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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن  

 .اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسولهيضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال 

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتقاتِِه وال مَتُوُتنَّ إالا وأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ﴿ ِذيَن آَمنُوا اتَّ ا الَّ  ( 103آل عمران: ﴾ )يا أهيه

ُقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس واِحَدٍة ﴿ ا النااُس اتَّ ُقوا اهللََّ  يا أهيه وَخَلَق ِمنها َزْوَجها وَبثَّ ِمنُهام ِرجااًل َكثِرًيا ونِساًء واتَّ

 ( 1النساء:﴾ )الَِّذي َتساَءُلوَن بِِه واألْرحاَم إنَّ اهللََّ كاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

ُقوا اهللََّ وُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا، ُيْصلِْح َلُكْم ﴿ ِذيَن آَمنُوا اتَّ ا الَّ أْعامَلُكْم وَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم وَمن ُيطِِع اهللََّ وَرُسوَلُه َفَقْد  يا أهيه

ا بعد، 71-70األحزاب:  ﴾ )فاَز َفْوًزا َعظِياًم   (، أما

فقد شارفت بالكتابة يف حمورين من حماور مؤمتر أحكام النوازل املتعلقة باملخرتعات احلديثة يف الرشيعة اإلسالمية،  

: نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالدعوة والتعليم، واملحور اخلامس: نوازل اجتامعية متعلقة  ومها املحور الرابع

 بتكنولوجيا وسائل التواصل احلديثة، وقد أعقبتهام بخالصة الورقتني ومقرراهتام ثم بثبت املراجع. 

تأصيل هذه  وقد بذلت جهدي مع ضعف اهلمة لعوارض وشواغل كثرية عرضت يل لكن أرجو من اهلل أن يكون 

املسائل نافعًا ملن يقف عليه ودافعًا للباحثني ملزيد بحث ودراسات ميدانية ترتبط بالتأصيل الفقهي والرشعي هلذه  

 املسائل.  

وأرجو من إخواين املجتمعني يف مؤمتر جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته الثامنة عرش لألئمة أن ال يبخلوا عيل  

واالعتذار عام يقفون عليه من   جماالت البحث بالنقاش واملُدارسة مع الشكر هلم مقدماً بالنصح والتسديد وإثراء 

أخطاء يف الطباعة وذلك لضيق الوقت للتدقيق واملراجعة اللغوية وسيتم ذلك إن شاء اهلل بعد امللتقى وقبل النرش  

   العام. جعله اهلل نافعًا خالصًا لوجهه وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله. 

 د. وليد بسيوين .حمبكم أ 
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 الورقة األولى: نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وبعد، 

فهذه ورقة مقدمة ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته الثامنة عرش لألئمة بأمريكا الشاملية والتي بعنوان أحكام  

تعلقة باملخرتعات احلديثة يف الرشيعة اإلسالمية. وستكون هذه الورقة حول مواضيع املحور الرابع: نوازل  النوازل امل

 جيا املتعلقة بالدعوة والتعليم. لوالتكنو

وال شك أن هذا باب واسع فالتطور التكنولوجي رسيع ومتغري، ولكن بفضل اهلل ومنته الرشيعة بأصوهلا وقواعدها  

قادرة عىل استيعاب تلك املتغريات والتعامل معها وفق أصول مطردة، ال يضطرب معها حال املكلفني، أو تتعطل  

 مصاحلهم.  

 ليه ويصوبه بالنصيحة أو ينرش مضمونه بني من ينتفعون به.  فنسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث من يقرأه ويطلع ع

ويف اخلتام الشكر هلل أوالً وآخرًا ثم ألصحاب الفضيلة املشايخ واألساتذة األفاضل القائمني عىل هذا املؤمتر واحلضور  

 ًا متقباًل.  ملا اقتطعوه من أوقاهتم وأعامهلم لإلفادة من بحوثه ومناقشاته، جعله اهلل مؤمترًا مباركًا نافع

 كتبه: أبو عبد الرمحن، وليد بن خالد بن بسيوين. 

 عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء باملجمع ورئيس كلية املغرب للدراسات اإلسالمية  

2022 – 1444 
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 في المنشورة الفتاوى على االعتماد يجوز هل األولى: المسألة .1

 والفقه كالقرآن الدين تعلم عن وماذا الذمة؟ بها وتبرأ اإلنترنت

 أو منه؟ الجواب أخذ أو االصطناعي الذكاء برامج من برنامج من

  المنتشرة؟ التواصل وسائل من غيرها

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد...  

امء ولذا كُثرت فيه السؤالت  ال شك أننا نعيش يف زمان انترشت فيه املعلومات، وكثرت فيه املشتبهات، وقل فيه العل

والنوازل واملشكالت، ومن نعمة اهلل علينا أن يرس يف هذا الزمان أسباب التواصل عن بعد، وإيصال املعلومة ملن  

 يبحث عنها بأيرس الطرق وأرسعها عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل املختلفة.  

مها وليس يف بلده من يفتيه لزمه أن يرحتل إىل أقرب  لقد تكلم العلامء يف القديم أن من عرضت له مسألة ال يعرف حك

حملة حيث يوجد من يفتيه، وقد رحل عدد من السلف يف مسألة، فقد رحل سعيد بن جبري إىل ابن عباس يسأله عن  

( بعدما اختلف أهل الكوفة يف تفسريها. )رواه البخاري ومسلم(  93)النساء: "ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا  "قوله تعاىل: 

رحل رجل إىل أيب الدرداء يسأله عن طالق امرأته إذ أمرته أمه بذلك! )الرتمذي(، وقد نقل اخلطيب البغدادي مجلة  و

   (409من هذه اآلثار يف كتابه الفقيه واملتفقه )ص:

 ولذا من نعمة اهلل علينا توفر أسباب كثرية للوصول إىل العلم بأرسع وأيرس طريق يف زماننا هذا.   

ار هذه الوسائل والوسائط حصلت حماذير وظهرت إشكاالت جيب التنبيه عليها واحلذر منها ولذا كان  ولكن مع انتش

وأصلوها    -رمحهم اهلل -هذا السؤال من األمهية بمكان يف عرصنا هذا وإن كانت أصل املسألة مما تكلم عنها الفقهاء  

 ا سنعرض له بإذن اهلل.  حني الكالم عن أهلية املفتي وحكم استفتاء جمهول احلال ونحو ذلك مم

 وسيكون اجلواب منتظاًم يف املسائل التالية: 

 أوالً: الفرق بني الفتوى وتعلم العلوم الرشعية.  

 ثانيًا: أنواع الوسائل املختلفة إليصال الفتاوى وحكم االعتامد عىل كل نوع منها. 

 من خالهلا.  ثالثًا: أنواع الوسائل املختلفة يف تعليم العلوم الرشعية وحكم التعلم 
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 رابعًا: هل جيوز االعتامد عىل الذكاء االصطناعي يف الفتوى وتعليم العلوم الرشعية.  

 وباهلل التوفيق.  

 الشرعية. العلوم وتعلم الفتوى بين الفرق األولى: المسألة 1.1
فه ابن الصالح بقوله:  .. كل من مل يبلغ درجة املفتي فهو فيام يسأل عنه من  “الفتوى تكون ملستفتي واملستفتي كام عرا

 ( 135)أدب الفتوى البن الصالح   "األحكام الرشعية مستفت ومقلد ملن يفتيه

 :ويمكن تقسيم املستفتني إىل قسمني

طلقا، وهم عامة املكلفني ولو بلغوا يف العلوم األخرى كل مبلغ. قال  القسم األول: من مل تتوفر لديه أهلية االجتهاد م 

 (372)املستصفى  "العامي جيب عليه االستفتاء واتباع العلامء "الغزايل:

القسم الثاين: من تتوفر لديه أهلية االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض إما لعدم العلم، أو اإلمكانية كضيق الوقت أو  

يف بعض فروع الفقه وأبوابه أو مسائله، فهذا وإن كان جمتهدا يف بعض املسائل إال أنه قد يكون مقلدا يف  الرتدد يف النظر  

 غريها. فهذا جيتهد فيام يعرف وجيوز له استفتاء من هو اعلم منه فيام ال يعلمه أو ال يستطيع حتصيله.  

والتقليد جائز يف اجلملة ال يوجبون   ;جلملة والذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد جائز يف ا"قال شيخ اإلسالم: 

االجتهاد عىل كل أحد وحيرمون التقليد وال يوجبون التقليد عىل كل أحد وحيرمون االجتهاد وأن االجتهاد جائز  

للقادر عىل االجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد. فأما القادر عىل االجتهاد فهل جيوز له التقليد؟ هذا فيه  

والصحيح أنه جيوز حيث عجز عن االجتهاد: إما لتكافؤ األدلة وإما لضيق الوقت عن االجتهاد وإما لعدم  خالف 

فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إىل بدله وهو التقليد كام لو عجز عن الطهارة   ;ظهور دليل له 

ه االجتهاد فإن االجتهاد منصب يقبل التجزي  باملاء. وكذلك العامي إذا أمكنه االجتهاد يف بعض املسائل جاز ل

واالنقسام فالعربة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا يف بعض عاجزا يف بعض لكن القدرة عىل االجتهاد ال  

/  20)جمموع الفتاوي "تكون إال بحصول علوم تفيد معرفة املطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد االجتهاد فيها 

204) 

 نافلة القول التذكري بوجوب سؤال أهل العلم واستفتائهم ملن ال يعلم حكم الرشع يف مسألة حاصلة له.  وإن من 
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ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن  "قال اهلل تعاىل:  (.  قال خارجة بن مصعب: أهل الذكر هم أهل  43)النحل:  "َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 ( 538/ 12)موسوعة التفسري باملأثور  العلم. 

)أبو داود   "أال سألوا إذ مل يعلموا، فإنام شفاء العي السؤال  "وروى أمحد وغريه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: 

 (. وهذا أمر بالسؤال، واألمر للوجوب. 340

ء حتى إذا مل  إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلام "ويف الصحيحني مرفوعًا: 

 (. 2673ومسلم   100)البخاري    "يبق عاملٌ اختذ الناس رؤساء جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

، قال  (4/261)املوافقات   "إن املقلد إذا عرضت له مسألة دينية فال يسعه إال السؤال عنها عىل اجلملة"قال الشاطبي: 

)أدب    "وجيب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة جيب عليه تعلم حكمها  "ابن الصالح يف صفة املستفتي وأحكامه:

 ( 135الفتوى 

 ات منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب.  أما تعلم العلوم الرشعية فهو عىل درج

فالعلم بأحكام واجب الوقت واجب عىل املكلف فمن أراد الزواج وجب عليه تعلم احكام اجلامع واالغتسال ومن  

أراد التجارة جيب عليه تعلم أحكام الزكاة وما يتعلق بتجارته ونحو ذلك، وأما ما عدا ذلك فهو من املستحب بل من  

 قربات.  أفضل األعامل وال

قال الشافعي ليس بعد أداء الفرائض أفضل من طلب العلم، قيل له وال اجلهاد يف سبيل اهلل قال وال اجلهاد يف سبيل اهلل  

. )البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى   ( وقد ُنقل مثل هذا عن مجاعة من السلف. 475عزا وجلا

الرشعية أو مستحبات األعامل يف الرشيعة وهلام من املكانة  إذا تقرر أن االستفتاء وطلب العلم يكون من الواجبات 

إن هذا العلم دين فانظروا عمن  "وغريه من أئمة السنة   -رمحه اهلل   -العظيمة يف الرشيعة تبني معنى قول ابن سريين  

   )مقدمة صحيح مسلم( "تأخذون دينكم

.  "إن هذا العلم هو حلمك ودمك، وعنه ُتسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذه"قال مالك فيام رواه عنه ابن أيب أويس: 

 ( 444)رواه الرامهرمزي يف املحدث الفاصل 

 (445)رواه الرامهرمزي يف املحدث الفاصل  "ال يؤخذ الدين إال عن أهل الدين"قال جمالد: 
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ري يف أخذ العلم الرشعي وأال يؤخذ إال من مصادره املوثوقة وممن هم أهله والعاملني  وهذا املراد منه أنه جيب التح

 بأحكامه من العدول والثقات من أهل العلم.  

الفتوى أخص من تعلم العلم فكالمها من تعلم األحكام الرشعية ولكن الفتوى تتعلق بنازلة غالبًا، وتتعلق باملكلف  

لم به، والعلم منه ما هو متعلق بنازلة ومنه ما ليس كذلك، ومنه ما يتعلق باملكلف  وأما العلم فيتعلق بالتكليف والع

 ومنه ما يتعلق بالتكليف عىل وجه اإلطالق.  

وعلوم الرشيعة واسعة منها علوم أصلية ومها القرآن والسنة ومنه علوم آلة كاملصطلح وأصول الفقه وقواعده وعلوم  

 والسرية ونحو ذلك مما تفصيله مبسوط يف موضعه.  اللغة، ومنه علوم تكميلية كالتجويد 

 وأما الفتوى فهي تتعلق بقضية خاصة آنياة نزلت باملكلف حيتاج ملعرفة احلكم الرشعي املتعلق هبا.  

 االعتماد وحكم الفتاوى إليصال المختلفة الوسائل أنواع الثانية: المسألة 1.2

 منها. نوع كل على
التي يتم استخدامها كوسيلة لالستفتاء ونرش العلم اليوم يمكن تقسيمها إىل  وسائل التواصل واالتصاالت احلديثة 

 قسمني:  

 ما يكون وسيلة متعلقة بشخص أو جهة علمية ترشف عليه وتضمن حمتواه بشكل مبارش.  القسم األول: 

 ففيام يتعلق بالفتاوى يكون عىل صور خمتلفة:  

سالم سؤال وجواب الذي يرشف عليه الشيخ حممد صالح  موقع عىل اإلنرتنت للفتاوى ومن أمثلة ذلك: موقع اإل

املنجد، وموقع أجما الذي يرشف عليه جممع فقهاء الرشيعة أو موقع فتاوى دار اإلفتاء املرصية أو األردنية أو هيئة كبار  

 العلامء باململكة السعودية وغريها كثري.  

لامء أو يف قناة هدى أو موقع الشيخ مصطفى العدوي،  أو موقع عىل اليوتيوب كفتاوى اجلواب الشايف ملجموعة من الع

 أو الشيخ صالح الصاوي أو الشيخ الطريفي أو الشيخ صالح الفوزان.  
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واألمر كذلك فيام يتعلق بتعلم األمور الرشعية يكون بمراجعة كتب علمية موجودة عىل املواقع اإللكرتونية كام يف  

يوب أو بودكاست، أو دروس مفرغة عىل مواقع اإلنرتنت، أو نقاشات  تو املوسوعة الشاملة، أو دروس علمية عىل الي

 علمية عىل برامج التحادث كام يف ملتقى أهل احلديث والتفسري وغريها، أو الكلوب هاوس وغري ذلك. 

ما ال يرتبط مبارشة بجهة علمية أو شخص املتكلم لتوثيق املعلومة املنشورة سواء كانت فتوى أو نقل    القسم الثاين:

 علمي.  

 ومن صور ذلك املنترشة فتاوى ومقاطع صوتية لبعض العلامء يتناقلها الناس عرب الواتساب أو غريها   

أو فتوى مكتوبة وتنرش أو ينقلها أحد يف برامج التواصل املختلفة كالفيس بوك أو توتر من غري حساب املفتي وغري  

 ذلك من وسائل التواصل. 

قل وعزو ونسبة أقوال إىل مذاهب وعلامء ويكون املحاور نكرة كام قد حيصل يف  حوارات بني متناظرين يكون فيها ن

 وسائل التواصل كتعليق عىل فيس بوك أو كام يف ملتقى أهل احلديث والتفسري، أو الكلوب هاوس وغري ذلك. 

بتفريغ بعض الدروس   أيضًا هناك مواقع ال ُيعلم من القائمني عليها ال من جهة اجلهة املؤسسة وال العاملني فيها تقوم 

 العلمية واملحارضات، أو نرش كتب ورسائل علمية والقائمني عليها جمهولني.  

 والتفريق بني القسم األول والثاين رضوري يف نظري من جهة االعتامد والقبول للفتوى أو العلوم الرشعية.  

ة علمية جيوز االعتامد عىل الفتوى فيها  فالقسم األول الذي تكون فيه النسبة واضحة ورصحية وموثوقة إىل عامل أو جه

   والنقل العلمي أو املعلومة املنشورة من كتب أو نقوالت وإحاالت علمية. 

جيوز العمل بخط املفتي، وإن مل يسمع الفتوى من لفظه؟ إذا عرف خطه أو أعلمه به من يسكن إىل   "قال ابن القيم:

   (4/264)إعالم املوقعني  "قوله 

وجيوز االعتامد عىل خط  "وهذا الذي قرره هو حمل اتفاق بني فقهاء املذاهب املشهورة املتبوعة قال ابن نجيم احلنفي: 

   (295)األشباه والنظائر  "املفتي، أخذا من قوهلم: جيوز االعتامد عىل إشارته، فالكتابة أوىل

ه من ُيقبل خربه أنه خطه، أو كان يعرف خطه ومل  اعتامد خط املفتي إذا أخرب -أي هلذا املستفتي -له  "وقال النووي: 

 (  105/ 11)روضة الطالبني   "يشك فيه 



ي                                  
  نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم                             أ.د. وليد بسيون 

11              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

وجيوز االعتامد عىل خط املفتي إذا أخربه من يثق بقوله أنه خطه، أو كان يعرف خطه ومل   "وقال ابن محدان احلنبيل: 

 (  83)صفة الفتوى البن محدان   "يشك فيه 

شدد يف رضورة االحتياط يف هذا األمر ملا قد يعرتي الناظر يف الفتاوى من سوء فهم،  ونحن مع قولنا باجلواز إال أننا ن

أو حيصل تصحيف وخطأ يف الطباعة حييل املعنى أو غري ذلك ولذا نبه الفقهاء قدياًم عىل مثل هذه االحرتازات ومن  

األحسن أن يكون البيان له باللفظ دون   "ذلك ما قاله العالمة القرايف يف كتابه اإلحكام يف متييز الفتاوى واألحكام:  

 (  266)ص:  ".الكتابة، فإن اللسان ُيفِهم ما ال ُيفِهم القلم، ألنه حي والقلم موات

)أدب املفتي  ونقل ابن الصالح عن اإلمام أيب حامد املروروذي الشافعي أنه كان كثري اهلرب من الفتوى يف الرقاع.  

134)   

املتقدمون ال يكتب منهم إال القليل وكانوا يكرهون ذلك وقد كرهه مالك فقيل له فام  وقد كان  "قال الشاطبي املالكي: 

نصنع قال حتفظون وتفهمون حتى تستنري قلوبكم ثم ال حتتاجون إىل الكتابة وحكى عن عمر بن اخلطاب كراهية  

 (  147/ 1وافقات  )امل "الكتابة وإنام ترخص الناس يف ذلك عندما حدث النسيان وخيف عىل الرشيعة االندراس

وأما القسم الثاين فال تربأ الذمة بأخذ الفتوى منه أو تعلم العلم من طريقه أو االعتامد عىل نقله وترجيحه وإحالته إال  

 بعد التأكد واملراجعة.  

راد  وأحيانًا يرتدد اإلنسان يف حال اجلهة التي نقل عنها املعلومة أو الشخص الذي عزا هذا القول ففي هذه احلال لو أ

نقله فال جيزم به وقد ذكر أبو عمرو ابن الصالح مسألة شبيهة بذلك فيمن وجد يف كتاب ما ُيعزى إلمام أو مذهب هل  

َينظُر فإن وجده موافًقا ألصول املذهِب، وهو أهٌل لتخريج مثلِه يف املذهب،    "له أن ينسبه إليه فكان مما قال رمحه اهلل:  

كذا، وليقل: وجدُت عن   -مثاًل  -به، فإن أراد حكايَته عن قائله فال يقل: قال الشافعي   لو مل جيده منقواًل، فله أن يفتَي 

 .الشافعيِّ كذا، أو: بلغني عنه، ونحو هذا

ز له ذلك، وله أن يذكَره ال   وإن مل يكْن أهاًل لتخريِج مثلِه، مل جَيُْز له ذلك؛ فإن سبيَله النقُل املَْحض، ومل حيصل ما جيوِّ

)نقله النووي يف مقدمِة    ".فتوى ُمفصًحا بحاله، فيقول: وجدُته يف نسخٍة من الكتاب الفالين، ونحوه عىل سبيل ال

ب ج  (  81 - 80ص   1املجموِع رشح املُهذَّ

 فرع عىل هذه املسألة:  
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قع  يف بعض املواقع للفتوى يكون املُفتي جمهوالً ولكن اجلهة التي تنرش الفتوى موثوقة ومن ذلك مركز الفتوى يف مو 

 إسالم ويب. فاملفتي ال ُيعرف من هو وعىل هذا هل تربأ الذمة بفتواه أم ال؟  

األصل أنه جيب عىل املستفتي أن يتحرى سؤال من يظنه أهال للفتوى من أهل العلم، وليس املجاهيل قال النووي  

نته فقد قال حممد بن  وال يتعلم إال ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته وحتققت معرفته واشتهرت صيا "رمحه اهلل:  

)التبيان يف آداب محلة   "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم "سريين ومالك بن آنس وغريمها من السلف:

 (  1/25القرآن 

)الفقيه  "إن العامل حجتك بينك وبني اهلل تعاىل، فانظر من جتعل حجتك بني يدي اهلل"عن يزيد بن هارون أنه قال: 

 (. 2/378للخطيب البغدادي واملتفقه 

املفتي املجهول الذي ال يدري أنه بلغ رتبة االجتهاد أم ال، ال جيوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا مل يدر  "قال الغزايل: 

 (  2/234. )املستصفى: "أنه عامل أم ال، بل سلموا أنه لو مل تعرف عدالته وفسقه فال يقبل

مه وعدالته... واحلق منع ذلك ممن جهل حاله، خالًفا لقوم ... وممن حكى  وإنام يسأل من عرف عل "قال الزركيش: 

اخلالف يف استفتاء املجهول: الغزايل، واآلمدي، وابن احلاجب، ونقل يف املحصول االتفاق عىل املنع، فحصل طريقان،  

 (9 ابن القيم 6/30)البحر املحيط   "وإذا مل يعرف علمه بحث عن حاله

ُط َأْن َيُظنَّ املُْْسَتْفتِي ِعْلَم املُْْفتِي َوَعَداَلَتُه، إمَّ َوَأمَّ  "قال املحيل:   بِاملَْْعنَى املَُْتَعاَرِف َفُيْشرَتَ
ِ
ْفَتاء ا بِاأْلَْخَباِر، َأْو بَِأْن َرَواُه  ا يِف اإْلِ

َعَدَم ِعْلِمِه َأْو َعَدَم َعَداَلتِِه َأْو كَِلْيِهاَم َفاَل َيْسَتْفتِيِه اتَِّفاًقا،   ُمنَْتِصًبا لِْلَفْتَوى َوالنَّاُس ُمتَِّفُقوَن َعىَل ُسَؤالِِه َوَتْعظِيِمِه، َفإَِذا َظنَّ 

 َعنُْه.
ِ
ا إَذا َكاَن جَمُْهوَل اْلِعْلِم َواجْلَْهِل َفِفيِه ِخاَلٌف، َواملُْْخَتاُر اْمتِنَاُع ااِلْستِْفَتاء )حاشية العطار عىل رشح اجلالل    "َوَأمَّ

   من موقع الشاملة(  6/22وامع املحيل عىل مجع اجل

ن إالا من هو أهل للفتيا كمن يذهب أو يتصل بدار اإلفتاء فيجيبه شخص ال يعرفه   ولكن إذا علم أن هذه اجلهة ال مُتكا

 فله أن يعمل بفتياه ثقة بتزكية اجلهة التي مكنته من هذا املنصب، وكذلك احلال يف مواقع الفتوى ومراكزها.  

-663/ 3) لعامي بمن يستفتيه كام ذكره نجم الدين الطويف احلنبيل يف رشح خمترص الروضة فإن من طرق معرفة ا 

أن يغلب عىل ظن املستفتي أن هذا الشخص من أهل الفتوى. فهو ممن يسأله الناس، ويأخذون بقوله وفتواه   (  664
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ب العامل نفسه للفتوى، بمشهد من أعيان العلامء دون أن ينكروا عليه، أو يشهد له العلامء بأنه    وهذا قد حيصل حينام ينصَّ

   (.6/316)حلية األولياء   "َما َأْفَتْيُت َحتَّى َشِهَد يِل َسْبُعوَن َأينِّ َأْهٌل لَِذلَِك  "أهل للفتوى فهذا مالك بن أنس يقول:  

   .وكذلك أن يرى الناس يأخذون عنه ويستفتونه يف كل ما يعرض هلم واستفاض بني اخللق أهليته للفتوى

  "وإنام يسأل من عرف علمه وعدالته بأن يراه منتصبا لذلك والناس متفقون عىل سؤاله والرجوع إليه "قال الزركيش:

 (  6/309)البحر املحيط 

  .أو أن خيربه من يثق به أن هذا العامل من أهل الفتوى

 حاصل عىل إجازة من العلامء بالفتوى.   كأن يسمع عاملًا من علامء املسلمني يثني عىل علم هذا العامل، وأهليته للفتوى أو 

والعامل إذا مل يشهد له العلامء فهو يف احلكم باق عىل األصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غريه،   "قال اإلمام الشاطبي: 

 (  3/99)االعتصام  "ويعلم من نفسه ما شهد له به...

ولو تأملت هذه الطرق قد حتصل يف بعض اجلهات املوثوقة للفتوى والتي قد تكلف أشخاص باإلجابة عن فتاوى  

 املستفتني ومل يعرف املستفتي حال املفتي أو عينه اكتفاء بالثقة يف اجلهة التي عينته.  

ن ذلك وعدم براءة الذمة به، عن  وأما إذا مل يعلم حال املفتي ولديه توثيق للجهة التي تصدر الفتوى فاألصل املنع م

)الفقيه واملتفقه  "إن العامل حجتك بينك وبني اهلل تعاىل، فانظر من جتعل حجتك بني يدي اهلل"يزيد بن هارون أنه قال: 

 (. 2/378للخطيب البغدادي 

بفتوى غري ثبت  من أفتي  "ومن املعاين والفوائد التي استخرجها أهل العلم من احلديث الذي رواه ابن ماجه مرفوعًا  

 ما ذكره العالمة السندي يف حاشيته:  "فإنام إثمه عىل من أفتاه

 املَْْفُعوِل َأْي َمْن َوَقَع يِف َخَطأٍ بَِفْتَوى َعامِلٍ َفاَل إِْثَم َعىَل ُمتَّبِ  "
ِ
ِع َذلَِك اْلَعامِلِ َوَهَذا إِْن مَلْ َيُكِن اخْلََطُأ  َقْوُلُه: )َمْن ُأْفتَِي( َعىَل بِنَاء

ُه َقْوُلُه: )َغرْيَ  ُه َوَقَع فِيِه لَِعَدِم ُبُلوِغِه يِف ااِلْجتَِهاِد َحقَّ َواُب  يِف حَمَلِّ ااِلْجتَِهاِد َأْو َكاْن إِالَّ َأنَّ  َثَبٍت( ُهَو بَِفتَْحَتنْيِ اْلَعْدُل الصَّ

ُه ُهَو اخْلََطُأ  ُل َعىَل بِنَاِء اْلَفاِعِل َوَغرْيُ َأْيًضا َكالثَّايِن َلكِنَّ الثَّايِنَ بَِمْعنَى اْسَتْفَتى َأْي َكاْن إِْثُمُه َعىَل َمِن اْسَتْفَتاُه  َوقِيَل: َأْفَتى اأْلَوَّ

ْهِل َوبِالْ  ْفَتاِء بَِغرْيِ ِعْلٍم، ُقْلُت: إَِذا َكاَن َهَذا املُْْفتِي َمْعُلوًما بِاْْلَ ْز ملَِ َكَأْن َجَعَلُه يِف َمْعِرِض اإْلِ   ".ْن َيْسَأُلهُ َفْتَوى بِِه مَلْ جَيُ

 ( 53#)احلاشية عىل سنن ابن ماجه حديث
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وجيب عىل العامي أن يسأل عمن يريد أن يستفتيه، فإذا أخرب أنه عامل ورع، له أن يأخذ بقوله.   "قال أبو الوليد الباجي: 

 (729)إحكام الفصول يف أحكام األصول  "وال جيوز له ان يستفتي من ال يعرف أنه أهل للفتيا 

 من أهلها عرب وسائل اإلعالم املختلفة.    ال سيام ونحن يف زمان قل فيه الورع يف الفتيا وانتصب هلا من ليس

روى أبو عمر بن عبد الرب احلافظ بإسناده عن مالك قال أخربين رجل أنه دخل عىل ربيعة بن أيب عبد الرمحن فوجده  

يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال ال ولكني أستفتي من ال علم له وظهر يف  

ر عظيم قال ربيعة وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساق! رحم اهلل ربيعة كيف لو أدرك زماننا وما  اإلسالم أم

،  (20-19)جامع بيان العلم وفضله   "شاء اهلل وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

 صنع ابن عبد الرب يف تعليقه عىل األثر ومن هؤالء  وهكذا تتابعت دمعات األئمة من بعده يرددون كلمته وحرسته كام 

األئمة ابن اجلوزي وابن الصالح وابن محدان وابن القيم وغريهم، كل يبكي أحوال زمانه، ويتحرس من أوضاع العلم  

 والعلامء؛ فكيف لو رأوا زماننا، وما نحن فيه؟ اللهم فاغفر لنا واسرتنا.

 فرع آخر للمسألة: 

 يفتي نفسه يف مسألة قرأها يف فتاوى العلامء عىل اإلنرتنت فيقيس مسألته عىل مسألة غريه؟ هل جيوز للعامي أن  

الذي يظهر يل أن العامي ال جيوز له أن يكون مفتي نفسه بأن خيتار من كالم العلامء ويرجح بينه وهو ليس ذا أهلية  

يف كالم املفتي، وتكون الصورة مطابقة لواقعه  لذلك، إال إذا تأكد متامًا من مطابقة مسألته للمسألة التي وقف عليها 

وحاله وهي من املسائل املتكررة وليس هلا خصوصية بالشخص. ولذا فاألصل التشديد يف هذا الباب واالحتياط لدين  

 اإلنسان.  

 عليه.   فكم من شخص ضيق عىل نفسه أو هتاون يف أمر رشعي اعتامدًا عىل ما قرأه يف فتوى عامل مع خمالفة احلال ملا هو 

وهذه املسألة شبيهة بمسألة ذكرها الفقهاء قدياًم هل يلزم العامي إذا تكررت له احلادثة أن جيدد استفتاء العامل أم يكتفي  

 بام أفتي به من قبل؟

فيه وجهان: أحدمها يلزمه جلواز تغري رأي املفتي. والثاين: ال يلزمه وهو األصح، ألنه قد عرف   "قال ابن الصالح:  

 ( 166)أدب املفتي واملستفتي  "واألصل استمرار املفتي عليه.احلكم 
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والذي يظهر أن املسألة تتعلق باحلادثة املسؤول عنها أكثر من تعلقها برأي العامل واحتاملية تغريه، فحتى لو تغري رأيه  

العامي قد يظن أن   فإن فتواه األوىل عن علم واجتهاد وهي صحيحة يف حق املكلف، ولكن ما جيدر التنبيه عليه هنا أن

هذه احلادثة كسابقتها فيلحقها هبا من جهة احلكم وقد ال تكون مثلها، وأكثر الناس يقع يف اخلطأ من جهة القياس  

 الفاسد كام قال أمحد وغريه من األئمة.   

و كانت لغريه  فلذا نقول إن كانت احلادثة مطابقة متاما فله أن يعمل بالفتوى القديمة أو بفتوى أصدرت يف املسألة ول 

لكن عليه أن يتحرى تطابقهام. وأما إن اختلفت بعض صورها وأحواهلا ولو قليال فعليه أن يعيد استفتاء العامل وعدم  

  .أخذ الفتاوى املنشورة وتطبيقها عىل واقعه فيكون مفتي نفسه ألنه ليس أهال لذلك 

من الدعاة إىل اهلل بل والعوام فأحدهم ينظر يف  لقد رأيت توسعا يف هذا األمر من بعض األخيار وصغار طالب العلم  

فتاوى العلامء املعارصة ويقيس عليها ثم يفتي هبا، بل ويقيض هبا يف مسائل الطالق ونحوها وهذا ال يصح الحتامل  

اختالف احلكم الختالف صورة املسألة يف بعض تفاصيلها مما قد ال ينتبه له العامي، أو تكون فتوى العامل قضاء أو  

 صة بحال املستفتي وبلده فال يقيس عليها من اختلفت حاله.  خا 

 ومن املقرر أن مطابقة الفتوى لواقع املستفتي رشط يف صحتها، قال ابن القيم:  

 :وال يتمكن املفتي، وال احلاكم، من الفتوى، واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم"

 .ا وقع، بالقرائن، واألمارات، والعالمات، حتى حييط به علامً أحدمها: فْهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة م

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به، يف كتابه، أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقع،  

 (. 87/    1)إعالم املوقعني   ."ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر

ولذا فإن الفتوى يراعي فيها املفتي حال املستفتي أو العرف السائد يف جمتمعه وهذا ال يصح القياس عليه عىل وجه  

 اإلطالق.  

ومن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم   "قال ابن القيم: 

ين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم  وأحواهلم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته عىل الد

وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم، بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفتي اجلاهل  

 ( 89/ 3)إعالم املوقعني  "أرض عىل أديان الناس وأبداهنم واهلل املستعان
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هذا الباب وأال يفتح املجال للعوام وصغار طلبة العلم للتصدر يف الفتوى  كل هذا جيعل من الواجب الرتيث يف 

معتمدين عىل فتاوى العلامء دون معرفتهم بأصول العلم فهذا يؤدي إىل فوىض علمية وأخطاء يف الفتوى قد رأيت منها  

 عجائب واهلل املوفق واهلادي لسواء السبيل. 

  مواقع الفتاوى والبحوث العلمية التي يرجع إليها الناس اليوم: ويف اخلتام تنبيهات عامة تتعلق باالعتامد عىل 

من مضار هذه الوسائل أهنا قطعت صلة العوام وطلبة العلم أحيانًا بالعلامء وكذلك قطعت الصلة بني العلامء   -

وطلبة العلم بالعوام وطالب العلم وال شك أن تسهيل الوصول للمعلومة مطلب لكن العلم ليس فقط  

ردة بل هو دين وصبغة تؤثر يف حياة اإلنسان وسلوكه وخلقه وتربية عىل السمت احلسن ووعظ  معلومة جم

 وتذكري للمستفي واملتعلم، وكذلك خربة ودربة للمفتي والعامل.  

إننا نعيش اليوم يف زمان اآللة فأصبحت األشياء ميكانيكية كاجلسد بال روح وال نريد أن يطال هذا ديننا  

 أمة نسأل اهلل العافية.  وشعائرنا وسلوكنا ك

بعض املواقع التي تنرش الكتب هي مواقع شيعية أو غريها من املذاهب الضالة يف اإلسالم ومثل هذه املواقع   -

 ال جيوز االعتامد عليها والنقل منها إال بعد التأكد من صحة النقل بالرجوع للكتاب أو مواقع أخرى موثوقة.  

أنصح من فاته فرصة الدراسة عىل العلامء إما ملوهتم أو لبعد ديارهم بالعناية بدروسهم املنشورة بالفيديو أو   -

بالصوت كدروس الشيخ ابن عثيمني وغريه من العلامء فنحن يف زمان فريد يتسنى للطالب السامع من العامل  

موت العامل وبدون السفر إليه. هذه  والدراسة عليه تقريبا كمن حرض دروسه إن مل يكن أعظم وذلك بعد 

 نعمة مل حتصل يف التاريخ فعىل طالب العلم والناس اإلفادة منها قدر اإلمكان.  
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 وسلم عليه الله صلى النبي تصوير يجوز هل الثانية: المسألة .2

 بصور غيرها أو االفتراضي العالم وسائل عبر والسيرة والصحابة

 على وسلم عليه صلى النبي وصف يكون أن على بالكمبيوتر منتجة

 أخرجت لو والسيرة الصحابة عن وماذا النصوص، في ورد ما وفق

  ؟VR بصورة
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، 

 فيمكن تقسيم هذه املسألة إىل فروع: 

 ؟ Animationحكم رسم ذوات األرواح إلخراج أفالم الرسوم املتحركة أو ما يسمى ب    الفرع األول:

عمل رسوم متحركة للنبي صىل اهلل عليه وسلم أو غريه من األنبياء بالكمبيوتر وجعلها جزء من فيلم   الفرع الثاين:

 يعرض شيئًا من سريته؟  

حكم عمل صورة متحركة للصحابة ريض اهلل عنهم بالكمبيوتر وجعلها جزء من فيلم يعرض شيئًا من   الفرع الثالث:

 .  VRسريهتم؟ وما حكم متثيلهم يف أفالم ومسلسالت هادفة؟ وما احلكم إذا كان املنتج بام يعرف بتقنية 

ت كرتونية لألطفال أم  الفرع الرابع: ما حكم مشاهدة أفالم جتسد صور األنبياء وقصصهم سواء كانت شخصيا 

 حقيقية؟
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 ما أو المتحركة الرسوم أفالم إلخراج األرواح ذوات رسم حكم األول: الفرع 2.1

 ؟ANIMATION ب يسمى
 لعله من املناسب تقرير أصل املسألة ببيان أحكام التصوير وما يتعلق بمسألتنا هذه عىل وجه األصالة  

ذلك لشيوع التصوير وتعدد وسائله وأسبابه وال يكاد ينفك إنسان  التصوير من املسائل الشائكة يف عرصنا احلارض و

اليوم عنه بطريقة أو أخرى بعد شيوع استخدام كامريات التصوير يف اهلواتف وكون الصورة أصبحت جزء ال ينفك  

 عن التسويق ونرش املعلومات والتواصل بني الناس وهي كذلك أهم وسائل التعليم والرتفيه.   

ل املسألة بذكر صورها املختلفة ليستوعبها طالب العلم ويدرك حمل االتفاق واالختالف فيها مع بيان فمن املهم تأصي

 الدليل والرتجيح يف بعض صورها.

 الصور باعتبار الغرض من صنعها تنقسم إىل قسمني: 

 بحقه أصالة.   األول: ما صنع من أجل املضاهاة أو للعبادة فهذا من الرشك األكرب وهو الذي جاء الوعيد الشديد 

َوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة  "َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُبونَ إِنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصه رواه   " َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ   هَلُْم:َفُيَقاُل   ُيَعذَّ

 الشيخان. 

 الثاين: ما صنع من الصور بغري قصد املضاهاة أو العبادة وهذا النوع ينقسم إىل أقسام وأحكامه تبع ألقسامه.   

 الصور التي ال يقصد هبا العبادة أو املضاهاة يف ذاهتا تنقسم إىل قسمني: 

لك، فهذا جيوز تصويره  ما مل يكن من ذوات األرواح من الشجر واجلبال واملناظر الطبيعية واألفالك، ونحو ذ األول: 

 باتفاق إال خالف قديم شاذ يف تصوير األشجار.  

ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن الصورة املكروهة يف صنعتها واختاذها ما كان له روح،   "قال اإلمام ابن عبد الرب: 

يوم القيامة   من أشد الناس عذابا "وحجتهم حديث القاسم عن عائشة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: 

ففي هذا دليل عىل أن احلياة إنام قصد بذكرها إىل احليوان ذوات األرواح، وعن   "املصورون يقال هلم أحيوا ما خلقتم

سعيد بن أيب احلسن قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: إين أردت أن أنمي معيشتي من صنعة يدي وإين  

أحدثك إال ما سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول، سمعته يقول:  أصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن عباس: ال 

قال: فكبا هلا الرجل كبوة   "من صور صورة فإن اهلل معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا"
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روح. وقد كان  شديدة واصفر وجهه، ثم قال: وحيك إن أبيت إال أن تصنع فعليك هبذه الشجر وكل يشء ليس فيه 

 ( 21/200. )التمهيد " جماهد يكره صورة الشجر، وهذا ال أعلم أحدا تابعه عىل ذلك

تنبيه: هناك خالف عىل الصور اخليالية لكن يف أصلها حقيقية كأن يرسم صورة إنسان بأجنحة وحيوان من ذوات  

كون هلذه الصورة مقابل يف احلقيقة  األربع يقف عىل رجلني ومنتصب القامة كاإلنسان وتكبري وتصغري وتغيري فال ي

ولكن أصله من ذوات األرواح. فمن أهل العلم من رأى أن هذا داخل يف املنع ومنهم من رأى أن هذا ليس من  

 تصوير ذوات األرواح.  

َقِدَم َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َسَفٍر  " َقاَلْت:َعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها من رأى التحريم استدل بام رواه مسلم 

ُت َعىَل َبايِب ُدْرُنوًكا فِيِه اخْلَْيُل َذَواُت  ْ ْرنوك: نوع من الستائر.  "َفَأَمَريِن َفنََزْعُتُه  األَْجنَِحِة،َوَقْد َسرتَّ  والده

ن ذلك بصور خيالية غري موجودة يف الواقع، ألنه ال يوجد يف  فدل احلديث عىل املنع من تصوير ذوات األرواح، ولو كا 

 الواقع خيل هلا أجنحة. 

ومن أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كرس إناء فضة، أو ذهب، أو إناء مخر: مل يضمنه.  "قال املرداوي احلنبيل:  

ن واألصنام، وكتب املبتدعة املضلة،  وكذا: العود، والطبل، والنرد، وآلة السحر، والتنجيم، وصور خيال، واألوثا 

 (  6/246انتهى بترصف )اإلنصاف  "وكتب الكفر ونحو ذلك. وهذا املذهب يف ذلك كله  

مدار التحريم يف التصوير كونه تصويرا لذوات األرواح، سواء كان نحتا أم    "وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة باململكة: 

نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان اليشء عىل طبيعته أم  تلوينا يف جدار أو قامش أو ورق، أم كان 

ه أو جعل خطوطا متثل اهليكل العظمي  ر أو ُكربِّ أو مُجِّل أو ُشوِّ . فمناط التحريم كون ما صور من  دخله اخليال فُصغِّ

ادة احلروب الصليبية وجنودها،  ذوات األرواح ولو كالصور اخليالية التي جتعل ملن يمثل القدامى من الفراعنة وق

إلخ، وذلك لعموم النصوص، وملا فيها من املضاهاة، ولكوهنا ذريعة إىل   . .وكصورة عيسى ومريم املقامتني يف الكنائس 

 . )موقع فتاوى اللجنة عىل الشبكة(  “الرشك 

 وُسئَل الشيخ ابن عثيمني: ما حكُم صوِر الكرتوِن التي خترج يف التلفزيون؟ 

: فحكُم النظِر فيها حمله    ": فأجاَب  ا صوُر الكرتوِن التي ذكرتم أهنا خترُج يف التلفزيون: فإن كانت عىل شكِل آدميٍّ أمَّ

 تردٍد، هل ُيلحُق بالصوِر احلقيقية أو ال؟ 
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من موسيقى   واألقرُب أنه ال ُيلَحُق هبا. وإن كانت عىل شكِل غرِي آدمي: فال بأس بمشاهدهِتا، إذا مل يصحبها أمٌر منَكٌر، 

 )جمموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمني من موقع الشيخ عىل الشبكة(  "أو نحِوها، ومل ُتلِه عن واجٍب  

وقد وقفت قدياًم عىل جواب لشيخنا بن باز عن صورة ميكي ماوس وأمثاله عىل مالبس األطفال ونحوها فأجاب أنه  

 ال بأس هبا ألهنا ليست بتصوير ذي روح.  

 دي جواز عمل مثل هذه الصور وال تأخذ حكم الصور املحرمة ال من جهة رسمها وال تعليقها.  وهذا هو الراجح عن

ما كان من ذوات األرواح وهو اإلنسان واحليوان ويدخل فيه اجلن واملالئكة ألهنم أحياء أشبه باإلنسان    الثاين:

 واحليوان. 

 وهذا القسم يمكن قسمته إىل قسمني: 

 ه وفيه تفاصيله من عينني وفم وأنف ونحو ذلك.  ما كان كاماًل وله وج  األول: 

 ما كان مطموس الوجه أو ناقص اخللقة بام ال حتصل احلياة به.    الثاين:

وهذا القسم ال حرج فيه ألن الصورة الرأس كام قال ابن عباس فالعربة يف الصور بالوجه لذا جاء األمر بطمسها ال  

هب مجهور الفقهاء إىل أنه إن كان ناقص اخللقة بام ال حتصل احلياة  طمس سائر األعضاء، هذا عىل قول البعض ولكن ذ

 به، فال حرج ويكفي هذا يف اجلواز.  

فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس  "قال ابن قدامة: 

 .بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة

ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ) أتاين جربيل ، فقال : أتيتك البارحة ، فلم  قال رس "وقد روي عن أيب هريرة قال :  

يمنعني أن أكون دخلت إال أنه كان عىل الباب متاثيل ، وكان يف البيت سرت فيه متاثيل ، وكان يف البيت كلب ، فمر  

وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر  برأس التمثال الذي عىل الباب فيقطع ، فيصري كهيئة الشجر ، ومر بالسرت فلتقطع منه 

و إن قطع منه ما ال يبقي احليوان بعد ذهابه ، كصدره أو    ،"بالكلب فليخرج ( ففعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 . بطنه ، أو ُجعل له رأس منفصل عن بدنه ، مل يدخل حتت النهي ، ألن الصورة ال تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس
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وكذلك إذا كان يف ابتداء   .الذاهب يبقي احليوان بعده، كالعني واليد والرجل، فهو صورة داخلة حتت النهيوإن كان 

  ;التصوير صورة بدن بال رأس، أو رأس بال بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غري حيوان، مل يدخل يف النهي

 ( 7/216 ي املغن .“ (ألن ذلك ليس بصورة حيوان 

إذا كانت الصورة غري كاملة من أصلها كتصوير الوجه   "ن إبراهيم آل الشيخ مفتي اململكة السابق:  قال الشيخ حممد ب

والرأس والصدر ونحو ذلك، وأزيل من الصورة ما ال تبقى معه احلياة: فمقتىض كالم كثري من الفقهاء إجازته، ال سيام  

إن عىل العبد تقوى اهلل ما استطاع، واجتناب ما هنى  إذا دعت احلاجة إىل هذا النوع، وهو التصوير البعيض، وعىل كل ف

َ ََيَْعْل ََلُ ََمْرًَجا اهلل ورسوله عنه، ) )فتاوى الشيخ   3-2( الطالق/َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث ََل ََيْتَِسُب  *َوَمْن َيتَِّق اَّللَّ

 حممد بن إبراهيم من عىل الشبكة( 

طع جزء من البدن ال حتصل احلياة به فظاهر النصوص أن األمر  والذي يظهر يل أن الطمس يكون للوجه وال يكفي ق 

 متعلق بالوجه ال باحلياة.  

الُم عىل النبيِّ  "دل عىل ذلك ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أيب ُهريرَة ريض اهلل عنه، قال:  استأذَن ِجربيُل عليه السَّ

ا أن ُتقَطَع ُرؤوُسها، أو جُتَعَل  صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم، فقال: ادُخْل، فقال: كيف أدُخُل ويف  بيتِك ِسرٌت فيه تصاويُر، فإمَّ

 .  "ال َندُخُل َبيًتا فيه َتصاويرُ  -َمعرَشَ املالئِكةِ  -بِساًطا ُيوَطُأ؛ فإنَّا 

ىَل َما َبَعَثنِي َعَلْيِه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ  َأاَل َأْبَعُثَك عَ  "روى مسلم َعْن َأيِب اهْلَيَّاِج اأْلََسِديِّ َقاَل: َقاَل يِل َعيِله ْبُن َأيِب َطالٍِب: 

ْيَتُه َواَل ُصوَرًة إِالَّ َطَمْسَتَها  ًفا إِالَّ َسوَّ ا ُمرْشِ    "َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْن اَل َتَدَع َقرْبً

ْأُس، َفإِ "وروى البيهقي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم َقاَل:  وَرُة الرَّ ْأُس َفَلْيَس بُِصوَرةٍ الصه وروي مرفوعًا   .“ َذا ُقطَِع الرَّ

 بإسناد واٍه ال يصح.  

ولقد جاء يف السناة إطالق كلمة الصورة عىل الوجه ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر )ريض اهلل عنهام(:  

 .إزالة الصورة بإزالة الوجهفتكون  "هنى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلام( أن ترضب الصورة أو أن تعلم "

الصور إذا غريت هيئتها، بأن قطع رأسها، أو ُحلت أوصاهلا، حتى مل يبق منها إال أثر، ال عىل   "قال البغوي رمحه اهلل: 

 (   133/ 12انتهى من )رشح السنة   "شبه الصور، فال بأس
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من أعضاء ورأس ورقبة، ولكن ليس فيه    الذي ما تتبني له صورة، رغم ما هنالك"قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: 

 ( 279، 278/ 2جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني  )“ اهللعيون وأنف: فام فيه بأس؛ ألن هذا ال يضاهي خلق 

وهبذا نخلص إىل قسم واحد حمرم وهو صور ذوات األرواح التي يكون الوجه فيها مصورًا بمعامله وهيئته أو ما تقوم  

 احلياة به.  

 وهذا القسم ينقسم إىل قسمني:

لة. واألصل يف هذا النوع التحريم وعليه اتفاق األئمة من فقهاء امللة   األول: ما كان له ظل من التامثيل والصور املشكا

 دياًم وحديثًا.  ق

َأاَل َأْبَعُثَك َعىَل َما َبَعَثنِي َعَلْيِه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ   "روى مسلم َعْن َأيِب اهْلَيَّاِج اأْلََسِديِّ َقاَل: َقاَل يِل َعيِله ْبُن َأيِب َطالٍِب: 

ْيَتهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْن اَل َتَدَع مِتَْثااًل إاِلَّ َطَمْسَتُه، َواَل  ًفا إِالَّ َسوَّ ا ُمرْشِ  ." َقرْبً

 الثاين: ما ال ظل له وهذا ينقسم إىل قسمني: 

 األول: ما كان برسم اليد أو اآللة كرسم جهاز الكمبيوتر ونحوه.  

 وهذا الصحيح املنع منه وأنه داخل يف حكم ما له ظل كام تدل عليه ظواهر النصوص.  

ا اشرَتَت ُنمُرقًة فيها تصاويُر، فلامَّ رآها رسوُل اهلل صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم قام   "هللُ عنها: عن عائِشَة أمِّ املُؤِمننَي َريِضَ ا أهنَّ

؟!  عىل الباِب، فلم َيدُخْله، فَعَرْفُت يف َوْجِهه الكراهَيَة، فقلُت: يا رسوَل اهللِ، أتوُب إىل اهللِ، وإىل َرسولِه، ماذا أذَنْبُت 

َدها، فقال رسوُل اهلل  فقال رسوُل اهلل صىلَّ اهللُ يُتها لك لَتقُعَد عليها وَتَوسَّ  عليه وسلَّم: ما باُل هذه النهمُرقِة؟ قلُت: اشرَتَ

بوَن يوَم القيامِة، وُيقاُل هلم: أحُيوا ما َخَلْقُتم، وقال: إنَّ ال َوِر ُيَعذَّ بيَت الذي  صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم: إنَّ أصحاَب هذه الصه

َوُر   . )رواه البخاري ومسلم.( والنمرقة: الوسادة التي جيلس عليها.  "ال َتدُخُله املالئِكةُ فيه الصه

َدَخَل َعيَلَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد   "روى البخاري ومسلم واللفظ له عن َعائَِشَة ريض اهلل عنها قالت: 

ُت َسْهَوًة يِل بِِقَراٍم فِيِه   َن َوْجُهُه َوَقاَل: َيا َعائَِشُة َأَشده النَّاِس َعَذاًبا ِعنَْد اهللَِّ َيوْ َسرَتْ َم اْلِقَياَمِة  مَتَاثِيُل، َفَلامَّ َرآُه َهَتَكُه َوَتَلوَّ

ِذيَن ُيَضاُهوَن بَِخْلِق اهللَِّ !!َقاَلْت َعائَِشُة َفَقَطْعنَاُه َفَجَعْلنَا ِمنُْه ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدتَ   . والقرام هو الستارة.  “ نْيِ الَّ

يُل َفَقاَل    "َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : وروى الرتمذي و أبو داود عن َأيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل :   َأَتايِن ِجرْبِ

ُه َكاَن يِف َباِب اْلَبْيِت مِتَْثاُل  إِينِّ ُكنُْت َأَتْيُتَك اْلَباِرَحَة َفَلْم َيْمنَْعنِي َأْن َأُكوَن َدَخلْ  ُت َعَلْيَك اْلَبْيَت الَِّذي ُكنَْت فِيِه إِالَّ َأنَّ
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َجاِل ، َوَكاَن يِف اْلَبْيِت ِقَراُم ِسرْتٍ فِيِه مَتَاثِيُل ، َوَكاَن يِف اْلَبْيِت َكْلٌب ؛ َفُمْر بَِرْأِس التِّْمثَ  ْ  اِل الَِّذي بِاْلَباِب َفْلُيْقَطْع فَ الرِّ ْلُيَصريَّ

رْتِ َفْلُيْقَطْع َوجُيَْعْل ِمنُْه ِوَساَدَتنْيِ ُمنَْتَبَذَتنْيِ ُيوَطَآِن ، َوُمْر  َجَرِة ، َوُمْر بِالسِّ بِاْلَكْلِب َفُيْخَرْج . َفَفَعَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ  َكَهْيَئِة الشَّ

َت َنَضٍد َلُه، َفَأَمَر بِِه َفُأْخِرَج اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن َذلَِك اْلَكْلُب َجْرًوا  واحلديث صححه األلباين   "  لِْلَحَسِن َأْو احْلَُسنْيِ حَتْ

 يف صحيح اجلامع.  

ُه   ; َقاَل َأْصَحابنَا َوَغرْيهْم ِمْن اْلُعَلاَمء: َتْصِوير ُصوَرة احْلََيَوان َحَرام َشِديد التَّْحِريم، َوُهَو ِمْن اْلَكَبائِر  "قال النووي:  أِلَنَّ

ِديد املَْْذُكور يِف اأْلََحاِديث، َوَسَواء َصنََعُه باَِم ُيْمَتَهن َأْو بَِغرْيِ  د َعَلْيِه هِبََذا اْلَوِعيد الشَّ أِلَنَّ   ;ِه، َفَصنَْعته َحَرام بُِكلِّ َحال ُمَتَوعَّ

ا  فِيِه ُمَضاَهاة خِلَْلِق اهللَّ َتَعاىَل، َوَسَواء َما َكاَن يِف َثْوب َأْو  بَِساط َأْو ِدْرَهم َأْو ِدينَار َأْو َفْلس َأْو إَِناء َأْو َحائِط َأْو َغرْيَها. َوَأمَّ

بِل َوَغرْي َذلَِك مِمَّا َلْيَس فِيِه ُصوَرة َحَيَوان َفَلْيَس بِِحَراٍم. َهَذا ُحْكم َجر َوِرَحال اإْلِ  .َنْفس التَّْصِوير َتْصِوير ُصوَرة الشَّ

َاذ  ا اخِتِّ ر فِيِه ُصوَرة َحَيَوان: َفإِْن َكاَن ُمَعلًَّقا َعىَل َحائِط َأْو َثْوًبا َمْلُبوًسا َأْو ِعاَمَمة َوَنْحو َذلَِك َوَأمَّ مِمَّا اَل ُيَعدا مُمَْتَهنًا َفُهَو  املَُْصوَّ

ة َوِوَساَدة َوَنْحوَها مِمَّا ُيْمَتَهن َفَليْ  مْحَة  َحَرام، َوإِْن َكاَن يِف بَِساط ُيَداس َوخِمَدَّ َس بِِحَراٍم. َوَلكِْن َهْل َيْمنَع ُدُخول َماَلئَِكة الرَّ

ظِلا َلُه. َهَذا َتْلِخيص َمْذَهبنَا يِف   َذلَِك اْلَبْيت؟ فِيِه َكاَلم َنْذُكرُه َقِريًبا إِْن َشاَء اهللَّ، َواَل َفْرق يِف َهَذا ُكلاه َبنْي َما َلُه ظِلا َوَما اَل 

َحاَبة َوالتَّابِِعنَي َوَمْن َبْعدهْم , َوُهَو َمْذَهب الثَّْوِريا َوَمالِك َوأَ املَْْسَأَلة , َوبَِمعْ  يِب َحنِيَفة  نَاُه َقاَل مَجَاِهري اْلُعَلاَمء ِمْن الصَّ

تِي َلْيَس  َوِر الَّ َلف : إِنَّاَم َينَْهى َعامَّ َكاَن َلُه ظِلا , َواَل َبْأس بِالصه َفإِنَّ   ;هَلَا ظِلا , َوَهَذا َمْذَهب َباطِل   َوَغرْيهْم , َوَقاَل َبْعض السَّ

ُه َمْذُموم, َوَليْ  وَرة فِيِه اَل َيُشكا َأَحد َأنَّ رْت الَِّذي َأْنَكَر النَّبِيا َصىلَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم الصه , َمَع َباِقي  السِّ َس لُِصوَرتِِه ظِلا

 ( 14/267سلم )رشح م  "اأْلََحاِديث املُْْطَلَقة يِف ُكلا ُصوَرة 

 الثاين: ما كان بحبس الظل كام يعرب عنه بعض الفقهاء، وذلك عن طريق التصوير بالكامريات.  

وهذا القسم أكثر العلامء املعارصين عىل جوازه لكونه حبس الصورة املنعكسة يف العدسة وليس فيه من ختليق اإلنسان  

 وصنعه يشء.  

 ه وجه غري مطموس من ذوات األرواح مما له ظل أو ليس له ظل.   إذن خلص معنا أن الصور املحرمة هي ما كان ل

 وهذه الصورة املحرمة يستثنى منها ما ييل: 
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o   ما كان التصوير فيه ملصلحة راجحة كام كانت يف السابق النقود يف عهد السلف الصالح عليها صور، وكذلك

ثيق حلدث مهم كام يف األخبار  إثبات هوية الشخص كام يف جوازات السفر ورخص القيادة وغريها، أو تو

 والصحف، أو لبيان كيفية استخدام أمر من األمور كام يف املطويات التعريفية. 

)سئل( عن دنانري عليها صورة حيوان تامة، أحيرم محلها كحرمة الثياب املصورة، وجيوز   "ففي فتاوى الرميل: 

 االستنجاء هبا، بناء عىل حرمته، باملرضوبة أم ال؟

بأنه ال حيرم محلها، وال جيوز االستنجاء هبا، فقد قال ابن العراقي: عندي أن الدراهم الرومية التي عليها  )فأجاب( 

الصور من القسم الذي ال ينكر المتهاهنا باإلنفاق واملعاملة، وقد كان السلف ريض اهلل عنهم يتعاملون هبا من غري  

 .(196/  3)  "لك بن مروان كام هو معروفنكري، فلم حتدث الدراهم اإلسالمية إال يف زمن عبد امل

هناك أمور تقلقني كثريًا ومنها مسألة الصور التي عىل النقود، فقد ابتلينا هبا، ودخلت  "وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء: 

املساجد يف جيوبنا، فهل دخوهلا إىل املساجد مما يسبب هرب املالئكة عنها فيحرم إدخاهلا؟ وهل تعترب من األشياء  

 .ملمتهنة؟ وال متنع الصور املمتهنة دخول املالئكة إىل البيوتا

صور النقود لسَت متسببًا فيها، وأنت مضطٌر إىل متلكها وحفظها يف بيتك، أو محلها معك، لالنتفاع هبا بيعًا  " :فأجابت

   "..... ورشاًء وهبة وصدقة وتسديد دين، ونحو ذلك من املصالح املرشوعة، فال حرج عليك

الشيخ عبد اهلل بن قعود والشيخ عبد اهلل بن غديان والشيخ عبد  -اللجنة الدائمة عىل موقعهم يف الشبكة  )فتاوى

 (.  -الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز 

o   إذا كانت الصور مهانة غري مكرمة كأن تكون يف البسط والصحون واجلوارب واملالبس ونحو ذلك فال حرج

 من وجودها. 

الُم عىل النبيِّ  ا"ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أيب ُهريرَة ريض اهلل عنه، قال: دل عىل ذلك   ستأذَن ِجربيُل عليه السَّ

ا أن ُتقَطَع ُرؤوُسها، أو جُتَعَل   صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم، فقال: ادُخْل، فقال: كيف أدُخُل ويف بيتِك ِسرٌت فيه تصاويُر، فإمَّ

 .  "ال َندُخُل َبيًتا فيه َتصاويرُ  -عرَشَ املالئِكةِ مَ  -بِساًطا ُيوَطُأ؛ فإنَّا 
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َدَخَل َعيَلَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد  روى البخاري ومسلم واللفظ له عن َعائَِشَة ريض اهلل عنها قالت: )

ُت َسْهَوًة يِل بِِقَراٍم فِيِه مَتَاثِيُل، َفَلامَّ َرآُه َهَتكَ  َن َوْجُهُه َوَقاَل: َيا َعائَِشُة َأَشده النَّاِس َعَذاًبا ِعنَْد اهللَِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة  َسرَتْ ُه َوَتَلوَّ

ِذيَن ُيَضاُهوَن بَِخْلِق اهللَِّ !!َقاَلْت َعائَِشُة َفَقَطْعنَاُه َفَجَعْلنَا ِمنُْه ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتنْيِ   .الَّ

يُل َفَقاَل    "ن َأيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : و روى الرتمذي و أبو داود ع  َأَتايِن ِجرْبِ

ُه َكاَن يِف َباِب اْلَبْيِت مِتَْثاُل  َأنَّ  إِينِّ ُكنُْت َأَتْيُتَك اْلَباِرَحَة َفَلْم َيْمنَْعنِي َأْن َأُكوَن َدَخْلُت َعَلْيَك اْلَبْيَت الَِّذي ُكنَْت فِيِه إِالَّ 

َجاِل ، َوَكاَن يِف اْلَبْيِت ِقَراُم ِسرْتٍ فِيِه مَتَاثِيُل ، َوَكاَن يِف اْلَبْيِت َكْلٌب ؛ َفُمْر بَِرْأِس التِّْمثَ  ْ  الرِّ اِل الَِّذي بِاْلَباِب َفْلُيْقَطْع َفْلُيَصريَّ

رْتِ  َجَرِة ، َوُمْر بِالسِّ اهللَِّ َصىلَّ    َفْلُيْقَطْع َوجُيَْعْل ِمنُْه ِوَساَدَتنْيِ ُمنَْتَبَذَتنْيِ ُيوَطَآِن ، َوُمْر بِاْلَكْلِب َفُيْخَرْج . َفَفَعَل َرُسوُل َكَهْيَئِة الشَّ

َت َنَضٍد َلُه، َفَأمَ  ، واحلديث صححه  “  َر بِِه َفُأْخِرَج اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن َذلَِك اْلَكْلُب َجْرًوا لِْلَحَسِن َأْو احْلَُسنْيِ حَتْ

 األلباين يف صحيح اجلامع  

و دل عىل جوازها إذا ما كانت يف املالبس ما رواه البخاري يف صحيحه أن بكري بن األشج حدث أن برس بن سعيد  

ميمونة    الذي كان يف حجر-حدثه أن زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل عنه حدثه ومع برس بن سعيد عبيد اهلل اخلوالين 

حدثهام زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم    -ريض اهلل عنها زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة قال برس فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن يف بيته بسرت فيه تصاوير فقلت   ”قال

  ."التصاوير فقال إنه قال إال رقم يف ثوب أال سمعته قلت ال قال بىل قد ذكرهلعبيد اهلل اخلوالين أمل حيدثنا يف  

وهذا احلديث وإن كان قد محله بعض أهل العلم عىل ما كان من غري صور ذوات األرواح، ولكن ذلك موضع نظر؛  

 .ألن ما كان عىل غري صور ذوات األروح حيل مطلًقا، سواء أكانت عىل ثوب أو غريه

o صور من أجل األلعاب ولألطفال؛ ككتب التلوين والرسومات يف كتب قصص األطفال  إذا كانت ال

 وكالدمى واحليوانات التي يلعب هبا األطفال فهذه تستوعب حتى الصور التي هلا ظل.  

خيل   ودل عىل ذلك ما رواه أبو داود يف سننه أن أمَّ املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم عندها 

َما َهذا الذي َعليه؟ َقاَلت: َجنَاَحاِن. َقاَل: َفَرٌس َله َجناحاِن؟! َقاَلت: َأَما َسِمعَت َأنَّ لُِسَلياَمَن َخْياًل   "له جناحان فسأهلا:  

 (  2/344و صححه العراقي يف  ختريج اإلحياء  داود، رواه أبو )  “َنَواِجَذههَلَا َأْجنَِحٌة؟! َقاَلت: َفَضِحَك َحتَّى َرَأيُت 
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اسُتدلَّ هبذا احلديِث عىل جواِز اختاِذ صوِر البناِت واللعب، من أجِل َلِعِب البناِت هبن، وُخصَّ   " :قاَل احلافُظ ابُن حجر 

 للبناِت  ذلك من عموِم النهي عن اختاِذ الصور، وبه جزَم عياٌض، ونقله عن اجلمهوِر، وأهنم أجازوا بيَع اللعِب 

 (. 527/ 10)فتح الباري  .“ لتدريبهن من صغِرهن عىل أمِر بيوهتِن وأوالدهن 

سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: أرجو أن تبني يل حكم رشاء أفالم الفيديو إذا كان يوجد فيها رسوم متحركة، مع أن  

 ملتحركة أم ال؟هذه الرسوم هادفة ونافعة لألطفال، فهل خيتلف احلكم بني الصور احلقيقة وا

هذه األفالم التي فيها أشياء نافعة ، تنفع الصغار وتصدهم عن رش منها؛ إذا كان ال بد فال شك أهنا أهون  "فأجاب: 

من األفالم اخلليعة، والصغري يرخص له يف اللهو واللعب ما ال يرخص للكبري، وهلذا رخص النبي صىل اهلل عليه وعىل  

أن تلعب بالبنات؛ ألنه تزوجها وهي صغرية، كان عمرها حني تزوجها ست سنوات،   آله وسلم لعائشة ريض اهلل عنها 

وبنى هبا وهلا تسع سنوات، وكان عليه الصالة والسالم خري الناس ألهله، كان يمكنها من أن تلعب هبذه اللعب،  

ليس فيها يشء حمرم  فريخص للصغار ما ال يرخص للكبار، فإذا اشرتى اإلنسان أفالمًا تكون فيها تسلية للصغار و

، و انظر أيضًا جوابًا مقاربًا علل فيه اجلواز لكوهنا لتسلية و لعب األطفال يف   47)اللقاء الشهري رقم   "فهذا ال بأس به

 (. 12/339جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  

o واز من  إذا كانت الصور للتعليم وهذا داخل يف املصلحة الراجحة ولكن أفردته ألمهيته ولكونه أوىل باجل

 جتويز التصاوير للعلب والرتفيه.  

سألت شيخنا ]أي ابن عثيمني[ رمحه اهلل: ما حكم أفالم الكرتون التعليمية لألطفال، مثل   "قال الدكتور أمحد القايض:

)ثمرات التدوين من فتاوى ابن  " ؟ فأجاب: ال بأس بذلك، للفائدة، ولكونه يشغلهم عام يرضهم"حممد الفاتح"فليم 

 ( 123 عثيمني 

إذا تقرر هذا فحكم عمل الرسوم املتحركة بغرض الرتفيه لألطفال أو التعليم جائز ويمكن استثناؤه من النهي عن  

التصوير وحتريم صور ذوات األرواح. وهنا جيب التنبيه إىل أن التعليم له وسائل كثرية منها الصور املوضحة للمعنى،  

املتحركة وما يعرف باإلنفو جرافك اجلداول ذات الرسوم التوضيحية،   ومنها التعليم بطريق القصة والفلم والرسوم 

ومنها الصور التي تكون إرشادية كام يف املطارات واألماكن العامة وعىل الطرق ونحوها. فينبغي فهم معنى التعليم  

 بشكل واسع وعام. 
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لعب والرتفيه يقترص فيه عىل  وهنا بقيت مسألة أخرية أحب اإلشارة إليها، هل تصوير ذوات األرواح من أجل ال

 األطفال فقط أم يشمل غريهم؟ 

ال شك أن الفقهاء يفرقون بني األطفال والبالغني فريخصون هلم ما ال ُيرتخص فيه للكبار ومن ذلك ما أشار إليه ابن 

يه وسلم  ... وكانت عائشة وجواٍر معها يلعبن بالبنات، وهي الُلعب، والنبي صىل اهلل عل"مفلح يف كتاب الفروع:

يراهن، رواه أمحد والبخاري ومسلم، وكانت هلا أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أبو داود وغريه، وإسناده جيد ـ وأظنه  

 (  7/188. )الفروع " -يعني ابن تيمية -يف الصحيح ـ، فريخص فيه للصغار ما ال يرخص فيه للكبار، قاله شيخنا 

الغ؟ هذا ظاهر كالم الفقهاء أهنا رخصة للصغري، ولكن الذي يظهر  ولكن هل التصوير والهلعب حكمها ال يتعدى للب

يل أنه جيوز ذلك لكل ما اختذ من الصور يف باب الرتفيه واللعب ألن الرتفيه مهم للكبار والصغار ولكون عائشة ملا  

هاها عن االحتفاظ  رأى عندها اللعب واحلصان ذا األجنحة يف بيته وقد بلغت التاسعة يقينًا وهي يف سن البلوغ ومل ين

 هبا أو كرسها.  

كذلك يقال إهنا تدخل يف الصور املهانة عمومًا ولكن بخصوص مسألتنا هنا لو أن شخص قام برسم وصناعة أفالم  

رسوم متحركة من أجل الرتفيه وفيه يشء من التعليم لكنه غري مقصود باألصالة يف غالب هذه األفالم فهل تزول  

نه ال دليل عىل قرصها عىل الصغار، وعليه فتجوز للرتفيه وإن كانت للكبار، وأكثر ما  الرخصة وحترم؟ الذي يظهر أ

 يقال فيها الكراهة وإن كنت ال أرى ذلك.    

ا إذا كانت هذه األفالم يقصد هبا التعليم وتقوية اإليامن وهي للرتفيه أيضًا فال حرج فيها من جهة أصلها عىل أن   وأما

 األخرى.   تراعى فيها الضوابط الرشعية
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 من غيره أو وسلم عليه الله صلى للنبي متحركة رسوم عمل الثاني: الفرع 2.2

  سيرته؟ من شيئًا يعرض فيلم من جزء وجعلها بالكمبيوتر األنبياء
أوالً البد من استحضار مقام النبي صىل اهلل عليه وسلم وإخوانه من األنبياء وما جيب هلم من االحرتام والتفخيم  

 والتأدب معهم مما ال يوازهيم فيه أحد من اخللق. 

ُِروهُ َوتَُوق ُِروُه "قال اهلل تعاىل:  ِ َورَُسوَِلِ َوُتَعز   [.  9]الفتح:   "ِِلُْؤِمُنوا بِاَّللَّ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ "وقال تعاىل: 
ُ
نْزَِل َمَعُه أ

ُ
ِي أ وهُ َواتََّبُعوا انلُّوَر اَّلَّ ُروُه َونَََصُ ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزَّ ]االعراف:   " فَاَّلَّ

157 .] 

 ( 7/364)تفسري القرآن العظيم   "التوقري: هو االحرتام، واإلجالل، واإلعظام"قال ابن كثري رمحه اهلل: 

ُِروُه ﴿  "قال ابن عباس:  )جامع البيان للطربي موقع الباحث   "﴾ يعني: التعظيمَوتَُوق ُِروُه ﴾ يعني: اإلجالل ﴿َوُتَعز 

 القرآين عىل الشبكة( 

 [. 63]النور:  "ََل ََتَْعلُوا ُدََعَء الرَُّسوِل بَيَْنُكْم َكُدََعءِ َبْعِضُكْم َبْعًضا "وقال تعاىل: 

ِيَن آَمنُ   "وقال تعاىل:  َها اَّلَّ يُّ
َ
َ َسِميٌع َعلِيٌم يَا أ َ إِنَّ اَّللَّ ُقوا اَّللَّ ِ َورَُسوَِلِ َواتَّ ُموا بَْْيَ يََدِي اَّللَّ ِ ِيَن  * وا ََل ُتَقد  َها اَّلَّ يُّ

َ
يَاأ

 
َ
ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلَِّب ِ وََل ََتَْهُروا ََلُ بِالَْقْوِل َكَجْهرِ َبْعِضُكْم ِِلَْعٍض أ

َ
ْعَمالُُكْم  ْن َتْ آَمُنوا ََل تَْرَفُعوا أ

َ
َبَط أ

نُْتْم ََل تَْشُعُروَن 
َ
ُ قُلُوبَُهْم لِلتَّْقَوى *َوأ ِيَن اْمَتَحَن اَّللَّ ولَئَِك اَّلَّ

ُ
ِ أ ْصَواَتُهْم ِعنَْد رَُسوِل اَّللَّ

َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ لَُهْم َمْغفَِرٌة   إِنَّ اَّلَّ

ْجٌر َعِظيمٌ 
َ
 (  4-1)احلجرات   "  َوأ

ِينَ  "وقال تعاىل:  َعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيناً إِنَّ اَّلَّ
َ
نَْيا َواآلِخَرةِ َوأ ُ ِِف ادلُّ َ َورَُسوََلُ لََعَنُهُم اَّللَّ  .[57]االحزاب:  "  يُْؤُذوَن اَّللَّ

بًَدا إِنَّ ذَ  "وقال تعاىل: 
َ
ْزَواَجُه ِمْن َبْعِدهِ أ

َ
ْن َتنِْكُحوا أ

َ
ِ َوََل أ ْن تُْؤُذوا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ِ  َوَما ََكَن لَُكْم أ لُِكْم ََكَن ِعنَْد اَّللَّ

 [. 53]االحزاب:    " َعِظيًما 

كان واهلل  "قال: “كيف كان حباكم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ "قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ملا سئل:  

 ( 1/96)الشفا للقايض عياض  "أحبا إلينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن املاء البارد عىل الظمأ

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من   ":  -صىل اهلل عليه وسلم -ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل -وعن أنس 

 )متفق عليه(   "ولده ووالده والناس أمجعني
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  –وانظر كيفية إجالل صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم له كام وصفهم عروة بن مسعود الثقفي ريض اهلل عنه  

َأْي َقْوِم! َواهللَِّ َلَقْد َوَفْدُت َعىَل املُُْلوِك، َوَوَفْدُت َعىَل   " النبيَّ يف صلح احلديبية، فلامَّ رجع إىل قريش قال هلم: حني فاَوَض 

؛ ُيَعظُِّمُه َأْصَحاُبُه َما ُيَعظُِّم َأْصَحاُب حُمَ  ، َواهللَِّ إِْن َرَأْيُت َملًِكا َقطه ى َوالنََّجايِشِّ ٍد صىل اهلل عليه وسلم  َقْيرَصَ َوكرِْسَ مَّ

َم ُنَخاَمًة إاِلَّ َوَقَعْت يِف َكفِّ َرُجٍل ِمنُْهْم، َفَدَلَك هِبَا َوْجَهُه َوِجْلَدُه، ًدا، َواهللَِّ إِْن َتنَخَّ َوإَِذا َأَمَرُهُم اْبَتَدُروا َأْمَرُه، َوإَِذا    حُمَمَّ

َأ َكاُدوا َيْقَتتُِلوَن َعىَل َوُضوئِِه، َوإِ  وَن إَِلْيِه النََّظَر َتْعظِياًم َلهُ َتَوضَّ    )رواه البخاري(  "َذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْصَواهَتُْم ِعنَْدُه، َوَما حُيِده

وَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ إِيَلَّ ِمْن َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم،   "وروى مسلم عن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه أنه قال: 

 َما َأَطْقُت أليَنِّ مَلْ َأُكْن َأْمأُل  َأَجلَّ يِف َعْينِي ِمنُْه، َوَما ُكنُْت ُأطِيُق َأْن َأْمأَل َعْينَيَّ ِمنُْه؛ إِْجاَلالً َلُه، َوَلْو ُسئِْلُت َأْن َأِصَفهُ َوالَ 

 .  "َعْينَيَّ ِمنْهُ 

ي صىل اهلل عليه وسلم واألنبياء عىل جهة  استحضار هذه املعاين من األمهية بمكان حني الكالم عن أمر خيص مقام النب

 العموم.  

رسم صورة النبي صىل اهلل عليه وسلم أو غريه من األنبياء بغرض التعليم أو إخراج أفالم متثل سريهتم فالنظر فيه يدور  

 عىل أمرين: 

ول اهلل عليه و سلم  أن يكون هذا الرسم هلم ليس فيه عيب أو نقص أو كذب عليهم يف هيئتهم ال سيام رس  األمر األول: 

ْأ مقعَده من   "ألنه كام هو معلوم يف احلديث املتواتر  ًدا ، فْليتبوَّ إنَّ َكِذًبا عيلَّ ليس ككذٍب عىل أحٍد، فمن كذب عيلَّ ُمتعمِّ

  و هذا يشمل الكذب عليه يف صورته و هيئته و كالمه صىل اهلل عليه و سلم و يلحق به إخوانه )رواه البخاري( ،  "النَّارِ 

من األنبياء مع اختالف بينهم ألن احلديث عن بني إرسائيل و مروياهتم جائز و إن مل يعلم صحة ما رووه و حيرم ما  

بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني  "علم أنه كذب عليهم بال خالف بني العلامء أعلمه لقوله صىل اهلل عليه و سلم:  

 رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو .   "أ مقعده من النارإرسائيل وال حرج، ومن كذب عيل متعمدًا، فليتبو

من املعلوم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ال جييز التحدث بالكذب، فاملعنى:  "نقل احلافظ يف الفتح عن الشافعي قوله: 

زونه، فال حرج عليكم يف التحدث به عن هم، وهو نظري قوله  حدثوا عن بني إرسائيل بام ال تعلمون كذبه، وأما ما جتوا

، ومل يرد اإلذن وال املنع من التحدث  "إذا حدثكم أهل الكتاب، فال تصدقوهم، وال تكذبوهم"صىل اهلل عليه وسلم: 

   (575/  6)فتح الباري . "بام يقطع بصدقه
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 ( 575/  6)فتح الباري   "املراد جواز التحدث عنهم بام كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فال"وقال مالك: 

ليس معناه إباحة الكذب يف أخبار بني إرسائيل، ورفع احلرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن  "قال اإلمام اخلطايب:  

معناه الرخصة يف احلديث عنهم عىل معنى البالغ، وإن مل يتحقق صحة ذلك بنقل اإلسناد، وذلك ألنه أمر قد تعذر يف  

زماين النبوة، وفيه دليل عىل أن احلديث ال جيوز عن النبي صىل   أخبارهم لبعد املسافة وطول املدة، ووقوع الفرتة بني

 (  4/47)معامل السنن هبامش السنن . "اهلل عليه وسلم إال بنقل اإلسناد والتثبت فيه

وعىل هذا إذا احتوت هذه الصور الكرتونية عىل أي نوع من االنتقاص حلق النبي صىل اهلل عليه وسلم أو األنبياء أو  

 الكذب عليهم يف هيئتهم أو أقواهلم وأعامهلم وما جرى هلم من أحداث ووقائع فهي حمرمة قطعًا.   تكون فيها من

وهبذا يعلم أن السياق الدرامي والقصص اخليايل الذي يضيفه املؤلفون ملثل هذه األفالم ال جيوز ألنه كذٌب متعمٌد عىل  

 األنبياء صلوات ريب وسالمه عليهم.  

بحث هل جيوز رسم وتصوير األنبياء ابتداء أم أن ذلك حمرم حتى لو مل يتضمن كذبًا أو انتقاصًا  وهو حمل ال األمر الثاين

 لذواهتم؟  

اتفق العلامء عىل عدم جواز رسم األنبياء ويشتد األمر حرمة يف شخص نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم لعظم مكانته  

 بني األنبياء صلوات ريب وسالمه عليهم مجيعًا. 

 نع ترجع إىل اآليت: وأسباب امل

ام سيتصور صورة   - خشية أن يكون هذا التصوير هلم فيه كذب عليهم وهو مظنته والبد أنه سيقع ألن الرسا

وحركة وانفعاالً وطريقة يف الكالم وامليش واألكل وغري ذلك فضال عن الصوت ونربته حني إخراج الفلم مما  

 فيه كذب عليهم.ال يمكن معه التأكد أنه مطابٌق للواقع وليس 

أن مثل هذا قد يكون مظنة االستخفاف بجناهبم والتنزيل من مقامهم وإضعاف هيبتهم ال سيام النبي صىل اهلل   -

عليه وسلم يف نفوس املسلمني واألطفال واملراهقني بأن يرون صورته يف مثل هذه األفالم الكرتونية أو  

ن الفجور واملنكرات ما ال يعلم قدره إال اهلل. ونحن  الدعاية هلا يف سوق األفالم واملسلسالت التي فيها م

 مأمورين بتعظيم جنابه صىل اهلل عليه وسلم وتوقريه وإخوانه من األنبياء كام تقدم تقريره.   
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من أسباب املنع من تصويرهم أيضًا أن يكون ذلك ذريعة للرشك والتعلق هبذه الصور ولو بعد حني كام   -

الُِح َفاَمَت  د يف احلديث عن النصارى: ) وقد ور حصل يف األمم السابقة. ُجُل الصَّ إِنَّ ُأوَلئَِك إَِذا َكاَن فِيِهْم الرَّ

اُر اخلَْلِق ِعنَْد اهللَِّ َيْوَم اْلقِ  َوَر، َفُأوَلئَِك رِشَ ُروا فِيِه تِْلَك الصه ِه َمْسِجًدا، َوَصوَّ ( رواه البخاري عن  َياَمةِ َبنَْوا َعىَل َقرْبِ

نا عائشة ريض اهلل عنها. أمِّ   املؤمنني ُأمه

َأنَّ النَّبِيَّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملََّا َرَأى  وروى البخاري َعْن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم: )

َوَر يِف الَبْيِت )يعني الكعبة( مَلْ َيْدُخْل َحتَّى َأَمَر هِبَا َفُمِحَيْت، َوَرَأى إِبْ  الم  الصه َراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َعَلْيِهاَم السَّ

 (. يعني ما استقسموا باألزالم. بَِأْيِدهياَِم األَْزالُم، َفَقاَل: َقاَتَلُهْم اهللَُّ، َواهللَِّ إِْن اْسَتْقَساَم بِاألَْزاَلِم َقطه 

 هـ بتحريم تصوير األنبياء.  1405ونص قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة عام 

وجاء يف جواب قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، فتوى رقم  

ال جيوز تصوير األنبياء عليهم السالم ملا يف ذلك من الكذب عليهم، وامتهان كرامتهم، وذلك بتمثيل    ": 5459

تها، كام قد يكون فيه حتريف لبعض السنن املتعلقة هبذه الصفات واهليئات التي كانوا  صفاهتم الكريمة عىل غري حقيق 

   "عليها 

ا متثيل أدوار األنبياء ومنهم نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم    وأما

لفرتة من  فقد جاء يف قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة بمكة املكرمة، يف ا

تأكيدًا لقرار املجمع يف دورته الثامنة املنعقدة    "ما ييل:  2010ديسمرب  29-25هـ التي يوافقها:1432حمرم  19-23

هـ الصادر يف هذا الشأن، املتضمن حتريم تصوير النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم وسائر الرسل واألنبياء  1405عام 

 .ووجوب منع ذلك عليهم السالم والصحابة ريض اهلل عنهم، 

ونظرًا الستمرار بعض رشكات اإلنتاج السينامئي يف إخراج أفالم ومسلسالت متثل أشخاص األنبياء والصحابة، فإن  

املجمع يؤكد عىل قراره السابق يف حتريم إنتاج هذه األفالم واملسلسالت، وتروجيها والدعاية هلا واقتنائها ومشاهدهتا  

ات، ألن ذلك قد يكون مدعاة إىل انتقاصهم واحلط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إىل  واإلسهام فيها وعرضها يف القنو

 .السخرية منهم، واالستهزاء هبم

وال مربر ملن يدعي أن يف تلك املسلسالت التمثيلية واألفالم السينامئية التعرف عليهم وعىل سريهتم؛ ألن كتاب اهلل قد  

[  3]يوسف: "أحسن القصص بما أوحينا إيلك هـذا القرآن حنن نقص عليك" كفى وشفى يف ذلك قال تعاىل: 
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لقد َكن ِف قصصهم عربة ألويل األِلاب ما َكن حديثا يفرتى ولكن تصديق اَّلي بْي يديه  “وقال تعاىل: 
 [ 111]يوسف:  "وتفصيل لك يشء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون

ث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية،  ويذكر املجمع بقرار هيئة كبار العلامء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحو 

وفتوى جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة، وغريها من اهليئات واملجامع اإلسالمية يف أقطار العامل التي أمجعت عىل  

ر عن  حتريم متثيل أشخاص األنبياء والرسل عليهم السالم مما ال يدع جماالً لالجتهادات الفردية، كام يذكر بام صد

ـ 16/11/1431الرابطة يف   .ه

ومن املعلوم من الدين بالرضورة أن اهلل تعاىل فضل األنبياء والرسل عىل غريهم من العاملني، كام قال تعاىل يف حمكم  

َوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ىلع قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا َل  " كتابه الكريم: 
ينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموىس وهارون  إسحاق ويعقوب الك هد

وكذلك جنزي المحسنْي وزكريا ويحىي وعيىس وإيلاس لك من الصاحلْي وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا والك  
 .[ 86-83]األنعام: "فضلنا ىلع العالمْي

 سائر اخللق، وحممد صىل اهلل عليه وسلم هو خري األنبياء  ( تفضيل األنبياء عىل والكً فضلنا ىلع العالمْي ففي قوله )

رواه   "أنا سيد ولد آدم وال فخر، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع“وأفضلهم، كام قال عن نفسه:  

 .مسلم 

يقتيض توقريهم واحرتامهم،  -وسلم ويف مقدمتهم نبينا حممد صىل اهلل عليه -وهذا التفضيل اإلهلي لألنبياء الكرام 

يف حق نبيه حممد صىل  -فمن أحلق هبم أيا نوع من أنواع األذى فقد باء باخليبة واخلرسان يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل 

إن اَّلين يؤذون اَّلل ورسوَل لعنهم اَّلل ِف ادلنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا  ":-اهلل عليه وسلم
 .[57]األحزاب: "مهينا 

ى الرسول صىل اهلل عليه وسلم من أذى اهلل تعاىل، وحكم عىل مؤذيه بالطرد واإلبعاد عن رمحته، والعذاب  فجعل أذ

 .املهني له

ر أهل العلم أن أذية الرسول صىل اهلل عليه وسلم حتصل بكل ما يؤذيه من األقوال واألفعال  .وقد قرا

ليهم، إذ ال يمكن أن يطابق حال املمثلني حال األنبياء يف  ومتثيل أنبياء اهلل يفتح أبواب التشكيك يف أحواهلم والكذب ع 

من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤالء املمثلون أدوارًا غري  -عليهم السالم  -أحواهلم وترصفاهتم وما كانوا عليه 

 .مثلينطبع يف ذهن املتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك امل-سابقًا أو الحقاً -مناسبة  
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فعىل األمة أن تقوم بواجبها الرشعي يف الذبا عن األنبياء واملحافظة عىل مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض هلم  

 .بيشء من األذى 

والصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم رشفهم اهلل بصحبة النبي صىل اهلل عليه وسلم، واختصهم هبا دون غريهم من  

حممد رسول اَّلل واَّلين معه أشداء ىلع الكفار رمحاء بينهم  “ هلل عليهم بقوله: الناس، ولكرامتهم عند اهلل اثنى ا
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اَّلل ورضوانا سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ِف اِلوراة  

كفار وعد  ومثلهم ِف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ىلع سوقه يعجب الزراع يلغيظ بهم ال
 .[29]الفتح: "اَّلل اَّلين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما 

 .من سمت وهدي -رضوان اهلل عليهم  -وال يمكن للممثلني مطابقة ما كان عليه الصحابة  

وحيرصون عىل نقل  ينقلون الغث والسمني،   -رضوان اهلل عليهم -والذين يقومون بإعداد السيناريو يف متثيل الصحابة  

ما يساعدهم يف حبكة املسلسل أو الفيلم وإثارة املشاهد، وربام زادوا عليها أشياء يتخيلوهنا وأحداثًا يستنتجوهنا،  

 .والواقع بخالف ذلك

وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض املمثلني دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلامت  

 .ت والعزى، أو ذم النبي صىل اهلل عليه وسلم وما جاء به، مما ال جيوز التلفظ به وال إقرارهكفرية كاحللف بالال

وما يقال من أن متثيل األنبياء عليهم السالم والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إىل اإلسالم، وإظهار ملكارم  

 .األخالق، وحماسن اآلداب غري صحيح

رب أيضًا، ألنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة  ولو فرض أن فيه مصلحة فإهنا ال تعت

 .النتقاص األنبياء والصحابة واحلط من قدرهم 

ومن القواعد املقررة يف الرشيعة اإلسالمية أن املصلحة املتومهة ال تعترب، ومن قواعدها أيضًا: أن املصلحة إذا عارضتها  

ألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، فكيف إذا كانت املفسدة أعظم من املصلحة  مفسدة مساوية هلا ال تعترب؛ 

 .وأرجح، كام هو الشأن يف متثيل األنبياء والصحابة

ثم إن الدعوة إىل اإلسالم وإظهار مكارم األخالق تكون بالوسائل املرشوعة التي أثبتت نجاحها عىل مدار تاريخ األمة  

 .اإلسالمية

م مدعوة إىل اإلسهام يف نرش سري األنبياء والرسل عليهم السالم والصحابة الكرام ريض اهلل عنهم دون  ووسائل اإلعال 

متثيل شخصياهتم، وهي مدعوة إىل امتثال التوجيهات اإلهلية والنبوية يف القيام باملسؤوليات املتضمنة توعية اجلامهري؛  
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)موقع املجمع عىل   "بينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.وصىل اهلل وسلم عىل ن .لكي تتمسك بدينها وحترتم سلفها 

 الشبكة(  

قد سبق يف هذا  "و جاء يف جواب سامحة مفتي اململكة السعودية السابق الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ما ييل: 

، وجملس التأسيس  اجلواب غري مرة، سبق أن متثيل الصحابة واألنبياء ال جيوز، وقد درس هذا يف هيئة كبار العلامء

للرابطة، وغري ذلك، واتفق اإلخوان يف ذلك عىل أنه ال جيوز متثيل الصحابة، وال متثيل األنبياء يف أي مكان؛ ألن هذا  

يفيض إىل رشور كثرية، وقد يفيض إىل الكذب عليه، وقد يفيض إىل متثيله  بصورة غري مناسبة، وال تليق هبم، وقد يفيض  

  .سخرية هبم، فال جيوز هذا األمر ال يف األنبياء، وال يف الصحابةإىل االستهزاء هبم، وال

أما يف غريهم فهو حمل نظر، قد جيوز يف بعض األشياء إذا كان يقصد من ورائه خرًيا ومصلحة عامة للمسلمني، وقد ال  

 .جيوز؛ ألنه كذب وزور 

يستجيزه، ويرى أنه ال بأس به إذا كان يف مصلحة  فاحلاصل: أن التمثيل حمل نظر، وحمل تفصيل، قد جيوز بعض الناس  

عامة، وكان يمثل اإلنسان شخًصا مصلًحا وشخًصا أماًرا باملعروف، هناء عن املنكر؛ ليتكلم عىل لسانه باألمر والنهي  

 .ونحو ذلك حتى كأنه هو 

يف صورة عروة بن   وحيتج بعض الناس عىل ذلك بقصة جميء جربائيل يف صور شتى، فإنه جاء بصورة أعرايب، وجاء

مسعود، وجاء بصورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء يف صور أخرى ألسباب اقتضتها حكمة اهلل فهذا التمثيل حمل  

 .نظر، وحمل تفصيل، حيتاج إىل عناية، وإىل دراسة جوانبه

إنام الكالم يف  وأما التصوير؛ كأنه يصور صورة إنسان، يصور صورة عمر، أو صورة فالن، هذا ال جيوز التصوير، و

التمثيل الذي ما يصور، بل يقف يتكلم باسم عمر، أو باسم فالن، أو باسم فالن، أما الصور فال جتوز أبًدا كونه يصور  

صورة فالن أو فالن أو فالن عىل أنه يتكلم بكذا التصوير، ال جيوز، لكن كونه يقف إنسان، ويقول: هذا عمر يتكلم،  

أو هذا أمحد، أو هذا األوزاعي، أو هذا حممد بن عبدالوهاب، أو هذا عبدالعزيز   أو هذا مالك، أو هذا الشافعي،

 !يتكلم، يعني: ينوب عنه من غري صورة، هذا هو حمل النظر، هل جيوز هذا، أو ال جيوز هذا؟

حكمة اهلل  أما جربائيل فهو بأمر اهلل ال يقاس عليه فيام نعتقد، فجربائيل جاء باحلق، مكلف من عند اهلل بصور اقتضت 

أن يكون فيها ليستفيد الناس من ذلك، وليشاهدوا الشخص الذي يسأل، ويتكلم، فيكون أعظم يف الفائدة هلم، وهذا  

 )موقع الشيخ ابن باز عىل الشبكة(  "يشء خاص ال أرى أنه يقاس عليه غريه فيام يتعلق بجربائيل، وجميئه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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باسمي وباسم األزهر، وباسم  "حلليم حممود شيخ األزهر يف وقته البيان التايل: كام أصدر فضيلة اإلمام الدكتور عبد ا

جممع البحوث العلمية اإلسالمية الذي درس هذا املوضوع يف عدة جلسات عقدها هلذا الغرض أعلن عدم املوافقة  

ان، شخصية الرسول  أو أي فيلم آخر يتناول بالتمثيل عىل أي وضع ك "حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص"عىل إنتاج فيلم بعنوان  

 (   2/460/461. )فتاوى اإلمام عبد احلليم حممود "ملسو هيلع هللا ىلص وشخصية الصحابة

فتوى بتحريم تصوير   1369رجب  20وكذلك أفتى فضيلة اإلمام حسنني حممد خملوف شيخ األزهر سابقًا يف 

 (4/1297الفتوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية األنبياء. )

...يؤيد املؤمتر اإلمام األكرب شيخ األزهر ورئيس جممع البحوث  "مية بالقاهرة بيانه: ثم أصدر جممع البحوث اإلسال

هبذا االسم أو باسم الرسالة أو أي فلم   "حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص"اإلسالمية يف بيانه عىل قرار املجمع أنه ال يقر إنتاج فيلم 

ريض اهلل عنهم. وال جيوز السامح بعرضه  آخر يتناول بالتمثيل صاحب الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص أو أي أحد من أصحابه الكرام 

)أبحاث   "صيانة لشخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه األجالء ريض اهلل عنهم من التعرض ملا ال يليق بمنزلتهم املصونة

 (3/331/332هيئة كبار العلامء 

 وتعليل القول بالتحريم راجع إىل ما سبق تقريره من حتريم التصوير من جهة كونه: 

يف كالمهم أو صفتهم أو األحداث التي وقعت هلم ملا يف احلبكة الدرامية والروايات من   مظنة الكذب عليهم  •

 زيادات يتطلبها فن التمثيل. 

 وكوهنا مظنة االستهانة هبم وعدم إكرام مقامهم من وجوه:  •

أن يكون املمثل فاسقًا يف نفسه معلوم الفسق أو متثيل أدوار أخرى مما ال يليق أن يربط اسمه باسم نبي اهلل   -

 ورسوله.  

 أن يكون يف التمثيل ذاته ما يكون فيه إهانة كإعادة حكاية ما حصل هلم من أقوامهم من التكذيب والسخرية.   -

شهورة بالفسق وبجوار صور الفنانني والفنانات  أن يتم اإلعالن عن هذه األفالم يف منصات وأماكن م  -

 الفساق والكفار مما يصان عنه جناب األنبياء صلوات ريب وسالمه عليهم.  

ال يتصور أن حيسن كل أحد إخراج أو متثيل هذه األدوار فيكون هذا مظنة السخرية وسقوط هيبة األنبياء   -

 والرسل من نفوس الناس.  

لتمثيل يف ذاته وأنه من صور الكذب. )انظر كتاب التمثيل: حقيقة، حكمة،  وهناك من علل التحريم بتحريم ا •

 تارخيية للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد(. 



ي                                  
  نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم                             أ.د. وليد بسيون 

36              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

التحريم هو ما انعقد عليه إمجاع علامء األمة اإلسالمية اليوم غري واحد من أهل العلم وال يعلم من أهل العلم الكبار  

 خمالفًا يف هذا.  

يلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلامء باململكة والشيخ بكر بن عبد اهلل  وقد حكى هذا اإلمجاع فض

أبو زيد وغريهم من العلامء املعارصين وال أعلم خمالفًا يف هذا الباب إىل الشيعة املعارصون ممن يقولون بجواز متثيل  

بيت و الصحابة بل وتصويرهم.  )انظر بحث نافع األنبياء ومنهم نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم والصحابة وآل ال

 بعنوان: احلكم الرشعي يف متثيل األنبياء واملالئكة والصحابة يف موقع طريق اإلسالم(  

 وجاء يف فتوى مستفيضة من اللجنة املختصة بالفتوى باألزهر:  

 إن أصحاب هذا الرأي وضعوا تصورات حول متثيل األنبياء وتساؤالت فقالوا:  "

ف يمثل أدوار ابو البرش وزوجه ومها يأكالن من الشجرة، وهل هذه الشجرة هي التفاح أو احلنطة أو غريمها،  كي  -1

قُل لَُّكَما إِنَّ  } ﷽    وكيف نمثل اهلل جال وعال حني نادهم بقوله:  
َ
َجَرةِ َوأ نَْهُكَما َعن تِلُْكَما الشَّ

َ
لَْم أ

َ
أ

بِْيٌ  يَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ مُّ ؛ أو نرتك متثيل اهلل تعاىل وهو ركن يف الرواية ركني؟  22سورة األعراف اآلية رقم  {الشَّ

 سبحانك، سبحانك، نعوذ بك من سخطك ونقمتك من هذا الكفر املبني. 

كيف سنمثل موسى وهو يناجي ربه؟، وكيف نمثل موسى عليه السالم وقد وكز املرصي فقتله؟، وكيف نمثل   -2

لسحرة؟، ورماه فرعون بأنه مهني، وما مبلغ كفر النظارة واملمثلني إذا أفلتت والبد أن  موسى وقد أحاط به فرعون وا 

تفلت منهم زلة أو ضحكة هازئة حينام يمثلون الرسولني، وقد أخذ أحدمها برأس اآلخر وجره إليه، وما مبلغ التبديل  

 ألصباغ والعالج منها. والتغري خللق اهلل الفطري ليطابق هذا اخللق الصناعي وقد عملت فيه أدوات ا

وكيف يمثل يوسف الصديق وقد مهت به امرأة العزيز وهم هبا لو ال أن رأى برهان ربه؟ وما تفسري اهلم يف لغة   -3

 الفن. 

وكيف يمثل األنبياء وقد رموهم أقوامهم بالسحر تارة، والكهانة تارة، واجلنون تارة وتارة يرمون النجاسة    -4 

 هذه األمور وأكثر ستحدث عندما يمثلون األنبياء واملرسلني.  والقذارة يف وجوههم.. كل 

متثيل األنبياء تنقيص هلم ولشخصهم الكريم، والسبب أن متثيلهم هو إعادة كل ما حصل مع الرسول واألنبياء من   -5

عيط  خري ورش حصل معهم، مثاًل: كيف سنمثل دور ذلك الذي ارتد عن اإلسالم بعدما أسلم املدعو عقبة بن أيب م

الذي قال له صاحبه ال أكلمك حتى ترجع إىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص وتتفل يف وجهه وترتد عن دينك عند ذلك أكلمك وانت  

َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِياًل  "صاحبي، والذي نزل فيه قوله تعاىل :  ٰ يََديْهِ َيُقوُل يَا يَلَْتِِن اَّتَّ الُِم ىلَعَ  ( 27) َويَوَْم َيَعضُّ الظَّ



ي                                  
  نوازل التكنولوجيا المتعلقة بالدعوة والتعليم                             أ.د. وليد بسيون 

37              AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022 

ِْذ فُاَلنًا َخلِياًل يَا َويْلَََتٰ  َّتَّ
َ
ِْكرِ َبْعَد إِذْ َجاَءِِن    ( 28) يَلَْتِِن لَْم أ َضلَِِّن َعِن اَّل 

َ
نَساِن َخُذوًَل  لََّقْد أ يَْطاُن لِْْلِ   " َوََكَن الشَّ

)انظر: جملة  ".( كل هذا وغريه سيجعل متثيل األنبياء واملرسلني هو استخفاف هبم   29-28-27)سورة الفرقان 

 هـ( 1374دها الصادر يف رجب عام األزهر عد

وعليه فتمثيل األنبياء حمرم قطعًا وجتويزه بدعوى املصلحة غري ظاهر ألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، وإذا  

 تعارضت مفسدة راجحة مع مصلحة مظنونة قدم الراجح بال شك كام هو متقرر يف أصول الرشيعة وقواعدها. 

ملعارصين سمعته يستدل بجواز متثيل األنبياء باألحاديث املسلسلة وكوهنا متثياًل حلركة  وبعض الفضالء من أهل العلم ا

النبي صىل اهلل عليه وسلم وقوله وأن الصحابة والتابعني مل يرو بأسًا بمحاكاة فعل وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 وعليه يمكن أن يقال بجواز متثيلهم.  

م متعلق بإخراج األفالم واملسلسالت ملا تتضمنه من املحاذير وليس املقصود  واجلواب عن هذا أن القول بالتحري 

حتريم مطلق املحاكاة كام يف رواية احلديث، ولذا لو قيل هل يمكن أن يتصور متثياًل خاليا من تلكم املحاذير أو ليست  

ريم عندي متعلق هبذه املحاذير التي ال  غالبة ومظنونة الوقوع غالبًا؟ جوابنا ال يتصور هذا يف زماننا مطلقًا، ولذا فالتح

 يتصور انفكاكها عن التمثيل ال مطلق املحاكاة بالتمثيل واهلل أعلم.  
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 عنهم الله رضي للصحابة متحركة صورة عمل حكم الثالث: الفرع 2.3

 حكم وما سيرتهم؟ من شيئًا يعرض فيلم من جزء وجعلها بالكمبيوتر

 بما المنتج كان إذا الحكم وما  هادفة؟ ومسلسالت أفالم في تمثيلهم

 . VR بتقنية يعرف

 اجلواب عن هذا السؤال يكون من خالل التفصيل التايل:  

أوالً: متثيل أمهات املؤمنني حيرم ملا فيه من األذى هلن وهتك لسرتهن كيف واهلل أمر من خياطبهن أن يكون من وراء  

 حجاب وهو أذى لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف عرضه وهو حمرم باإلمجاع.  

ِ   "قال تعاىل:  ِيَن آَمُنوا ََل تَْدُخلُوا ُبُيوَت انلَِّب  َها اَّلَّ يُّ
َ
ن يُْؤَذَن لَُكْم إََِلٰ َطَعاٍم َغْْيَ نَاِظرِيَن إِنَاهُ َوَلِٰكْن إَِذا  يَا أ

َ
إَِلَّ أ

نِِسَْي حِلَِديٍثۚ 
ْ
وا َوََل ُمْسَتأ ُ   إِنَّ َذٰلُِكْم ََكَن يُْؤذِي انلَِّبَّ فَيَْسَتْحىِي ِمنُكْم    ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا َطعِْمُتْم فَانتَِِشُ َواَّللَّ

ۚ ََل يَْستَ  ِ لُوُهنَّ ِمن َوَراءِ ِحَجاٍبۚ  ْحىِي ِمَن احْلَق 
َ
ِْلُُموُهنَّ َمَتاًَع فَاْسأ

َ
ۚ  ِإَوَذا َسأ ْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ

َ
َوَما   َذٰلُِكْم أ

بًَداۚ 
َ
ْزَواَجُه ِمن َبْعِدهِ أ

َ
ن تَنِكُحوا أ

َ
ِ َوََل أ ن تُْؤُذوا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ٰ  ََكَن لَُكْم أ ِ َعِظيًما إِنَّ َذ   53)  لُِكْم ََكَن ِعنَد اَّللَّ

 األحزاب( 

يا َمْعرَشَ املُْسلِِمنَي َمن َيْعِذُريِن ِمن َرُجٍل قْد َبَلَغ  "ويف قصة اإلفك ملا صعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املنرب وقال: 

ا .   )البخاري ومسلم(   "..َأَذاُه يف َأْهِل َبْيتي َفَواهللَِّ ما َعلِْمُت عىَل َأْهيِل إالَّ َخرْيً

ثانيًا: حيرم متثيل أدوار نساء الصحابة ملا فيه من اإليذاء للصحابة بكشف عورات نسائهن ولو عىل سبيل املحاكاة. وأما  

إذا خال من كشف لعورهتن وكان عىل وجه ال يزيدهن إال هيبة ومكانة يف نفوس املشاهدين فيلحق احلكم بتمثيل  

 يأيت.  الصحابة عىل وجه العموم وس 

 ثالثًا: حكم متثيل الصحابة. 

الرأي األول: ذهب أكثر أهل العلم املعارصين إىل حتريم متثيل أدوار الصحابة مطلقًا ومن هؤالء علامء اللجنة الدائمة  

متثيل الصحابة ريض اهلل عنهم أو أحد منهم ممنوع، ملا فيه من االمتهان هلم، واالستخفاف    "لإلفتاء باململكة ما نصه: 

يف موقعهم عىل   2044، وفتوى برقم  1402 7 -11يف   4723)انظر: فتواهم رقم   "م، وتعريضهم للنيل منهمهب

 الشبكة( 
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أن اهلل سبحانه وتعاىل أثنى    -قررت اهليئة باإلمجاع ما ييل:  "وجاء يف قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية: 

العالية ومكانتهم الرفيعة، ويف إخراج أي واحد منهم عىل شكل مرسحية   عىل الصحابة ريض اهلل عنهم، وبني منزلتهم

أو فيلم سينامئي، منافاة هلذا الثناء الذي أثنى اهلل تعاىل عليهم به، وتنزيل للمكانة العالية التي جعل اهلل هلم وأكرمهم  

 ( 1393/ 16/04يف  13)رقم    "هبا.

از واحلايل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ ابن عثيمني وآخر  وعىل هذا فتوى مفتي اململكة السابق الشيخ ابن ب

 القولني من الشيخ عبد اهلل بن جربين والشيخ بكر أبو زيد وغريهم كثري. 

هـ الصادر يف هذا  1405وهو قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة يف عام  

 تصوير النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم والصحابة، ووجوب منع ذلك.  الشأن املتضمن: حتريم  

 وهو رأي جلنة اإلفتاء بدائرة اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلاشمية.  

)انظر موقع جلنة اإلفتاء األردنية عىل الشبكة، وكذلك موقع املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عىل الشبكة،  

 رار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية يف موقعهم عىل الشبكة(  وق

ويراه عدد من علامء األزهر، منهم الدكتور أمحد عمر هاشم، والدكتور عبد الصبور مرزوق، والدكتور عبد العظيم  

املغرب. )انظر: احلكم  املطعني، والدكتور عبد الفتاح عاشور، وهو ما مال إليه الدكتور أمحد الريسوين من علامء 

 الرشعي يف متثيل األنبياء واملالئكة والصحابة يف موقع طريق اإلسالم( 

حتريم متثيل بعض الصحابة وليس مجيعهم، فيحرم متثيل كبار الصحابة من اخللفاء الراشدين والعرشة   الرأي الثاين: 

 األزهر وفتواه. وجاء يف نص الفتوى ما ييل: املبرشين باجلنة وآل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم. وهذا رأي علامء 

وبام أن السابقني من الصحابة ريض اهلل عنهم هلم مقام كريم، وشأن خاص بني مجاعة املسلمني، وبام أن متثيلهم عىل  "

املسارح أو الشاشة قد ينحرف هبم إىل ما يمس بشخصياهتم أو عن تارخيهم احلق؛ ملا يتعرضون له أحيانا من أكاذيب  

اصني، أو أهواء املتعصبني لبعض ضد البعض اآلخر من جراء الفتن واخلالفات التي قامت حوهلم يف أزماهنم،  القص

 :فإن اللجنة إزاء هذه االعتبارات تفتي بام يأيت –وانقسام الناس يف تبعيتهم إىل طوائف وأشياع، بسبب الدسائس بينهم 

أوال: عدم جواز من يمثل كبار الصحابة؛ كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن واحلسني ومعاوية وأبنائهم ريض اهلل  

عنهم مجيعا؛ لقداستهم، وملا هلم من املواقف التي نشأت حوهلا اخلالفات وانقسام الناس إىل طوائف مؤيدين  

فيجوز ظهور من يمثل شخصياهتم برشط أن   –وأمثاهلام  ومعارضني.. أما من مل ينقسم الناس يف شأهنم؛ كبالل وأنس  

 .يكون املمثل غري متلبس بام يمس شخصية من يمثله
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ثانيا: عدم جواز ظهور من يمثل زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم وبناته؛ ألن حرمتهم من حرمته عليه الصالة  

 :والسالم، وقد قال اهلل تعاىل يف شأن نسائه

َحٍد ِمَن الن َِساءِ يَا نَِساَء انلَِّب ِ }
َ
 .[ وبناته بذلك أوىل32]سورة األحزاب: اآلية  { لَْسُُتَّ َكأ

ال مانع من ظهور من يمثل شخصياهتم   –ثالثا: من مل تثبت صحبته من الرجال املسلمني، وكذلك التابعني وأتباعهم 

 .متى روعي يف التمثيل ما من شأنه أال خيل بكرامة املسلم

لامت فيجب االحتياط يف متثيلهن أكثر مما حيتاط يف متثيل الرجال املسلمني الذين مل نثبت صحبتهم،  وأما النساء املس

وعىل املرأة التي تقوم بالتمثيل أال يوجد مع متثيلها اختالط بأجنبي عنها من الرجال، وال يصحبه كشف ما حيرم كشفه  

غرائز، ولو مع سرت اجلسم، إذا كان األمر كذلك فال  من جسمها، وال يكون معه تكرس يف صوهتا، وال حركات مثرية لل

 حرمة يف التمثيل، خصوصا إذا كان التمثيل لغرض علمي يعود عىل األفراد واألمة بالفائدة.

وأما إن صحبه اختالط بالرجال األجانب، أو كشف ما ال حيل كشفه من جسمها، أو وجد معه تكرس يف صوهتا أو  

فإن التمثيل حينئذ يكون حمرما عىل   –لو مع سرته، أو كان لباسها حيدد مفاتن جسمها  حركات مثرية للغرائز بجسمها و

هـ، وانظر: جملة البحوث  1379)انظر: جملة األزهر عددها الصادر بتاريخ حمرم سنة   "من تقوم هبذا التمثيل. 

 ( ٢/   ١اإلسالمية: جـ  

القاهرة   1297/ 4سالمية من دار اإلفتاء املرصية ومن ذلك فتوى شيخ األزهر حسنني حممد خملوف )انظر: الفتوى اإل

1400) 

 (  ٣والشيخ عبد اهلل علوان )انظر: حكم اإلسالم يف وسائل اإلعالم لعبد اهلل العلوان ص  

إنه جيب جتنب التمثيل عىل هيئة رسوم كرتونية لألطفال بالنسبة للخلفاء  "وجاء يف فتاوى وزارة األوقاف الكويتية: 

وزوجات الرسول صىل اهلل عليه وسلم وبناته وكذلك جتنب متثيلهم يف املرسح أو السينام أو  األربعة الراشدين 

)انظر موقع    "التلفزيون. ثم بالنسبة لسائر الصحابة غري هؤالء ال مانع من متثيلهم وتصويرهم برسوم كرتونية لألطفال

 وزارة األوقاف الكويتية عىل الشبكة( 

 الصحابة برشوط وضوابط. الرأي الثالث: جواز متثيل 

(، والشيخ مناع القطان  2348/  ٦وممن أفتى هبذا الشيخ حممد رشيد رضا )انظر: فتاوي الشيخ حممد رشيد رضا: جـ  

 ( ١٩٢)انظر: التمثيلية التلفازية واستخدامها يف جمال الدعوة ملحمد األرجي: ص  
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 وإن كانت له تقريرات قديمة باملنع من متثيل أدوار  والشيخ د. يوسف القرضاوي الذي يظهر أنه يقول هبذا القول أيضاً 

اخللفاء الراشدين لكنه أجاز متثيل مسلسل عمر بن اخلطاب الذي حظي بضجة كبرية حينها، وكذلك الشيخ د. سلامن 

العودة والشيخ حممد بن احلسن الدودو رئيس مركز تكوين العلامء بموريتانيا، وغريهم من العلامء املعارصين  

م ضعف دليل التفريق بني بعض الصحابة وبعض وإن اتفقوا مجيعًا عىل املنع من متثيل أدوار أمهات املؤمنني.  ومأخذه

 )انظر: احلكم الرشعي يف متثيل األنبياء واملالئكة والصحابة يف موقع طريق اإلسالم( 

 وهذه الرشوط خالصتها:  

مارس أدوارًا متثيلية تتناىف   ، ومل يسبق أنأن يكون املمثل لشخصية الصحايب عىل درجة من التقوى والصالح -

 مع أخالق اإلسالم.  

أن تكون حركة املمثل وألفاظه ومواقفه متناسبة مع جالل وقدر الصحايب املُمثل، دون أن يؤدي إىل   -

  االستخفاف بام يستحقه الصحايب من مكانة وال إىل غلو فيه برفعه فوق منزلته. 

  مسلم معروف االستقامة أن خترج تلك األدوار بواسطة خمرج  -

 .أن تكون املناظر واملكمالت منسجمة مع الوضع الطبيعي غري املتكلف حلياة الصحابة -

 أال يصاحب التمثيل أمر حمرم أو خمل باآلداب  -

 ( ١٩٢)انظر: التمثيلية التلفازية واستخدامها يف جمال الدعوة ملحمد األرجي: ص  

الصحابة ريض اهلل عنهم بالرشوط املذكورة و أن حتققها ممكن بأنه ال دليل  و أظهر ما يستدل به املجيزون لتمثيل أدوار 

عىل املنع و كل ما قيل من تعليل للمنع يمكن إزالته بالتقيد هبذه الرشوط ، و بعض هذه التعليالت غري ظاهرة كأن  

وم يف زماننا املعارص ال سيام  يقال أن متثيلهم يفيض إىل إسقاط مكانتهم و هيبتهم عند العامة و احلقيقة أن العامة الي 

الشباب اللذين ال  علم ألكثرهم بالصحابة و ال بمكانتهم يشهد الواقع أن الناس يف زماننا هذا تعظم و تتعلق  

بالشخصيات التي يروهنا يف األفالم و املسلسالت بشكل كبري فال شك أن كثري من فتاوى املنع صدرت يف زمان و  

 األفالم كام هو يف زماننا هذا.   عرص مل يكن تأثري التلفاز و 

وأما دعوى أن املمثل الذي يمثل دور الصحايب إذا شوهد يف مسلسل آخر سريتبط هذا يف ذهن املشاهد بشخصية  

الصحايب فهذا غري ظاهر وكل من سألناه ممن يشاهد األفالم واملسلسالت أنكر هذا مطلقًا، ويف ظني أن هذا تنظري  

وإالا فالواقع خالف هذه املفسدة   -وهلل احلمد -مشاهدة هلذه األفالم واملسلسالت   فلسفي ممن ال علم هلم وال 

 املزعومة.  
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وهبذا ترى أن املصلحة احلاصلة وشبه املتيقنة هي يف األثر احلسن عىل من شاهد مثل هذه الربامج من أفالم أو غريها  

سواء األطفال أو الكبار ومسلسل عمر خري شاهد عىل ذلك، حيث قامت ضجة كبرية حول هذا املسلسل ومع ذلك مل  

 مهة واملظنونة ظهرت وحصل توثيق هلا.  نر من آثاره إال اخلري وال يعرف أن هذه املفاسد املتو

وكذلك احلال يف بعض املسلسالت لشخصيات إسالمية أخرى أثرت يف ماليني من املسلمني وأعطت صورة حسنة  

 وجلبت املحبة هلذه الشخصيات اإلسالمية.  

ري صحيحة بل و  و لذا فإن دعوى متثيل أدوار الصحابة وفق الضوابط الرشعية ينقص من أقدارهم دعوى يف احلقيقة غ

من نظر يف عموم الناس يف زماننا وجد أن األفالم التي أخرجها غري املسلمني للرتويج لدينهم مما تضمن ذكر عقائدهم  

الفاسدة ما زاد الناس إال تعلقًا و حمبة لتلك الشخصيات كام يف الفلم املشهور عن املسيح و آخر عن إبراهيم و موسى و  

وسف و غريهم و ليس املقصود مرشوعية االقتداء هبم ، و لكن دعوى أن متثيل دور  يف أفالم الكرتون فلم عن ي

 شخص معظم ينقص من قدره يف نفوس متابعيه دعوى غري صحيحة كام تراها يف عموم الناس مسلمهم و كافرهم.  

حاب األنبياء  وعىل هذا فإنه يظهر يل جواز متثيل وإخراج أفالم كرتونية متثل الصحابة الكرام أو غريهم من أص

 وأتباعهم فضاًل عن غريهم من التابعني وأتباعهم وفضالء األمة إذا توفرت الرشوط التالية: 

أوالً: أن يكون املقصود منها التعليم وربط قلوب الناس بالصحابة ويكون فيها من تعظيم أقدارهم وبيان فضلهم ما  

 يقف عليه من يشاهد الفلم. 

ن صور التنقص للصحابة أو الكذب عليهم سواء يف القصص املحكية أو صورهم  ثانيًا: خلو الفلم من أي صورة م

 وهيئاهتم. 

ثالثًا: أن يكون فريق إخراج الفلم يشارك فيه من أهل العلم واخلربة بالسرية والتاريخ لتوثيق املعلومات الواردة يف  

 الفلم.  

بإظهار صورته ومالحمه، ولكن يستعاض عن هذا بام   رابعًا: عدم تصوير النبي صىل اهلل عليه وسلم أو غريه من األنبياء

 ال يظهر وجهه صىل اهلل عليه وسلم.   

 خامسًا: عدم تصوير أمهات املؤمنني أو أحد من نساء أهل بيته، أو نساء الصحابة ملا هلن من احلرمة اخلاصة.  

 سادسًا: أالا حيتوي الفلم عىل أمر حمرم أو خمل باآلداب.  

د املصلح أستاذ الرشيعة يف جامعة القصيم يف لقاء له أن مسألة متثيل الصحابة التي رأى جوازها  وقد ذكر الدكتور خال

فريق من العلامء ورأى حرمتها آخرين، ال خترج عن كوهنا مسألة خالفية، وذكر أن الشيخ عبد الرمحن بن سعدي قبل  
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د يف ذلك بأسًا أو حرجًا. )جريدة احلياة من لندن  عامًا ُمثالت أمامه غزوة بدر يف معهد الرياض العلمي، ومل جي 50نحو 

 ( 2012يف 

أما ما يتعلق بحكم متثيل أدوار األنبياء ومنهم نبينا حممد صىل اهلل عليه وعليهم وسلم أو الصحابة ريض اهلل عنهم فيام  

 .  VRيعرف بتقنية  

هذه التقنية ال يمكن القيام هبا دون تصوير ورسم مسبق فرتجع إىل ما سبق وقررناه يف الفرع األول والثاين والثالث،  

صوير والتمثيل عىل األنبياء ملا هلم من اخلصوصية التي ال يرشكهم فيها أحد من اخللق، وأمهات  من قرص املنع من الت

املؤمنني وجوازه يف الصحابة ضمن الضوابط الرشعية املذكورة مع احلفاظ عىل أقدار الصحابة ومقامهم ومن تبعهم  

 بإحسان، واهلل اعلم.  

حيث يرى اإلنسان نفسه يدخل املسجد النبوي    VRج حمتوى بتقنية وهنا تنبيه عىل ما ذكره يل بعض األفاضل من إخرا

ويفتح الغرفة الرشيفة ويقبل عىل القرب الرشيف ويقبله وحيثوا عليه وال شك أن هذا التمثيل اخليايل خالف ما قصده  

يكون يف ذلك    الصحابة وأمجعت عليه األمة من بعدهم من عدم متكني الناس من مبارشة قربه صىل اهلل عليه وسلم، ملا 

 من ذريعة الرشك بالسجود عىل قربه والتوجه إليه بالدعاء ونحو ذلك.  

أنه رأى رجال جييء إىل ُفْرَجٍة كانت عند قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو،  "عن عيل بن احلسني: 

ال تتخذوا قربي   "ليه وسلم قال:فنهاه، وقال: أال أحدثكم حديثا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل صىل اهلل ع

 )رواه ابن أيب شيبة(    "عيدا، وال بيوتكم قبورا، وصلوا عيل، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم

ملا ُنزل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم طفق يطرح    "روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت:

لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم   -وهو كذلك  -قال مخيصة له عىل وجهه فإذا اغتم هبا كشفها، ف

 "مساجد قالت عائشة حيذر ما صنعوا، ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خيش أن يتخذ مسجداً 

َُذوا ُقُبوَر أْنبِيائِِهْم َمساِجد، )ق"وقال صىل اهلل عليه وسلم:  ُر ما  َلْعنَُة اهللَّ عىل اليهود والنَّصارى اختَّ الت عائشة( حُيَذِّ

 )رواه البخاري(   "َصنَُعوا

كره واهلل تعاىل أعلم أن يعظم أحد من املسلمني ويتخذ قربه مسجًدا ومل تؤمن يف ذلك الفتنة  "قال اإلمام الشافعي: 

 (  1/246)األم    "والضالل عىل من يأيت بعده

)ميت( من ذلك املرض، فخاف أن يعظم قربه كام فعل من  وكأنه صىل اهلل عليه وسلم َعلَِم أنه ُمْرحَتَل "قال ابن حجر: 

 (. 532/ 1، )فتح الباري "مىض، فلعن اليهود والنصارى إشارة إىل ذما من يفعل فعلهم
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قال املهلب: هذا النهي من باب قطع الذريعة، لئال يعبد قرَبه اجلهاُل كام فعلت اليهود والنصارى  "وقال ابن بطال: 

 ( 311 3ح البخاري البن بطال )رشح صحي"بقبور أنبيائها 

الكبرية الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اختاذ القبور مساجد،   "  :قال ابن حجر اهليتم

 .وإيقاد الرسج عليها واختاذها أوثانًا، والطواف هبا، واستالمها، والصالة إليها 

ر  ر مثل الذي صنعوا(  أي حُيذِّ أمته بقوله هلم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كام لعنوا، ومن ثم قال  ...)حُيذِّ

أصحابنا: حترم الصالة إىل قبور األنبياء واألولياء تربكًا وإعظامًا، ومثلها الصالة عليه للتربك واإلعظام، وكون هذا  

الرجل الصالة عند القرب متربكًا به   الفعل كبرية ظاهرة من األحاديث املذكورة ملا علمت، فقال بعض احلنابلة: قصد

عني املحاداة هلل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم وابتداع دين مل يأذن به اهلل، للنهي عنها ثم إمجاعًا، فإن أعظم املحرمات  

 (. 121/ 1)الزواجر عن اقرتاف الكبائر   "وأسباب الرشك الصالة عندها، واختاذها مساجد، أو بناؤها عليها..

من أدب زيارة قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة أن يسلم ويميض دون توقف، وقد نقل شيخ اإلسالم   بل املأثور 

 عن مجاعة من السلف والعلامء آداب زيارة قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم.  

ولكن يسلم   ال أرى أن يقف عند قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم يدعو، "قال القايض عياض يف املبسوط عن مالك: 

 (  85/ 2)الشفا  ."ويميض

كان ابن عمر يسلم عىل القرب، رأيته مائة مرة أو أكثر جييء إىل القرب فيقول: السالم عىل النبي صىل اهلل عليه  "وقال نافع: 

 ( 1/166)املوطأ   "وسلم، السالم عىل أيب بكر، السالم عىل أيب، ثم ينرصف

لفتنة والتعلق بالقبور ما قد يكون سببًا يف الوقوع يف الرشك، أضف إىل  فكيف نجوز تصوير اإلنسان يف موقف فيه من ا

ذلك أن قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم أحد تفاصيل هيئته حتى يصور للناس، وذلك ألن قربه معزول بجدر  

 مصمته.  

 :قال ابن القيم يف قصيدته النونية

 محن ولقد هنا أن نصري قربه === عيدا حذار الرشك بالر

 ودعا بأن ال جيعل القرب الذي === قد ضمه وثنًا من األوثان

 فأجاب رب العاملني دعاءه === فأحاطه بثالثة اجلدران 

 حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه === يف عزة ومحاية وصيان
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قال القرطبي: وهلذا بالغ املسلمون يف سد الذريعة يف قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته  "قال الشارح: 

وسدوا املداخل إليها وجعلوها حمدقة بقربه صىل اهلل عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قربه قبلة إذ كان مستقبل  

ة، فبنوا جدارين من ركني القرب الشامليني وحرفومها حتى التقيا عىل زاوية  املصلني فتصور الصالة إليه بصورة العباد

 (  352/ 2)رشح نونية ابن القيم البن عيسى   "مثلثة من ناحية الشامل حتى ال يتمكن أحد من استقبال قربه

أن يصىل عىل النبي  فال شك أن مثل هذا العمل مما جيوز ولكن الواجب أن يكتفى بصورة ما يراه الناس عند الزيارة وله 

...وصلوا عيلا فإن "صىل اهلل عليه وسلم حني رؤية صورة القرب ألن صالتنا تبلغه حيثام كنا قال صىل اهلل عليه وسلم: 

 )أبو داود(  "صالتكم تبلغني حيث كنتم
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 سواء وقصصهم األنبياء صور تجسد أفالم مشاهدة حكم ما الرابع: الفرع 2.4

 حقيقية؟ مأ لألطفال كرتونية شخصيات كانت
إذا كانت هذه األفالم حتتوي عىل أي نوع من التنقص لألنبياء أو اهلل تعاىل وما أنزله من الكتب والرشائع أو من بعثه  

من الرسل والكذب عليهم وهذا يف أكثر األفالم التي أخرجت عن عيسى وموسى وإبراهيم ونوح ألهنا عىل وفق  

 أوجه: معتقدات باطلة فهو حمرم بال ريب من 

 بَِها فَاَل َتْقعُ  "أوالً: لقول اهلل تعاىل:  
ُ
ِ يُْكَفُر بَِها َويُْسَتْهَزأ ْن إَِذا َسِمْعُتْم آيَاِت اَّللَّ

َ
َل َعلَيُْكْم ِِف الِْكَتاِب أ ُدوا  َوقَْد نَزَّ

ٰ ََيُوُضوا ِِف َحِديٍث َغْْيِهِۚ  ِثْلُُهْم    َمَعُهْم َحَتَّ َ  إِنَُّكْم إًِذا م  )النساء:   "َجاِمُع الُْمَنافِقَِْي َوالََْكفِرِيَن ِِف َجَهنََّم ََجِيًعا  إِنَّ اَّللَّ

140  ) 

، يعني: وقد نـزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر  "إنكم إًذا مثلهم  "وقوله:  "قال ابن جرير رمحه اهلل يف تفسريه: 

قوموا عنهم يف تلك احلال، مثُلهم يف فعلهم،  بآيات اهلل ويستهزئ هبا وأنتم تسمعون، فأنتم مثله= يعني: فأنتم إن مل ت 

ألنكم قد عصيتم اهلل بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آياِت اهلل يكفر هبا ويستهزأ هبا، كام عصوه باستهزائهم بآيات  

 .اهلل عنهاهلل. فقد أتيتم من معصية اهلل نحو الذي أَتْوه منها، فأنتم إًذا مثلهم يف ركوبكم معصية اهلل، وإتيانكم ما هناكم 

ويف هذه اآلية، الداللة الواضحة عىل النهي عن جمالسة أهل الباطل من كل نوع، من املبتدعة والفَسقة، عند خوضهم  

 )تفسري ابن جرير من موقع الباحث القرآين(    "يف باطلهم.

وا بِاللَّغْ  "ثانيًا: لقول اهلل تعاىل:  وَر ِإَوَذا َمرُّ ِيَن ََل يَْشَهُدوَن الزُّ وا كَِراًما َواَّلَّ (، والزور هو الرشك  72)الفرقان:   "وِ َمرُّ

وا   "والكذب كام حكاه ابن جرير عن مجاعة من السلف وقال:   وا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مرا فتأويل الكالم: وإذا مرا

كراما، مرورهم كراما يف بعض ذلك بأن ال يسمعوه، وذلك كالغناء. ويف بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحوا،  

وذلك إذا أوذوا بإسامع القبيح من القول، ويف بعضه بأن َينَْهْوا عن ذلك، وذلك بأن يروا من املنكر ما يغري بالقول  

فيغريوه بالقول. ويف بعضه بأن يضاربوا عليه بالسيوف، وذلك بأن يروا قوما يقطعون الطريق عىل قوم فيسترصخهم  

 )تفسري ابن جرير من موقع الباحث القرآين(   "اما املراد ذلك منهم فيرصخوهنم وُكلا ذلك مرورهم كر

ِيَن ُهْم َعِن اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ "ثالثًا: قوله:  يقول تعاىل ذكره: والذين هم    "( قال الطربي يف تفسريه: 3)املؤمنون:  "واَّلَّ

 القرآين( . )تفسري ابن جرير من موقع الباحث "عن الباطل وما يكرهه اهلل من خلقه معرضون
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وإذا رأيت اَّلين َيوضون ِف آياتنا فأعرض عنهم حَت َيوضوا ِف حديث غْيه وإما   "رابعًا: قوله جلا وعال: 
 [ 68]األنعام:  "ينسينك الشيطان فال تقعد بعد اَّلكرى مع القوم الظالمْي

من رأى منكم  "م يقول: خامسًا: ما رواه أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسل 

 )رواه مسلم(   "منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن 

 ( 2/24)رشح مسلم  " هو من أعظم قواعد اإلسالم"وهذا احلديث كام قال اإلمام النووي 

بإمجاع األمة، وقد تطابق الكتاب والسنة عىل  فهو أمر إجياب "وقال ابن دقيق العيد يف رشحه لألربعني النووية: 

 ( 102)ص:  "وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو أيًضا من النصيحة التي هي من الدين

وال شك أن من لوازم اإلنكار بالقلب عدم شهود املنكر ملن مل جيرب عليه، ولذا جاء يف سنن أيب داود عن النبي صىل اهلل  

ًة: َأْنَكَرَها -ُعِمَلِت اخلَطِيَئُة يِف األَْرِض َكاَن َمْن َشِهَدَها َفَكِرَهَها إَِذا "عليه وسلم:  َكَمْن َغاَب َعنَْها، َوَمْن   -َوَقاَل َمرَّ

 َكَفاِعلِهِ "َغاَب َعنَْها َفَرِضَيَها َكاَن َكَمْن َشِهَدَها 
ِ
ء ايِض بِاليشَّ  .، َوَهَذا َيْعنِي َأنَّ الرَّ

َمُة َشمْ  »َفَكِرَهَها« َأي: بَِقْلبِِه، »َكَمْن َغاَب َعنَْها« َأي: يِف َعَدِم حُلُوِق اإِلْثِم َلُه، َوَهَذا    "ُس احلَقِّ الَعظِيُم آَباِدي: َقاَل الَعالَّ

َوإْن َبُعَدِت  -ملَُشاَرَكِة يِف اإِلْثِم  ِعنَْد َعْجِزِه َعْن إَِزاَلتَِها بَِيِدِه َولَِسانِِه، وَمْن َغاَب َعنَْها َفَرِضَيَها َكاَن َكَمْن َشِهَدَها« َأي: يِف ا

 (  336/ 6)عون املعبود   "-املََساَفُة َبينَُهاَم 

هو أن يكره املنكر، وال جيلس مع أهله: ألن    "وقد ُسئل الشيخ ابن باز عن معنى اإلنكار بالقلب فقال كام يف فتاويه: 

ِيَن َكَفُروا ِمْن بَِِن   عليه، يف قوله سبحانه: ﴿ جلوسه معهم بغري إنكار يشبه فعل بني إرسائيل، الذي لعنهم اهلل لُعَِن اَّلَّ
ائِيَل ىلَعَ لَِساِن َداُوَد وَِعيىَس ابِْن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوََكنُوا َيْعَتُدوَن  ََكنُوا ََل يَتََناَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعلُوهُ   * إِْْسَ

 )انظر: جمموع فتاوى ابن باز عىل الشبكة(   "[.79 -78دة: ﴾ ]املائ َِلِئَْس َما ََكنُوا َيْفَعلُونَ 

 

 فامذا لو خال عن االستهزاء والكذب عليهم ونسبة الكفر إليهم هل جيوز مشاهدة هذه األفالم؟

اجلواب أن من يرى حرمة متثيل األنبياء والصحابة سيمنع من مشاهدة مثل هذه األفالم ملا فيه من اإلعانة والرتويج  

 ر.  هلذا املنك
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.... ختيهل شخصه الرشيف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة، أو ثابتة،   "جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي: 

 .وسواء كانت ذات جرم وظل، أو ليس هلا ظل وجرم، كل ذلك حرام، ال حيل، وال جيوز رشعاً 

من الغايات ... ألن يف ذلك من    فال جيوز عمله وإقراره ألي غرض من األغراض، أو مقصد من املقاصد، أو غاية

 .املفاسد الكبرية، واملحاذير اخلطرية شيئًا كثريًا وكبرياً 

وجيب عىل والة األمور واملسئولني ووزارات اإلعالم وأصحاب وسائل النرش، منع تصوير النبي صىل اهلل عليه وسلم،  

طفال، واألفالم، والتلفاز، والسينام،  صورًا جمسمة، وغري جمسمة: يف القصص والروايات، واملرسحيات، وكتب األ

 ... .وغري ذلك من وسائل النرش، وجيب إنكاره وإتالف ما يوجد من ذلك

ومثل النبي صىل اهلل عليه وسلم سائر الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، فيحرم يف حقهم ما حيرم يف حق النبي  

 دورة الثامنة، القرار السادس من موقعهم عىل الشبكة(  )قرار جممع الفقه اإلسالمي ال  "صىل اهلل عليه وسلم  

ويستثنى من ذلك من يشاهدها بغرض بيان ما تضمنته من باطل لتحذير عموم الناس من شبه أو خمالفات راجت بني  

 الناس بسبب هذا الفلم.  

ا من ال يرى حرمة متثيل أدوار الصحابة كام سبق فُيجيز حينها مشاهدة مثل هذه الربام ج واألفالم وإذا اختلت  وأما

 بعض رشوطها فتدور بني التحريم والكراهة بحسب نوع وحجم املخالفة.  هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله.  
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 المتعلقة التكنلوجيا نوازل األولى: الورقة ومقررات خالصة .3

 والتعليم بالدعوة
عن تعلم الدين   وماذا هبا الذمة؟   وتربأاإلنرتنت املسألة األوىل: هل جيوز االعتامد عىل الفتاوى املنشورة يف  

وسائل    والفقه كالقرآن   من  غريها  أو  منه؟  اْلواب  أخذ  أو  االصطناعي  الذكاء  برامج  من  برنامج  من 

 التواصل املنترشة؟ 

من فضل اهلل ورمحته أن تيرست لنا أسباب التواصل والتوصل الرسيع للمعلومة يف عرص العوملة الذي نعيشه، ومن  

 ذلك العلوم الرشعية واستفتاء العلامء.  

من القواعد املقررة يف الرشيعة والتي تعاقب عىل التذكري هبا أهل   "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

 حوجنا هبذه الوصية اليوم يف زمان قل فيه العلامء األثبات وفشى فيه اجلهل وكثرت البدع واملحدثات.  العلم وما أ

الفتوى تتعلق بأفعال املكلفني ونوازهلم، والعلوم الرشعية تتعلق بالتكليف والرشيعة عىل وجه العموم، فالفتوى  

 واحلال.  تراعى فيها أحوال املكلفني وقد ختتلف باختالف الزمان واملكان 

أخذ العلوم الرشعية من مواقع موثقة النسبة فيها ألهل العلم املوثوقني، أو يقوم عليها مجاعة منهم جائز وهو من نعم  

اهلل علينا يف هذا الزمان. وأما إذا كانت املعلومة جمهولة املصدر أو من غري أهل العلم والديانة فال جيوز االعتامد عليها  

 أو نرشها.  

تي أخذ الفتوى من مواقع الفتاوى إن كانت موثوقة فيجوز إن طابقت احلال متامًا وكانت من املسائل  جيوز للمستف

ا ما يكون ذا خصوصية كمسائل الطالق أو   الشائعة، وإن كان املوقع موثوقًا ولكن عني املفتي جمهوالً صح أيضًا. وأما

رضورة االحتياط يف هذا األمر ملا  اء أهل العلم. مع الرشكات، أو له خصوصية الدار التي يعيش فيها، فالبد من استفت

 .  قد يعرتي الناظر يف الفتاوى من سوء فهم

وأما مواقع التواصل التي تنرش فتاوى منسوبة ألهل العلم وهي جمهولة أو ال يرشف عليها أهل العلم فال حيل العمل  

 هبا وال تربأ هبا الذمة.  
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ني العوام  و ب أ والعلامء  بني طلبة العلماملبارشة الصلة  قطعصل احلديثة سببًا يف  من األمهية بمكان أال تكون وسائل التوا

 ملا يف املخالطة من الرتبية والتوجيه الذي ال حيصل من التواصل عرب األجهزة. العلم وطالب

عليه   اهلل  صىل  النبي  تصوير  جيوز  هل  الثانية:  العامل    والسرية  والصحابة   وسلم املسألة  وسائل  عرب 

النبي صىل عليه  االف عىل وفق ما    وسلمرتايض أو غريها بصور منتجة بالكمبيوتر عىل أن يكون وصف 

    ؟VRلو أخرجت بصورة  والسريةعن الصحابة  وماذاورد يف النصوص، 

كل صورة لذي روح عىل هيئة تصح هبا احلياة أو كانت للوجه خاصة فهي حمرمة الصنع سواء مما له ظل أو ليس له  

تصوير بالكامريات فهو ال يدخل يف هذا النهي ألنه من باب حبس الظل وانعكاس الصورة يف املرآة وليس  ظل. وأما ال

 من التصوير املحرم.  

إذا كان بقصد التعليم أو الرتفيه    Animationرسم ذوات األرواح إلخراج أفالم الرسوم املتحركة أو ما يسمى ب 

 للصغار أو الكبار جيوز ومستثنى من النهي عن رسم ذوات األرواح.  

رسم صورة للنبي صىل اهلل عليه وسلم أو غريه من األنبياء والرسل، سواء مفردة أو من أجل صناعة أفالم كرتون  

ذريعة انتقاص مقامهم الكريم، أو الرشك، أو   ، حمرم باتفاق أهل العلم ملا فيه من سدAnimationدعوية أ ما يعرف 

غ ذلك كوهنا وسيلة دعوية؛ وذلك لغلبة املفسدة وتقديمها عىل املصالح املظنونة.    الكذب عليهم، وال ُيسوِّ

عة  ملا فيه من سد ذريمتثيل النبي صىل اهلل عليه وسلم أو غريه من األنبياء يف أدوار سينامئية حمرم أيضًا باتفاق أهل العلم؛ 

 .  انتقاص مقامهم الكريم، أو الكذب عليهم 

متثيل أدوار الصحابة حمل تفصيل فيحرم متثيل أدوار أمهات املؤمنني وبنات النبي صىل اهلل عليه وسلم، حفاظًا عىل  

مقامهن ومقام النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أهله. وكذلك حيرم متثيل زوجات الصحابة حفظًا ملقامهن ومقام الصحابة  

 ى ال يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه بذلك.  حت

كل من قيل بحرمة تصويرهم ومتثيلهم جيوز إجياد بديل يمثل شخصياهتم يف القصة بدون ظهور صورهتم، عىل أن  

 يكون املضمون ثابتًا ومناسبًا ملقام النبوة والصحابة الكبار.  

فضاًل عن غريهم من التابعني   وأتباعهم ريهم من أصحاب األنبياء أو غ  جيوز متثيل أدوار الصحابة دون متييز بينهم

 :إذا توفرت الرشوط التالية ،VRو  Animationأو عمل أفالم بتقنية  األمة  وفضالء  وأتباعهم 
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فضلهم ما   وبيانفيها من تعظيم أقدارهم  ويكون قلوب الناس بالصحابة   وربطأوالً: أن يكون املقصود منها التعليم 

 .ن يشاهد الفلميقف عليه م

ثانيًا: خلو الفلم من أي صورة من صور التنقص للصحابة أو الكذب عليهم سواء يف القصص املحكية أو صورهم  

 .وهيئاهتم 

لتوثيق املعلومات الواردة يف   والتاريخبالسرية  واخلربةثالثًا: أن يكون فريق إخراج الفلم يشارك فيه من أهل العلم 

  .الفلم

يستعاض عن هذا بام   ولكن، ومالحمهأو غريه من األنبياء بإظهار صورته   وسلمالنبي صىل اهلل عليه  رابعًا: عدم تصوير 

 .وسلمال يظهر وجهه صىل اهلل عليه 

  .خامسًا: عدم تصوير أمهات املؤمنني أو أحد من نساء أهل بيته، أو نساء الصحابة ملا هلن من احلرمة اخلاصة

 ر حمرم أو خمل باآلداب. سادسًا: أالا حيتوي الفلم عىل أم

يكون فيها املشاهد فاعاًل ألمر بدعي أو رشكي، وكذلك ما أنتجه البعض من أفالم   VRحرمة عمل أفالم بخاصية  

فيها الدخول عىل القرب الرشيف والتمرغ عليه أو السجود عليه ونحو ذلك يف هذا العامل اخليايل، لكون العلة واحدة  

 فتتان بالقبور التي هي فتنة األمم من قبلنا.  وهي مظنة الوقوع يف الرشك واال

حرمة مشاهدة األفالم التي حتتوي عىل أي نوع من التنقص هلل تعاىل أو األنبياء وما أنزله من الكتب والرشائع أو كان  

الرد  فيه من الكذب عىل اهلل ورسله، أو االستهزاء بالصحابة وخيار األمة. وال يستثنى من ذلك إال من يشاهدها بقصد 

 عليها وبيان فساد حمتواها.  

فإن خلت عن هذه املحاذير فمشاهدهتا ممنوعة حلرمة متثيل أدوار األنبياء وأما األفالم التي فيها قصص الصحابة  

فجائزة إذا روعيت الرشوط املذكورة جلواز متثيل أحواهلم، وعليه إذا اختلت بعض هذه الرشوط فيدور احلكم بني  

 التحريم والكراهة بحسب نوع وحجم املخالفة.   

 هي مقررات وخالصة الورقة األوىل وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله.  وهبذا تنت
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