)، (الرتاجيديا-املأساة)
 .239ن يف الشريعة اإلسالمية صحكم ممارسة الف
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 الثاني المبحث
 تحرير محل النزاع

واليت مل أقف على من  ينبغي أن يعلم أن املسألة مفرتضة يف جتردها من العوارض املمنوعة يف نفسها،
 :ومن ذلك حسب التتبع .تمثيلالمن يرى جواز عند حىت أجازها 

 .1، أو جتسيد الشياطنيأو قول كلمة الكفر ، أو تعظيم معابد الكفر،اشتماله على جتسيد كافر -1
 .والنار ،واجلنة ،والربزخ ،والقرب ، وخروج الروح،عوامل الغيبمتثيل  -2
أو عادات  ،أو أخالق سيئة ،أو أفعال حمرمة ،أو أفكار منحرفةأو بدع ضالة،  ،تضمنه لعقائد باطلة -3

 .رديئة
 .قصد السخرية واالستهزاء هبم -1
 .وجود املوسيقى واملعازف -1
ذراعني وال وأعايل الصدر والنحر رأسالك أعضائها؛حيل كشفه للرجال من تربج النساء وظهور ما ال  -6

 أو يصاحب ذلك خضوع .2"وحترمي هذا جممع عليه، معلوم من الدين بالضرورة"، والساقني والعضدين
 .3القول أو إثارة للغرائز أو اختالط بالرجال األجانبب

والسالم، وقد قال اهلل يل أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن؛ ألن حرمتهن من حرمته عليه الصالة متث -1
 .4(يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء: )تعاىل

ويف سرية عمر  .تزوير التاريخ والعبث بالسري بتمثيل قصص وأحداث خمتلقة أو مكذوبة أو ضعيفة -3
 :مثال بعض األمثلة

 ابن قال ؛ليس هلا سند صحيحف السوق، حسبة مرأة يقال هلا الشفاء، علىال عمر تولية قصة -
 من هو فإمنا ؛إليه تلفتوا فال يصح، ومل السوق، بةحس على امرأة قدم عمر أن روي وقد) :العريب

 .5(األحاديث يف املبتدعة دسائس
 رضي عمر عن كتب ما تتبع بعد القصة هذه فلم تثبت)قصة جتسس عمر على شاريب اخلمر،  -

 .6(وسريته عمر خلق مع تتناسب ال هي مث والرتاجم، التاريخ كتب يف عنه اهلل

                                                           
 .11، التمثيل حقيقته وتارخيه وحكمه ص269/ 3 األوىل اللجنة الدائمة، اجملموعة فتاوى 1
 .، والشيخ رشيد يرى جواز متثيل الصحابة1/1119فتاوى رشيد رضا  2
الصحابة ممن مل ينقسم الناس يف شأهنم  ( بعض)ترى جواز متثيل  املذكورة هـ، واللجنة1319فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  3

 .3/321والفتوى منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء . كبالل
 .3/321هـ، وهي منقولة يف أحباث هيئة كبار العلماء 1319فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام  4
 .3/1111القرآن  أحكام 5
 .26/6 األوىل اجملموعة الدائمة، اللجنة فتاوى 6
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أصابت امرأة وأخطأ : )قصة اعرتاض املرأة على عمر يف نصيحته بعدم مغاالة املهور، وأنه قال -
 ال) ، وأما اعرتاض املرأة ورد عمر عليها فال يثبت، فطرق هذه الزيادة1ثابت، فأصل القصة (عمر
 .2(لالحتجاج تصلح وال مقال من ختلو

املعاين  بتغيي يتعمد ، كمنة الكاملةالصحيحصورته يف عدم قصد الدعوة واخلري وإظهار اإلسالم  -9
اليت يتعمد تغييبها؛  مثلةبعض األ مثاليف سرية عمر و  .واقفاملو  وقائعال منوجيتزئ ما يناسبه  الشرعية

 :منها
إلثارته الشبه وسؤاله عن متشابه صبيغ الذي ضربه ومنعه من جمالسة الناس، عمر مع  قصة -

 .3وصحتها القصة شهرة، مع القرآن
 وقال بالدرة، فضرهبم ،مجيعا ونؤ يتوض والنساء الرجال عليها حياضا أتى قصة عمر عندما -

 .4(حياضا وللنساء حياضا، للرجال اجعل): احلوض لصاحب

عن عوارض التحرمي   كم متثيل األنبياء والصحابة جمردوعليه، فإن احلديث يف املبحثني القادمني، هو يف ح
 . كر آنفاذ كما 

  

                                                           
 .حسن صحيح: وقال( 1111)أخرجه الرتمذي  1
 .11/191ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ  فتاوى 2
 .3/119 اإلصابةوابن حجر يف ، 2/233يف التفسري  كثري ابن وصححها( 111، 116)أخرجها الدارمي  3
 .1/11 عبدالرزاق أخرجه 4
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 الثالث المبحث
 حكم تجسيد األنبياء

بعدة حترمي جتسيد األنبياء يف األعمال الفنية وقد استدلوا على  ،مل أقف على من يرى جواز متثيل األنبياء
 :1أدلة منها

والكذب عليهم عظيم كما جاء يف البخاري  قداسة مقام النبوة، إذ إهنم معصومون، وأفعاهلم تشريع، -1
وهذا يف حق النيب  ،2(فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي: )أن النيب قال( 3)ومسلم ( 111)

 .3صلى اهلل عليه وسلم وقياس الكذب على غريه من األنبياء قياس جلي
من رآين يف ): من حديث أيب هريرة أن النيب قال( 2266)ومسلم ( 6993)ما جاء يف البخاري  -2

 .(ال يتمثل بيفإن الشيطان املنام فقد رآين 
أن احلكم  : نفيهاملدينة، ونقلت كتب السري والرتاجم من أسباب  من العاص أيب بن نفي النيب للحكم -3

: له النيب فقال يـتكفأ، مشى إذا كان النيب إن ، وقيلحركاته وبعض مشيته في يحكي النبي كان
 .4يومئذ من يرتعش خمتلجا احلكم فكان ،(فلتكن فكذلك)

هم، واإلزراء مبقامهم، والوضع من قدرهم، وهذا ينقص من هيبتهم يف نفوس الناس، تإهانسداً لذريعة  -1
 .5ويؤثر يف التعظيم املشروع يف حقهم

  

                                                           
 .سأجتاوز األدلة اليت تتوجه ألصل التمثيل 1
 .311-2/311 حممود ابن ، رسائل1/1123فتاوى رشيد رضا  2
 .1/1123فتاوى رشيد رضا  3
 .13/11، الوايف بالوفيات 2/193، تاريخ اإلسالم 1/319االستيعاب  4
هـ كما يف أحباث هيئة كبار العلماء 1311، فتوى جلنة الفتوى باألزهر عام 1122، 1/1121فتاوى رشيد رضا  5

 .311 ،311-2/311 حممود ابن ، جمموعة رسائل3/313
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 المبحث الرابع
 حكم تجسيد الصحابة

 :اختلف املعاصرون يف ذلك على قولني

جهات االجتهاد  قرارات، و نقل فيه اإلمجاعحىت ، وهو قول عامة املعاصرين، بالمنع: القول األول
 .على هذا القول -املشار هلا يف مقدمة الورقة- اجلماعي

 :1واستدلوا على ذلك بما يأتي
 .غريهم سبّ ، وجرم سبهم ليس ك2تشريعإذ إن أفعاهلم الصحابة خصوصية  -1
 أحدا، حكيت أين أحب ما): النيب فقال عند رجال أو امرأة أحكي ذهبت": قالت عائشة،حديث  -2

 .3"ذلك م  أعظ   (وكذا كذا يل وأن
واالستهزاء هبم، ويف هذا منافاة للكرامة  ،لسخرية منهماو  ،واحلط من قدرهم ،انتقاصهم سدًا لذريعة -3

 .4اليت أكرمهم اهلل هبا، ومناقضة للثناء عليهم
 .وافتياتاً عليهمأن فيه إيذاًء هلم وعدواناً على حقهم وظلماً  -1

 - هـ1311ت)، وأول من أفىت بذلك فيما أعلم هو الشيخ رشيد رضا بالجواز: القول الثاني
 .6املعاصرين بعضبعه فيما بعد وت، 5(م1931

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي
 .7عدم الدليل، إذ األصل هو اإلباحة -1
خروجا منها ودخوال يف يف آخر أهل النار ( 131)حديث أيب سعيد اخلدري يف صحيح مسلم  -2

 رب، أي: فيقول اجلنة، أهل أصوات أن الرجل مسع :اجلنة، يف حديث طويل، وموضع الشاهد منه
                                                           

 .سأجتاوز األدلة اليت تتوجه ملنع أصل التمثيل، ملا ذكرته يف املقدمة 1
هو حجة عند : )1/122جاء يف شرح الكوكب املنري  خمالف، له يعلم إذا مل الصحايب حجية قول على العلم أهل عامة 2

 .136-1/112 املوقعني إعالم ،6/13 احمليط البحر ،3/333 املوافقات: وينظر(. األئمة األربعة
 .واللفظ له 6/123حسن صحيح، وأمحد : وقال( 2113)، والرتمذي (1311)أخرجه أبو داود  3
 .3/326أحباث هيئة كبار العلماء . حبث اللجنة الدائمة يف متثيل الصحابة 4
 .6/2313فتاوى رشيد رضا  5
وبعضهم يستثين اخللفاء الراشدين، وبعضهم يستثين معهم العشرة مث اختلف القائلون باجلواز؛ فبعضهم جييز بإطالق،  6

املبشرين باجلنة، وبعضهم يستثين معهم آل البيت فُيدخل بناته كفاطمة، وأحفاده كاحلسن واحلسني، وبعضهم يستثين 
ملفسدة عند من واالستثناءات مستندها االجتهاد بغلبة ا .فُيدخل معاوية رضي اهلل عنه شأهنم يف الناس نقسما معهم من

 .يراها
 .6/2313فتاوى رشيد رضا  7
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 أتستهزئ رب، يا: فيقول معها؟ ومثلها الدنيا أعطيك أن أيرضيك: فيقول اهلل تبارك وتعاىل أدخلنيها،
 مم: فقالوا أضحك؟ مم تسألوين أال: فقال ،مسعود ابن فضحك العاملني؟، رب وأنت مين

 اهلل، رسول يا تضحك مم: فقالوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول ضحك هكذا: قال تضحك،
 أستهزئ ال إين: فيقول العاملني؟ رب وأنت مين أتستهزئ: قال حني العاملني رب ضحك من): قال

 .دون موطن الشاهد( 6111)وأصل القصة يف صحيح البخاري  .(قادر أشاء ما على ولكين منك،
الضحايا  من تقىيُ  :أن النيب قال: موطن الشاهد منهحديث الرباء بن عازب املشهور يف األضاحي، و  -3

 .1يده من أقصر ويدي: ويقول ،بيده يشير البراء وكان .بيده وأشارأربع، 
فقد ، املوصوف عليه ملا تقريب التمثيل إذ، وال قائل بذلك نع الوصف أيضاأن ميمنع التمثيل يلزم من  -1

 ،لزوجها فتنعتها املرأة، املرأة تباشر ال: )من حديث ابن مسعود( 1211)صحيح البخاري  جاء يف
 ألن بعض الفقهاء البيع على الصفة أجاز لذاو  ،احلقيقية الرؤيةك  الوصف جعلف .(إليها ينظر كأنه

ْلق النيب وصحابته مشهور يف مدونات احلديث  .اجلهالة يرفع الغائب املبيع يف الوصف ووصف خ 
 .وكتب التاريخ السري والرتاجم، وال قائل مبنعه

  

                                                           
، (3111)، وابن ماجه (1311)حسن صحيح، والنسائي : وقال( 1191)، والرتمذي (2312)أخرجه أبو داود   1

، وابن حبان 1/292واللفظ هلما، وصححه ابن خزمية  9/211، والبيهقي 1/619، ومالك 1/231وأمحد 
 .1/223، واحلاكم 13/211
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 المناقشة والترجيح

 بعضها تدل على حترمي السخرية ف ؛طلوبيظهر أن جل النصوص املذكورة يف أدلة األقوال ال تدل على امل
 .وقصة نفي احلكم واالستهزاء والغيبة كما يف حديث عائشة،

  وبعضها جاء يف مقام التعليم كما يف حديث جربيل، وحديث الرجل الذي يدخل اجلنة، وحديث الرباء
 .1بن عازب

  ،التمثيل  وال تدل على معىنوبعضها تدل على التمثيل اللغوي وهو مطلق احملاكاة لغرض صحيح
فال يصح االستدالل بأحد املعنيني على اآلخر  ؛من جنسهحىت وال  ،باالصطالح الفين املعاصر

وال قائل به من علماء أهل السنة، وكثري من  ،نفسه ولو قيل بشموله جلاز حينئذ متثيل النيب .2لتباينهما
 .الصحابة ورواة احلديث حياكون النيب يف بعض ما قال

  إن  اإلباحة، إذصار إىل أصل أن يُ  لكن ال يلزم من هذا خلو املسألة من نص مباشر باملنع، فيظهروعليه
 األحكام من املنع، وكثريالقول بما يستند عليه  وهذا ؛النصمن  ما يستنبط :األحكام أدلة من مـصادر

 .أدلة مستنبطة مستندها الشرعية
  حال أي على فاسدا إال يقع ال بأنه (يف نفسه والفساد للصالح قابل) فعل بإفضاء زماجليالحظ أن و ،

ما أو  ،3ينظر يف الشروط واملوانعوجودا وعدما و  مع علتهيدور  احلكم لنص شرعي، وإال فإنقول حيتاج  هو
هلذا اجلزم هو الواقع املشاهد، قال الشيخ  ا املانعنيوإن كان الذي دع ،هو أمر ظينفيذكر من مفاسد ما 

 مع-رها صد  ومُ  إال بشروطه املقيد باجلواز الفتيا أرى وال: )بكر أبو زيد يف آخر رسالته عن التمثيل
( الساحة وما جيري فيها، فستكون الفتيا تكأة ينطلقون منها مستبعدين ضوابطها عن غياب يف -التقدير

 .وهذا اعتبار له قوة .انتهى باختصار
  منع  قداسة مقامهم، ويف :جتسيد األنبياء هومنع يف  سلم من املناقشة مناط قوىيظهر أن أ مما تقدمو

 .خصوصيتهم :هوالصحابة  جتسيد

  

                                                           
 .16التمثيل حقيقته وتارخيه وحكمه ص  1
 .336حكم ممارسة الفن يف الشريعة اإلسالمية ص  2
 .1/1121فتاوى رشيد رضا   3
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 مشروع قرار
 :قرر ما يلي( بعد الديباجة)

والعصمة، ويف  قداسةتعظيم والملا هلم من ال ؛منع جتسيد األنبياء عليهم السالم يف األعمال الفنية -1
 .ذلكلجتسيدهم منافاة 

ملا هلم من اخلصوصية واملكانة والكرامة، ويف  ؛منع جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم يف األعمال الفنية -2
 .ذلكلجتسيدهم منافاة 

قرار : يؤكد اجملمع على مضامني قرارات جهات االجتهاد اجلماعي يف هذا املوضوع، ومن أبرز ذلك -3
 البحوث هيئة كبار العلماء يف اململكة، وقرار اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، وقرار جممع

 .ألزهربا اإلسالمية
يوصي اجملمع القائمني على األعمال الفنية بتوظيفها يف الدعوة إىل اهلل، وتعريف املسلمني بسرية  -1

 .األنبياء والصحابة بالطرق املشروعة

 


