
 ؟خصوصا األنبياء دور ومتثيل عموما التمثيل حكم ما

 :الشيعة عند

  الكرابسي صاحل للشيخ االجابة

(  السالم عليهم)  املعصومني األئمة و األنبياء أمثال الدينية الرموز و الشخصيات متثيل
 و األمهية و احلساسية ابلغ أمر املسلسالت و األفالم أو السينمائية أو املسرحية العروض يف

 . إجيااب   و سلبا   اخلطورة

 و االسالمية الشريعة معايري وفق جرى إذا التمثيل أن حيث ، فواضح االجيايب اجلانب أما
 من وجه أبي متثيلها يراد اليت الشخصية ميس ال حبيث كان  و اجلوانب كافة  فيه روعيت
 ، متثيلها داملرا الشخصية تلك عن سيء أو خاطيء إنطباع أي يُعطي ال و ، بسوء الوجوه

 الذين املخلصني مجيع إليه يصبو نبيل و مشروع أمر هو و ، خملص مسلم كل  ُحُلم فهو
 عليهم)  املعصومني هلؤالء املباركة السرية عرض خالل من هدايتهم و الناس ارشاد هم   حيملون
 ( . السالم

 جلهودا من الكثري يتطلب النبيل اهلدف هذا اىل الوصول أن أيضا   الواضح من لكنه
 يف املوجود الكبري الفراغ يسد فسوف حتقق إن و ، لتحقيقه املضنية املتابعات و املخلصة

 و املسلسالت و االفالم و املسرحيات أمهية ألن ذلك و ، احلاضر عصران يف الفن ميدان
 هللا أولياء سرية لبيان وسيلة خري فهي ، التغاضي و لإلنكار قابلة غري الكثرية أتثرياهتا

 العرب، و الدروس من عليه يشتمل ما و حياهتم اتريخ عرض و(  السالم عليهم)  صومنياملع
 علينا جيب و قدوتنا هم الذين الكرام هللا أولياء هنج إنتهاج اىل الناس لدعوة مؤثر منرب هي و

 ، الكرمية مواقفهم و النرية تعاليمهم و أفكارهم يف و كبريها  و صغريها األمور كل  يف إتباعهم
 مواعظهم و تعاليمهم و مناقبهم و فضائلهم نشر جل و عز هللا اىل القرابت أعظم من إن و



 خالل من اليه الوصول ميكن هذا كل  و ، متمي ِّز عصري أبسلوب و واسع نطاق على
 . األمني و املتخصص و الواعي و اهلادف التمثيل

 أن حيث ، خراآل هو فواضح الدينية الشخصيات هذه لتمثيل السليب اجلانب أما و
 هو العمل هذا سيرتكه فما أمينة غري أو متخصصة غري أو واعية غري أيد على ت   إذا التمثيل

 أمر هو و ، قلبها و احلقائق تشويه حد اىل يصل قد الذي السيء أو اخلاطيء االنطباع
 . للغاية خطري

 : هي و ، بشروط لكن اجلواز هو الشرعي فاحلكم عموما   و

 ال أن و ، متثيلها املراد للشخصيات التشويه أو االساءة من تمثيالتال هذه خلو_  1
 األولياء هؤالء مقام من التمثيلية العروض هذه حتط ال أن و ، لقدسيتهم مساس فيها يكون

 . الرفيعة منزلتهم و

 قالبا   و شكال   ، جانب أي من الرفيع مقامهم ينايف ما العروض هذه يف تكون ال أن_  2
 . أسلواب   و طورا   أو ،

 و األولياء هؤالء لسرية الواقع من قريبا أو واقعيا   انعكاسا   التمثيالت هذه تكون أن_  3
 . املخلصني و املتخصصني العلماء قبل من املمحص و الصحيح حياهتم اتريخ

 اليت الشخصية مع تتناسب طيبة بسمعة يتمتعون مؤمنني أشخاص إختيار يتم أن_  4
 . التمثيالت يف تقمصها منهم يراد

 أمثال عرض قبل األمور هذه مبثل املختصة اجلهات و الدينية املراجع مع التنسيق_  5
 ميكن ال أخطاء أية لربوز تفادي   عرضها قبل بشأهنا اإلذن أخذ و الفنية املنتجات هذه

 . العرض بعد تفاديها

 



 السنه عند

 ومسلسالت أفالم من عنه ينتج وما املعاصر، واقعنا يف التمثيل أن لدي شك ال: اجلواب
 من الباقية للبقية واإلفساد والفساد والتخريب اهلدم معاول من معوال   أصبح إخل...ومسرحيات

 املمثلني فئة أن لدي شك ال أنه كما  املسلم، جمتمعنا يف والطهر والعفة والصالح اخلري
 فئات أسوأ وأولئك الءهؤ  الفن، أبهل يسمون ممن واملطرابت املطربني هبم ويلحق واملمثالت

 للمنكرات وإشاعة   فسادا ، األرض يف سعيا   الناس أكثر ومن سبيال ، وأضلهم اجملتمع
 إىل موضوعية نظرة إن] .للفضائيات الكبري االنتشار هذا بعد وخاصة الناس، بني والفواحش

 حضارية لةوسي اعتباره ميكن ال أنه على تدل السينما أو املسرح خالل من سواء التمثيل واقع
 أنه نزعم أن املمكن من بل وسالمته، طهارته على واحملافظة اجملتمع حال وإصالح للتقدم

 اليت األعمال مضمون إىل نظران ذلك يف سواء هلا مثيل ال وختريب وإفساد هدم أداة أضحى
 اجملتمع على بل وجمتمعه، املعاصر املسلم شخصية على عظيمة خماطر من فيها وما متثل

 لألمور اإلشارة من بد فال التمثيل جبواز قلنا وإذا. 108 ص والفنون اإلسالم[ عامة البشري
 والسفور املرأة مع الرجل كتمثيل  واحملرمات املنكرات على احملتوي التمثيل حيرم: أوال  :التالية

 عامل من ألهنم املالئكة متثيل حيرم:اثنيا  . والفواحش والكفر والكذب واالختالط والعري
 وزوجه البشر أبو آدم ميثل كيف  أدري وما الكرام، والصحابة األنبياء متثيل حيرم: اثلثا   ،الغيب

 العزيز؟ زوجة مع يوسف قصة متثل وكيف ؟ الشجرة هذه هي وما ؟ الشجرة من أيكالن ومها
 يرموهنم وأقوامهم هللا أنبياء ميثل وكيف. السالم عليه ملوسى تعاىل هللا تكليم ميثل وكيف

 جلنة قرار انظر التساؤالت، من ذلك غري إىل! أخرى؟ اترة واجلنون وابلكهانة اترة، ابلسحر
 والتلفزيوين السينمائي التمثيل على التحرمي يغلب: رابعا  . هـ1374 عام ابألزهر الفتوى

 .احملرمات من خيلو ال ألنه احلاضر عصران يف واملسرحي

 



 اإلسالمي قرار رابطة العامل

وسلم يف فيلم  لعامل اإلسالمي خبصوص متثيل رسول هللا صلى هللا عليهوقد صدر من رابطة ا
  : استعرض حكم متثيل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا نصه

 
األكرمني رضي  وكما حيرم ذلك كله يف حق الرسول صلى هللا عليه وسلم حيرم متثيل الصحابة

واختصاصهم هبا دون من  صحبة العظيمةهللا عنهم أمجعني ابتفاق أهل العلم ؛ لشرفهم ابل
القرآن الكرمي قال تعاىل : ))  عداهم من الناس ولكرامتهم عند هللا تعاىل وثنائه عليهم يف

ا ُُمَم ٌد َرُسوُل اَّلل ِّ َوال ذِّيَن َمَعهُ  نَـُهْم تـَرَاُهْم رُك ع ا ُسج د  اُء َعَلى اْلُكف ارِّ ُرََحَاُء بـَيـْ د  تَـُغوَن فَ  َأشِّ ْضال  يـَبـْ
يَماُهْم يفِّ ُوُجوهِّهِّْم مِّنْ  [ اآلية ، فهم 29أَثَرِّ السُُّجودِّ ((]سورة الفتح اآلية  مَِّن اَّلل ِّ َورِّْضَواان  سِّ

والتعظيم والتوقري ، ولذلك أمجع أهل العلم على حرمة تصويرهم يف  أحقاء إمجاعا ابلتكرمي
  . . هـ 1ذلك . املسارح ملا فيه من املنافاة الصارخة لكل  األفالم أو على

 
املنظمات اإلسالمية العاملية املنعقدة يف دورهتا يف مكة املكرمة يف ذي  كما صدر قرار من

 هـ ، جاء فيه ما نصه : قرر املؤمتر استنكاره الشديد حملاولة إخراج فيلم 1390 احلجة سنة

الكيفيات   نسينمائي ميثل فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أبية صورة من الصور أو كيفية م
اإلسالمية أن  كما يستنكر متثيل الصحابة رضوان هللا عليهم ، ويناشد املؤمتر كل احلكومات

  . . تقضي على هذه احملاولة يف مهدها

 

 


