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 "حول برانمج "العذراء واملسيح
 

  :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أّما بعد
ى: "العذراء واملسيح"، الذي يُعرض يف   ليايل هذا فقد نُِقَل إيلَّ كثرٌي ِمن مضامني الربانمج الّتمثيلي املسمَّ

 والدهتا ِمن يف القرآن -عليهما الّسالم-بنها وقد تضّمن الربانمج: متثيَل قصة مرمي وا -رمضان-الّشهر الكرمي 
 .ا لهوعبادهتا، وكفالتها، ومحلها ابملسيح ووالدهت

وهذه سلسلة جديدة ِمن متثيل قصص القرآن، الذي مسعُت بداايته منذ أربعني سنة ِمن بعض إذاعات البالد 
اإلسالمّية، وأظّنها احمللّية، وذلك بتمثيل قّصة "آدم وإبليس" صوتًيا، ومتثيل قصص بعض األنبياء مع أممهم، 

 .والعذاب الذي نزَل هبم
ِمن اختاذ آايت هللا هلًوا ولعًبا، مّث إّن هذا املنهج مل يزل يتوّسع ويتطّور يف  والريَب أّن متثيل قصص القرآن:

 .وسائل اإلعالم، والسيما بعد انتشار التلفزة والّتمثيل املصّور
وكان الذين يعتنون إبنتاج هذه الربامج واملسلسالت يف املاضي هم بعُض جهلة املسلمني وَفَسقتهم، أو َمن 

صاًل، حىت آَل األمُر أخريًا إىل أن ُُيّص رمضان كّل عام بربانمج متثيلّي، عليه مسحة ليس ِمن املسلمني أ
 .دينّية، أو جمّرًدا عن ذلك

دع عنك ما ُخصص ِمن املسلسالت للّسخرية ابحملافظني على األحكام واآلداب الّشرعية واآلمرين ابملعروف، 
 .ه كّل رمضان، حىت َمّلوه، فهذا لون آخركاملسلسل احمللي البائد، الذي كان املفتونون يرتقبون

 
هذا؛ وِمن اجلديد يف متثيل قصص القرآن: ما مّسي برانمج "العذراء واملسيح"، ويتمّيز نوع الّتمثيل فيه ابلّتضليل 

 -عليه الّسالم-والّتظليل، حسب ما ذُكر يل ِمن مشاهده، وُيالحظ أنّه اسُتعمل يف الّتعبري عن املسيح وأّمه 
اجلارية يف عرف الّنصارى؛ كالعذراء، والّسيد املسيح، والّسيدة مرمي، وليس فيه ِمن األلفاظ اإلسالمّية  األلفاظ

 .إال الّشواهد القرآنّية املناسبة للمشاهد املمثّلة املصّورة لفقرات القصة
العلماء يف اجلرأة إّن متثيل قصص القرآن هو ِمن مظاهر اإلسالم العصرّي املتطّور، الذي ُيستَغلُّ فيه خالُف 

 .على الّتساهل ابحملّرمات واملشتبهات، ويُؤَخُذ فيه ابلّّتخصات الفقهّية، ويُلتَمُس لذلك أنواُع الّتأويالت
 

ونقوُل ألصحاب مسلسل "العذراء واملسيح": هل ستمثّلون لنا ما يف القرآن ِمن أخبار اليوم اآلخر؛ ِمن تشّقق 
أو فراش؟! وهل متثّلون املوازين وما يثقُل وماُيّف؟! ومتثلون نشر الّصحف  القبور، وخروج الّناس كأّّنم جراد
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وَمن أيخُذ بيمنه وَمن أيخُذ بشماله؟! وهل متثّلون سْوَق الكافرين زمرًا إىل الّنار، واملّتقني زمرًا إىل اجلنة؟! وهل 
 !ستمثلون العرش، واملالئكة، وماهلم ِمن األجنحة؟

مادة لربامج الّتمثيل يف  -قصصه وأخباره-دمت مذهبكم فقد جعلتم القرآن كّله ونقول: مىت فعلتم ذلك وطر 
إّن ِمن املؤسف أّن املقدِّمني هلذا  .املسارح والقنوات! وهذا غاية االمتهان واالستخفاف بكتاب هللا العظيم

هداهم هللا ورّدهم  -كما يقال-املسلسل هم ِمن املنتسبني إىل العلم والدعوة، أي "ِمن اللي عليهم الّشرهة" 
 .إىل صواهبم

 
-دعوة الّنصارى: فطريقها ما سلكُه الّصحابُة  -عليهما الّسالم-وإن كاَن الغرُض ِمن متثيل قصة مرمي وابنها 

والّتابعون هلم إبحسان، وهو: إمساع الّنصارى القرآن، وتفسريه ِلَمن احتاج منهم لذلك، فهذا  -رضي هللا عنهم
قرأ على "الّنجاشي" سورة مرمي، فأقّر "الّنجاشي" مبا جاء يف القرآن ِمن  -ضي هللا عنهر -جعفر بن أيب طالب 

، وأشار إىل أّن ما جاء يف القرآن ِمن وصف عيسى مطابٌق لعقيدته يف املسيح -عليه الّسالم-شأن عيسى 
  قَ ْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه ََيَّْتُونَ َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرميََ  :وأنّه ال يزيد عن صفته يف القرآن شيئا -عليه السالم-

 34مرمي:
منكرون، وهلذا أرى حترمي هذا الربانمج، وحترمي مشاهدته، وهللا  -العذراء واملسيح-وبعد: فإانَّ هلذا الربانمج 

 ه  1435/9/26أعلم. حرر يف: 
 
 :أماله
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