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   تكریم اآلل واألصحاب

  و تجسید صورهمبمنع تمثیل أحد منهم 

الحمدهلل رب العالمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، نبینا محمد 
  وعلى آله وصحبه أجمعین.

 رضي - وآل البیت  الصحابة محبة وجوبفال شك أن من أصول اإلسالم  أما بعد:
 سبهم أو فیهم الطعن ةحرمو ، وٕاجاللهم حترامهموا قدرهم تعظیمو  - أجمعین عنهم هللا
  . منهم االنتقاص إهانتهم أو أو

 هللا صلى هللا لرسول معاصرتهم بحكم اإلسالم في العلیا المكانة وذلك لما لهم من
 أموالهم ببذلهم هللا سبیل في وتفانیهم ومواالته، نصرته بواجب وقیامهم وسلم، علیه

   .إلینا والعلم الدین هذا وحمل ودینه، ورسوله هلل لنصحوا الدین، عن والدفاع وأنفسهم،

 بصحبة شرفهم هللا وأن وأفضلها، األمة هذه صفوة أنهم على العلم أهل اتفق ولهذا 
 َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ : (بقوله الكریم كتابه في علیهم وأثنى وسلم، علیه هللا صلى هللا رسول

ًدا ُركًَّعا َتَراُهمْ  َبْیَنُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ  َمَعهُ  َوالَِّذینَ  اهللَِّ   ِمنْ  َفْضال َیْبَتُغونَ  ُسجَّ
ُجودِ  َأَثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسیَماُهمْ  َوِرْضَواًنا اهللَِّ    . ٢٩/الفتح) السُّ

 َیُلوَنُهْم، الَِّذینَ  ثُمَّ  َقْرِني، ُأمَِّتي َخْیرُ :(بقوله وسلم علیه هللا صلى هللا رسول علیهم وأثنى
  ) .٢٥٣٥( ومسلم) ٣٦٥٠( البخاري) َیُلوَنُهمْ  الَِّذینَ  ثُمَّ 

 من :(فقال یسبهم، أو منهم یسخر أو ینتقصهم من وسلم علیه هللا صلى النبي وتوعد
 الصحیحة .السلسلة)أجمعین والناس والمالئكة هللا لعنة فعلیه أصحابي سب

)٢٣٤٠(.  
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 تمثل ومسلسالت أفالم إخراج في السینمائي اإلنتاج شركات بعض و مع ذلك تستمر
ما یروج في هذه األیام من ذلك ، و وتجسید صورهم والصحابة األنبیاء أشخاص

عنهم) لعرضه في القنوات الفضائیة  هللا لمسلسل(الحسن والحسین ومعاویة رضي
  ومشاهدته.

 هذه إنتاج تحریمب ثالثین سنة وقد وقف علماؤنا األجالء الموقف الحازم منذ أكثر من
 فیها واإلسهام ومشاهدتها واقتنائها لها والدعایة وترویجها والمسلسالت، األفالم

 في اإلفتاء ودور الفقهیة المجامع من الفتاوى بذلك صدرتو  القنوات، في وعرضها
  :ومن ذلك على سبیل المثال اإلسالمي، العالم

  .)١(اإلسالمي العالم رابطة -١
 .)٢(المنظمات اإلسالمیة العالمیة -٢

 .)٣(العلماء بالمملكة العربیة السعودیة كبار هیئة -٣   

 .)٤(للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة الدائمة اللجنة  -٤
 .)٥(اإلسالمي العالم لرابطة اإلسالمي التابع الفقهي المجمع  -٥

  :لألسباب اآلتیة -  فتاویهم كما جاء في –وقد حرمها العلماء 

                                                            

  .٣/٢٩٦انظر: أبحاث هیئة كبار العلماء  )١(
أبحاث هیئة كبار العلماء  . انظر:هـ١٣٩٠دورتها في مكة المكرمة في ذي الحجة سنة  المنعقدة في )٢(
٣/٢٩٦.  
أبحاث  . انظر:هـ٢/١١/١٤٠٣ تاریخ) ١٠٧( رقم قرار و هـ،١٦/٤/١٣٩٣ تاریخ) ١٣( رقم قرار كما في )٣(

   .٣٣٢- ٣/٣٢٨هیئة كبار العلماء 
 .٢٤٨-١/٢٢٣ اإلسالمیة البحوث مجلة ،١/٧١٢ فتاءواإل العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى انظر: )٤(

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣٢سنة  بمكـة المنعقـدة العشرین دورته ، وفيهـ١٤٠٥سنة  بمكة المنعقدة الثامنة دورته في )٥(
 .١٧٩-١٧٨ اإلسالمي الفقهي المجمع قرارات انظر:
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 منزلتهم وبین -رضي هللا عنهم  - الصحابة على أثنى وتعالى بحانهس هللا أن - ١
 فیلم أو مسرحیة شكل على منهم واحد أي حیاة إخراج وفي الرفیعة، ومكانتهم العالیة

 المكانة من لهم وتنزیل به، علیهم -تعالى- هللا أثنى الذي الثناء لهذا منافاة سینمائي
  .  بها وأكرمهم لهم هللا جعلها التي العالیة

 به، لعدم إمكانیة واالستهزاء للسخریة موضعا سیكون منهم واحد أي تمثیل أن – ٢
حیث  .وهدي سمت من ـ علیهم هللا رضوان ـ الصحابة علیه كان ما مطابقة الممثلین

 في مكان اإلسالمیة والتقوى واألخالق للصالح لیس غالبا أناس یتولى تمثیلهم
 الكسب إلى وسیلة ذلك جعل من المسارح ابأرب یقصده ما العامة، مع حیاتهم
 تمثیل یضع كما والغیبة، الكذب على فسیشتمل التحفظ من حصل مهما وأنه المادي،
 الثقة فتتزعزع مزریا، وضعا الناس أنفس في - علیهم هللا رضوان - الصحابة
 من المسلمین نفوس في التي الهیبة وتخف وسلم، علیه هللا صلى الرسول بأصحاب

 في والمناقشة والجدل دینهم، في المسلمین على التشكیك باب وینفتح المشاهدین،
 نحو المسلمین أفكار لبلبلة هدفا یتخذ و وسلم، علیه هللا صلى محمد أصحاب
 أن ذلك یتضمن وقد .وسلم علیه هللا صلى محمد نبیهم وسنة ربهم، وكتاب عقیدتهم،

 ضعفاءهم، عذب أو صحابةال حارب ممن الكفار دور الممثلین بعض یمثل
 وسلم علیه هللا صلى النبي ذم أو والعزى، بالالت كالحلف كفریة بكلمات ویتكلمـــون

   .إقراره وال به التلفظ یجوز ال منكر، هذا أن شك وال به من اإلسالم، جاء وما

ـ   علیهم هللا رضوان سیر الصحابة ـ إظهار وهي: مصلحة، وجود من یقال ما - ٣
 وضبط للحقیقة، التحري مع اآلداب، ومحاسن األخالق، مكارممن  وما تتضمنه

 واالتعاظ. العبرة في رغبة الوجوه، من بوجه ذلك من بشيء اإلخالل وعدم السیرة،
 هذا أن عرف إلیه یهدفون وما الممثلین حال عرف من فإن وتقدیر، فرض مجرد فهذا
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 حیاتهم في شأنهم هو وما ،التمثیل ورواد الممثلین، واقع یأباه التمثیل من النوع
  .وأعمالهم

 ـ علیهم هللا رضوان ـ الصحابة تمثیل في السیناریو بإعداد یقومون الذینكما أن 
 الفیلم أو المسلسل حبكة في یساعدهم ما نقل على ویحرصون والسمین، الغث ینقلون
 بخالف الواقعو  یستنتجونها، وأحداثاً  یتخیلونها أشیاء علیها زادوا وربما المشاهد، وٕاثارة
  . ذلك

 محرم، فإنه راجحة أو محضة مفسدة كان ما أن الشریعة في المقررة القواعد من -  ٤
 للمصلحة، فرعایة. راجحة فمفسدته فیه، مصلحة وجود تقدیر على الصحابة وتمثیل
 منع یجب وسلم، علیه هللا صلى محمد أصحاب كرامة على وحفاظا للذریعة، وسدا
  .  ذلك

 وأل بیته وسلم علیه هللا صلى النبي أصحاب من أحد تمثیل یحرم سبق ما على فبناءً 
 اإلثم ویلحق .غیرها أو المسرحیات المسلسالت أو أو األفالم في تجسید صورهم أو

والغریب أن غالب هذه  علیه. أعان أو فیه شارك أو العمل هذا على ساعد كل من
 من إثما أعظم رمضان يفاألفالم والمسلسالت تعرض في شهر رمضان، والمعصیة 

  .غیره في ةالمعصی

مالكي القنوات الفضائیة و  اإلعالم ووزارات والمسئولین األمور، والة على یجبو 
علیهم الصالة  -األنبیاء  تمثیل منع ،وعموم المسلمین النشر وسائل أصحابو 

 في األفالم والمسلسالت -رضي هللا عنهم  -وأل البیت   الصحابةو  –والسالم 
 علیها اإلعانة أو هعدم مشاهدتو  تهمقاطعو  إنكار ذلك كما یجب  رحیات،والمس
. أعلم تعالى وهللا .الفضائیة وغیرها القنوات في لنقله تسهیل أو اتصال أو بدعایة
  .أجمعین وصحبه آله وعلى محمد نبینا على وسلم هللا وصلى
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