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  الصحابةاألنبياء و  متثيل حكم

 سينمائي فيلم أو مسرحية رواية شكل يف 

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنةإعداد: 

 آله وعلى حممد نبينا املرسلني أشرف على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد
 :  وبعد ، أمجعني وصحبه

 واإلرشاد والدعوى واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رائسة العلماء كبار  هيئة إىل أحيل فقد
 وهو هـ 1393 عام الثاين ربيع شهر يف املنعقدة الثالثة دورهتا يف السعودية العربية ابململكة
 .  سينمائي فيلم يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مؤذن"  بالل"  حياة تصوير

 نصه هذا املوضوع يف حبثا فتاءواإل العلمية للبحوث الدائمة اللجنة قدمت الدورة تلك ويف
 : 

 : وبعد ، وصحبه آله وعلى حممد بعده نيب ال من على والسالم والصالة وحده هلل احلمد

 سينمائي فيلم أو مسرحية رواية شكل يف الصحابة متثيل حكم مبسألة يتعلق حبث فهذا
  هيئة جملس على سألةامل لعرض متهيدا إبعداده واإلفتاء العلمية ابلبحوث الدائمة اللجنة قامت
 \ 1 \ 1 واتريخ 93 \ 24 رقم السامي املقام ألمر إنفاذا القادمة دورهتا يف العلماء كبار

  هـ 1393
 . . . . . . . .  املوفق وهللا
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  السعودية العربية اململكة يف العلماء كبار  هيئة إىل إحالة خطاب -

  مخسة اعتبارات-

  سينمائي فيلم يف وسلم عليه هللا صلى الرسول متثيل بشأن اإلسالمي العامل رابطة قرار -

  املكرمة مكة يف اإلسالمية املنظمات قرار -

  رضا رشيد حممد الشيخ فتاوى -

  ابألزهر الفتوى جلنة قرار -

  األنبياء متثيل مفاسد -

  ماالسين يف األنبياء قصص -

  العلماء كبار  هيئة قرارات -

 

 الصحابة متثيل حكم يف العلم أهل أقوال من عليه احلصول تيسر ما تقدمي قبل بنا حيسن
 .  املسألة حبث أثناء مالحظتها حتسن اعتبارات إىل نشري أن عليهم هللا رضوان

 حبكم سالماإل يف العليا املكانة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألصحاب ما:  األول
 سبيل يف والتفاين ومواالته نصرته بواجب وقيامهم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول معاصرهتم

 األمة هذه صفوة أهنم على العلم أهل اتفق فقد ، ونفوسهم وأوالدهم أمواهلم ببذهلم هللا
 الكرمي كتابه  يف عليهم وأثىن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بصحبة شرفهم هللا وأن ، وخيارها

اءح  َمَعهح  َوالَّذهينَ  اّللَّه  َرسحولح  حمحَمَّد  : ))  بقوله دَّ نَـهحمْ  رحََحَاءح  اْلكحفَّاره  َعَلى َأشه  سحجًَّدا رحكًَّعا تـَرَاهحمْ  بـَيـْ
تَـغحونَ  يَماهحمْ  َورهْضَوانً  اّللَّه  مهنَ  َفْضاًل  يـَبـْ مْ  يفه  سه  ةاآلي الفتح سورة((] السُّجحوده  أَثَره  مهنْ  وحجحوهههه
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 ، هللا عند صدق قدم هلم وأن فضلهم بتسجيل الصحيحة األحاديث وجاءت ، اآلية[ 29
- اخلدري سعيد أبو حدثنا قال عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن البخاري صحيح ففي

 فيغزوا زمان الناس على أييت» :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:"  قال -عنه هللا رضي
 نعم فيقولون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب من فيكم هل: الفيق الناس من فئام

 من صاحب من فيكم هل فيقال الناس من فئام فيغزوا زمان الناس على أييت مث:  هلم فيفتح
 «. هلم فيفتح نعم:  فيقولون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب صاحب

 هللا رسول قال» :  قال -عنه هللا رضي- حصني بن عمران عن البخاري صحيح ويف
 أدري فال عمران قال ، يلوهنم الذين مث يلوهنم الذين مث قرين أميت خري:  وسلم عليه هللا صلى
 يؤمتنون وال وخيونون يستشهدون وال يشهدون قوما بعدكم إن مث ثالاث أو قرنني قرنه بعد أذكر

 « .  السمن فيهم ويظهر يفون وال وينذرون

 قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن اخلدري سعيد وأيب هريرة أيب عن الصحيحني ويف
 مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو» :  عليهم هللا رضوان أصحابه بعض شأن يف

 « .  نصيفه وال أحدهم

 :  التمثيل مشاهدة إىل العامة النظرة:  الثاين

 يريد ال الغالب يف فمشاهده ، الوقت فراغ وشغل والتسلية اللهو أحوال من حال أنه من
 النفس يشرح مبا غرائزه إشباع ذلك من يقصد وإمنا ، والتأمل للعظة جمال فيه ما املشاهدة من

 .  واهلزل العبث حال إىل اجلد حال من املرء وينقل ، اهلموم وينسي

 

 :  املسلكية املناحي من التمثيل حمرتيف حال:  الثالث
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 للصالح ليس الناس من سقط غالبهم أن هي بنتيجة رجخي املمثلني حلياة املتتبع إن
 وال ، أخالقهم دائرة يف حمل والعربية اإلسالمية لألخالق وال العامة حياهتم يف مكان والتقوى

 أو شهم أو نبيل أو صاحل شخصية أحدهم تقمص فإذا ، عندهم اعتبار اإلنسانية للقيم
 ضاحكا األوىل سريته إىل يعود مث ، لذلك مثنا سيتقاضاه ما ألجل فذلك جواد أو عفيف
 .  حياهتم يف املشرقة اجلوانب عن معرضا ساخرا الهيا

 :  التمثيل أغراض:  الرابع

 املكاسب فيها التمثيل إقامة يف املسارح ألرابب األول اهلدف أن يف اثنان خيتلف ال قد
 أن عرفنا فإذا ، هواهتموش ، املشاهدين غرائز مبداعبة إال حتصل ال املادية ومكاسبهم املادية
 العبث فيه مبا أوقاهتم فراغ قضاء إال التمثيل مشاهدهتم من يقصدون ال املشاهدين غالب
 أن أدركنا املادي الكسب التمثيل من واألخري األول اهلدف أن وفهمنا ، والتسلية واللهو

 بةرغ بتحقيق مسرحياهتم مشاهدي رصيد إمناء على سيحرصون التمثيل على القائمني
 . املسارح وخشبات التمثيل شاشات على ذلك وعرض ، العاطفية غرائزه إشباع يف املشاهد

 الوقائع حتقيق يف التساهل على التارخيية مؤلفاهتم يف املؤرخني من كثري  اعتياد:  اخلامس
 نفثوا قد املغرضة واألهواء املنحرفة امليول ذوي من جمموعة أن ذلك إىل يضاف التارخيية
  التاريخ يف مسومهم

 إىل ترمي اإلسالم يف التارخيية للجوانب وتعليالت كاذبة  اترخيية وقائع بني ما اإلسالمي
 من ستنقل التمثيل مادة كانت  فإذا ، هللا سبيل يف املسلمني لتضحية العليا القيمة من التقليل
 ال احلالص السلف على واالفرتاء الكذب وجود تصور أمكن غريه مرجع هناك وليس ، التاريخ
 .  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب األمة هذه صفوة سيما

 [ اإلسالمي العامل رابطة قرار] 
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 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول متثيل خبصوص اإلسالمي العامل رابطة من صدر وقد
 :  نصه مبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب متثيل حكم استعرض فيلم

 األكرمني الصحابة متثيل حيرم وسلم عليه هللا صلى الرسول حق يف لهك  ذلك حيرم وكما
 دون هبا واختصاصهم العظيمة ابلصحبة لشرفهم ؛ العلم أهل ابتفاق أمجعني عنهم هللا رضي

: ))  تعاىل قال الكرمي القرآن يف عليهم وثنائه تعاىل هللا عند ولكرامتهم الناس من عداهم من
اءح  َمَعهح  َوالَّذهينَ  اّللَّه  َرسحولح  حمحَمَّد   دَّ نَـهحمْ  رحََحَاءح  اْلكحفَّاره  َعَلى َأشه تَـغحونَ  سحجًَّدا رحكًَّعا تـَرَاهحمْ  بـَيـْ  َفْضاًل  يـَبـْ

يَماهحمْ  َورهْضَوانً  اّللَّه  مهنَ   فهم ، اآلية[ 29 اآلية الفتح سورة((] السُّجحوده  أَثَره  مهنْ  وحجحوههههمْ  يفه  سه
 يف تصويرهم حرمة على العلم أهل أمجع ولذلك ، والتوقري تعظيموال ابلتكرمي إمجاعا أحقاء
 . .  هـ 1.  ذلك لكل الصارخة املنافاة من فيه ملا املسارح على أو األفالم

 ذي يف املكرمة مكة يف دورهتا يف املنعقدة العاملية اإلسالمية املنظمات من قرار صدر كما
 فيلم إخراج حملاولة الشديد استنكاره ؤمترامل قرر:  نصه ما فيه جاء ، هـ 1390 سنة احلجة

 كما  الكيفيات من كيفية  أو الصور من صورة أبية وسلم عليه هللا صلى النيب فيه ميثل سينمائي
 أن اإلسالمية احلكومات كل  املؤمتر ويناشد ، عليهم هللا رضوان الصحابة متثيل يستنكر
 . .  مهدها يف احملاولة هذه على تقضي

 [ رضا رشيد حممد الشيخ فتاوى] 

 ..األخالقي التمثيل حكم يف رضا رشيد حممد للشيخ فتاوى ثالث صدر كما

 :  سؤاهلا مع نصها وهذا األخالقي التمثيل حكم يف األوىل 

 . .  ع(  الشام دمشق)  يف احلريف اإلمضاء صاحب من
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 الرواايت متثيل يف -هللا حفظه- األستاذ رأي ما ، األغر املنار صاحب األستاذ سيدي" 
 ، املسارح على حاسرات النساء ظهور من أو ، اخلالعة ضروب يشوهبا ال اليت األخالقية

 فنحرمه غيبة التمثيل نعترب أن لنا جيوز ؟ الرذيلة من وتنفرهم ابلفضيلة احلضور حتبب واليت
  ؟ حمرمة الغيبة أن بدعوى

 األخالقي، التمثيل مةحر  على يدل ما تلميحا أو تصرحيا الشرعية النصوص يف ورد هل" 
 حب النفوس يف يغرس ما خري أنه التمثيل من النوع هبذا وعهدن ، اجتنابه إىل يشري أو

 .  ؟ الرذائل وكره الفضائل

 ورميها ، الشريعة ابسم املسلمني لتغرير جمال يبقى ال حىت األسئلة هذه على إجابيت أرجو
 .  طريق أقوم إىل الوضاح مبناركم هللا هدان ، سديدة غري بسهام

(  ن.  م)  حبريف امسه إىل أشار آخر دمشقي من أيضا السؤال هذا مثل جاءن:  اجلواب
 بدمشق العثمانية املدرسة تالميذ أن وهي ، دمشق يف حال واقعة السؤال أن سؤاله يف وجاء
 بعض فقام ، األندلس من املسلمني انقراض كيفية  تشرح اليت األندلسي زهري قصة مثلوا
 تالميذها ويكفرون املدرسة على يشنعون الدعوى وأصحاب الشهرة طالب من شويةاحل

 املسلمني انقراض أبسباب املسلمني بتذكري اإلسالم هدم حاولوا أهنم ويزعمون ، ومعلميها
 على بذلك وخطبوا ، واآلداب والفنون ابلعلوم األرض ممالك زينة كانت  إسالمية مملكة من

 .  ثورة رمضان كل  يف دمشق ملتعصيب إن:  قال من قول فيهم وصدق ، رمضان يف املنابر

 حمرمي احتجاج من اآلخر السائل به صرح ما إىل سؤاله نص نشرن الذي السائل أشار
 اجلرائد قراءة حرم بعضهم إن املصرح هذا وقال الغيبة يتضمن أبنه حترميه على التمثيل

 .  الدليل هذا مبثل واجملالت
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 متضمنة كانت  ، دمشق يف مثلت اليت الواقعة أو القصة تلك أن قوهلم صح إن:  نقول
 القصص وال القصة مجيع ال الغيبة هو فيها فاحملرم -جدا يستبعد ما هو- الغيبة من لشيء

 .  نفسه التمثيل وال متثل اليت

 كون  إىل فطنوا وكأهنم ، جزئياهتا بعض يف الكذب تتضمن إهنا يقولوا أن األظهر وكان
 وتودعه تقرره ما كان  إذا القصة جمموع إىل ابلنسبة إال يتحقق وال ، فيها مقصود غري الكذب

 متثيلها وحاضري ، لقرائها زهري قصة تصور كأن  ، صحيح غري املراد مغزاها من األذهان يف
 الوطن من واخلروج الكفر بني وخريوهم دينهم عن وفتنوهم املسلمني اضطهدوا اإلسبانيني أن
 .  ضده وقع أو يقع مل تصوره الذي هذا ويكون ،

 يف تقرأ اليت املقامات من املتقدمون علماؤن كتبه  ما قبيل من التمثيلية القصص هذه
 رَحه- احلريري كان  وقد ، احلريري ومقامات البديع كمقامات  ، الدينية وغري الدينية املدارس

 األندلسي زهري قصة مواحر  الذين املتنطعني أولئك أمثال عصره يف يوجد أن توقع -تعاىل هللا
 :  مقاماته فاحتة يف بقوله عليهم فرد ،

 من أخلص أكاد ال ، احملايب احملب عين ونضح ، املتغايب الفطن يل أغمض وإن أين على" 
 من أبنه ويندد ، الوضع هلذا مين يضع ، متجاهل(  حقد)  غمر ذي أو ، جاهل غمر

 هذه نظم ، األصول مباين يف النظر وأنعم ، املعقول بعني األشياء نقد ومن ، الشرع مناهي
 واجلمادات العجماوات عن ، املوضوعات مسلك وسلكها ، اإلفادات سلك يف ، املقامات

  إذا مث ، األوقات من وقت يف رواهتا وأمث ، احلكاايت تلك عن مسعه نبأ مبن يسمع ومل ،
 ملحا أنشأ من على جحر  فأي ، الدينيات العقود انعقاد وهبا ، ابلنيات األعمال كانت

 ال ، التهذيب منحى هبا وحنا ، للتموين ال ، للتنبيه'' .(  مقامات''  املنار يف وردت)
 مستقيم صراط إىل وهدى ، لتعليم انتدب من مبنزلة إال ذلك يف هو وهل ، األكاذيب

 ص 1822 امللكية الطباعة دار - ابريس''  دساسي سلفسرت حتقيق''  احلريري مقامات)
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 تلك أمثال حرم أنه زمنه إىل األمة علماء من أحد يعرف مل إنه يقول فهو.(  12 - 11
 الوعظ هبا املراد ألن ؛ وغريه ودمنة كليلة  ككتاب  احليوانت عن وضعت اليت القصص
 حرم العلماء من أحدا أن أيضا بعده مسعنا وما مرادة غري جزئياهتا يف اخلري وصورة والفائدة

 مل ما حترمي على يتجرءون العوام عند ابحلظوة املغرورين بعض اجتهاد ولكن ، مقاماته قراءة
 من أبلسنتهم يتربءون هذا مع وهم ، امللة علماء من أحد مثله حرم وال ورسوله هللا حيرمه
 أبدلتها األحكام نعرف أن ميكننا إنه يقول من على ويشنعون االجتهاد واسم االجتهاد دعوة

 أهنم ويدعون ، بدليله حكم ملعرفة وال لالستدالل أهال ليسوا مأبهن يعرتفون فهم ، الشرعية
 على األئمة أولئك من بنص فليأتون ، عليهم هللا رضوان اجملتهدين األئمة لبعض مقلدون

 .  صادقني كانوا  إن حرموه ما حترمي

 املقتضي هللا خطاب أبنه األصول كتب  بعض يف احلرام فسر قد الدليل ابب من نقول مث
 ، والتهذيبية الوعظية الوقائع متثيل بتحرمي املقتضي هللا خبطاب فليأتون ، جازما اقتضاء كللرت 
َا قحلْ : ))  قوله يف ابإلمجال تعاىل هللا بينها فقد ، الكتاب يف احملرمات أصول أما َ  َحرَّمَ  إهمنَّ  َريبّه

شَ  َها َظَهرَ  َما اْلَفَواحه نـْ مثَْ  َبَطنَ  َوَما مه ّللَّه  تحْشرهكحوا َوَأنْ  احلَْقّه  بهَغرْيه  يَ َواْلبَـغْ  َواإْله  بههه  يـحنَـزّهلْ  ملَْ  َما ابه
 [ . 33 اآلية األعراف سورة((] تـَْعَلمحونَ  اَل  َما اّللَّه  َعَلى تـَقحولحوا َوَأنْ  سحْلطَانً 

 الذين ، يعملون ال ما هللا على يقولون الذين من يكونوا أن املتجرئون أولئك خيشى أفال
نَـتحكحمح  َتصهفح  لهَما تـَقحولحوا َواَل : ))  يضاأ فيهم قال  لهتَـْفرَتحوا َحرَام   َوَهَذا َحاَلل   َهَذا اْلَكذهبَ  أَْلسه
[ 116 اآلية النحل سورة((] يـحْفلهححونَ  اَل  اْلَكذهبَ  اّللَّه  َعَلى يـَْفرَتحونَ  الَّذهينَ  إهنَّ  اْلَكذهبَ  اّللَّه  َعَلى

 . 

 ال مشتبهات وبينهما بني احلرام وإن بني احلالل إن» :  وسلم عليه هللا صلى وقال
 خيار حديث من كلها  والسنن الصحيحني يف وهو ، احلديث« .  الناس من كثري  يعلمهن

 عنهم هللا رضي بشري بن والنعمان وعمار الثالثة والعبادلة احلسني وولده علي والصحب اآلل
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 القرون هذه يف املسلمني مجيع على احلكم هذا مثل منه خيفى فكيف بينا احلرام كان  فإذا ،
  ؟ العام هذا يف املضيقون أولئك إال إليه يهتدي وال ، الطويلة

 يعد أن يصح كالما  املمثلة القصة يف أن سلمنا ولو ، التحرمي هلذا ما وجها نري ال إننا
 ومل ، موضوعة أحاديث والوعظ والفقة احلديث كتب  من كثري  يف أن نعلم فإن كذاب  أو غيبة
 احلديث كتب  ويف ، وطبعها وقراءهتا الكتب تلك أتليف حترمي يقتضي ذلك أن أحد يقل

 هؤالء ألمثال يكون أن ليحزننا إنه إال ، احلديث أصول علم حنرم فهل الرجال يف طعن
 تكون أبن البالد أجدر هي اليت الفيحاء دمشق مدينة يف تسمع كلمة  املتنطعني املفتاتني

 من نفر إال آفتها وما ، كلها  العرب وجزيرة سورية يف واالرتقاء لعلموا الدين حلياة ينبوعا
 أن تعاىل هللا فنسأل ، والعملي العلمي االرتقاء طريق يف عقبة الدين جعلوا قد املتنطعني
 الزاهرة املدينة تلك يف كاخلاصة  العامة يبصر وأن ، القصد طريق ويهديهم ، الرشد يلهمهم
 .  منهم نعق كل  تتبع ال حىت أمرهم حبقيقة

- 827 ص(  1991) 14 جـ املنار ، 1090 ص 3 جـ - رضا رشيد فتاوى انظر] 
830 ] . 

 :  سؤاهلا مع نصها وهذا ، الصحابة بعض متثيل حكم يف والثانية

 ذلك حماسن تظهر خلقية أدبية رواية شكل على الصحابة بعض متثيل جيوز هل:  السؤال
 دون سريته لضبط والتحري التحفظ مع العالية ومبادئه ريتهلس االتعاظ ألجل املمثل الصحايب

 .  ال أم كانت  وجهة أي من هبا إخالل

 ابلصفة الشريفة أعماهلم أو الصحابة حياة متثيل مينع شرعي دليل يوجد ال:  اجلواب
 .[ .  رشيد فتاوى من السادس اجلزء من \ 2348 \ ص انظر]  السؤال يف املذكورة

 نصها وهذا األنبياء قصص ومتثيل العريب لتمثيلا حكم يف والثالثة
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 1917''  20 ج املنار)  األنبياء قصص ومتثيل به املسلمة املرأة اشتغال:  العريب التمثيل
 مبدرسة طالب سعفان حممد حممد مبصر اإلمضاء صاحب من. ( 316 - 310 ص'' 

  الشرعي القضاء

 النوادي مجعتين.  رضا رشيد السيد دنوراش موالن فضيلة إىل:  الرحيم الرَحن هللا بسم
 التمثيل ذكر بيننا دار مناسبة وأبية البحث من جملسهم خيلو قلما الذين املتعلمني من بطائفة
 املرأة.(  316 - 310 ص''  1917''  20 ج املنار)  حبثنا بساط على وبسطنا ، العريب

 رأي فقر خصوصا وخامتهم موماع السالم عليهم األنبياء رواايت متثيل ، والتمثيل املسلمة
 التمثيل جوزن فإذا ابملرأة، إال وفصوله التمثيل أدوار تتم ال إذ كله  ذلك جواز على منا فريق

 عليهم األنبياء رواايت متثيل مينع مانع وأي ، التمثيل مسارح على املسلمة املرأة ظهور جوزن
 طريقة على وعظ درس نهكو   عن خيرج مل وهو خصوصا وخامتهم عموما والسالم الصالة
 آخر فريق ومنع ، أثرا له جيد أو يصادفه من وقل ، الوعاظ مشاهري ينشده الذي النافع التأثري
 متدن مفتاح فيعدونه البسطاء بعض على يستحوذ الذي اإلفرجني التقليد من نوعا وعده ذلك
 كاتب  أن أما ريقنيالف من كان  ما فهذا ، الذاتية أخالقها وعلى عليها شر أنه حني يف األمة
 .  والسالم مناركم بفتيا أستنري أو برشدكم أسرتشد حىت احليدة أعلنت فقد السطور هذه

 لنا ليس ما نقفو أن وعصمنا ، احلكم يف الصواب حبجة وإايك هللا هدان ، قلت:  اجلواب
 تمثيلال"  ذكروا وأهنم ، الباحثني املتعلمني من بطائفة مجعك األندية بعض إن:  علم به

 عليهم األنبياء قصص متثيل جواز ويف ، به املسلمة املرأة اشتغال جواز يف فاختلفوا"  العريب
"  األول وعللوا ، األمرين جبواز منهم طائفة فقالت ، خاصة وخامتهم عامة والسالم الصالة

 على املسلمة املرأة ظهور جوزن التمثيل جوزن فإذا ابملرأة إال تتم ال وفصوله التمثيل أدوار أبن
 ينشده الذي النافع التأثري طريقة على وعظ درس"  أبن الثاين وعللوا"  ، التمثيل مسارح
 من وعدوه األمرين مبنع أخرى طائفة وقالت"  أثرا له جيد أو يصادفه من وقل الوعاظ مشاهري
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 ما اكفه ، املنار تستفيت وقفت إنك وقلت األغرار به يغر الذي ، الضار اإلفرجني التقليد
 .  ابالختصار املسألتني يف أفهمه

 هلم سلمنا فإن ، احلكم من به جزموا ما على يدل ، العلم من بشيء اجمليزين فريق أيت مل
 بل ، به املسلمة املرأة اشتغال جواز يستلزم جوازه أن هلم نسلم ال ابملرأة إال يتم ال التمثيل أن

 من تستبيح اليت املسلمة غري ابملرأة فيه ستغىني ال وملاذا ؟ التمام هبذا يعنون ماذا نسأهلم
 املرأة وجود ينقصه الذي التمثيل جبواز القول جعلوا حجة وأبي ؟ للمسلمة يباح ال ما أعماله
 يكون أن املطلق التمثيل يعدو وهل ، ابلتمثيل اشتغاهلا جبواز القول عليه بنوا أصال املسلمة
 النافع الوعظ على واشتماله ، الفساد وذرائع ماحلرا فعل من خلوه بشرط مستحبا أو مباحا

 قيام على يتوقف الذي التمثيل إن -كذلك  واألمر- يقال أن الصواب أوليس ؟ واإلرشاد
 ما ألن ؛ جائز غري مبصر التمثيل دور يف املعروف الوجه على أعماله ببعض املسلمة املرأة

 ؟ املصاحل جلب على مقدم داملفاس درء ألن أو ، جائز غري فهو اجلائز غري على توقف

  ابلتمثيل املسلمة املرأة اشتغال

 :  منها ، حمرمة منكرات على يشتمل ابلتمثيل املسلمة املرأة اشتغال

 كالرأس  أعضائها من هلم كشفه  حيل ال ما كاشفة  متربجة الرجال أعني على ظهورها
 ابلضرورة الدين من معلوم عليه جممع هذا وحترمي ، والعضدين والذراعني الصدر وأعايل والنحر

 .  فيه النصوص ذكر إىل حاجة فال ،

  يف لوازمه من تكن مل وإن التمثيل يف تكثر أعمال يف املمثلني الرجال مع االشرتاك ومنها
 .  حائل بغري واملالمسة واملخاصرة كاملعانقة  قصة كل
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 تشبهكال  بعض دون القصص بعض عليها تشتمل اليت املنكرات من ذلك غري:  ومنها
 ذريعة لكوهنا أو لذاهتا احملرمة األعمال من فيه مبا احملرم والغرام العشق وقائع ومتثيل ، ابلرجال

 .  لذاته احملرم إىل

 بعض يودع متثيلية قصة يكتب أن وآدابه الشرع أبحكام العامل للكاتب ميكن أنه أنكر وال
 متربجة غري التمثيل دار يف تربز مسلمة امرأة مثلتها إذا نفعة وأقواال شريفة أعماال فصوهلا

 وال الفساد أعمال من بشيء آتية وال ، بدهنا من إبداءه هللا حرم مما لشيء مبدية وال بزينة
 قصة تؤلف أن ذلك مثال ، مستحبا أو مباحا الشروط هبذه يكون متثيلها فإن ، ذرائعه من
 عليها األعداء ابعتداء جوهباو  عند البالد وَحاية احلقيقة عن للدفاع احلروب يف الرتغيب يف

 والنثر ابلنظم القتال على أبنائها حث يف -عنها هللا رضي- اخلنساء عن روي ما فيها ويذكر
 اليت ، احلال تلك مثل يف اخلنساء متثل امرأة ظهور بتحرمي القول على يتجرأ الذي ذا فمن
 مل اليت املمكنات من وهو القصة هذه مثل وضع إمكان ولكن ؟ والكمال الفضيلة مثال هي
 مل وما ، ذكرن ما على املشتمل التمثيل من واقع هو ما جواز إبطالق القول عليه يبىن ال تقع

 .  شرعا واملكروهة احملرمة املنكرات من نذكر

 يعنون ، مؤثر وعظ درس أبنه عللوه فقد والسالم الصالة عليهم األنبياء قصص متثيل وأما
 غري الصرحية املقدمة وتلك ، ممنوعة املطوية الكلية وهذه ، جائز فهو كذلك  كان  ما كل  أن

 املؤثر الوعظ من وإن ، مؤثرا وعظا تكون فال ، منفرا وضعا توضع قد القصة هذه فإن متعينة
 ذريعة أو مفسدة على مشتمال أو ، وبدعا وكذاب ، ابطال بعضه أو كله  يكون ما النفوس يف

 وبناء ، مفسدة إىل ذريعة وال فيه مفسدة ال حقا نيكو  أن الوعظ جواز يف ويشرتط ، إليها
 :  وجوه من املسألة هذه يف ننظر األصل هذا على

 أو هلم إهانة والسالم الصالة عليهم األنبياء متثيل يعد العام اإلسالمي العرف أن:  أحدها
 قصة اميثلو  أن أرادوا كانوا  النصارى بعض أن ذلك يف الوقائع من أعهد ومما ، بقدرهم مزراي
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 ، ابلقوة منعهم وحاولوا ، لذلك املسلمون فهاج السورية املدن بعض يف السالم عليه يوسف
 ، وأمثاهلا القصة تلك متثيل مبنع احلميد عبد السلطان إرادة فصدرت األستانة إىل األمر ورفع
 وال إهانة ذلك يعدون ال ابجلواز القائلني املتعلمني كأولئك  مصر مسلمي بعض إن قيل فإن
 كبائر  من إنه فيه يقال ما أقل هبم اإلزراء أو األنبياء إهانة أن مسلم على خيفى ال إذ إزراء

 ابجلمهور العرف يف العربة إمنا نقول ، اإلسالم عن وردة صرحيا كفرا  يكون وقد ، املعاصي
 التقاليد عليهم غلبت ومن ، القالئل ابألفراد ال وأحكامه اإلسالم آداب على ترىب الذي

 الذي األهلي القاضي كذلك  ، اإلسالمية اآلداب على يفضلوهنا صاروا حىت ، فرجنيةاإل
 حىت جبماهلا ابفتتانه وكاشفها ، وتصباها حمصنة امرأة غازل أمريية مدرسة أستاذ برباءة حكم
 .  السهاد وواصله ، الرقاد هجره

 تعزير طالبا قوابتالع قاضي إىل األمر الزوج فرفع زوجها إىل الوقاحة هذه احملصنة فشكت
 حيتمل ، وتصبيهن احلسان احملصنات مغازلة أن القاضي رأي فكان ، املفتات العادي ذلك
 وال ، أتنيبا وال ، غرامة وال سجنا يقتضي وال ، أزواجهن على يفسدهن الذي الكالم ذلك
 ام ولكن ، الكمال وآايت الذوق ترقي من وهو ، واجلمال احلسن حلب إظهار ألنه ؛ مالمة

 ، قبيحا نقصا املسلمني من األعظم السواد رآه ، وكماال حسنا املتفرنج القاضي هذا رآه
 واستأنف ، اإلنكار يف التمادي من املطبوعات مراقبة منعتها حىت اجلرائد يف عليه وأنكره
 ولو ، لآلداب منافية جرمية األستاذ ذلك كالم  أبن وحكم ، االستئناف فنقضه احلكم الزوج
 من لرأوا -والسالم الصالة عليهم- الكرام الرسل أحد قصة متثيل التمثيل أجواق بعض حاول
 ذلك مثل وقع ولو ، جوازه يرون الذين األفراد أولئك ببال خيطر ال ما واجلرائد العلماء إنكار

 املمثلني لصد الناس ولتصدى للفتنة مثارا إال كان  ملا احلكام سيطرة أهله تذلل مل بلد يف
 رجال وكبار ، والسالطني األمراء متثيل يعدون الناس أكثر أن ظين على يغلب لب ، ابلقوة
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 يرضى ال الكرباء هؤالء من أحدا وأن ، قدرهم من ويضع ، مبقامهم يزري مما ، والدين العلم
 .  ذلك لنفسه

 ال الصناعة يف وأرقاهم ، العامة سواد من القصص هلذه املمثلني أكثر إن:  الثاين الوجه
 هبم إزراء األنبياء متثيل يرون ال العرف أهل مجهور أن فرضنا فإن ، اخلاصة مقام إىل يرتقي
 السي)  يسمى أن التعظيم من هلم جيب مبا واإلخالل اإلزراء من يعدون أفال إطالقه على
 حممدا أو هللا روح عيسى أو هللا كليم  موسى أو هللا خليل إبراهيم(  فالن اخلواجة)  أو(  فالن
  فيقول. . . . . .  كذا  يف قولك ما هللا رسول اي:  التمثيل دار يف له فيقال ؟ هللا سلر  خامت
 وقت غري يف اللقب هبذا اخللعاء بعض خياطبه أن ذلك بعد يبعد وال. . . . . .  كذا

 فيقول إمثا يرتكب بعضهم يراه كأن  ، والزراية التهكم ابب من أو احلكاية سبيل على التمثيل
 ، هذا مثل إىل تؤدي قد لألنبياء الناس هؤالء متثيل أابحة إن أال! هللا رسول اي مدد:  له

 .  غريه مث يكن مل لو مانعا به وكفى

 وذلك العوام أنفس يف ولو مبقامه تزري هيئة أو حالة يف الرسول متثيل:  الثالث الوجه
 املعروفني املمثلني هؤالء بعض ميثل أن ذلك مثال ، وقع لشيء متثيال كان  وإن ، حمظور
 دبره من قميصه وتقد نفسه عن سيدته تراوده مملوك بدوي هبيئة السالم عليه الصديق يوسف

 املسائل أعظم من مسألة ببيان الوجه هذا يف النظر ويتجلى اجملرمني مع مسجون ميثله مث ،
 ةالصال عليهم- الرسل أن وهي ، املستفيت ذكرهم الذين الباحثني أولئك أمثال عنها يغفل

 كانت  وقد احلق، إىل اخللق وهداية ، الوحي من به خصهم مبا تعاىل هللا ميزهم بشر -والسالم
 يكون أن فأنكروا ، خصوصيتهم إدراك دون حال الكافرين أعني على حجااب بشريتهم
 .  األسواق يف وميشي الطعام أيكل مثلهم بشرا الرسول

 بعض وقال ، وقومه وطنه يف إال يهان ال النيب أن -السالم عليه- املسيح عن وروي
 هو ما إال منه يرون قلما ألهنم أي ، وجريانه أهله الويل يف الناس أزهد:  املعىن يف العلماء
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 ابهلل واملعرفة والتقوى الورع دقائق من به ميتاز ما وأما والعادات الصفات من فيه هلم مشارك
 يف احتيج ولذلك ، يدركونه ال خفي هو ما ومنه ، له يفطنون ال سليب هو ما فمنه تعاىل
 العلمية اآلايت إىل وبعده ، الكونية اآلايت إىل العقلي االرتقاء قبل ابلرسل الناس أكثر إميان

 آايهتم أخبار من يسمعون بعدهم من ابلرسل يؤمنون والذين(  األمي من احلكيم كالقرآن)   ،
 يكون وبذلك البشرية، اهتموصف عاداهتم أخبار من يسمعون مما أكثر وفضائلهم وخصائصهم

 على ، البشرية شئوهنم تصور من هبم اإلميان يضعف مبا مشوب غري هلم وإجالهلم تعظيمهم
 الغالة به يدفع الذي واإلطراء التعظيم يف الغلو دون حيول ما منها يعرفوا أن الواجب أن

 .  كاإلفراط  ذلك يف والتفريط ، واإلهلية الربوبية مقام إىل األنبياء

 إىل مفضية أو هبم وازدراء عليهم زراية تعد بصفة البشرية وشئوهنم األنبياء أحوال مثيلفت
 فكيف ، الشرع حيظرها اليت املفاسد من مفسدة املشروع ابلتعظيم واإلخالل اإلميان ضعف

 جيب مبا ما إخالال أو تنقيصا العام العرف يف يعد ذاته حد يف التمثيل كون  إليها أضيف إذا
  ؟ وذاك هذا يف ما علمت وقد ، الناس عوام من املمثلني وكون التكرمي من

 األنبياء على الكذب وإن ، الكذب التمثيلية القصص خصائص من إن:  الرابع الوجه
 به تقصد كالم  هلا مسميات ال أمساء إىل يسند أن جاز فإذا ، غريهم على كالكذب  ليس

 يف احلريري به احتج ما وهو ، والوحش الطري ألسنة عن ذلك مثل حيكون كما  والفائدة العظة
 الكالم ذلك مثل إسناد ذلك على يقاس أن صح وإذا ، هلا وضعه جواز على مقاماته فاحتة

 من غريه وال التاريخ يف إفساد وال فيه ضرر ال فيما وغريهم امللوك من معروفني أنس إىل
 الصالة عليهم األنبياء يف مثله جواز يظهر فال القياس وصح ذكر ما جاز إذا ، احلقائق
» :  وسلم عليه هللا صلى قال ، مورده مع للقياس حمل ال نصا املسألة يف أن على ، والسالم

 « .  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب  فمن ، أحد على ككذب  ليس علي كذاب  إن
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  نم وهو- عجزه وروى ، زيد بن سعيد حديث من وغريمها الصحيحني يف الشيخان رواه
 يف فهو علي كذب  من» :  مرفوعا عمر حديث من أَحد وروى ، متواترا -إخل علي كذب

 إخوانه من غريه على الكذب وقياس صحيح وإسناده ، ابلتعمد يقيد مل مطلق وهو«  النار
 الكذب على الرسل على الكذب قياس من أقرب فهو ، جلي والسالم الصالة عليه الرسل
 الكذب جوازه على العلماء اتفاق إىل وأشار ، احلريري به احتج الذي العجماوات على

 .  يعملوها مل أعمال من إليهم يسند وما ، يقولوها مل أقوال من عنهم حيكى ما يشمل عليهم

 أو عنه حيكى ما كل  يف الصدق فيها يلتزم الرسل لبعض قصة وضع ميكن إنه:  قيل فإن
 يوجد وال ، والسنة الكتاب نقل هو املسلمني عند به يعتد الذي النقل إن:  قلنا ، إليه يسند
 موسى قصة وكذا ، يوسف قصة إال ذلك فيها ميكن القرآن يف األنبياء قصص من قصة

 اليت هي واألوىل ، عنهم احلكاية غري يف فيهن التطويل جعل إذا سبأ ملكة مع سليمان وقصة
 اخلاص النظر من وفيها ، الكثريون متثيلها حضور على يقبل أن ويرجى املمثلون فيها يرغب

 يكون أن يبلغ ما املوقوفة وال املرفوعة أخبارها يف فليس السنة أما ، الثالث الوجه يف بيناه ما
 يقدم منهم أحد يكاد ال هبا والعلماء ، الشريفة احملمدية السرية وقائع إال للتمثيل تصلح قصة
 على يدخله من منهم ووجد لبابا هذا فتح وإذا.  متثيلية قصة وجعلها منها طائفة مجع على

 القصص هذه لوضع املتقنني ابلسنة اجلاهلني من كثري  إليه يسبقه أن يلبث ال الندرة سبيل
 ما الكذب على املشتملة األنبياء قصص من فيضعون اجلمهور فيه يرغب الذي ابألسلوب

 .  دةاملفس هذه إىل ذريعة الصحيح وضع فيكون ابلتمثيل الكسب طالب عند أروج يكون

 على يتوقف السالم عليهم هللا رسل من رسول قصة متثيل جواز أن الوجوه هذه من فعلم
 املسلمني من وعرفهم مبعرفتهم يعتد من يرى حبيث وذرائعها املفاسد من ذكر ما مجيع اجتناب

 وعلى عليهم وسالمه هللا صلوات قدرهم تعظيم من جيب ملا منافيا وال ، هبم إزراء يعد ال أنه
 .  هبم اهتدى من
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 [ ابألزهر الفتوى جلنة قرار] 

 عددها يف األزهر جملة يف ابلفتوى املختصة اللجنة من مستفيضة فتوى صدرت كما
 متثيلهم مبنع القول مربرات يف يكون قد األنبياء متثيل حكم يف 1374 عام رجب يف الصادر

  : منه املقصود نص وهذا الصحابة متثيل مبنع للقول مربرا يصلح ما

 عرضها يراد اليت الرواية أو القصة منهم تتألف الذين األفراد تشخيص املسرح يف التمثيل
 حية ترمجة موجزة بعبارة هو أو ، املتخيل أو الواقع أصلها طبق حيكيها تشخيصا النظارة على

 .  وأصحاهبا للقصة

 على ليعرض"  الفلم"  يسمونه خاص شريط على املسرح يف للمثلني صورة تلتقط وقد
 . السينما شاشة يف النظارة

  ؟ األنبياء متثيل ميكن هل

 القصص إال يتناول ال التمثيل أن ولنفرتض ، جانبا هللا أنبياء على املكذوبة القصص لندع
 :  نتساءل مث ، عاجلة منه شذرات قدمنا الذي احلق

 ؟ شجرةال هذه هي وما ؟ الشجرة من أيكالن ومها وزوجه البشر أبو آدم ميثل كيف  - 1
 منثلهما حال أي وعلى. . .  ؟ النخلة هي أم ؟ التني شجرة هي أم ؟ احلنطة شجرة أهي
 َعنْ  َأهْنَكحَما أملَْ ))  ندامها وقد تعاىل هللا منثل وهل ؟ اجلنة ورق من عليهما خيصفان طفقا وقد

 أو ؟[  22 اآلية األعراف سورة((] محبهني   َعدحو   َلكحَما الشَّْيطَانَ  إهنَّ  َلكحَما َوأَقحلْ  الشََّجرَةه  تهْلكحَما
 سخطك من بك نعوذ سبحانك سبحانك ؟ ركني الرواية يف ركن وهو تعاىل متثيله نرتك

  ؟ ؟ املبني الكفر هذا ومن ونقمتك
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 كيف  بل ؟ فقتله املصري وكز وقد ميثل وكيف ؟ ربه يناجي وهو موسى ميثل وكيف - 2
 متثل وكيف ؟ يبني يكاد وال ، مهني أبنه فرعون رماهو  ، والسحرة فرعون به أحاط وقد ميثل

 - أفلتت إذا واملمثلني النظارة كفر  مبلغ وما ؟ لسانه من حيلها أن هللا من طلب اليت ، العقدة
 أحدمها أخذ وقد الرسولني يتمثلون حينما هازلة أو مضحكة فلتة منهم -تفلت أن بد وال

 اخللق هذا ليطابق الفطري هللا خللق والتغيري التبديل مبلغ وما ؟ إليه وجره اآلخر برأس
  ؟ عملها والعالج األصباغ أدوات فيه عملت وقد الصناعي

 برهان رأى أن لوال هبا وهم ، العزيز امرأة به مهت وقد الصديق يوسف ميثل وكيف - 3
  ؟ الفن لغة يف اهلم تفسري وما ؟ ربه

 أخرى اترة واجلنون وابلكهانة ، اترة سحرابل يرموهنم وأقوامهم هللا أنبياء ميثل وكيف - 4
 وقد ميثلون كيف  بل ؟"  رعاها إال نيب من وما"  الغنم يرعون كانوا  حينما ميثلون كيف  بل ؟

 الصالة يف وهو النبيني خامت على والنجس القذر يرمي أن بعضهم يستح ومل املشركون آذاهم
 الكافرين املستهزئني مقالة -كثرهمأ وما- النظارة من السفهاء سيقول ؟ يتضاحكون والكفار

 ألنبياء فريق وسيغضب[ 41 اآلية الفرقان سورة((]؟ َرسحواًل  اّللَّح  بـََعثَ  الَّذهي َأَهَذا))  قبل من
 الَّذهينَ  َوَسيَـْعَلمح ))  حمالة ال الدينية املعارك وتقوم منهم وينتقمون السفهاء فيقاتلون ورسوله هللا

َقَلب   َأيَّ  ظََلمحوا َقلهبحونَ  محنـْ  [227 اآلية الشعراء سورة((] يـَنـْ

  هلم تنقيص األنبياء متثيل

 ما وأن ، تشخيصه يستطاع ال ما األنبياء قصص من أن بيان إىل هذا بعد حباجة لسنا
 وانتهاك ، مقامهم من وحط ، هبم وزراية ، هلم تنقيص فهو قصصهم من تشخيصه يستطاع
 كله  ذلك يف ريب ال. . .  لدعوته واصطفاهم التهلرس اختارهم الذي هللا وحرمات حلرماهتم

 . . .  جدال وال
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 وما- الباطل القصص وأما ، ورسوله علينا هللا قصه الذي احلق القصص يف كله  وهذا
 أحدا أن نظن وما. .  والطامة البالء وهو ، كفر  على وكفر زور على زور فهو -أكثره

 هبا ويؤمن هلا خيضع من أول أن علمنا وأكرب. .  الناصعة احلقائق هذه يف جيادل أن يستطيع
 .  ومالبساته التمثيل ملقتضيات إدراكا وأشد حسا أرهف فإهنم أنفسهم الفن أهل هو

 ، مهانة وال فيه نقيصة ال األنبياء متثيل أبن جدال سلمنا أو ، حماال افرتضنا لو أن على
 وتعريضهم ، وابتذاهلم نبياءاأل َحى اقتحام إىل ذريعة أنه نتجاهل أن حبال نستطيع فلن

 أو هلم تنقيص األنبياء تشخيص أن:  مفر وال منها مناص ال اليت فالنتيجة ، واملهانة للسخرية
 .  حمالة ال التنقيص هذا إىل ذريعة

  الذرائع سد

 هللا كتاب  من أخذا العلماء أمجع فقد. .  والسياسة الدين أركان من ركن الذرائع وسد
 على يشتمل ألنه ؛ تعاىل هللا حرمه ما وأقواهلم الناس أعمال من أن على ورسوله وبيان

 ما واألقوال األعمال من وأن ، حق بغري والقتل والقذف كالغضب:   وساطة غري من املفسدة
 مشتمال نفسه يف هو يكن مل وإن ، إليها ووسيلة املفسدة إىل ذريعة ألنه ؛ سبحانه هللا حرمه
 نفسها يف فاملناولة ، معصوما دما هبا يسفك ملن السكني اولةمن ذلك ومن. .  املفسدة على
 يسمعون وهم املشركني معبودات سب ذلك ومن ، إليها وسيلة ولكنها ، املفسدة عن عارية

 هللا بسب املشركني ألسنة إطالق وهي ، مفسدة إىل جلره منع ولكنه ، جائز نفسه يف فهو ،
 دحونه  مهنْ  َيْدعحونَ  الَّذهينَ  َتسحبُّوا َواَل : ))  فقال السب هذا عن سبحانه هللا هنان وهلذا ، تعاىل

 [108 اآلية األنعام سورة((] عهْلم   بهَغرْيه  َعْدًوا اّللََّ  فـََيسحبُّوا اّللَّه 

 هللا فضل فقد ، جائز نفسه هو ، بعض على األنبياء بعض تفضيل القبيل هذا ومن
 وقد. .  والعصيبة الفتنة إىل جير حينما عمين ولكنه ، درجات بعضهم ورفع بعض على بعضهم



20 

 

 ابلذي أقسم ألنه ؛ اليهودي وجه املسلم ولطم ، النبوي العهد يف ويهودي مسلم ختاصم
 فلما. .  العاملني على حممدا اصطفى ابلذي املسلم وأقسم ، العاملني على موسى اصطفى

 الغضب عرف حىت ضبغ أمجعني عليهم وسلم عليه هللا صلى النبيني خامت اخلصومة بلغت
 يفضلوا أن وهناهم أهله هو مبا عليه أثىن مث«.  موسى على ختريوين ال» :  وقال ، وجهه يف

. . .  عليهم وسالمه هللا صلوات وقارهم على وحرصا الفنت لذريعة سدا تعاىل هللا أنبياء بني
 والنظام منواأل السياسة أركان من ركنا ذلك وترى الذرائع سد يف تشدد الدول كانت  وإذا

 . وأحق أوجب النبوة مقام ويف ، أخلق العقائد يف فإنه ، الدنيوية واملعامالت

  األنبياء متثيل مفاسد

 :  األمثلة هبذه منها نكتفي كثرية  األنبياء متثيل ومفاسد

 العليا املثل هذه متجيد من نفوسهم يف وقر ما وتبديد عقائدهم يف املؤمنني تشكيك - 1
 يف حقا ويتمثلوهنم ، ورسالتهم األنبياء بعظمة حقا يؤمنون املشاهد هذه رؤية قبل أهنم إذ ،

 تلك نفوسهم يف هانت قد العرض بعد هم إذا- ذراها وأرفع اإلنسانية مراتب أكمل
 تقمصهم وقد ، واألخالط العامة منازل إىل درجاهتا أعلى من وهبطت ، الكرمية الشخصيات

 .  واألخالق الدين ظل معه يتقلص امم مصطنعة وأشكال صور يف املمثلون

 من وممثليها الكرمية الشخصيات هذه حول والتعليق والنقد واملناقشة اجلدل إاثرة - 2
 واملسرح للفن صفحات نرى أوال حنن وها ، أخرى اترة النظارة ومن ، اترة واملسرح الفن أهل

 والتعليق النقد فوق ، وجل عز هللا كالم  مثل ورسله هللا وأنبياء ، والنقد التعليق يف وجمادالت
 . 
 كما  األداين أهل بني والقتال اخلصام ونشوب ، الطوائف وحتزب ، املشاعر التهاب - 3
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 الفنت وإطفاء واالستقرار األمن إىل أحوجنا وما ، النبوي العصر يف واليهودي املسلم بني وقع
 .  وإشعاهلا إاثرهتا ال وتسكينها

 واألقوال لألحوال لرتمجة إال ليسا التخيل أو التمثيل ألن ؛ ورسله هللا على الكذب - 4
 ، نقصان أو زايدة من مناص فال وإتقان دقة من فيها يكن ومهما ، والسكنات واحلركات

 تعاىل هللا على كذب  األنبياء على والكذب ، والضالل الكذب إىل كرها  أو طوعا جير وذلك
 .  ابهلل والعياذ مبني وهبتان كفر  وهو ،

 الضالل إال التمثيل هذا من اإلنسانية تفيد فماذا. .  األنبياء متثيل مفاسد من أمثلة ذهه
 توقريا ابألنبياء يتشبهوا أن عن الشياطني أعجز قد قدرته جلت هللا كان  وإذا ، والنكال
 يف ومسلم البخاري رواه ما ذلك على يدل كما  -والسالم الصالة عليهم- هلم وإعظاما

 فإن رآين فقد املنام يف رآين من» :  قال وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس أن صحيحيهما
 ما منهم واحد كل  ميس أخوة األنبياء إن:  قلنا أن وسبق«  صوريت يف يتمثل ال الشيطان

 أنه مع ابألنبياء التمثيل وبني الشياطني بني حال قد سبحانه هللا كان  إذا:  نقول ، أخاه ميس
 أخبث يكون أن لنفسه اإلنسان يستبيح فكيف ، يهوون كما  كيلالتش على القدرة أعطاهم

 .  األنبياء بتمثيل الشيطان من

 ، الناس واهتاج غريه أو حممد ابلنيب التمثيل على إنسان اجرتأ إذا الشأن يكون ماذا مث
  ؟ املتدينني نفوس يف وخاصة النبوة قداسة على اجلرأة من استياء شعورهم وأاثر

 التمثيل عن األنبياء وأصحاب األنبياء آل جنل وأن ، األنبياء جنل أن ليناع حمتوما حقا إن
 األنبياء حرمة من مستمدة حرمتهم ألن. .  أنفسهم لألنبياء وإجالال واحرتاما ، والتشخيص

 اإلنسانية على حقهم بعض وهذا ، وجل عز هللا حرمة من مستمدة األنبياء حرمة أن كما  ،
 .  إحسان من إليها وأدوا يلمج من هلا صنعوا ما جزاء
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  البحث خالصة

 اخللقية النقائص من هلم هللا بعصمة معصومون ورسله تعاىل هللا أنبياء أن القول ومجلة
 إىل مؤد أو مفسدة وكالمها ، حمالة ال التنقيص إىل ذريعة أو هلم تنقيص متثيلهم وأن ، واخللقية
 .  تعاىل هللا إال مداها يعلم ال ليتا والفنت العصبيات إاثرة شعبها من اليت املفسدة

  فسيح ميدان للفن

 والتمثيل، للفن فسيحا مليدان األخالق ومكارم الفضائل وتصوير والتاريخ األدب يف وأن
 ورسله هللا أنبياء وليدع ، االبتكار له شاء ما وليبتكر ، االجتاه له شاء ما الفن إليها فليتجه

 للخري مفتاحا يكون أن على وليعمل ، والوقار جلاللاب -تعاىل هللا حفهم كما-حمفوفني
 وانتقامه وسخطه هللا غضب يثري ملن الويل مث والويل ، كذلك  كان  ملن فطوىب ، للشر مغالقا
 .  ألنبيائه وغريته

 كفاية  األنبياء قصص يف

ههمْ  يفه  َكانَ   َلَقدْ ))  حويله  عهرْبَة   َقَصصه  الَّذهي َتْصدهيقَ  َوَلكهنْ  ْفرَتَىيـح  َحدهيثًا َكانَ   َما اأْلَْلَبابه  أله
يلَ  َيَدْيهه  َبنْيَ   وأن[ 111 اآلية يوسف سورة((] يـحْؤمهنحونَ  لهَقْوم   َوَرَْحَةً  َوهحًدى َشْيء   كحلّه   َوتـَْفصه

 وصادق ، الكرمي القرآن يف هبا ينتفع ، معاملها يف واضحة مواطنها يف ماثلة تزال ال العربة
 .  بالغا هذا يف ولكن ، ألطلنا شئنا ولو ، األخبار

  النتيجة

 يشخص أن حبال حيل وال ، ينبغي ال أنه واطمئنان ثبات يف تقرر قدمنا ما أجل من
 جيمع أن نسأل وهللا. .  السينماء شاشة على وال املسرح يف والسالم الصالة عليهم األنبياء
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 هللا أنعم الذين صراط ماملستقي الصراط يهدينا وأن ، ورسله أنبيائه وتوقري حمبته على قلوبنا
 .  رفيقا أولئك وحسن والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من عليهم

 .  وبركاته هللا ورَحة عليكم والسالم

  م 1955 سنة فرباير من 3 املوافق هـ 1374 سنة اآلخرة مجادي من 10

 حافظ/تالساك حممد طه/العلماء كبار  مجاعة وعضو التفتيش مدير:السبكي اللطيف عبد
  والعربية الدينية العلوم مفتش:  جاويش الكرمي عبد/الليثي حممد

 اإلسالمية الشخصيات متثيل حكم

 بتاريخ الصادر عددها يف األزهر جملة يف نشر ابألزهر الفتوى جلنة من فتوى صدرت كما
 :  نصه هذا اإلسالمية الشخصيات متثيل حكم عن هـ 1379 سنة حمرم

 للنيب أكيد عون وهلم ، إسالمهم يثبت مل ومن ، إلسالميةا الشخصيات متثيل حكم
 .  دعوته يف الكرمي

 التليفزيون شاشة على اآلتية الشخصيات ميثل فيمن اإلسالمية الشريعة حكم ما:  السؤال
 : 

 يف ميثله من ظهر قد بالال أبن علما ميثله من ظهور جيوز من منهم وهل ، الصحابة - 1
 .  الوليد بن خالد فيلم يف الوليد بن دوخال اإلسالم ظهور فيلم

 .  وسلم عليه هللا صلى النيب بنات - 2

 يف وسلم عليه هللا صلى للنيب أكيد عون هلم وكان ، إسالمهم يثبت مل ممن طالب أاب - 3
 .  التابعني واتبع التابعني وكذلك ، دعوته
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 أيب بن طالب األخص وعلى ، للرسول صحبتهم تثبت مل ومسلمات مسلمني - 4
  ؟ طالب

 :  اجلواب

 كثريا  فإن التلفزيون أو الشاشة أو املسارح على كان  سواء ثقافية وسيلة ذاته يف التمثيل إن
 عن والدفاع ، اجلهاد ساحات يف األبطال ومواقف السياسة وأحداث ، التاريخ وقائع من

 ، احلديثة جياللأل احلسنة القدوة فيها لتكون هبا وينادى ذكرها يتجدد أن ينبغي األوطان
 أن غري واقعيا متثيال بتمثيلها عنها القصص يكون أن الذكرايت تلك إلحياء وسيلة وخري

 حنو الدعاية وبث ، املمنوع للرتفيه وسيلة ويتخذ ، اجلدية األهداف يتجاوز قد التمثيل
 والتاريخ ، السابقني من شخصيات حول ابلتاريخ يتعلق فيما وخاصة ، كرمية  غري أغراض

 .  العصبيات من متحيص إىل حيتاج مبا مشواب كوني

 مجاعة بني خاص وشأن ، كرمي  مقام هلم -عنهم هللا رضي- الصحابة من السابقني أن ومبا
 بشخصياهتم ميس ما إىل هبم ينحرف قد الشاشة أو املسارح على متثيلهم أن ومبا ، املسلمني

 لبعض املتعصبني أهواء أو القصاصني بأكاذي من أحيان له يتعرضون ملا احلق اترخيهم عن أو
 يف الناس وانقسام أزماهنم يف حوهلم قامت اليت واخلالفات الفنت جراء من اآلخر البعض ضد

 مبا تفيت االعتبارات هذه إزاء اللجنة فإن بينهم الدسائس بسبب وأشياع طوائف إىل تبعيتهم
 :  أييت

 واحلسن وعلي وعثمان وعمر بكر كأيب  الصحابة كبار  ميثل من ظهور جواز عدم:  أوال
 نشأت اليت املواقف من هلم وملا لقداستهم -مجيعا عنهم هللا رضي- وأبنائهم ومعاوية واحلسني

 يف الناس ينقسم مل من أما. .  ومعارضني مؤيدين طوائف إىل الناس وانقسام اخلالفات حوهلا
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 غري املمثل يكون أن رطبش شخصياهتم ميثل من ظهور فيجوز وأمثاهلما وأنس كبالل  شأهنم
 .  ميثله من شخصية ميس مبا متلبس

 حرمتهم ألن ؛ وبناته وسلم عليه هللا صلى النيب زوجات ميثل من ظهور جواز عدم:  اثنيا
ّه  نهَساءَ  ايَ : ))  نسائه شأن يف تعاىل هللا قال وقد ، والسالم الصالة عليه حرمته من  َلْسنتحَّ  النَّيبه

 .  أوىل بذلك وبناته[ 32 اآلية األحزاب سورة((] اءه النّهسَ  مهنَ  َكَأَحد  

 من مانع ال وأتباعهم التابعني وكذلك ، املسلمني الرجال من صحبته تثبت مل من:  اثلثا
 وأما ، املسلم بكرامة خيل أال شأنه من ما التمثيل يف روعي مىت شخصياهتم ميثل من ظهور
 الذين املسلمني الرجال متثيل يف حيتاط مما كثرأ متثيلهن يف االحتياط فيجب املسلمات النساء

 عنها أبجنيب اختالط متثيلها مع يوجد أال ابلتمثيل تقوم اليت املرأة وعلى ، صحبتهم تثبت مل
 صوهتا يف تكسر معه يكون وال ، جسمها من كشفه  حيرم ما كشف  يصحبه وال ، الرجال من
 التمثيل يف حرمة فال كذلك  األمر كان  إذا ، اجلسم سرت مع ولو ، للغرائز مثرية حركات وال ،

 .  ابلفائدة واألمة األفراد على يعود علمي لغرض التمثيل كان  إذا خصوصا

 أو جسمها من كشفه  حيل ال ما كشف  أو األجانب ابلرجال اختالط صحبه إن وأما
 ددحي لباسها كان  أو سرته مع ولو جبسمها للغرائز مثرية حركات أو صوهتا يف تكسر معه وجد

 .  التمثيل هبذا تقوم من على حمرما يكون حينئذ التمثيل فإن جسمها مفاتن

 عليه الرسول دعوة يف أكيد عون له ممن وغريه طالب كأيب  إسالمه يثبت مل من:  رابعا
 الصالة عليه للنيب عودته صلة روعيت إذا ميثله من ظهور من مانع ال ونصرته والسالم الصالة
 السالم عليه الرسول حنو منه كان  ملا تقديرا مقامه خيدش ما متثيله يف يكون ال حبيث والسالم

 .  أكيد وعون مناصرة من

  السينما يف األنبياء قصص
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 بتاريخ الصادر عددها يف األزهر جملة يف نشر نصف علي حممد لألستاذ حبث وصدر
 :  نصه هذا"  السينما يف األنبياء قصص"  بعنوان 1342 عام احملرم

 السالم عليه يوسف حياة يتناول سينمائي فيلم إنتاج فكرة على األزهر مشيخة اعرتضت
 :  يثبت أن األخبار جبريدة مقالني يف التابعي حممد األستاذ وحاول ،

 . قدمية هلم آراء عن خيتلف ومل ، يتطور مل املوضوع هذا يف الدين رجال رأي أن:  أوال

 عام يف"  األهرام"  صحيفة نشرته حديث لىع حيتجوا فلم أنفسهم نقضوا أهنم:  اثنيا
"  بتسجيل القيام إليه يسند ممثل عن يبحث"  ميل دي سيسل"  أن فيه جاء م 1955

 الوصااي"  فيلم يف اإلسالمية البالد على ستوزع اليت الطبعة يف العربية ابللغة"  هللا صوت
 بصناعة ابملشتغلني الهاتص قدر على التابعي األستاذ أن يل ويبدو خيرجه الذي"  العشر

 أن -األريب الناقد وهو - حكمه كان  وإال ؟ إنتاجهم ملشاهدة الوقت لديه ليس السينما
 يطمئن وحىت ، إليها ابلنسبة اآلراء تتطور حىت األخرى هي تتطور مل عندن السينما صناعة

 عن جدي وعموض إخراج على ائتماهنم ويف هبا القائمني مهارة يف والدنيا الدين رجال ويثق
 سنة الثالثني خالل مصر يف السينما صناعة التابعي األستاذ عاصر لقد ، األنبياء أحد حياة

 يف يهبط احلايل اإلنتاج من املائة يف تسعني أن أذكر حني كثريا  يعرتض ال ولعله ، األخرية
 ندنع السينما حال هذه كانت  وإذا مثال"  مصر ستديو"  أخرجه فيلم أول عن الفين مستواه
 فيها يضرب سوق يف والرسل األنبياء قصص إقحام طلب عن طويال ونرتيث نرتدد أن فيجب

 .  سهم أبوفر واالرجتال واجلهل الفوضى

 هبا ترخص اليت البساطة مبثل مبوضوعاهتا الرتخيص جيب ال:  الدينية األفالم أن
 .  كثرية  ألسباب األخرى األفالم ملوضوعات
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 ولقد ، حيتذى مثال عنها يصدر ما واعتبار ، اإلسالمي عاملال يف مصر مكانة:  أوهلا
 كان  إندونيسيا يف عرضت اليت املصرية األفالم بعض أن الدبلوماسيني أحد من مسعت

 إىل هناك سفارتنا معها اضطرت لدرجة ، شاهدوها الذين نفوس يف األثر أسوأ لتفاهتها
 تعاجل األفالم هذه كانت  إذا ابلك فما ، الشأن هذا يف معينة سياسة ابتباع والنصح التدخل

 .  وجالهلا قداستها هلا موضوعات

  اإلسالم أعداء هلا يروج دينية أفالم

 أعداء يرغب ال اآلن حىت تعرض تزال وال ، بصنعها رخصنا اليت الدينية األفالم بعض إن
 منتجي معظم إخالص يف أشك ولست ، توزيعها حق على احلصول من أكثر يف املسلمني

 كل  حشدن ولقد ، الفين القصور هبما يعاجل ال النية وحسن اإلخالص ولكن ، األفالم هذه
 من نلنا أننا أعتقد ولكين:  مثال"  الوليد بن خالد"  فيلم يف احلسنة والنيات اإلخالص
 الفيلم قصة إن:  يقال وقد ، والفرس الروم نيله عن عجز ما الفيلم هذا يف خالد شخصية
"  فمسرحيات ، وحدها تكفي ال املمتازة الكتابة ولكن ، رائعني وهيكل وبأسل يف مكتوبة

 بغداد يف"  االنشراح"  مسرح وعلى"  فيك األولد"  مسرح على بنصها هي هي"  شكسبري
 ستديو من كل  للسينما ينتجها حياة ترمجة بني الفارق نفس هو األداءين بني الفارق ولكن ،

 يكفي وال وحده كذلك  يكفي ال املمتاز والتمثيل"  اشرب "  وستديو"  جولدوين مرتو" 
 املتصلة احللقات عشرات من يتألف السينمائي العمل فإن. .  إخل. .  التصوير أو ، اإلخراج

 نصل مل لألسف وحنن. .  متقارب مستوى ويف ، متماسكة قوية مجيعها تكون أن جيب اليت
 ولذلك ، عالية درجة إىل فيه الكمال نسبة تصل خطريا فيلما فيها ننتج اليت الدرجة إىل بعد

 .  التجارب هذه يف الدين نقحم وال ، العادية املوضوعات على جتاربنا تقتصر أن جيب

 املثل التابعي األستاذ ضرب اليت"  كوفاديس"   و"  الرداء"  و"  العشر الوصااي"  أفالم إن
 أجلها من وعبئت الدوالرات من مليون 13 و ماليني ستة بني منها الواحد تكلف قد هبا
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 مستوى على ممتازة أفالما نصنع إمنا ابلقول يتصدون أنس يزال وال ، الفنية الطاقات أقوى
 يف حىت هلا متفرجني جيدون ال األفالم هذه أصحاب أن ذلك على والدليل ، العاملية األفالم
 واحدا فيلما أن اآلخر ليلوالد ، القانون بقوة مجهورا هلم توفر أبن احلكومة ويطالبون بالدن

 .  دويل شبه أو دويل مهرجان أي يف الثالثة الدرجة من جائزة ينل مل األفالم هذه من

 عن أفالم إخراج يف األجانب ابخلرباء نستعني أن علينا إن:  اعتداال أكثر فريق ويقول
 أن تجربةابل ثبت فقد ، مدروس غري رأي وهذا ، وأبطاله وحضارته وفتوحاته اإلسالم ظهور
  ولقد ، قرارته يف به ويؤمن الدين هذا يعتنق رجل به يضطلع أن جيب ما دين عن الفين العمل
 أن الناس أكثر يعرفه ال والذي"  العشر الوصااي"  فيلم عرض عند املتحدة الوالايت يف كنت
 الفيلم خمرج على ونقموا دينيا منه أكثر جنسيا أبنه ووصفوه ، جبفوة الفيلم قابلوا اليهود النقاد

"  موسى بدور قام الذي من أكثر"  برينز يول"  حمبواب جنما فرعون دور لتمثيل اختياره
 كان  ملا أو ، النقد هذا لتالىف يهوداي كان"   ميل دي سيسل"  أن ولو"  هستون شارلتون

 .  شبهة موضع عمله

 متثاال اإلجنليزية"  كشري  يور"  مبقاطعة سليب مدينة رفض عن أخريا قرأته ما بذلك وشبيه
  املسيح للسيد ضخما

 والفظاعة القسوة على تدل التمثال مالمح أن حبجة"  إبشتاين"  اليهودي املثال صنع من
 ذاته الوقت يف ولكن ، للسينما عنه هللا رضي عمر قصة بكتابة النفس ميين من أول إنين ،

 خنرج أن نستطيع وحينما ، منيةاأل هذه مثل احلايل الوقت يف حيقق لن الفين قصورن أن أعتقد
 عن األفالم هذه أمثال الغرب فيه خيرج الذي املستوى نفس يف الدينية أجمادن عن أفالما
 .  كبريا  خطأ وقتئذ يكونن واالعرتاض الرتدد فإن ، أجماده
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 يوسف"  قصة يف اخلاص رأيها يف موفقة كانت  األزهر مشيخة أن أعتقد ذلك أجل من
 حديث على فتعرتض تبادر مل حينما نفسها مع متناقضة غري كذلك  تكان  كما"   الصديق

 القيام إليه يسند ممثل عن يبحث"  ميل دي سيسل أن 1955 عام"  األهرام"  يف نشر
 يف"  العشر الوصااي"  فيلم من ستوزع اليت الطبعة يف العربية ابللغة"  هللا صوت"  بتسجيل

 بلد أي يف بعد املذكور الفيلم يعرض مل 1959 عام يف اآلن وحنن ألنه ؛ اإلسالمية البالد
 وأغلب ، الدين غري أخرى ألسباب مجهوريتنا يف أبدا يل يعرض لن أنه وأعتقد ، إسالمي

 مسرت"  الزمت -للمصادفة- ألنين صحيحا يكن مل إليه املشار"  األهرام حديث"  أن الظن
 هذا يف ورأيه خطته على ووقفت ، لمالفي هذا فيها أنتج اليت الثالث السنوات خالل"  دمييل
 أ.هـ..  الشأن

 من هلم ما إىل نظرا أمجعني عليهم هللا رضوان الصحابة متثيل جرم من أن القول وقصارى
 -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول وبينها ، كتابه  حمكم يف إايها بوأهم هللا عند عالية مكانة

 من املمثلني أكثر عليه وما ، واجملون اللهو من التمثيل يف الشأن هو ما مع سنته صحيح يف
 جماراة من عنهم عرف وما التارخيية احلقائق حتري وعدم ، الكاذب ابخليال والولع االستهتار

 وغرائزهم مليوهلم وإشباعا ، ألهوائهم وإرضاء ، لرغباهتم حتقيقا التمثيل وعشاق املسارح رواد
 إىل مدعاة الصحابة متثيلهم ففي ، إليهم فدينالوا بكثرة الكسب زايدة يف أمال ، املنحرفة

 منافاة هذا ويف ، هبم واالستهزاء منهم السخرية إىل وذريعة ، قدرهم من واحلط انتقاصهم
 عليه هللا صلى هللا رسول عليهم به أثىن الذي للثناء ومناقضة ، هبا هللا أكرمهم اليت للكرامة

 .  الكريه ملدخلا هذا هلم الدخول من مانعا هبذا وكفى ، وسلم

 القصد أن من السؤال يف جاء ما على فتواه بىن فإمنا الصحابة متثيل العلماء من أجاز ومن
 وعدم ، السرية وضبط للحقيقة التحري مع اآلداب وحماسن ، األخالق مكارم إظهار

 املمثلني حال عرف ومن ، واالتعاظ العربة يف رغبة الوجوه من بوجه ذلك من بشيء اإلخالل
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 من النوع هذا أن عرف إليه يهدفون وما ، املسارح إىل الوافدين وحال أغراض من هلم وما ،
 حياهتم يف شأهنم هو وما ، وروادهم املمثلني واقع أيابه وتقدير فرض جمرد للتمثيل التصوير
 وسلم وآله حممد نبينا على هللا وصلى ، املوفق وهللا ، وإعداده مجعه تيسر ما هذا ، وأعماهلم

، ، ، ، 

 

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

  عفيفي الرزاق عبد:اللجنة رئيس نئب/الشيخ آل حممد بن إبراهيم: اللجنة رئيس

  منيع بن سليمان بن هللا عبد/غداين بن الرَحن عبد بن هللا عبدعضوان: 

= = = = = = 

 [ العلماء كبار  هيئة قرارات] 

 ذلك على واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة هأعدت ما على اهليئة اطالع وبعد
 :  يلي ما ابإلمجاع اهليئة قررت فيه الرأي وتداول

 ، الرفيعة ومكانتهم العالية منزلتهم وبني الصحابة على أثىن وتعاىل سبحانه هللا إن - 1
 الذي ءالثنا هلذا منافاة سينمائي فيلم أو مسرحية شكل على منهم واحد أي حياة إخراج ويف
 . .  هبا وأكرمهم هلم هللا جعلها اليت العالية املكانة من هلم وتنزيل به عليهم -تعاىل- هللا أثىن

 غالبا أنس ويتواله به واالستهزاء للسخرية موضعا سيكون منهم واحد أي متثيل إن - 2
 بأراب يقصده ما مع اإلسالمية واألخالق العامة حياهتم يف مكان والتقوى للصالح ليس

 فسيشتمل التحفظ من حصل مهما وأنه ، املادي الكسب إىل وسيلة ذلك جعل من املسارح
 مزراي وضعا الناس أنفس يف عليهم هللا رضوان الصحابة متثيل يضع كما  والغيبة الكذب على
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 من املسلمني نفوس يف اليت اهليبة وختف وسلم عليه هللا صلى الرسول أبصحاب الثقة فتتزعزع
 أصحاب يف واملناقشة واجلدل دينهم يف املسلمني على التشكيك ابب وينفتح ، املشاهدين

 جهل أيب موقف املمثلني أحد يقف أن ضرورة ويتضمن ، وسلم عليه تعاىل هللا صلى حممد
 به جاء وما وسلم عليه تعاىل هللا صلى الرسول وسب بالل سب لسانه على وجيري وأمثاله

 عقيدهتم حنو املسلمني أفكار لبلبلة هدفا يتخذ كما  ، منكر هذا أن شك وال ، اإلسالم من
 .  وسلم عليه تعاىل هللا صلى حممد نبيهم وسنة رهبم وكتاب

 مع اآلداب وحماسن األخالق مكارم إظهار وهي ، مصلحة وجود من يقال ما - 3
 يف رغبة الوجوه من بوجه ذلك من بشيء اإلخالل وعدم السرية وضبط للحقيقة التحري

 عرف إليه يهدفون وما املمثلني حال عرف من فإن وتقدير فرض جمرد فهذا ، واالتعاظ العربة
 وأعماهلم حياهتم يف شأهنم هو وما التمثيل ورواد املمثلني واقع أيابه التمثيل من النوع هذا أن

 . . 

 ومتثيل حمرم فإنه راجحة أو حمضة مفسدة كان  ما أن الشريعة يف املقررة القواعد من - 4
 للذريعة وسدا للمصلحة فرعاية.  راجحة فمفسدته ، فيه مصلحة وجود تقدير على ابةالصح

 . .  ذلك منع جيب ، وسلم عليه تعاىل هللا صلى حممد أصحاب كرامة  على وحفاظا

  اإلسالمية البحوث جملة : املصدر

 223ص/  هـ1395 لسنة رمضان إىل رجب من- األول العدد 

 أوقفنا وقد متثيليات نقدم ألننا الصحابة متثيل وزجي هل: س( :  2044)  رقم فتوى
 . احلكم معرفة يف رغبة إحداها
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 هبم واالستخفاف هلم االمتهان من فيه ملا ممنوع؛ منهم أحد أو الصحابة متثيل: ج
 كانت  وما أرجح، املفاسد من إليه يؤدي فما مصلحة فيه ظن وإن منهم، للنيل وتعريضهم

 . ذلك منع يف كبارالعلماء  هيئة جملس من قرار صدر دوق ممنوع، فهو أرجح مفسدته

 . وسلم وصحبه وآله حممد، نبينا على هللا وصلى. التوفيق وابهلل

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

  عفيفي الرزاق عبد: اللجنة رئيس نئب/ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد: الرئيس

  قعود بن هللا عبد/غداين بن هللا عبدان: عضو 

 (712 ص /1ج(( ) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى)) 


