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 حابة وغريهم من سادات األمة: حرامومتثيل الص   متثيل األنبياء: كفر

  
 :احلمُد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

هي مدد ِمن ظالم الغرب: فتنَة الّتمثيل، وهو متثيل اإلنسان واحليوان يف اهليئات فإّن ِمن فنت العصر اليت 
واحلركات واألصوات، وهو عند الكفار ِمن ضروب اللهو واللعب والّسخرية، كما أنّه وسيلٌة لغرس أفكاٍر 

الّساقطني َمن يعّظمونه ِمن  عاداٍت، وتعظيم عاداٍت، وتغيري أخالٍق وأفكار، وترويج وأخالق، وتشويه
والّساقطات، وأبطال احلروب اليت انتصروا فيها؛ وذلك بتقّمص أشخاصهم، والّتسمي أبمسائهم، والّظهور 
هبيئاهتم: لباًسا ومركًبا وحركًة وصورًة وصوًًت، وذلك كّله ضمن مسلسالت يقوم حبلقاهتا عدٌد ِمن الّرجال 

 .والّنساء، كلٌّ يقوم ابلّدور الذي يناسبه ِمن القصة
قد يكون املسلسل حيكي قصًة واقعّية، وُُيثَّل فيه أشخاٌص معينون، وقد حيكي املسلسُل قصًة خيالّية ُيثَّل و 

فيها أنواٌع ِمن الّناس على اختالف طبقاهتم، ومناصبهم، وعاداهتم، وحرفهم، وعالقات بعضهم ببعض، كّل 
 .ذلك ابهليئات واحلركات واألصوات املناسبة حلال املمثَّلني

لوٌم أّن الكّفار ال يقفون فيما يعملون ويشتهون عند حّد إال فيما خيرجون به على الّنظام، وليس هلم ِمن ومع
 .شريعة هللا ما ُينعهم ِمن ارتكاب القبائح القولّية والفعلّية

ودعاية أداًة كربى لكثري ِمن األغراض املاديّة واملعنويّة، فهو وسيلُة كسٍب  -كما يسّمونه-وقد صار هذا الفن 
وشهرة، وجتارة رائجة، جُتىب هبا املاليني ِمن جيوب اجلمهور، ويقام هلذا الفّن مؤسسات وشركات، وقد كان 
قدُيًا يف بداايته يُعرض داخل الّصاالت، مّث يف دور الّسينما، مّث صار أهّم مادة للّتلفزة، فطفحت به 

ري املشاهدين: املرأة، فكان وجودها عنصرًا أساسًيا يف ومعلوٌم أّن ِمن أهّم ما يُقصد لشّد أنظار مجاه القنوات؛
 .هذه املسلسالت

وقد كان الّسبب األّول لدخول الّتمثيل فّناً وحرفة للبالد العربية واإلسالمية على أيدي الّنصارى احملتلني ألكثر 
جلنسّية وغريها، واملشتملة بلدان املسلمني، وذلك بفتح دور العرض الّسينمائي، ونشرها، واختيار األفالم املثرية ا

على تصوير حياة الغرب أّّنا احلياة الرّاقية واملتقّدمة، وتشويه صورة حياة املسلمني؛ فتقّبل كثرٌي ِمن جهلة 
 .املسلمني وفّساقهم هذا الفساد، وأعاَن عليه َمن يف البالد اإلسالمّية ِمن نصارى العرب وغريهم

مة َمن يدعو إىل أسلمة الّتمثيل، وذلك بتمثيل الّشخصيات اإلسالمّية الّتارخيّية مثّ تطّور أمُر الّتمثيل فنشأ يف األ
ِمن خلفاء وأمراء ووزراء وقادة وعلماء، ومتثيل أحواهلم، وما جرى منهم وعليهم ِمن حوادث التاريخ، سلًما 
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وعن شخصيات شهرية  وحراًب، وقد حتّقق هلم ذلك، فصدرت أفالٌم يف سري اخللفاء الرّاشدين وملوك املسلمني،
 .من العلماء الرابنيني

رين لتلك األفالم واملسلسالت، فإّما: اإلشادة وإبراز احملاسن  إن كانوا من  -زعموا–وختتلف أغراض املصدِّ
ويف  املوالني، وإّما: الطّعن وإظهار املساوئ إن كانوا ِمن املعادين، ويعولون يف ذلك على ما كتب يف التاريخ،

 .و كذب، وما زيد فيه ونقص، وغري عن حقيقتهالتاريخ ما ه
والغالب أّن الذين يقومون بكتابة هذه املسلسالت وإخراجها ومتثيلها ليسوا ممّن يتحّرون الّصدق، وال الّتحقيق 

 .يف املروايت، بل هم ِمن أهل األهواء الذين من أهّم أغراضهم غرس مذاهبهم وتروجيها يف األمة
ال تنفك عن األغراض العامة من اللهو   -كما تسّمى-م واملسلسالت اإلسالمية ومع ذلك فإّن هذه األفال

والّتأثري على املشاهدين أيَّ أتثري، والكسب املادي، مع ما يدخل فيها من منكرات قولّية أو فعلّية، بشبهات 
 .التأويل والّتسهيل ابلرتخصات

خُتّفف ِمن احملاذير اليت يذكرها املانعون، وكم ِمن  وما يّدعيه دعاة الّتمثيل اإلسالمي ِمن ضوابط، غايتها أن
ابب من مداخل الّشر فُِتح حبجة وضع ضوابط وشروط، مثّ كان ذلك سبًبا يف فتح هذا الباب واقتحامه دون 
وفاء بتلك الضوابط حيًنا، بل وال اعتبار هلا أحياًًن، فما تلك الّضوابط إال شبهاٌت للتسويغ، ودفٌع حلجة 

وبسبب ذلك صار حكم الّتمثيل قضية فقهية تتجاذب فيها أنظار الفقهاء بني التحرمي مطلًقا،  املانعني!
 .والتفصيل

وِمن مسائل الّتفصيل: متثيل الّصحابة رضي هللا عنهم، وهي اليت نقصد إليها يف هذا املقام؛ فقد أمجع أهل 
، فضاًل عن األنبياء، -ضوان هللا عليهمر -على حترمي متثيل الّصحابة  -إال َمن شذّ -  الفتوى يف هذا العصر

 .وكّل ما يذكره املسّوغون لتمثيل الّصحابة يلزمهم أن يقولوه يف األنبياء، مع إضافة ضوابط أخرى
وكّل ما يذكرونه ِمن مصاحل متثيل الّصحابة يتحقق بذكر أخبارهم على ما جرت به العادة يف سياق األخبار،  

يضاح كان ذلك بتمثيل الفعل ال بتمثيل الفاعل، والعادة أّن ذلك يكون قليالً، وإذا دعت احلاجُة إىل مزيد اإل
 .مثل ما تكفي فيه اإلشارة ابليد

وأما ما ذكروه ِمن متثل املالئكة إلبراهيم ولوط ومرمي، ومتثل جربيل بصورة "دحية"، أو رجل غريب، وكما يف 
هلم: فكّل ذلك خمتّص ابملالئكة ال يقاس عليه؛ ألّّنم حديث الثالثة "األبرص واألقرع واألعمى"، ومتّثل امللك 

 .غري متعّبدين بشريعتنا، وهم يفعلونه إبذن هللا، وقد جعل هللا هلم القدرة على ذلك
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وبعد؛ فإذا ضربنا صفًحا عن حجج املانعني لتمثيل الّصحابة، وما ذكروه من املفاسد، وأعرضنا عن شبهات 
الّصحابة افتيات عليهم، وعدوان على حقهم، والواقع شاهد أبّّنم ال يرضون  فإنّه يبقى أّن متثيل اجملّوزين:

 .بتمثيلهم، وتقمص شخصياهتم
فنقول للمجّوزين: أفرتضون أن مُتّثل أشخاصكم هبيئاتكم، ومتّثل حركاتكم، وأصواتكم؟! بدهي أنكم ال ترضون 

ولعًبا، وهلذا: فإّن العقالء والعظماء ال يرضون  ذلك، ملا ترونه ِمن الكذب عليكم، واإلزراء بكم، واخّتاذكم هلًوا
 .بتمثيلهم

وِمن هذا املنطلق نقول بتحرمي متثيل الّصحابة، بل والّتابعني، وسائر علماء املسلمني، مع اعتبار تفاوت منازهلم، 
 .مما يقتضي الّتفاوت يف حترمي متثيلهم

ه ترجُح على ما يُدعى فيه ِمن املصاحل، وهذا من واملتدبّر ملوضوع متثيل الّصحابة بتجّرد يقطُع أبّن مفاسد
 .مقتِضيات الّتحرمي يف الّشريعة، بل هذا شأن أغلب احملرمات
فيجروا الناس، وجيرئوّنم على ابب من املشتبهات  واملرتّخصون يف متثيل الّصحابة؛ إّما أن يقولوا: إنّه جائز فقط،

 .، فيكون اببه على األقل ِمن ابب سّد الّذرائعليس من احلالل البنّي  -وهللاِ –على األقل؛ ألنّه 
صلى -وإن زعموا أّن متثيل الّصحابة مستحّب: فقد تضّمن قوهلم أنّه ِمن الّدين، وهو حُمدث، فيدخل يف قوله 

 (َمن أحدَث يف أمرًن هذا ما ليَس منُه فهو ردّ ) :هللا عليه وسلم
فلم يراع اعتبار رضاهم، مع القطع أبّّنم ال يرضون ذلك، كما وَمن قال: األصل يف متثيل الّصحابة اإلابحة، 

بل نقول: األصل يف  هو شأن سائر العقالء؛ ملا يف الّتمثيل من الّسخرية واإلزراء، ُقصد ذلك أو مل يُقصد.
 .انيهامتثيل الّصحابة الّتحرمي؛ للزوم املفاسد العامة واخلاصة له، فال ينفّك عنها، وما يدعى ِمن املصاحل ال تد

وكّل ما يذكر يف متثيل الّصحابة ِمن املصاحل واملفاسد يقال مثله يف متثيل علماء األّمة وخيارها، فيجب جتويز 
اجلميع، أو حترمي اجلميع، وإذا كان اجلميع مطبقني على حترمي متثيل األنبياء؛ لعلّو قدرهم، وهيبة مقامهم، 

ُقْل :{ألنبياء كفٌر، ألنّه يتضّمن االستهزاء هبم، وقد قال تعاىلومنافاة متثيلهم لذلك: فهذا يقتضي أّن متثيل ا
 66-65التوبة: }ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإُيَاِنُكمْ  * َأاِبَّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ 

 .ر حكمه، فيجب التنّبه لذلكوَمن أطلق حترمي متثيل األنبياء واقتصر على ذلك: فقد أمجل، ومل حيرّ 
صلى -الّرسول  وهلذا كان ِمن مقاصد الكفار وأعماهلم اليت يرفضها مجيع املسلمني: إصدار أفالم عن سرية

من اإلزراء  -عليه الّصالة والّسالم- ما يف متثيله -املسلمون والكفار-ِلما يعلم اجلميع  -هللا عليه وسلم
  .اًوا ولعبً والتنّقص، واخّتاذ سريته وشخصه هل
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ِمن إصدار مسلسل عن   ه 1432ويف ضوء ما تقدم نقّرر: أّن ما أُعلن يف بداية شهر رمضان هلذا العام 
وعرض إحدى القنوات الفضائية له: أّن ذلك حرام، يشرتك يف  -رضي هللا عنهم-احلسن واحلسني ومعاوية 

وخمرٍج وممثٍل ومموٍِّل وًنشٍر، وأوىل منهم ابإلمث:  إمثه كّل َمن له أثر يف صناعة املسلسل وتروجيه؛ ِمن كاتبٍ 
 .صاحُب فكرة املسلسل، وهكذا َمن يقرّه وهو قادر على منعه، فعلى اجلميع أن يتقوا هللا، ويتوبوا إليه

وقد ذكر تقرير عن اخلمس احللقات األوىل من هذا املسلسل نشر يف الشبكة أنه ُمثِّل يف املسلسل بعض بنات 
، وُمثِّلت فيه زوجة -عليه الّصالة والّسالم-بصورة ال تليق ببناته وأهل بيته  -هللا عليه وسلم صلى-الّنيب 

فيحسن الرجوع إىل هذا التقرير، للوقوف على  فلم خيل املسلسل ِمن عنصر املرأة، -رضي هللا عنه-احلسني 
 .مساوئ هذا املسلسل

ملسلمني هلذه املسلسالت واألفالم مما يهواه الكفار، وبعد؛ فهناك معىن ينبغي التنّبه له: وهو أّن صناعة ا
مَِّن  مُثَّ َجَعْلَناَك َعَلٰى َشرِيَعةٍ  {:ويعجبون بعناية املسلمني به، وهم ال حيّبون اخلري للمسلمني، قال تعاىل

أعلم، وصلى هللا وسّلم على حمّمد. حرر يف:  وهللا (18)اجلاثية: }فَاتَِّبْعَها َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ  اأْلَْمرِ 
 .ه  1432/9/15

 
 :أماله

 عبدالر محن بن انصر الرب اك
 


