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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :  المقدمة

م اهلل مددن ولدديعل، وأندد ل معهددم الكتدداب وامليدد ان ليقددوم النددا  بالقسدد ، ندداتاحلمددد هلل الددذس أرسددل رسددله بالبيّ 
الددذس أرسددله باودددى وديددن ، وخددتمهم محمددد صددلى اهلل عليدده وسددلم. ع يدد  إن اهلل قددوس  ، ينصددرو ورسددله بالغيددب

قلوبددا، وأعمقهددا علمددا، وأقلهددا  أمتدده  ددانوا أبددرّ قومددا   صددحبته وإقامددة دينددهل واختددار ،احلددق ليرهددرو علددى الدددين  لدده
 ، آمنددوا بدده وعددّ روو ووقددروو وعرمددوو ونصددرووودددى املسددتقيم ددانوا علددى ا.  فددا، وأقومهددا هددديا، وأحسددنها حدداالتكلّ 

وآثددروو علددى األنفددو واألمددوال، وبددذلوا النفددو  دوندده يف  ددل حددال، مددن أعدائدده،  ومحددوو، وأعددانوو علددى أعددداء اهلل
 : وبعد. هم املفلحونأثىن املوىل جل ثناؤو عليهم بأهنم  حىت ،(1)واتبعوا النور الذس أن ل معه

 الصدحابة يف األفدالم واملسلسدالت،األنبيداء و  تمثيدل أدوارل احلكدم الشدرعيلوصول إىل لة لفهذا البحث حماو 
، امل مدع عقددها باستضدافة  ريفدة يف احلاديدة والعشدرين جممدع الفقده اإلسدالمي الددويأمام املدمتمترين يف دورة  ووضعه

قددرار حاسددم لوصددول إىل ل ؛ديةرحدداب جامعددة اإلمددام حممددد بددن سددعود اإلسددالمية، بعاصددمة اململكددة العربيددة السددعو 
عدددن بعدددن  تينهدددي مدددا فدددتم مدددن بددداب مدددمتخرا بفقددددام بعدددن إدددر ات األفدددالم واملسلسدددالت مدددن إنتددداج مسلسدددال

إىل أن  يف هدذا البحدث وقدد توصدلت  عدد من العلمداء، من  بفإراف علميو ، الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم
 . بالتفصيل وذ رت األدلة على ذلكمتثيل أدوار الصحابة ال جيوز، 

 .  ضوء على الفصول واملباحث اليت عقدهتالقي الولعل مطالعة صفحة الفهر  السابقة ت

وال يفوتين إكر ال ميلني الع يد ين األسدتاذ حممدود سدند واألسدتاذ خالدد جدربني إلفاداهتمدا يف تنسديق البحدث 
 .وإبداء مالحرات عليه 

نتوصدل إليده مدن حكدم إدرعي يف املوضدوع،  مدابة احلدق فينا مجيعدا إىل إصداأن يهددي أسدأل العلي القديرواهلل 
 .وأن ينفع هبذا البحث، وهو وي التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 القاهر محمد أحمد قمر الدكتور عبد       

 

                                           
 .  هذو اجلمل مأخوذة مما ورد عن الصحابة يف القرآن والسنة وآثار الصحابة، وستأيت يف ثنايا هذا البحث (  1
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 الفصل األول  
 ممهداتمقدمات 

 المبحث األول
 :مهممكانة األنبياء والصحابة والتابعين ووجوب احترا

 :همتجاهالمسلمين  يجب على األدلة على مارسل اهلل وأنبيائه عليهم الصالة والسالم، و مكانة  (1)
فقد  لفهم بتبليغ رساالته ودينه، وقد أدى   ،البشر على غريهم من (1)رسله وأنبياءوتعاىل سبحانه و اهلل ل فضّ 

َوتِْلَك  :   قال، ف  عليهم املوىل ع  وجل، وقد أثىن اي والدعوس على الوجه املطلوب منهددد ل منهم واجبه الرس
َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدرََجاٍت مَّن نََّشاء ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم  َنا َلُه ِإْسَحاَق  ُحجَّتُ َنا آتَ ي ْ َوَوَهب ْ

ِتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َويَ ْعُقوَب ُكالًّ َهَديْ َنا َونُوًحا َهَديْ َنا ِمن قَ ْبُل َوِمن ُذرِّيَّ 
َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا  َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ مَِّن الصَّاِلِحيَن  َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

 ه سبحانهتفضيلدليل واضم على   وَُكالًّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمينَ  :   فقوله.   (2) َلِمينَ وَُكالًّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعا
 عن نفسه  ذ ر خامتهم، وقد اختصه اهلل بأمور، فقد هو حممد رسوله و .  على سائر اخللق رسله وأنبياءو

  .(3) (عافع، وأول مشفّ أنا سيد ولد آدم وال فخر، وأول من ينشق عنه القرب، وأول إ)  :قائال

 وجدب علينداي -صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعدا وعلدى نبيندا حممدد- همخلامتللرسل و  وهذا التفضيل اإلوي
أو  إلديهم ندوع مدن أندواع اإلسداءة ارتكدب أس   وأن مل يتدأدب معهدم ومدع مكدانتهم ويكدون م دتدوقريهم واحدرتامهم، 

باخليبدة واخلسدران يف ارتكب إمثدا عريمدا، وبداء  قد هبم  إحلا  األذىرييهم أو  ان سببا يفل من احرتامهم وتوققلّ 
نْ َيا     :نبيه حممدد إأن يف  الدنيا واآلخرة ، قال تعاىل ِإنَّ الَّ ِذيَن ي ُ ْذُذوَن اللَّ َه َوَرُس وَلُه َلَع نَ ُهُم اللَّ ُه ِف ي ال دُّ

من أذى اهلل تعاىل، وحكم على ممتذيده بدالطرد  أذى الرسول  فجعل.   (4) َواْْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا مُِّهيًنا
وقدد قدّرر أهدل العلددم .  اهلل ورسددله مجيعدا يتسداوون يف هدذا األمددر وأنبيداء.  واإلبعداد عدن رمحتده، والعددذاب املهدني لده

 علدى الكافدة ، وهدذا يوجدبمدن األقدوال واألفعدال موسدلم حتصدل بكدل مدا يدمتذيه مل صدلى اهلل علديهأن أذية الرس
  .مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض وم بشيء من األذى االعرتاف بعلوالذّب عن األنبياء و 

                                           
عرض إىل تعريفات لألنبياء وال للرسل وال للصحابة، فهمتالء معروفون، ومن أراد التوسع فله لسنا هنا يف هذا البحث نت (  1

 .  الرجوع إىل الكتب املتخصصة
   .31 -33:  سورة األنعام (  2
دار اجليل، ودار اآلفا  :  بريوت)أخرجه اإلمام مسلم يف اجلامع الصحيم بسندو إىل أيب هريرة رضي اهلل عنه،  (  3

 .    79ص 7، ج1179:  الرقم(. اجلديدة
 .   ، سورة األح اب17اآلية  (  4
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 :  همتجاهواجب المسلمين و ، مكانة صحابة رسول اهلل محمد  (2)
ا النور الذس أن ل الذين آزروو وع روو ونصروو واتبعو ، فهم صحابة نبيه حممد جيب على املسلم احرتام 

وعلماء  ):  يقول الطحاوس يف  تابه.  ه ورضي عنهملصحبة نبيهلل ع  وجل هم الذين اختارهم او معه، 
ذ رون إال ال ي   -أهل اخلري واألثر، وأهل الفقه والنرر  -هم من التابعني السلف من السابقني، ومن بعد  

 قال ": ابن أيب الع  إارحا علق على هذا الكالم.   ( باجلميل، ومن ذ رهم بسوء فهو على غري السبيل
َر َسِبيِل اْلُمْذِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعدِ   : تعاىل َما تَ بَ يََّن َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

 َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا
فيجب على  ل مسلم بعد مواالة اهلل ورسوله مواالة املمتمنني،  ما نطق به  .(1) 

.  القرآن، خصوصا الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم اهلل من لة النجوم، يهدى هبم يف ظلمات الرب والبحر
علماؤها إرارها، إال املسلمني،  إذ  ل أمة قبل مبعث حممد  ؛وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم

ا مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، ففن علماءهم خيارهم، ففهنم خلفاء الرسول من أمته، واحمليون مل
   .  ه.أ."(2)وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا، و لهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 

  :إيذائهم هم و بِّ ، وحرمة سَ األدلة على وجوب احترام الصحابة (3)
   :األدلة من القرآن الكريم:  أوال

  أثىن اهللفقد عنهم،  اهلل ورضا، ة صحابة رسول اهلل عدال على الكرمي القرآن آياتدت لقد إه
 :  إهد وم بأهنم خري النا  -تبارك وتعاىل-ه أن، ويكفيهم فخرًا ة واضحةجليّ  ها بصورةعليهم في

 قال : ُِكنُتْم َخي ْ َر أُمَّ ٍة ُأْخرَِج ْل لِلنَّ اس (3) داخدل يف هدذا اخلطداب، وال مقدام أعردم مدن ، وهدم أول
بدأقوال مقتضداها  لسدلفعدن ا اآليدة وودذا جداء تأويدل، ونصدرته لصدحبة نبيده  وم ارتضداهم اهلل مقام ق

مل يكدن  وولد:  بعدن العلمداءقدال وقدد ، ُكن ُتْم َخي ْ َر أُمَّ ة   : ، قدال اهلل ودمالكدرام ن لدت يف الصدحابة اأهن
 .يف مدحهم إال هذو اآلية لكان فيها  فاية وغنية

 وقددال سددبحانه :بُِقوَن اأَلوَّلُ  وَن ِم  َن اْلُمَه  اِجرِيَن َواألَنَص  اِر َوالَّ  ِذيَن ات َّبَ عُ  وُهم بِِضْحَس  اٍن رَِّ   َي الل   ُه َوالسَّ  ا
ُهْم َوَرُ وْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبَ ًدا َذلِ َك اْلَف ْوُز  ،  (4)اْلَعِظ يمُ َعن ْ

والتدددابعني ودددم  -ا مهددداجرين وأنصدددار  -الصدددحابة  يدددة صدددرلاة الداللدددة علدددى رضددداء اهلل سدددبحانه عدددناآلوهدددذو 

                                           
 . ، سورة النساء111اآلية  (  1
وزارة الشمتون اإلسالمية ، )، 1أمحد إا ر، ط: إرح العقيدة الطحاوية، حملمد بن عالء الدين ابن أيب الع ، حتقيق  (  2

 .  113، ص(ه1413واألوقاف والدعوة واإلرإاد، 
 .  111: ن، اآليةآل عمرا (  3
 .  111اآلية : الّتوبة (  4
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عنددد هدددذو  رمحدده اهلل ووددذا قددال ابددن  ثدددري.  بفحسددان، وتبشددريهم بددالفوز العرددديم، واخللددود يف جنددات النعددديم
نصدار والدذين اتبعدوهم فقد أخرب اهلل العرديم أنده قدد رضدي عدن السدابقني األولدني مدن املهداجرين واأل " :اآلية

 فيا ويل من أبغضهم أو س ب هم أو أبغن أو سب  بعضهم، وال سيما سيد  الصحابة بعدد الرسدول ؛بفحسان
 أبا بكر بن أيب قحافدة، رضدي اهلل عنده، فدفن ، وخريهم وأفضلهم، أعين الصديق األ رب واخلليفة األعرم

وهددذا . ي بغضددوهنم وي س ددب،وهنم، عيدداًذا بدداهلل مددن ذلددكالطائفددة املخذولددة مددن الرافضددة يعددادون أفضددل الصددحابة و 
يدل على أن عقووم معكوسة، وقلوهبم منكوسة، فأين همتالء من اإليفان بالقرآن، إذ يسب،ون مدن رضدي اهلل 

ن رضي اهلل عنه، ويسبون من سبه اهلل ورسوله، ويوالون مدن يدواي عنهم؟ وأما أهل السنة ففهنم يرتضون عمّ 
ب اهلل ووددددذا هددددم حدددد  ، مددددن يعددددادس اهلل، وهددددم متبعددددون ال مبتدددددعون، ويقتدددددون وال يبتدددددون اهلل، ويعددددادون

   .  ه.أ.(1)"املفلحون وعبادو املمتمنون

 وتعاىل وقال سبحانه : َلَقْد َرِ َي اللَُّه َعِن اْلُمْذِمِنيَن ِإْذ يُ َبايُِعوَنَك َتْحَل الشَّ َجَرِة فَ َعِل َم َم ا ِف ي قُ لُ وِبِهْم
السَّ  ِكيَنَة َعلَ  ْيِهْم َوَأ َ ابَ ُهْم فَ ْتًح  ا َقرِيبً  افَ ََنَزَل 

فمددن أخربندا اهلل سددبحانه أندده : "رمحده اهلل قدال ابددن حدد م  .(2)
فديهم  ك  يف أمدرهم وال الّشد ف  ألحدد التوقّد علم ما يف قلوهبم، ورضي عنهم، وأند ل السدكينة علديهم فدال لادل، 

والدذين بدايعوو حتدت الشدجرة باحلديبيدة  دانوا أ ثدر مدن :  رمحده اهلل ابدن تيميدة إيخ اإلسدالم وقال.  (3)"البتة
...  صددلم احلديبيددة املعددروف يف مث صدداا املشددر ني، بددايعوو ملددا صدددو املشددر ون عددن العمددرة، ألددف وأربعمائددة

وهددمتالء هددم أعيددان مددن .  م مددا يف قلددوهبم وأندده أثدداهبم فتحددا قريبدداوقددد أخددرب سددبحانه أندده رضددي عددنهم وأندده عل دد
بدددل  دددان ، مل يكدددن يف املسدددلمني مدددن يتقددددم علددديهم بكدددر وعمدددر وعثمدددان بعدددد مدددوت النددد  أبدددا :  بدددايع

ال َيْس  َتِوي  :  ألن اهلل تعداىل بددني فضدلهم يف القدرآن بقولدده تعداىل ؛املسدلمون  لهدم يعرفدون فضددلهم علديهم
َن الَّ ِذيَن َأنَفُق وا ِم ن بَ ْع ُد َوقَ اتَ ُلوا وَُك الً َوَع َد ِمنُكم مَّْن َأنَفَق ِمن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة مِّ 

وودذا سد ل .  صدلم احلديبيدة:  واملراد بدالفتم هندا.  املقاتلني قبل الفتم نفقنيل املففضّ .  (4)اللَُّه اْلُحْسَنى
 .  (5)نعم:  فقال ؟هو فتم   و  أ   الن  

                                           
دار طيبة للنشر )، 2سامي بن حممد سالمة، ط:  تفسري القرآن العريم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن  ثري، حتقيق (  1

 . 213ص 4، ج(م1999 -هد1421والتوزيع، 
 .  13: الفتم، اآلية (  2
مكتبة : القاهرة)حممد علي بن أمحد بن ح م األندلسي القرط  الراهرس،  الفصل يف امللل واألهواء والنحل، أليب (  3

 .111ص 4، ج(اخلاجني
 .  11احلديد، اآلية  (  4
 (.  ممتسسة قرطبة)، 1حممد رإاد سامل، ط. د:  منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم بن تيمية، حتقيق (  5
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  قددال تعدداىلو : ِيَن َمَع  ُه َأِد  دَّاء َعلَ  ى اْلُكفَّ  اِر رَُحَم  اء بَ ي ْ  نَ ُهْم تَ   َراُهْم رُكًَّع  ا ُس  جًَّدا مَُّحمَّ  ٌد رَُّس  وُل اللَّ  ِه َوالَّ  ذ
رَاِة يَ ْبتَ غُ  وَن َفْض  الً مِّ   َن اللَّ  ِه َوِرْ   َوانًا ِس   يَماُهْم ِف  ي ُوُج  وِهِهم مِّ   ْن َأ َ  ِر السُّ  ُجوِد َذلِ   َك َم  ثَ ُلُهْم ِف  ي الت َّ   وْ 

نِجي  ِل َك  َزرْ ٍ  ِِ َُ فَ  َُزَرَُ فَاْس  تَ ْغَلَت فَاْس  تَ َوى َعلَ  ى ُس  وِقِه يُ ْعِج  ُب ال  زُّرَّاَ  لَِيِغ  يَت  َوَم  ثَ ُلُهْم ِف  ي ا َأْخ  َرَ  َد  ْهََ
ُهم مَّْغِف  َرًة َوَأْج ًرا َعِظيًم ا ِبِه ُم اْلُكفَّ اَر َوَع َد اللَّ ُه الَّ  ِذيَن آَمنُ وا َوَعِملُ وا الصَّ اِلَحاِت ِم ن ْ

فهدذا إخبددار   .(1) 
صددددفتهم مددددذ ورة يف التددددوراة  أثددددىن اهلل علدددديهم هبددددذو األوصدددداف، وأخددددرب أنّ  عردددديم مقددددام الصددددحابة، حيددددثب

 ، فقددالكدرام ، وعليه فال لاّل المرٍئ مسلٍم أن يكدون يف قلبده أدذ ذرة مدن الغدي  مدن صدحابته واإلجنيل
 ثدددىنأ سدددبحانه ، واختصدددهم هبدددا دون غدددريهم مدددن الندددا ، ولكدددرامتهم عندددد اهللإدددرفهم اهلل بصدددحبة النددد  

، فقددرأ ينددتقأ أصددحاب رسددول اهلل  رجددل   [يعددين اإلمددام مالددك]  ددر بددني يديددهوذ  : "قددال البغددوس  .علدديهم

مث  ،(ييغدي  مدا  ي  د س   )إىل قولده  (حممد  سود ا  و ل يد مع  أدد ء د    لكدا  ي  د س       ): مالك هذو اآلية
 .(2)"، فقد أصابته اآليةعلى أحد من أصحاب الن   من أصبم من النا  يف قلبه غل  : قال

 وقال تعداىل :  ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن َأنَف َق ِم ن قَ ْب ِل اْلَف ْتِح َوقَاتَ َل ُأْولَئِ َك َأْعظَ ُم َدرََج ًة مِّ َن الَّ ِذيَن َأنَفُق وا
ِإنَّ الَّ  ِذيَن : وقددد حكددم اهلل ملددن وعددد باحلسددىن بقولدده . (3)ِم  ن بَ ْع  ُد َوقَ  اتَ ُلوا وَُك  الً َوَع  َد اللَّ  ُه اْلُحْس  َنى

َع ُدوَن، ال َيْس َمُعوَن َحِسيَس َها َوُه ْم ِف ي َم ا اْد تَ َهْل َأنُفُس ُهمْ سَ  َه ا ُمب ْ  بَ َقْل َلُهم مِّنَّا اْلُحْس َنى ُأْولَئِ َك َعن ْ
َخاِلُدوَن، ال َيْحُزنُ ُهُم اْلَفَزُ  اأَلْكبَ رُ 

فقدد وعددو اهلل   لرسدولمدن صدحب ا أنّ  القدرآين جاء النأو  . (4)
 .   (5)ِإنَّ الل َه الَ ُيْخِلُف اْلِميَعادَ   : ذ رتعاىل باحلسىن، وقد 

 وقدددال سدددبحانه :  لِْلُفَق   َراء اْلُمَه   اِجرِيَن الَّ   ِذيَن ُأْخرُِج   وا ِم   ن ِدي   ارِِهْم َوَأْم   َواِلِهْم يَ ْبتَ غُ   وَن َفْض   الً مِّ   َن اللَّ   ِه
يَم   اَن ِم   ن قَ    ْبِلِهْم َوِرْ   َوانًا َويَنُص   ُروَن اللَّ   َه َوَرُس   وَلُه ُأْولَئِ   َك ُه   ُم الصَّ  اِدُقونَ  ِِ اَر َوا ، َوالَّ   ِذيَن تَ بَ    وَُّلوا ال   دَّ

ْو َك  اَن ُيِحبُّ  وَن َم  ْن َه  اَجَر ِإلَ  ْيِهْم َوال َيِج  ُدوَن ِف  ي ُص  ُدورِِهْم َحاَج  ًة مِّمَّ  ا ُأوتُ  وا َوي ُ  ْذ ُِروَن َعلَ  ى َأنُفِس  ِهْم َولَ  
َُْولَئِ  َك  ُه  ُم اْلُمْفِلُح  وَن، َوالَّ  ِذيَن َج  اُلوا ِم  ن بَ ْع  ِدِهْم يَ ُقولُ  وَن رَب َّنَ  ا ِبِه  ْم َخَصاَص  ٌة َوَم  ن يُ  وَق ُد  حَّ نَ ْفِس  ِه َف

يَم  اِن َوال َتْجَع  ْل ِف  ي قُ ُلوبِنَ  ا ِغ  الً لِّلَّ  ِذيَن آَمنُ  وا رَب َّنَ   ِِ ْخَوانِنَ  ا الَّ  ِذيَن َس  بَ ُقونَا بِا ِِ ا ِإنَّ  َك َرُلوٌ  اْغِف  ْر لَنَ  ا َو

                                           
 .  29الفتم، اآلية  (  1
إعيب األرنمتوط وحممد : ، حتقيق2د احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوس الشافعي، طإرح السنة، أليب حمم (  2

 .229ص 1، ج(م1933هد، 1413املكتب اإلسالمي، : دمشق، بريوت)زهري الشاويش، 
 .  11احلديد، اآلية  (  3
 .  113، 112، 111: األنبياء، اآلية (  4
 .  9: آل عمران، اآلية (  5
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رَِّحيمٌ 
املهداجرين واألنصدار، وعلدى  الصدحابة الكدرام مدن تتضدّمن الثّنداء علدى اتالكريفد وهذو اآليدات.  (1) 

يسددتغفرون ودم، ويسددألون اهلل أال جيعدل يف قلددوهبم غددالم ودم، وتتضددّمن أّن هددمتالء ، و الدذين جدداءوا مدن بعدددهم
بد ْغددن  الصددحابة مددن املهدداجرين واألنصددار يوجددب اخلددروج  أنإددك بددوال .  األصددناف هددم املسددتحّقون للفدديء

 الم غ دد بددهقلو األصددناف الثالثددة، وممتّ ددد بددأن مددن يبغضددهم لددن يسددتغفر وددمتالء السددابقني، بددل لامددل يف مددن هددذ
 .  عليهم

  :األدلة من السنة النبوية الشريفة : انيا
وبالتحدذير مدن التقليدل مدن إدأهنم أو ، ، وبيدان فضدلهمالكدرام بالثنداء علدى الصدحب ن  تب السنة تدذخرإ 

 :   ما يأيت من أمههاو أو بالتنقأ من إأهنم،  إيذائهم بأس نوع من األذى،

 :  منها ما يلي وحتذر من إيذائهم، فنصوص تثين عليهم مجيًعا -أ

  قوله :(  الدذس نفسدي بيددو لدو أّن أحدد م أنفدق مثدل أ ح دٍد ذهبًدا و  ال تسّبوا أصحايب، ال تسّبوا أصحايب، فد
  . (2)(ما أدرك م د  أحدهم وال نصيفه

  قوله منها و : (الدذين يلدوهنم، مث الدذين يلدوهنمخري الّنا  قدرين، مث   .)دفدال أدرس أذ  : قدال عمدران بعدد  ر    
 . (3) (أو ثالثة قرنه قرنني

  ولدددهقمنهدددا و  ( :  هم فبحددد  أحدددبهم، ومدددن عددددس، فمدددن أحدددبّ ا بًضددديف أصدددحايب، ال تتخدددذوهم غر   اهلل   اهلل
غضددي أبغضددهم، ومددن آذاهددم فقددد آذاين، ومددن أذاين فقددد آذى اهلل، ومددن آذى اهلل فيوإددك اهلل أبغضددهم فبب  
 .  (4) (أن يأخذو

  قوله  منهاو :(فديكم مدن صداحب رسدول اهلل : يأيت على النا  زمان فيغ و ف ام من الندا  فيقولدون ؟
فدديكم مددن صدداحب : وددم، مث يددأيت علددى النددا  زمددان فيغدد و ف ددام مددن النددا  فيقددالنعددم فيفددتم : فيقولددون وددم

                                           
 .  11، 9، 3: اآلياتاحلشر،  (  1
حسب  م،1937هد، 1417دار الشعب، :  القاهرة)اجلامع الصحيم، أخرجه أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخارس،  (  2

؛  والرّتمذس، سنن . ، والّلف  له133ص 7، ج1111؛  ومسلم، .  11ص 1، ج3173، (ترقيم فتم البارس
 .1ص 1، ج2111الرقم ( دار إحياء الرتاث:  وتبري )أمحد حممد إا ر وآخرون : الرتمذس، حتقيق 

 .134ص 7، ج1133؛  ومسلم بنحوو، .  ، والّلف  له73ص 4، ج3117أخرجه البخارس،  (  3
حديث : وقال الرتمذس.  191ص 1، ج3312أخرجه الرتمذس بسندو إىل عبداهلل بن مغفل، سنن الرتمذس، الرقم  (  4

:  بريوت)وصي اهلل حممد عبا ، . د:  ، حتقيق1الصحابة، ط يف فضائل لوأخرجه اإلمام أمحد بن حنب.  حسن غريب
 . 43ص 1، ج(1933، 1413ممتسسة الرسالة، 
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هدل فديكم : فيقدالن، نعم، فيفتم وم، مث يأيت على النا  زمدان فيغد و : فيقولون .  أصحاب رسول اهلل 
 .  (1)(نعم، فيفتم وم: فيقولون من صاحب من صاحب أصحاب رسول اهلل 

  قولددهومنهدا : (ولعددن آخددر   -:وعدّد مددن تلددك اخلصددال- هبددا الددبالء، عشدرة خصددلة حددلّ  ت أمدديت  ددو  إذا فعل دد 
وأمدا  : "قدال إديخ اإلسدالم ابدن تيميدة.  (2)(خسدفا ومسدخا وا، فلريتقبدوا عندد ذلدك رلادا محدراء أوهذو األمة أوّ 

مثل وصف بعضهم بالبخل أو اجلد  أو قلدة العلدم أو عددم ، ا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهمم سبم من سبه
وودذا جتدد عامدة ...  وال حنكدم بكفدرو مجدرد ذلدك، فهذا هو الذس يستحق التأديب والتع يدر، ال هد وحنو ذلك

وعامدة ال نادقدة إ دا ، نده زندديق أففنده يتبدنّي  [أس سب الصدحابة وتكفدريهم] من ظهر عنه إيء من هذو األقوال
.  الت وتددواتر النقددل بددأن وجددوههم متسددخ خنددازير يف احمليددا واملمدداتث  وقددد ظهددرت هلل فدديهم م دد، يسددترتون مددذهبهم

وممن صنف فيه احلاف  الصداا أبدو عبدد اهلل حممدد بدن عبدد الواحدد املقدسدي  .  ومجع العلماء ما بلغهم يف ذلك
 .(3)"وما جاء فيه من اإلمث والعقابصحاب األ تابه يف النهي عن سب 

جمللسدي عددن الطوسددي عددن علددي لدددى اإلماميددة ورد التحدذير عددن سددبهم، وذلددك فيمددا رواو ا روايدة موثوقددةويف 
ال ، صددحاب رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلمأوصدديكم يف أ): أندده قددال ألصددحابه بددن أيب طالددب 

نعدم ، ومل يدوقروا صداحب بدعدة ، وهدم أصدحابه الدذين مل يبتددعوا يف الددين إدي ا، تسبوهم ففهنم أصحاب نبيكم
 ! ! ! (4) هد.أ(. أوصاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف همتالء

َوالَّ   ِذيَن ي ُ   ْذُذوَن  :  يددددخلون يف عمدددوم قولددده تعددداىل الدددذين املدددمتمنني واملمتمندددات والصدددحابة الكدددرام هدددم أّول
اْلُمْذِمِنيَن َواْلُمْذِمَناِت بِغَْيِر َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتانًا َوِإْ ًما مُِّبيًنا

 (5). 

 :  مثل ،نصوص تثين على مجاعات منهم على سبيل التعينيوهناك  -ب
  لرسولا أهل بدر، وقد قال فيهم :  (اعملوا ما : فقال، لعّل اهلل اطّلع على أهل بدر !وما يدريك

   .(1) (فقد غفرت لكم، إ تم

                                           
 .44ص 4، ج2397أخرجه البخارس بسندو إىل أيب سعيد اخلدرس رضي اهلل عنه،  (  1
ب ال نعرفه من هذا حديث غري:  واحلديث ضعيف، قال أبو عيسى. 494ص 4، ج2211أخرجه الرتمذس بسندو،  (  2

حديث علي بن أيب طالب إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدا رواو عن لاىي بن سعيد األنصارس غري الفرج بن فضالة، 
 .  والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعن أهل احلديث وضعفه من قبل حفره وقد رواو عنه و يع وغري واحد من األئمة

احلر  : اململكة العربية السعودية)حممد حمي الدين عبد احلميد، : دراسة وحتقيقالصارم املسلول على إامت الرسول،  (  3
 .  37ص( الوطين السعودس

 .  نقال عن بعن  تب اإلمامية.  121، ص2حياة القلوب، للمجلسي، ج (  4
 .  13سورة األح اب، اآلية   (  5
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  الرسدول أهل بيعة الّرضوان، وقد قدال، أصحاب الّشجرةو  مدن  -إن إداء اهلل  -ال يددخل النّدار ): فديهم
  . (2) (، الذين بايعوا حتتهاأصحاب الّشجرة أحد  

 رسددول اهلل عددن  روى العربدداض بددن سددارية ورد ن، فقدددو خللفدداء الراإدددوا أوصدديكم بتقددوى اهلل،  ":  قولدده
ش منكم فسدريى اختالفدا  ثدريا، فعلديكم بسدنيت، ع  ، ففنّه من ي  حبشي   والسمع والطاعة وإن أّمر عليكم عبد  

 .(3)"... وسنة اخللفاء الراإدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ

، ال يتسدع هدذا ا، مدذ ورة يف  تدب الصدحاح واملسدانيدجدّ  وهي  ثرية، نصوص تثين على آحادهمهناك و  -ج
 .  املقام لذ رها تفصيال

 :  التي رويل عنهم ، وآ ار الصحابةاِجما :   الثا
  دان مدنهم مدن نصدرة رسدول اهلل هدم أفضدل األمدة مدا   اهلل  أمجعت األمة على أن صدحابة رسدولقد ل

تكددريفهم، والددرتحم علدديهم،  يقتضدديوهددو مددا ندده، ونقلدده إىل األمددة، عالته، والدددفاع عنهددا، وأخددذ الدددين ونشددر رسدد
، وأمجعددت علددى فضددائلهم وعدددم التفريددق بيددنهم، إال نبينددا  ي عددنهم، والصددالة علدديهم بعددد الصددالة علددىوالرتّضدد
 :  ومن اآلثار اليت رويت عن الصحابة يف بيان فضلهم ما يلي. ة لإلسالم أو اوجرة أو اإلنفا باألسبقي

  أوصدددي اخلليفدددة باملهددداجرين األولدددني أن يعدددرف ودددم  : "بدددن اخلطددداب رضدددي اهلل عندددهاعمدددر  أمدددري املدددمتمننيقددال
أن يقبددل مددن ، الندد  وأوصددي اخلليفددة باألنصددار الددذين تبددوؤوا الدددار واإليفددان مددن قبددل أن يهدداجر ، هددمحق  

 . (4)"ي همحمسنهم ويعفو عن مس

 مددن  ددان مددنكم متأسدديا فليتددأّ  بأصددحاب حممددد  : "وقددال عبددد اهلل بددن مسددعود رضددي اهلل عندده ،  فددفهنم
فددا، وأقومهددا هددديا، وأحسددنها حدداال، قومددا اختددارهم هددا تكل، هددا علمددا، وأقل  مق  هددذو األمددة قلوبددا، وأع  ددانوا أبددر  

فدددفهنم  دددانوا علدددى اودددددى ، وإقامدددة دينددده، فدددداعرفوا ودددم فضدددلهم، واتبعدددوهم يف آثددددارهم اهلل لصدددحبة نبيددده 
 . (5)"املستقيم

                                                                                                                                
 .  117ص 7، ج1117أخرجه مسلم،  (  1
 .    119ص 7، ج1111أخرجه مسلم،  (  2
 1، ج334، الرقم (م1993هدد، 1413 دار املعرفة،)املستدرك على الصحيحني، أليب عبداهلل احلا م النيسابورس،  (  3

 ".  هذا حديث صحيم ليو له علة:  "وقال احلا م.  233ص
 .  131ص 1، ج4333أخرجه البخارس،  (  4
أبو عبد الرمحن فواز أمحد زمري، : ، حتقيق1لم وفضله، طأخرجه أبو عمر، ابن عبدالرب القرط ، جامع بيان الع (  5

 .  193ص 2، ج921، الرقم (هد 2113-1424دار ابن ح م،  -ممتسسة الريان )
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 إن اهلل نرر يف قلوب العبداد فاختدار حممددا  : "أيضا رضي اهلل عنه وعنه فبعثده برسدالته ، فبعثده إىل خلقده
 وانتخبه بعلمه، مث نرر يف قلوب النا  بعدو فاختدار اهلل لده أصدحابه، فجعلهدم أنصدار دينده ووزراء نبيده 

"... (1)  . 

 ى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلم عبددداهلل بددن عبددا  رضددي اهلل وقددال فقيدده أهددل البيددت وابددن عددم رسددول اهلل صددل
، بصددحابة آثددروو علددى األنفددو واألمددوال  نبيدده حممدددا إن اهلل جددل ثندداؤو وتقدسددت أمسدداؤو خددأّ ": عنهمددا

رُحَم  اُء بَي  َنهم: وصددفهم اهلل يف  تابدده فقددال، وبددذلوا النفددو  دوندده يف  ددل حددال
 ،قدداموا معددامل الدددين، (2)

 ،هدين دددد واسددددتقرّ  ،وظهددددرت آالء اهلل ،أسددددبابه توقويدددد، حددددىت هتددددذبت طرقدددده ،للمسددددلمني وناصددددحوا االجتهدددداد
و لمدة الدذين  ، وصدارت  لمدة اهلل هدي العليدا، رك وأزال رؤوسده وحمدا دعائمدههبم الشّ  ووضحت أعالمه وأذلّ 

 . (3)" فروا السفلى

ن األدلة اليت ال يتسع اجملال ، وغريها مو األدلة الوافرة من الكتاب والسنة واإلمجاع وآثار الصحابةوهبذ
 املسلم أن يتأدب مع صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله جيب علىيتبني أنه لذ رها مجيعا هنا، 

هم والطعن فيهم، سبّ بأن  منها ،  ما يتضمهمفضلهم وحقّ ب يعرتفو  ،وسلم وأهل بيته بالرتضي عنهم وصحبه
إن :  "قال بعن العلماءوقد ئر، بل قد يكون أإّد من ذلك، يعترب من فواحش احملرمات، واملعاصي الكبا

 .  "قدح يف القرآن والسنةالقدح فيهم بعد ورود اآليات واألحاديث يف فضائلهم 

 لمبحث الثانيا
 والتجسيد التمثيل معاني

 :   معنى التجسيد (1)
س د، جتسيًداجيسِّد، جس د  التجسيد مصدر  سِّد، واملفعول جم  ويف التن يل .  اجلسم: د  اجل س  ، و ، فهو جم 

ََْخَرَ  َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَوارٌ   : الع ي  ا:  أ ْفك ار و   ج س د  و "  .(4) َف ا تد ْعب رياً أس ،  ج س م ه  ع بد ر  ع ندْه 
 مبادئ   جس د:  يقال.  أبرزو يف قالب أو إكل حمسوٍ  ملمو و م ث له، :  األمر   جس دو " . (5)"  و اض حاً 

 . (6)"  اإلسالم يف حياته اليومّية

                                           
   .371ص 1ج( هد1411دار الكتاب العريب، :  بريوت)، 4أخرجه أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ط  (  1
 .  29الفتم، من اآلية  (  2
  .71ص 3مروج الذهب ومعادن اجلوهر، لعلى بن احلسني بن على املسعودس، ج (  3
 .  33طه، رقمها  املعجم الوسي ، واآلية يف سورة (  4
 .  معجم الغين (  5
 .  معجم اللغة العربية املعاصر (  6
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 : التمثيلمعنى  (2)
.  رو له بالكتابة وغريها حىت  أنه ينرر إليهصوّ  : ل له الشيءمثّ :  يقالالتمثيل مصدر مث ل، ومث ل بد ، 

 . الشبه والنرري:  لثوامل   . (1)نه وأفادوبيّ : ل احلديث أو به ث  م  و 

 بابنهدددا له إىل مدددرمي عليهدددا السدددالم لتحمدددلدددددددر ملدددا أرسددددددددالم بالبشدددددددجربيدددل عليددده الس عددد  وجدددل مث دددل اهللقدددد و 
َه  ا ُروَحنَ  ا فَ َتَمثَّ  َل َلَه  ا   : ال تنفددر مندده إذا  ددان علددى غددري الصددفة املألوفددة وددا، قددال تعدداىللدد عيسددى،  ََْرَس  ْلَنا ِإلَي ْ َف

َبَشًرا َسِويًّا 
جلدو بدني يديده و  إىل رسدول اهلل  جداءني حددحيدة الكلد ،  رجدل امسده صدورة ما مث له يف   . (2) 
أخرجددده  الدددذس احلدددديثذلدددك يف رد و ، لندددا ل هدددابغيدددة تعليم اإلسدددالم وعدددن اإليفدددان وعدددن اإلحسدددان،  يسدددأله عدددن
  .  رضي اهلل عنهما بسندو إىل أيب هريرة وأيب ذر، (3)النسائي

فيمدا أخرجده البخدارس، بسدندو  ذلدكرد و ، ومتث ل إبليو يف صورة رجل جاء إىل أيب هريرة يسأله من الصددقة
حبفددد  ز ددداة رمضدددان فأتددداين آت فجعدددل لاثدددو مدددن  و لدددين رسدددول اهلل :  أيب هريدددرة ، رضدددي اهلل عنددده ، قدددالإىل 

إذا أويددت إىل فراإددك فدداقرأ آيددة :  فقددال، فددذ ر احلددديث ألرفعنددك إىل رسددول اهلل :  فقلددت.  الطعددام فأخذتدده
صددددقك وهدددو  :   فقدددال النددد  .  يقربدددك إددديطان حدددىت تصدددبملدددن يددد ال عليدددك مدددن اهلل حددداف ، وال ، الكرسدددي
 .(4)ذاك إيطان،   ذوب

أمرهم ع  وجل باالستماع و ،  إدراك معاين ما أمروا به وفهمها لتكون عوناً وم على لعبادو األمثلة ضرب اهللو 
:  جل وعال وقوله. (5)  َتِمُعوا َلهُ      ٌل َفاسْ يَا أَي َُّها النَّاُس ُ ِرَب َمثَ  :  ه تعاىلدددددددددددلألمثلة اليت يضرهبا وم يف قول

  ََوَيْضِرُب الل ُه اأَلْمثَاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرون (6) .وقوله :  َْرَب َلُكم مََّثاًل ِمْن أَنُفِسُكم َ  (7). 
:  ففي املعجم الوسدي ، الفين السينمائي لتمثيلعلى ما يسمى با التمثيل يف زماننا استعمال  لمة إاع قدو 

يف و .  (8)"عمددل  فد ددينِّ  منثددور  أو منرددوم ، يمتلددف علددى قواعددد  خاص ددة ، ليمثددل حادثًددا حقيقيمددا أ و  ت لًقددا:  الت ْمث يلي ددة  "

                                           
 .  معجم الرائد (  1
   .17سورة األنعام، اآلية  (  2
مكتب :  حلب)الشيخ عبدالفتاح أبوغدة، :  ، حتقيق2بدالرمحن ، أمحد بن إعيب النسائي، طسنن النسائي، أليب ع (  3

 .  111ص 3ج 4991:  الرقم( 1931 – 1411املطبوعات اإلسالمية، 
  .149ص 4، ج3271:  اجلامع الصحيم، الرقم (  4
 .  73سورة احلج، اآلية  (  5
 .  21سورة إبراهيم، اآلية  (  6
متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، :  ويراجع حبث. 23م، اآلية سورة الرو  (  7

 .  91املنشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد 
 .  املعجم الوسي  (  8
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عددرض إخصددية : ل دورا يف الروايددة أو غريهددامثّددو .  مشدداهدها علددى املسددرح عددرض: ل الروايددةمثّدد" :  معجددم الرائددد
تدأليف الروايدات املسدرحية وإخراجهدا علدى املسدرح  : ن التمثيدلفد" و  ."به بده يف أعمالده وأحوالدهأحد أبطاوا وتشد
 . (1)"  وعرض مشاهدها

تقريب الصورة الغائبة، وذلك بوضعها يف صدورة ل ويستخدم عناصر اجلمال األديب يف الكالموالتمثيل من 
فمدددن تقريدددب الغائدددب بوضدددعه يف صدددورة مشدددهودة  . مشدددهودة النردددري، أو يف صدددورة متخي لدددة يف أذهدددان املخددداطبني

ففدي .  النرري ما جداء يف القدرآن والسدّنة مدن متثيدٍل أو تسدميٍة ملدا يف الدّدار اآلخدرة مدن أحدوال وأحدداث ومكو ندات
نْدي ا إال  األمْس داء)  :قدال الصحيم عن ابدن عبدا  أّن النّد   ف طلدع وصدومدن ذلدك .  (ل دْيو  يف  اجلْ ن دة  مم  دا يف  الدد،

ِإن ََّه ا    :قدول اهلل عد   وجدّل فيهدايف  إجرة ال قوم بأنّه ي ْشدب ه  رؤو  الشدياطني، وهدو مدا جداء يف سدورة الصدافات
ففددي أخيلددة .  أس مثرهددا: ط ْلع هددا.  (2) طَْلُعَه  ا َكََنَّ  ُه رُُءوُس الشَّ  َياِطينِ  َد  َجَرٌة َتْخ  ُرُ  ِف  ي َأْص  ِل اْلَجِح  يِم 

رعبددة لددرؤو  الشددياطني، فجدداء تقريددب صددورة طلددع هددذو الشددجرة اخلبيثددة، بأنّدده أبشددع وأقددبم النّددا  صددورة  بشددعة م
 .  (3)صورة تتخّيلوهنا، وهي رؤو  الشياطني

 :الحاجة لتغيير عنوان المو و  إلى تمثيل أدوار األنبياء والصحابة في األعمال الفنية
 : بني التجسيد والتمثيل، هو دقيقا يبني ما سبق أن هناك فارقا

 ق باالمتثددددال بالعقائددددد واألحكددددام واألخالقيددددات الدينيددددة مددددع اإليفددددان هبددددا وتطبيقهددددا علددددى أن التجسدددديد يتعلّدددد
وهدددذا ال .  فعلددده ، وجتسددديد مبدددادئ اإلسدددالم وأحكامددده مطلدددوب مدددن املدددرءاملسدددتوى الفدددردس يف احليددداة العامدددة

 .  ينطبق على ما حنن بصدد تناوله يف هذا البحث

  أفعال وأوصاف وتقمأ هي ات ألإخاص آخرين، دون ربطها بفيفان أو قناعةأما التمثيل فهو إظهار  . 

جتسدديد األنبيدداء والصددحابة يف :  "وعلددى هددذا فددفن العنددوان املددذ ور يف ورقددة االسددتكتاب وددذا املوضددوع وهددو
وقدددد .  تاألفدددالم واملسلسددالاألنبيددداء والصددحابة يف  أدوار متثيددل:  ، أرى أن األفضددل تعديلددده إىل"األعمددال الفنيدددة

 . ذ رت األفالم واملسلسالت ليكون قرار اجملمع واضحا لكل من يبحث عن احلكم الشرعي للتمثيل

                                           
 .  معجم الرائد ومعجم اللغة العربية املعاصر (  1
 .   14،  13، اآلية الصافاتسورة  (  2
 1األستاذ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، رمحه اهلل رمحة واسعة، ج: أسسها وعلومها وفنوهنا، لشيخي:  البالغة العربية (  3

 .  79، 73ص
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   :ان الفن  معنى  (3)
يف املعاجم القديفة معىن احلمار الوحشدي الدذس لده فندون مدن الع دْدو« فّنان»وردت  لمة 

، أو مدن تعددد (1)
 االسدتعمال هدذا يفكدن تصدحيمع يف مراحدل العربيدة املتدأخرة، و مل تدرد بداملعىن املسدتعمل الشدائو .  األلوان واخلطدوط

للداللددة علددى احلرفددة بقل ددة؛ ولددذا فقددد أقددّر جممددع اللغددة املصددرس قياسددّية صدديغة « فد ّعددال»بندداء علددى أندده قددد ورد وزن 
 وقددد أوردت اللفدد  املعدداجم احلديثددة  الوسددي  واألساسددي.  للداللددة علددى االحددرتاف أو مالزمددة الشدديء« فد ّعددال»

 :  ، وهو(مفرد) (artist)  الفنانو   .(2)واملنجد

 .صفة مشب هة تدّل على الثبوت من ف ن   .أ 

صدددداحب موهبددددة فني ددددة، قددددادر علددددى إثددددارة عاطفددددة اجلمددددال لدددددى اإلنسددددان  املوسدددديقّي واملص ددددوِّر والشدددداعر  .ب 
 .  (3)"جمتمع الفن انني: الوس  الفيّنّ و ".  "يأيت بالعجائب: رجل م ف نّ و ".  الّرسامو 

 المبحث الثالث
 تاريخ التمثيل

والتمثيدل قددمي قددم البشدرية، إذ يعتقدد أن  . «حما داة للطبيعدة»أنده  (acting) عّرف أرسطو فدن التمثيدل
اإلنسددان يف العصددر احلجددرس  ددان جيسددد ألفددراد القبيلددة أحددداث القددنأ والقتددال الدديت يفددر هبددا يف النهددار بأسددلوب 

يلغدي وجدود ظدواهر متثيليدة اجتماعيدة  وهدذا ال.  رتدب  باملسدرح اإلغريقديلكن أقددم فدن متثيلدي معدروف، ا.  متثيلي
إدددددددعائرية لددددددددى الشدددددددعوب واحلضدددددددارات األسدددددددبق،  الفراعندددددددة والبدددددددابليني واآلإدددددددوريني، ويف املسدددددددرحني اليابددددددداين 

 .  املهنةفقد  ان العبيد هم الذين ي اولون هذو  أما يف عهد الرومان،.  والسنسكرييت القديفني

مسددددرحيات »انتقددددل التمثيددددل إىل الكنيسددددة يف العصددددور الوسددددطى عددددرب لكتدددداب مددددن النصددددارى عنددددد أهددددل او 
قصددور امللددوك والنددبالء  مددا  انددت ، مث جدداب السدداحات والشددوارع العامددة،  «املسددرحيات األخالقيددة»، و«األسددرار

 يكدددن ملو التمثيدددل  دددان مقصدددورا علدددى الرجدددال، و .  حتتضدددن فدددن التمثيدددل، وترحدددب بددداملمثلني يف  تلدددف املناسدددبات
   .يسمم للنساء ممارسة التمثيل يف عصر إكسبري

                                           
دار ]جمموعة من احملققني، : تاج العرو  من جواهر القامو ، ملرتضى ال  بيدس، حمّمد بن حمّمد احلسيين ، حتقيق  (  1

 .  ، فنن113، ص31، ج[اوداية
عامل :  القاهرة]، 1معجم الصواب اللغوس، دليل املثقف العريب، للد تور أمحد  تار عمر، مساعدة فريق عمل، ط (  2

 .  3394 –، فد ن ان 139ص 1ج[.  م 2113 -هد  1429الكتب، 
 -هد  1429عامل الكتب، ]، 1معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد  تار عبد احلميد عمر، مساعدة فريق عمل، ط (  3

 .ف ن ن - 3312،  1747ص 3، ج[م 2113



 

14 

 

، واملسدرح ا، ومسدرحيات مدوليري يف فرنسدايف إيطالي( الكوميديا)ازدهر فن التمثيل إعبياً، فرهرت امللهاة مث 
أخدذ فدن التمثيدل يتطدور وبعدد ذلدك   .اإللي ابيثي، ومسرحيات عصر النهضة، واملسدرحيات الكالسديكية اجلديددة

   .سريعاً 

، فبدددأ بددفبراز األصددوات واإليفدداءات ظاهريددةوتنقددل التمثيددل يف أدائدده بددني طددرازات عديدددة، واحتفددى بعناصددر 
يف أواخر القرن التاسدع عشدر وبددايات القدرن العشدرين، مدع ظهدور  األمر تغرّي اجلسدية مع ع ل عواطف املمثل، و 

، «امللحمدي - األداء التغدري »يف ارب طليعيدة مث انفتم فن التمثيدل علدى جتد.  النفسي - للتمثيل الواقعي عوةدال
مروراً ببعن جتارب التمثيل واإلخراج اليت  اندت حتتفدي بأسداليب السدريك، ومسدرح املنوعدات ، «املمثل الدمية»و

 .املوسيقية، ودموع التقانات احلديثة يف فن املسرح املبهر

أمحددد أيب اخلليددل  تددوىلمث .  بددريوت مددارون النقددا  يف بدايددة للمسددرح العددريب علددى يدددس 1848ي عددد عددام و 
تطوير فن التمثيدل يف دمشدق والقداهرة، ملدا  دان لده مدن قددرة عمل على القباين تأسيو املسرح العريب يف سورية، و 

ويف مصر،  ان ليعقوب صدنوع دور  بدري يف تطدوير فدن التمثيدل .  يف التمثيل واإلخراج و تابة النصوص املسرحية
، اللبندداين يف األدوار الشكسددبريية، وجنيددب الرلادداين يف األدوار او ليددة، ويوسددف وهدد  فيهددا،  مددا ملددع جددورج أبددين

وية، وعبددددد الددددوارث عسددددر يف تعلدددديم مبددددادىء اإللقددداء  مددددا قددددام ز ددددي طليمددددات بتأسدددديو معهددددد ايف األدوار املأسددد
ن عدددرب واقعيدددون  وتطدددور التمثيدددل العدددريب تددددرجيياً مدددع تطدددور التمثيدددل العددداملي، فرهدددر حمرتفدددو .  الكويدددت املسدددرحي

مددن الفنددانني العددرب الددذين   ثددريون، وبدددأ التمثيددل ي دددر  يف املعاهددد العامليددة والعربيددة الدديت كددرّج فيهددا أعددداد  ثددرية
 .(1)إ هروا باإلخراج والتمثيل وسائر الفنون املسرحية والسينمائية املتخصصة

ذلددك راجددع إىل أن املسددلمني مل ويالحدد  أن غددري املسددلمني قددد حددازوا قصددب السددبق يف هددذا اجملددال، ولعددل 
 .، ورغبوا عنههفييكونوا لارتمونه ف هدوا 

 المبحث الرابع
 والفنالدين 

:   احللديم حممدود الشديخ عبدديقدول .  والفدن، و دل منهمدا عدامل  تلدف عدن اآلخدر الدديناسع بني دالفر  إ
.  اطفدددة والوجددددان، فهدددو فدددنومدددا  دددان مدددرّدو إىل الدددذو  والع.  إن مدددا بدددين علدددى الدددوحي هدددو ديدددن، وهدددو إدددريعة" 

أمددا جمددال مددا وراء الطبيعددة، وجمددال .  علددم -الدديت قامددت علددى املالحرددة والتجربددة واالسددتقراء -والقواعددد والقددوانني 
األخددال  معناهددا الشددامل، هددذا املعددىن يدددخل يف نطاقدده التشددريع ونرددام اجملتمددع، فددفن مددا ب ددين مددن ذلددك  لدده علددى 

                                           
، رقم صفحه البحث ضمن 1، الرتبية والفنون، املوسيقى والسينما واملسرح، التمثيل، ج(سوريا دمشق)العربية،  املوسوعة (  1

 .  رياض عصمت:  ،   تب املقالة يف املوسوعة314: اجمللد
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العلددددم يسددددعى إىل ا تشدددداف القددددوانني :  " ويقددددول علددددي عدددد ت بيجددددوفيتش . (1)" العقددددل والبحددددث فهددددو فلسددددفة
والشددددديخ علدددددي   .(2)"أمدددددا العمدددددل الفدددددين، ففنددددده يعكدددددو النردددددام الكدددددوين دون أن يستفسدددددر عنددددده .  واسدددددتخدامها

والفن غايته اجلمدال، ووسديلته الشدعور، .  قوأداته املنط، ووسيلته الفكر، غايته احلقيقة العلم"الطنطاوس ذ ر أن 
هدددل اهدددتم الددددين اإلسدددالمي بدددالفن ؟ فأإدددبع يف اإلنسدددان هدددذا اجلاندددب :  وفيمدددا يلدددي ندددذ ر. (3)"  اتددده الدددذو وأد

 :  ؟ أم وضع له أطرا مقّومة وموجهات مسدِّدة هناو عنه؟أم ، األديب

   :للفنان المسلم والموجهات المسد دة المقو مةاألطر ، و اهتمام الدين اِسالمي بالفن (1)
ن الكددرمي  ، فددالقرآيف مسددوو روحدده األديددب إددغفه املددرء يشددبع يفبددالفن اهتمامددا الئقددا  هددتم الدددين اإلسددالميا

علددى  مااإددتماو داب والفنددونوأمجددع أهددل اآل، من أويت جوامددع الكلددم دد  ددالم العلددي القدددير، والسددنة الشددريفة  ددالم  
قددال  : حممددد بددن سددالم قددال. األهبددر فيمددا احتويدداو مددن قضددايا أدبيددة رفيعددة السددمو الروحددي األعرددم واجلمددال الفددين

 .  (4) (ما جاءنا عن أحد م ن روائع الكالم، ما جاءنا عن رسول اهلل  ): يونو بن حبيب

لادرم يف الفدن مدا هدو  بنداء عليدهواإلسالم نرم مجيع إمتون احلياة وجماالهتدا، ف للحياة، االفن تصويرً ول ن  ان 
 . مدا ال خدري فيده دل يرتفع عن الددنايا و مع العواي و  لواعيالفنان املسلم ا ، بل يتعاملمباح هو وجيوز فيه ماحمرم، 

وتكددون خاليددة مددن  ددل مددا هنددى  واملهددم يف الفنددون أن تكددون خاضددعة لألحكددام الشددرعية العمليددة الفرعيددة واجل ئيددة،
 .، ومن ذلك التمثيل املشتمل على اجملون والفجور واإلساءة إىل  ائن من  انالشرع عنه

الددذس ال يددوازى   ددالم رسددول اهلل  الرافعددي اللبيددب الددواعي مصددطفى صدداد األديددب البددارع و  صددفقددد و و 
اسدتعمل املبسدوط أهل التقعري، و   الم  ، أنه متي  بالتن و عن التكلف، والتشديق، وجانبفصاحة وال يبارى بالغة

فلدم ينطدق . وقيموضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عدن اوجدني السد يف موضع البس ، واملقصور يف
الكالم الدذس ألقدى اهلل عليده احملبدة، وغّشداو بدالقبول، ومجدع لده بدني املهابدة واحلدالوة،  وأنه  .إال عن مرياث حكمة

ومدع اسدتغنائه عدن إعادتده، وقلدة حاجدة السدامع إىل معاودتده، مل تسدق   . وبني حسن اإلفهدام وقلدة عددد الكدالم
خصدم، وال أفحمده خطيدب، بدل يد ب دذ، اخلطدب  الطدوال   ت له قدم، وال بارت له حجدة، ومل يقدم لدهله  لمة، وال زلّ 

بالكلم القصدار، وال يلدتمو إسدكات اخلصدم إال مدا يعرفده اخلصدم، وال لادتج إال بالصدد ، وال يطلدب الف ل دج إال 

                                           
 .  7ص( م2113هد، 1424دار الرإاد، :  القاهرة) 2والفلسفة، طموقف اإلسالم من الفن والعلم   (  1
 .  142، 131علي ع ت بيجوفيتش، اإلسالم بني الشر  والغرب، ص  (  2
:    علي الطنطاوس، على راب  اإلنرتنت الشيخذ ريات عائلة :  هذو مقولة للشيخ علي الطنطاوس، راجع صفحة  (  3

https://www.facebook.com/Ali.Tantawi.Memories/posts/48257487511614. 
أبو عبدالرمحن البحريس وائل :  السمو الروحي األعرم واجلمال الفين يف البالغة النبوية، ملصطفى صاد  الرافعي، حتقيق  (  4

 .14، ص(دار البشري للثقافة والعلوم) 1بن حاف ، ط
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مث مل يسدددمع الندددا  بكدددالم ق ددد ، أعدددم  بددداحلق، وال يسدددتعني باخل البدددة، وال يسدددتعمل املواربدددة، وال يهمددد ، وال يلمددد ،
، وال أصد  لفرًا، وال أعدل وزنًا، وال أمجل مدذهًبا، وال أ درم مطلبًدا، وال أحسدن موقًعدا، وال أسدهل  رًجدا، نفًعا

الرافعدي و .  (1)تعداىل عليده وعلدى آلده وسدلم  ثدريًا عدن فحدواو؛ مدن  المده صدلى اهلل وال أفصم عن معناو، وال أبني  
 ليسدري عليهدا يف طدر العامدة واملوجهدات الصدافيةضحة واألاملالمم الوا وضع للفنان املسلمو األوصاف اجلميلة هبذ
 .  اليت يريد الرباعة فيها فنونه

 ، فقددالرافعديومن النماذج الرائعة الراقية يف األدب والفن، والذس ينبغي أن ي قتدى به، هدذا األديدب البدارع 
والق بلددة الدديت أجتدده إليهددا يف . وم آخددرأنددا ال أعبددأ باملردداهر واألغدراض الدديت يددأيت هبددا يددوم وينسددخها يد ):  صدرّح بقولدده

فدددال أ تدددب إال مدددا يبعثهدددا حيدددة، وي يدددد يف حياهتدددا ومسدددو  . األدب إ دددا هدددي الدددنفو الشدددرقية يف دينهدددا وفضدددائلها
يددل  غايتهدا، ويفكِّدن لفضدائلها وخصائصدها يف احليداة؛ ولدذا ال أمددو مدن اآلداب  لهدا إال نواحيهدا العليدا؛ مث إنده   

هكدذا ينبغدي ! ،   سدبحان اهلل وحبمددو (2)...(سول لغوس ب عثدت للددفاع عدن القدرآن ولغتده وبيانده إي  دائًما أين ر 
 .  أن يكون عليه  ل فنان مسلم

 ؟ والتقوى  يليق بَهل الفضل والعلم هل العمل في إنتا  األفالم وأداء أدوار التمثيل (2)
سدددواء  اندددت مدددن الفندددون أو  بعدددن املباحدددات، هنددداك مسدددتويات مدددن اإلنسدددانية هدددي يف مسوهدددا ترتفدددع عدددن

ألنددده ال يليدددق مكاندددة النبدددوة مددده نبيددده، إن فدددن الشدددعر نفدددى املدددوىل عددد  وجدددل أنددده علّ :  فعلدددى سدددبيل املثدددالالعددادات، 
َُ الشِّْعَر َوَم ا يَنَبِغ ي لَ هُ    :رسوله  عن قال اهلل تعاىل، والرسالة ولدذا مل ينشدر رسدول اهلل .   (3) َوَما َعلَّْمَنا
 وقددد ورد أندده .  و ددان يتحددرج عددن روايتدده الشددعر، بددل   ددان يتمثددل ببيددت مددن الشددعر، ولكندده يتمثددل بدده غددري 

أن يرتقددي  -يف صددد -أيضددا، و دل مددن لادداول  الصددديقية مكانددةمسددتوى الشددعر ال يناسدب  مددا إن .  (4)مدوزون
 .  (5)اإي ا فشي  عن الشعر له أسوة وقدوة، ففنه يتن و صاعدا يف املستوى الروحي ليكون الرسول 

هدددل العمدددل يف إنتددداج األفدددالم وأداء أدوار التمثيدددل يليدددق بأهدددل الفضدددل والعلدددم والتقدددوى :  والسدددمتال املطدددروح
 !والدعوة واإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ 

                                           
 .دها، وما بع12السمو الروحي األعرم، للرافعي، مصدر سابق، ص  (  1
 .السمو الروحي األعرم، للرافعي، مصدر سابق  (  2
 .  71سورة يو ، من اآلية   (  3
 .  ويف  تب السنة الشريفة أيضا.  12، 11تراجع األمثلة على ذلك يف  تاب الشيخ عبداحلليم حممود، ص  (  4
 .  12، 11احلليم حممود، ص عبد  (  5
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 نيالفصل الثا
 حكم التمثيل

املسدتجدات العصدرية الديت  الصداا، وودذا فهدو يعدد مدن ناسدلفاألدوات الفنيدة الديت مل يعرفهدا  التمثيل إحددى
وهددذا الفصددل يتندداول حكددم  ،صددريم قدداطع جيددب أن نعمددل فيهددا آلددة االجتهدداد بأدواتدده، خاصددة أندده لدديو فيدده نددأ

 .  متثيل أدوار األنبياء والصحابة
 المبحث األول

 األنبياء أدوار تمثيل

، األنبيداء أدوار علدى حرمدة متثيدل جندد أن العلمداء قدد اتفقدوا إذا تتبعنا أقوال الفقهاء يف القرن املاضي واحلداي
 . إىل درجة اإلمجاع السكويت يرتقيوهو اتفا  

 المبحث الثاني
 الصحابةأدوار تمثيل 

 : ال ة آراء حكمه للعلماء المعاصرين فيو 

، حبيددث يقددوم ممثددل الصددحابةأدوار  فددال جيددوز متثيددل، إليدده أيضددا وهددو مددا أذهددب، مطلقددااملنددع : األولال  رأي 
وال عرضددها وال  ،إنتدداج أفددالم ومسلسددالت عددنهم، وال يدددعي أهنددا قريبددة ممددا  ددان رهددرا نفسدده هبي ددةدور، مالددبددأداء 

  .  ال جيوز مشاهدة تلك األفالم واملسلسالت و ذلكنشرها وال تسويقها، 

والفلددددم ، Photograph الفوتددددوغرايف التصددددوير:  منهدددداوالدددديت ، أإددددكال التمثيددددل املنددددع يشددددمل  ددددلهددددذا و 
، أنيمددي Cartoonالكرتددوين ) ، والتصددوير الرمسددي بأنواعدده Film, Movie, Cinemaالسددينمائي ، 

Anime بكسدددددار ،Pixar ) واملسدددددرحيTheatre والكاريكددددداتورس ،Caricature) وغدددددري ذلدددددك ممدددددا ،
 .   يشاهبها

مدن عددد مدن  اإلسالمية، وصدرت به قرارات وفتاوىرأس الغالبية العرمى من علماء األمة هذا الرأس هو و 
 :  ، وهيالعلمية اجملامع

 ،فددي دورهتددا الثدالثددة  باإلمجداع الصدادر (13)رقم باململكة العربيدة السدعودية الصدادر بد قرار هي ة  بار العلماء
رئدديو الددددورة :  ووقّددع عليدده  ددل مددن.  (1) هددد 11/4/1393هددد ، و 1393/  4/ 1املنعقددددة فيمددا بددني 

                                           
 . 331ص  ،3لعربية السعودية، ج قرارات هي ة  بار العلماء باململكة ا(  1
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، عبددد اهلل بددن محيددد:  وهددم أصددحاب الفضدديلة الشدديو واألعضدداء، . حممددد األمددني الشددنقيطيالشدديخ : الثالثددة
إبددراهيم ، عبدد الع يد  بددن بداز، عبددد الع يد  بدن صدداا، عبدد اجمليددد حسدن، عبدددالرزا  عفيفدي، عبدد اهلل خيداط

صددداا بدددن ، راإدددد بدددن خندددني، عبدددد اهلل بدددن غدددديان، حممدددد احلر دددان، سدددليمان العبيدددد، بدددن حممدددد آل الشددديخ
 .  حممد بن جبري، عبد اهلل بن منيع، صاا بن حليدان، غصون

 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  . 

 ،هورية مصر العربيةمج فتوى جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة  .  

 يف  وقددد صدددر.   حكددم متثيدل األنبيدداء والصدحابةقدرار اجملمددع الفقهدي اإلسددالمي، برابطدة العددامل اإلسدالمي يف
 29-25 هدد الديت يوافقهدا1432حمدرم  23-19مكدة املكرمدة، يف الفدرتة مدن  يت عقددتالعشرين الد ةدور ال

لفقهدداء مددن داخددل اململكددة العربيددة السددعودية ويضددم هددذا اجملمددع يف عضددويته عشددرات ا.  م2111ديسددمرب 
 .    ومن خارجها

علدى  اتفقدتالديت و اإلسدالمي،  العدامل سدائر دول يفمنتشدرة  أخدرى فقهية جمامعو  إسالمية هي اتإضافة إىل 
، وقدد إداع والصدحابة رضدوان اهلل علديهم صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعا،حترمي متثيل أإخاص األنبياء والرسل 

 .ا لكل من مل يفت خبالفهرأس إىل درجة أنه يعترب رأيً هذا ال

 صدداحب أول فتددوى لددرفن متثيددل، الددد تور عبددد املعطددي بيددومي، عضددو هي ددة  بددار العلمدداء بدداألزهرقددد  ددان و 
األنبيددداء والصدددحابة يف األعمدددال الدراميدددة بدددأس حدددال مدددن األحدددوال، وذلدددك اعرتاضدددا علدددى عدددرض املسلسدددل  أدوار

  .(1)عا فضيلته وقتها جممع البحوث اإلسالمية الجتماع عاجل للتأ يد على ذلكالديين يوسف الصديق، ود

نقلده  الشديخ فيصدل مولدوس وذ در بدأنعلماء الشديعة،  قد نسبه البعن إىل، و مطلقا اإلباحة  :الثانيالرأي 
د وافقدا الشيخ يوسف القرضاوس والشيخ سلمان العدودة، ففهنمدا قدمال  ل من  ، وإليه(2) هييف إحدى فتاو  عنهم

، وقدد "سديناريو"على إنتاج مسلسل عن حياة أمري املمتمنني عمر بن اخلطداب، ودرسدا مدا ورد فيده مدن حمادثدات و
 . اإتهر ذلك

                                           
واعترب جتسيد آل البيت حرام إرعا، نشر يف ..  يف مصر« الفارو  عمر»رفن عرض مسلسل :  حتقيق صحفي بعنوان (  1

: أجراو.  2112أغسطو  2هد  1433رمضدان  14، الصادر يوم اخلميدو 12311صحيفة الشر  األوس ، العدد 
 .  وليد عبد الرمحن من مكتب القاهرة

، للد تور مسعود صربس، مقال نشرو على موقع أون إسالم، يوم (رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما،  (  2
 ، 2111أغسطو  11، اخلميو

-http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh:   عنوان الصفحة على النت]
papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html.] 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&Type=Mofty&section=tafseer&ID=5
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-papers/131935-2011-08-11-10-18-47.html
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اخللفدداء  :دورو وفدديمن لاددرم متثيددل .اآلخددرين أدوار الددبعن وإباحددة متثيددل أدوار حرمددة متثيددل: الثال  ثال  رأي  
 .ه ذهب بعن العلماء، وإليالعشرة املبشرون، و الراإدون وآل البيت

 المبحث الثالث
 في األفالم والمسلسالت لصحابةا أدوار تحريم تمثيل والحجج على دلةألا

دوار الصحابة فال حاجدة لندا إىل إقامدة أدلدة علدى حتدرمي متثيدل أدوار أإننا حينما نذ ر األدلة على حترمي متثيل 
.  ر الصددحابة دليددل علددى حتددرمي أدوارهددم مددن بدداب أوىلاألنبيدداء الكددرام علدديهم السددالم، فكددل دليددل لاددرم متثيددل أدوا

وفيمددا يلددي .   مددا إن األدلددة الدديت نددذ رها تتضددمن الددردود علددى اجمليدد ين لتمثيددل أدوار الصددحابة رضددوان اهلل علدديهم
 :  ، ورضوان اهلل عليهمعلى حترمي متثيل أدوار صحابة رسول اهلل والرباهني األدلة 

وأعدددداء  ل نادقدددةار الصدددحابة إعدددادة لفدددتم البددداب أمدددام القصددداص والوّضددداعني واإن يف إباحددة متثيدددل أدو   :أوال
وفيددده تنفدددري ، احلقدددائق واألحكدددام الشدددرعية وتشدددويهاإلسدددالم للتلبددديو علدددى املسدددلمني يف ديدددنهم وإفسددداد عقائددددهم 

ندددما ع يف القددرون األوىل سددي ة  علددى غددرار مددا حصددل مددن إددرذمةسدديكون األمددر النددا  عددن تدداريخ أمددتهم اجمليددد، و 
إن ال نادقددة وضددعوا علددى   : قيددل ، وقدددمصددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلوضددعت آالف األحاديددث ونسددبتها إىل الرسددول 

وهدذا البداب قدد أوصدد مبكدرا بتنبده علمداء اإلسدالم خلطورتده وبوضدعهم .   أربعة عشر ألف حديث رسول اهلل 
والروايددات الواهيددة، وبتمييدد هم للطيددب  أصددوال لروايددة احلددديث، ولمعهددم للصددحاح، وبتنبدديههم علددى املوضددوعات

 .واآلن ال نريد أن يتكرر ذلك من خالل التمثيليات واألفالم.  عن الفاسد، بفضل من اهلل ورمحة

 اهلل عدد  وجددل أثددىنللثندداء الددذس  منافدداةإن يف متثيددل أدوار الصددحابة الكددرام يف األفددالم واملسلسددالت :   اني  ا
، وفيدده ياهدداإوهددبهم ، و هبددا تعدداىل اهللأ ددرمهم الدديت  واملن لددة الرفيعددة انددة العاليددةن املكعددتندد يلهم مدددعاة لو يهم بدده، علدد

رجداال دون متييد ،  تسداوون فيدهييشدملهم مجيعدا، و  صدهم و  وهذا األمدر.  (1) من قدرهم وح   ، تقليل من إأهنم
، وليسدددت خاصدددة  دددانوا أو نسددداء، مبشدددرين باجلندددة علدددى التعيدددني أم ال، وذلدددك ألن األدلدددة علدددى احدددرتامهم عامدددة

ويف هددذا رّد علددى مددن أجدداز . وإن تفاضددلوا يف درجدداهتم بددبعن دون بعددن، فهددم  لهددم صددحابة رسددول اهلل، 
 . (2)متثيل أدوار بعضهم، وأفىت بتحرمي متثيل أدوار آخرين

وهدي مسدألة مدن مسدائل  دليل من األدلة املعتمدة لدى يف عدد من املذاهب، قول الصحايب وفعله  ما إن
 .  فقهأصول ال

                                           
: هد، اجل ء رقم  1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم :  يراجع ( 1

 . 331: الصفحة رقم ،3
 .  ، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)الصحابة يف الدراما، جتسيد األنبياء و :  ينرر ( 2
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 ومتثيدددل، وأن أفعددداوم تشدددريعتهم، مراعددداة لعصدددمالتحدددرمي إددددة إذا تعلّدددق األمدددر باألنبيددداء واملرسدددلني؛  وي   زداد
هددم قددد يدددمتدس إىل إيددذائهم، وإسدددقاط مكددانتهم فضدددال عددن العصددمة الددديت اختصددهم اهلل هبدددا، ومهمددة الدددبال  أدوار 

 فعددداوم ودددا احلجدددة علدددى الندددا  ومفاسدددد متثيدددلاملبدددني الددديت أسدددندت إلددديهم، فهدددم رجدددال بدددال  ورسدددالة وأقدددواوم وأ
ملدا أخرجده  مراعاة الدقة املتناهية يف املعلومات املنسدوبة إلديهم علديهم الصدالة والسدالم، وجوب مع هم  برية،أدوار 

 .(1) (على متعمدا فليتبوأ مقعدو من النار من  ذب  :  )البخارس ومسلم عنه 

ودم أن ال يفكدن افرتاء عليهم، ومهما بدالغ املمثلدون يف اإلجدادة فدإن يف متثيل أدوار الصحابة  ذب و   :ا الث
 .(2)ما  ان عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم من مست وهدسيكونوا وفق 

طريقدددة تنكرهدددا النفدددو  والطبددداع، وكلدددو مدددن أس تشدددبه بن متثيدددل أدوار الصدددحابة يف األفدددالم يدددمتدى إ  :رابع   ا
ى والشدوارب املضدحكة، وتوصدل إدعور رؤوسدهم ببارو دات غريبدة، حقيقي، حيث تر ب على وجه املمثلني اللح

 حمدددبّ  وتصدددبغ وجدددوههم مكددداييج م ريدددة، وي لبسدددون مالبدددو عجيبدددة وغريبدددة، فيرهدددرون يف الفلدددم بصدددورة تدددمتمل  دددل
واالزدراء، وي ور السيناريو بكلمات ال توجد يف سدريهم أصدال، سوء األدب يف غاية م، وقد يبلغ األمر الو معرم

ومتثيددل الدددور هبددذو . يوجددب تع يددر فريددق إنتدداج الفلددم واملشددرف عليدده  دامال، مددع احلجددر علددى سددائر أفددرادو وهدذا مددا
الكيفية يكون وقعه على النفو أإد وأسوأ من السب والشتم، حىت إن األطفدال فيمدا بيدنهم ال يقبلدون أن يقلدد 

 .  بعضهم بعضا هبذو الصورة وهذو الكيفية

انتهدداك حلرمددة مددن متثّددل أدوارهددم وحلقددوقهم املعنويددة، وفددق القددوانني واألعددراف  الدددور متثيددلن يف إ:  خامس  ا
السدددائدة يف عدددامل اليدددوم أيضدددا، فدددالقوانني تدددنأ علدددى حرمدددة انتهددداك حرمدددة أس إنسدددان بتسدددجيل صدددوته أو تصدددوير 
إخصه أو التعرض له دون إذنه، وهي تنأ علدى حدق الندا  يف مقاضداة مدن يتعدرض ودم يف إخصدياهتم أو يف 

واألمددر أإددد يف إددريعتنا اإلسددالمية، فددنحن مكلفددون بعدددم انتهدداك حرمددة اإلنسددان حيددا وميتددا، .  وقهم املعنويددةحقدد
 .(3) .فحرمة اإلنسان حمرتمة يف احلالتني  ليهما

واألصددل يف قبددول احلجددة أو عدددم قبووددا .  األصددل يف متثيددل أدوار الصددحابة املنددع ولدديو اإلباحددة:  سادس  ا
ال عد الشرعية اليت أباحدت الفعدل أو هندت عنده، وحجدة مدن قدال لدواز متثيدل الصدحابة أنده مدى توافقها مع القوا

                                           
 17:  التحقيق الصحفي بعنوان:  ويراجع.  واللف  له.  7ص 1، ج4؛  مسلم، .  33ص 1، ج111البخارس، (  1

/  3/  7بتاريخ  3121منشور يف العدد .  نعيم متيم احلكيم:  فقيها يفندون فتاوى حترمي متثيل الصحابة، أجراو
:  هد يف صحيفة عكاظ، وعلى موقع اإلنرتنت لشبكة القضاة االلكرتونية1432

http://www.alqodhat.com/news.php?action=show&id=3135. 
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة الصادر :  يراجع (  2

 .  م2111د، ه1432عام 
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  3
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، فينبغي جوازو إذاً على اإلباحدة؛ ألهندا الصحابة أدوار يدل على حترمي متثيل أو أثر يوجد دليل من  تاب أو سنة
رياً ممددا يتعبددد بدده عبدداد اهلل يف فهددذا القددول لدديو صددحيحاً؛ ويددرد عليدده مددا ذ رندداو سددابقا مددن أدلددة، وبددأن  ثدد. األصددل

معدامالهتم، وأخالقهدم، وسددلو هم، مل يكدن مبنيداً علددى ندأ يعدني بالتحديددد األمدر أو النهدي املكلفددني بده، بددل إن  
 ثرياً من األوامر والنواهي،  مدا هدو معلدوم، تددرك ببنداء الفدروع علدى األصدول، واجل ئيدات علدى الكليدات، قياسداً 

الفهددم الفهددم : "يف هددذا  تددب عمددر بددن اخلطدداب رضددي اهلل عندده إىل أيب موسددى األإددعرسأو تفسددرياً أو تددأوياًل، و 
، اعرف األإباو واألمثال، فقو عندد ذلدك فيما تلجلج يف صدرك ما ليو يف  تاب اهلل، وال يف سنة رسوله 

مسدألة متددوي : واألمثلدة يف ذلددك  ثدرية، منهدا.  (1)" األمدور بنرائرهدا، واعمدد علدى أقرهبددا إىل اهلل، وأإدبهها بداحلق
وصدي اليتديم للشدبه  أحكدامالوقف، فلم يرد نأ يبني واجباته، وحقوقه، وأحكامه، فقا  الفقهاء أحكامه علدى 

دث ال تنتهدي، وذلدك بفعدل تطدور ال مدان وحاجدات عبداد ومن املعلوم أن النوازل واحلدوا. املستحكم بني املسألتني
اهلل، ومن سر عرمة إريعة اهلل أن لكدل ندازل أو حدادث حكمداً معلومداً إمدا بدالنأ، وإمدا مدا ورد يف األصدل مدن 

، وقددد (2) فأمددا األمددر فددنحن مكلفددون حبددب الصددحابة، وتكددريفهم، وإعددالء قدددرهم، والرتضددي عددنهم. األمددر والنهددي
 .  ث عن مكانتهم يف املقدمات املمهدات يف مباحث الفصل األول من هذا البحثأفضنا يف احلدي

 :  من القواعد الفقهية اليت استند إليها القول بالتحرمي:  سابعا

هدددم قدددول حمفدددوف باألخطدددار، وإذا مثيدددل أدوار درء املفاسدددد، واتقددداء الشدددبهات؛ فدددالقول بت:  قاعددددة -1
يفهم ويعلم سريهتم اليوم، فلن جنددو غددا، بدل  سلمت إخصية فلن تسلم أخرى، وإذا وجدنا من

وسددترل تصددورات الفنددانني ألإخاصددهم هنبددا لكددل إددارد ووارد؛ فمددن اتقددى الشددبهات فقددد اسددتربأ 
 .(3).لدينه وعرضه

الصددحابة علددى تقدددير  أدوار مفسدددة حمضددة أو راجحددة ففندده حمددرم، ومتثيددل فيدده أن مددا  ددان:  قاعدددة -2
رعايدددة للمصدددلحة، وسددددا للذريعدددة، وحفاظدددا علدددى  رامدددة راجحدددة؛ ف وجدددود مصدددلحة فيددده، فمفسددددته

  .(4).جيب منع ذلك أصحاب حممد 

                                           
: اوند، حيدرآباد) 1أخرجه أبو بكر البيهقي يف السنن الكربى، مطبوع مع اجلوهر النقي البن الرت ماين املارديين، ط (  1

وأخرجه غريو، واألثر مشهور يعتمد .  111ص 11، ج21344، الرقم (ده 1344جملو دائرة املعارف النرامية، 
 .   عليه يف أبواب القضاء يف الكتب الفقهية

 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
، للد تور مسعود صربس، مصدر (رؤية فقهية)لصحابة يف الدراما، جتسيد األنبياء وا.  ]وهو ما استند إليه الد تور املسري (  3

 [.سابق
 .   مصدر سابق.  هد 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم  (  4
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أ ثدددر مدددن  ى متثيدددل أدوار الصدددحابةن املفاسدددد املرتتبدددة علدددفدددف:  قاعددددة املوازندددة بدددني املصددداا واملفاسدددد -3
وقددد حددرم اهلل جددل ثندداؤو اخلمددر وامليسدددر ألن  .(1) املصدداا، ومددا  انددت مفسدددته أرجددم فهددو ممندددوع

َيْس  ََُلوَنَك َع  ِن اْلَخْم  ِر َواْلَمْيِس  ِر قُ  ْل ِفيِهَم  ا ِإ ْ  ٌم   :  همددا أ ددرب مددن نفعهمددا، فقددال جددّل ثندداؤوإمث
َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْ ُمُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما

 (2)  . 

 همفضدائل ون ر م يدذ إن موقف أهل السنة واجلماعة مما وقدع بدني الصدحابة مدن خدالف يتمثدل يف أهند:   امنا
علدددى عمدددوم  هتفاصددديلنشدددر  يفو عمدددا إدددجر بيددنهم مدددن خدددالف، اخلدددوض  يف ، ويتوقفدددونالددواردة يف السدددنة والسدددري

هددم جمتهددد فمددن  لّ :  ويقولددون. مددن صددنيع أهددل البدددع بددني عددوام النددا  إإدداعة تفاصدديله ؛ ويعتددربون أناملسددلمني
، فكدل مددنهم  دان ينشدد احلددق .إن إداء اهلل خطددمتوأصداب فلده أجدران، ومددن أخطدأ فلده أجددر االجتهداد، ويغفدر لده 

فمدن طعدن يف ، يسدبهم، أو يلعدن بعضدهم دل مدن مدن   ويتربؤون.  عنهم ونضيرت عدالتهم و ويرون .  ويبحث عنه
 . فهو ضال مضل، نعوذ باهلل من حاله، أحد منهم، أو استباح لعنه

واإلإدددكال فيهدددا ، ة واحددددةوقدددد اختدددار عمدددر رضدددي اهلل عنددده عددددم التحددددث عدددن واقعدددة السدددقيفة وهدددي حالددد
وهددو أفصددم وأعلددم، ويقدددر علددى إزالددة أس إإددكال يقددع بعددد ، ومددع هددذا مل لادددث هبددا احلجدديج، ضددعيف وبعيددد

إما بسمتاله أو بسمتال آالف الصحابة معه، فكيف من يريد أن يعرض تفصيالت اخلالف بيدنهم حدول ، اخلطاب
ومدع قلدة العدارفني مدنهج أهدل السدنة يف .  من املسدلمنيويشاهد  ل هذا ماليني  !؟أمور  ثرية سالت فيها الدماء

ويف إجددازة .  ا وعدددم تتابعهدداانقطدداع حلقاهتددطبيعددة املسلسددالت املتمثلددة يف عدددم توضدديم األمددور بهددذو الوقددائع، و 
 .  (3)فتم أبواب الشك وإيغار الصدور وسوء الرن يف الصحابة متثيل أدوارهم

صر أملا مما آل إليه حال البعن من اجملاهرة بسبهم والطعن فيهم عرب ومما ينبغي اإلعالن هنا أن قلوبنا تعت
 . صحبتهمحسن و  الصحابة يف إسالم ويطعنون ليل هنار فيها ينعقون، وسائل اإلعالم والفضائيات

بل إن من . ال بد من التنبيه إىل أنه ليو بواجب على املسلم معرفة ما وقع بني الصحابة من أحداثمث 
ومنه ، على طريقة السمتال وطلب املعرفة همبين الذس وقع اخلالف قضايا إثارة عن احلق صنيع املخالفني

 .(4)الطعن أو السب أو التكفريأو  ،انتهاء بالرفن، يف دينهم زرع الشكوك ينطلقون إىل

                                           
جتسيد األنبياء والصحابة .  ]وهو ما قالته جلنة اإلفتاء والبحوث وهي ة  بار العلماء بالسعودية، وعدد من علماء األزهر ( 1

 [.، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)يف الدراما، 
 .  219سورة البقرة، اآلية  ( 2
، مقال منشور على سات والبحوثمر   التأصيل للدرا:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية:  ينرر ( 3

:  صفحة اإلنرتنت. ]م11/13/2111:  موقع مر   التأصيل للدراسات والبحوث بتاريخ
http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199   .] 

 .  ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية:  يراجع مقال( 4

http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199
http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199
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، يف وقددت حنددن ني عمددوم املسددلمنيإن متثيددل أدوار الصددحابة يف األفددالم سيتسددبب يف إثددارة الفتنددة بدد:  اتاس  ع
.  م، وند ع فتيدل أس خدالف يثدور فديهمأإد احلاجة إىل تصدحيم مفداهيم عامدة أتبداع املدذاهب بغيدة التقريدب بيدنهب
 الصددحابة سيفضددي إىل تشددويش األفكدار، وسدديفتم بابددا جديدددا مدن الشددر، يتمثددل يف إنتدداج أفددالمأدوار متثيدل إن و 

 بعدنوقدد تسديء بعدن تلكدم األفدالم إىل  هب،اذأحدد املد أتبداعمعارضة ملا مت إنتاجه مدن قبدل ومتثيليات  مضادة
مددن قبددل مددن يناصددبهم العددداء ، وبددذلك تنتقددل القضددايا اخلالفيددة مددن سددطور  وخصوصددا عنددد إنتاجهددا الصددحابة،

تشدحن بدذلك فتعرض ليل هندار أمدام مدن يريدد أو ال يريدد، ، الكتب املوجودة على أرفف املكتبات إىل الشاإات
مددن االقتتددال املددذه  الددذس تعدداين مندده عدددد مددن البلدددان  ويعدد ز هددذا، يددةصدددور الشددعوب وتددمتجج بدده الفدد  الطائف

 .  سالمية يف هذو الرروف الصعبة اليت متر هبا منطقتنا اإلسالميةاإل

الددرأس حددول مسددألة اخلالفددة، وهددذا  عانددت ممددا نشددأ مددن خددالف يف قددد مددن املعلددوم أن األمددةبصددراحة ففندده و 
سدددوف ينكدددأ اجلدددراح، ويعيدددد ذا رهتدددا إىل البحدددث تدددأويالً وتفسدددرياً يف أمدددور خلدددت وانتهدددت بانتهددداء  أدوارهدددم متثيدددل

زمنهددا، واألصددل عنددد مجهددور األمددة عدددم جددواز البحددث فيهددا؛ ألن أخطددر مددا توجهدده األمددم إعددادة تكددرار نفسددها، 
 . ل بكل أبعادو وآمالهونبش ما  ان من هن ات يف مراحل تار ها؛ فاألمم القوية هي اليت تستشرف املستقب

 نوغريمهددا ممدد وامللحدددين واألإدقياء مثددل أيب جهددل وأيب ودب الكفدارالتمثيدل القيددام بددأدوار تضددمن ي:  اعاد ر 
ومدا جداء بدده  لرسدول ا وجيددرس علدى لسدانه سدب، ب ضدعفاءهمأو عدذّ م، حدارهبوأصدحابه و  عدادى الرسدول 
احلبكددددة الفنيددددة ومهددددارات اإلخددددراج يف التلفيددددق  اسددددتخدامب (1)واالجددددرتاء علدددديهموسددددب الصددددحابة  مددددن اإلسددددالم،

مدات  فريدة  داحللف بدالالت والعد ى، يتضمن التمثيدل أيضدا الدتلف  بكلو  .(2)والتشويق هبدف اإلقناع والتصديق
بتضدمن و .  ومتثيل ما فعلوو من بغي ومترد وطعدن وقدذف وإدتم ،لكتابه وألحكامهو   هلل ولرسوله ذم ما فيه أو
يف وجدده الصددحابة األجددالء يف عهددد اخلالفددة  قددد فعلهددا مددن وقددف املخ يددة الدديت  ددان األعمددالأيضددا متثيددل  تمثيددلال

ات منكدددر  اأهندددب مسدددلم شدددكوال ي.  مثدددل قتدددل أمدددري املدددمتمنني عمدددر واخلدددروج علدددى اخلليفدددة عثمدددان وقتلددده الراإددددة،
 .  عريمة

ني أو مدراقبني صدعب جددا الدتحكم يف أس عمدل سدينمائي مدن قبدل مشدرفني دينيدإنه مدن ال  :عشر الحادي
علميددددني يددددتم االسددددتعانة هبددددم مددددن خددددارج عددددامل الصددددناعة السددددينمائية؛ ألن الددددنأ وإن  ددددان ألهددددل العلددددم والدددددين 
مراجعتدددده، إال أن كددددريج الفلددددم عددددامل آخددددر ال يفكددددنهم الددددتحكم فيدددده، ويفكددددن للمخددددرج كددددريج مشدددداهد وحر ددددات 

                                           
 . هد ، مصدر سابق 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم :  يراجع (  1
، للد تور (رؤية فقهية)حابة يف الدراما، جتسيد األنبياء والص:  يراجع.  ]وهذا ما ذ رو الد تور عبدالعريم املطعين (  2

 [.مسعود صربس، مصدر سابق
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قهددده إال الفندددان،  اللوحدددة الفنيدددة أو النصدددوص وأإدددكال وأحدددداث بالطريقدددة الددديت يريددددها باعتبدددار ذلدددك فنّدددا، ال يف
 .  األدبية ال يعرف أبعادها ومكامن اإلبداع فيها إال من له تذو  فين

إننا بفباحة إنتاج أفالم يتم فيها متثيل أدوار الصدحابة نفدتم البداب أمدام إمرباطوريدات اإلنتداج :  شرالثاني ع
يف اونددد، وغريمهددا مددن االسددتوديوهات  دوبددوي وو  األمريكيددة ةهوليددوود يف الواليددات املتحددد:  غددري اإلسددالمية، مثددل

ددري  سددلفنا؛ لتصددورها يف أفددالم ومسلسددالت  املنتشددرة يف  تلددف بقدداع العددامل، نكددون قددد قددّدمنا وددا تار نددا وديننددا وس 
دوات جهددا وفقددا لرغباهتددا السددي ة وخططهددا املددا رة، يف زمددن أصددبحت فيدده األفددالم والتمثيليددات تعددد مددن أهددم أوكرّ 

وتددمتدس دورا مهمددا يف توجيههددا فكريددا واجتماعيددا، ويف صددياغة الددرأس ، اوندسددة االجتماعيددة للشددعوب واجملتمعددات
اجلمدداهريس العددام، وقددد اسددتطاعت تغيددري أ دداط  ثددري مددن اجملتمعددات بصددورة سددريعة غددري متوقعددة، وهددو مددا أقددر بدده 

درسددني ودور الرتبيددة واملددار  واوي ددات العلميددة يف املتخصصدون يف االجتماعيددات، وأهدابوا بأهنددا تنددافو اآلبداء وامل
تربيددة األبندداء والددنشء، بددل وتددربيهم علددى عكددو االجتدداو الددذس يددربيهم عليدده أول ددك، وقددد أبدددى الفرنسدديون مددرارا 

 .  للثقافة الفرنسية وللغة الفرنسيني األمريكيةاستيائهم من غ و األفالم 

،  أذهدان الندا يف عينة حتويل احلق إىل باطل والباطدل إىل احلدقويسهل بعرض التمثيليات واألفالم بآليات م
أن :  واملثدددال علدددى ذلدددك.  وتغريدددر املشددداهدين هبدددا؛ ألن املشددداهدة ترسدددخ يف األذهدددان الوقدددائع الددديت يدددتم عرضدددها

اسدتطاعت تغيدري مفداهيم الندا  ومعلومداهتم التار يدة حدول  مضدت األفالم اونديدة الديت أنتجدت علدى مددى عقدود
ة اإلسددالمية الدديت حكمددت اونددد  سددمائة عددام، فقددد أظهددرت تلكددم األفددالم حكددام تلددك الفددرتة اإلسددالمية الدولدد

ووزرائها ومسمتوليها أهنم  انوا أصدحاب هدوى وإدهوات يعداقرون اخلمدور و دادنون النسداء واجلدوارس و دانوا ظلمدة 
لفضدائل الكريفدة الديت حتلّدى هبدا  ثدري ومارست اآللدة الفيلميدة تضدليال أخفدت بده  دل اإلجندازات احلسدنة وا.  وفسقة

متعددددة  الددذس  انددت تعدديش فيدده الدولددة اونديددة والتعددايش السددلمي مددن أول ددك احلكددام، و ددل االزدهددار احلضددارس
 .يف تلك احلقبة ال منية من تار ها الشعوب والثقافات واألديان

قدددر الددذس لاقددق الددربم املددادس، أمددا إن املعهددود يف الصددناعة السددينمائية أهنددا ال يهمهددا إال ال:  عش  ر ل  ثالثا
هدددو الدددذس يدددتم  ، فمدددا يرضدددي املشددداهدالندددواحي األخالقيدددة والدينيدددة واأل اديفيدددة واجملتمعيدددة والتار يدددة فدددال وزن ودددا

، وهكددذا سدديكون احلددال فيجتنددب إنتاجدده لتحاإددي اخلسددائر املاديددة ومددا يفددّل مندده أو ال يثددريو أو ال يعجبدده، إنتاجدده
 حسداب علدى (1)متثيليدة عدن الصدحابة، فسديطغى التكسدب املدادس الم تمتدى فيهدا أدوارمسلسالت وأف مع إنتاج

 .مع االبتعاد عن الدقة العلمية تقدمي الصورة الصحيحة
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، إنتاج األفدالم واملسلسدالت وغايدات يريدد املنتجدون حتقيقهدا خلف دوافعإن هناك :  نقول بدقة وللتوضيم
تتبعهدا قبدل أن تبددأ  خاصدة فهناك عناصر مهمة وإجدراءاتلسل أو فلم سينمائية إنتاج مس إر ة ةندما تريد أيفع

تثبدددت ربدددم تلدددك الشدددر ات فهدددي يف النهايدددة  إحصددداءاتقتصدددادية و اعمدددل دراسدددة جددددوى :  ومدددن أمههدددا، بدددذلك
املشددداهدين  فدددفذا  دددان عددددد. تردددل الفكدددرة واحددددةلكدددن ، ختلدددف هدددامش الدددربم فيمدددا بينهدددااوإن ، إدددر ات رحبيدددة

ن هندداك إنتدداج ملسلسددالت وأفددالم حددىت إن  انددت رغبددة  ثددري مددن النددا  أن يكددو ، بددال جدددوىغددري  دداف و احملتمددل 
ألن إنتداج الفلدم أو ؛ فيجب إذا تثبيت الواقع بلغة األرقام ال بدالقول والتمدين، املوافقة عليه فلن تتم نوع معنّي  من

مددن الدددول يعتمددد علددى  املسلسددل يكلددف مبددالغ ضددخمة وضددمان بيعدده للقنددوات الفضددائية ودور السددينما يف عدددد
األربدداح الددذس تتوقعهددا عنددد العددرض، وإذا وضددعنا يف احلسددبان تنددافو عدددة أعمددال فنيددة يف موسددم واحددد لتبدداع إىل 
تلك القنوات ودور السينما ففن أرباح املنتجني كضع للعرض والطلب واليت تتأثر مدى إقبال املشداهدين عليهدا، 

 ملنتجة أو العارضدة حمددود فدفن اخلسدارة لدن تكدون قدد حلقدت بالعمدل املندتجوإذا  ان هامش الربم املتوقع للشر ة ا
بل ما ستنتجه تلك الشر ة مستقبال أيضا، ويكدون اإلقددام إلنتداج عمدل جديدد  داطرة قدد تلحدق بالشدر ة فق ، 

أربداح إدر ات اإلنتداج جدير ذ درو أن و  .وهناك خطوات وعناصر أخرى ولكن ما ذ رت هو األهم. خسارة مجة
   .إىل مبالغ خيالية ضخمة توازس مي انيات بعن الدول تصل لفينا

واملسلسالت التار ية هي من أهم األعمال التمثيليدة، سدواء تلدك الديت حتكدي عدن قصدأ فيهدا إخصديات 
وتتسابق القنوات الفضائية يف عرض مدا تنتجده إدر ات .  دينية أو املرتبطة بأحداث تروس ما جرى أثناء احلروب

الم بغيددة اسددتقطاب آالف ممتلفددة مددن املشدداهدين، وغددين عددن القددول أندده  لمددا زاد عددددهم زاد بالتدداي إنتدداج األفدد
 . نات التسويقية وارتفعت أسعارهادخل القناة التلف يونية من اإلعال

، ال  قدددر مددن الثددروة املاليددةواحملصددلة النهائيددة يف  ددل هددذو اجلهددود واودددف األساسددي هددو السددعي جلمددع أ ددرب
 .  غري

 سبيل حتقيق هذو الغاية هل يهمها خدمة اإلسالم ؟  ويف
 هل تود خدمة التاريخ ؟ 

 هل تشارك يف البناء احلضارس ؟ 
 هل تبين إلإاعة القيم يف اجملتمع ؟ 

 هل تمتسو لثقافة حمرتمة ؟ 
 هل تسعى لتنوير النا  بالوقائع واألحداث وتوجههم التوجيه الذس  دم دينهم ودنياهم ؟  

 صورة من األحداث التار ية للنا  للعرة واالعتبار ؟  هل تود تقدمي
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علدددى مدددواالة الشددديطان ومشدددار ته مهامددده يف نشدددر الرذائدددل وإإددداعة  هدددذا بصدددرف النردددر عدددن اجتمددداع أ ثرهدددا
ما  الف إدرع اهلل تعداىل، إال مدن رحدم ريب، فهنداك مدن جّل الفواحش واستمراء الفسو  واستسهال احملرمات، و 

 .عمل ابتغاء األجر واملثوبة ويرجو رمحة ربهيدعو هلل ع  وجل وي

، يهداب اإلقددام عليده  ثدري مدن القدرة على متثيل الصحابة بأإخاصهم عمل صدعب فنيداإن   :عشر الرابع
، وهددذا ال ؛ إذ إن اهلل تعدداىل وهددب الصددحابة قدددرات خاصددة  ددي يكونددوا أهددال لصددحبة نبيدده املمثلددني أنفسددهم

، وأدواتدده والفنددانني ينقصددهم أدذ فنيددات  تابددة التدداريخ التمثيليددات ابتّددأن      مددا  .يفكددن تصددورو يف العمددل الفددين
اليت ال يفكن معاجلة حياة همتالء بعيدا عنها؛ فهم ج ء ال يتجد أ مدن السدرية النبويدة  النبوية فضال عن  تابة السرية

  .(1)من جرح وتعديلالشريفة اليت ال يصم  تابتها أو اخلوض فيها بعيدا عن الت ود بأدوات علم احلديث 

 يدة أمه لده التمثيلدي، والدنأ  العمل ويعترب املمثل حمورا للعمل التمثيلي، فرباعته يف أداء الدور هو مناط جناح
وقدد يكدون ضدعيفا ور يكددا ، را لكدن يفسددو أداء املمثدل السديرا ومددمتثّ قدد يكدون الدنأ قويّدأيضدا، و  عندد رواد الفدن

واملمثلددون .  يعتددربون املمثددل حمددور العمددل الفددين( دو هوليددو )اجلددوائ  والنقدداد يف ولكددن لاييدده املمثددل املبدددع و ثددري مددن 
 .  أإهر من الكتاب لنصوص األفالم واملسلسالت وأ ثر تأثريا

، وعليده فدفن اعتمداد املفديت بداجلواز ا العمل املنتجأهنم مل يشاهدو  متثيل أدوار الصحابةوذ ر بعن من أجاز 
املمثلددني هددو جهددل فددين وتقصددري يف االجتهدداد يددرد قددول اجمليدد  ويضددعفه، و ال  علددى الددنأ وحدددو دون تقيدديم أداء

بعددا عدن فهذا من التجرؤ على الفتيا، ومن أعردم أول دك املفتدني ، جيوز له أن يفيت يف نازلة مل يستوعب جوانبها
أراح النددا  مددن  أن املمثددل جمددرد أداة إلكرتونيددة حمكددوم بددالنأ ومقيددد بدده، هددذا :بددالفن وحقيقتدده الددذس يقددول العلددم

النردددر يف فتدددواو، وهدددذا مدددا يبدددني النردددرة املقاصددددية للمجدددامع العلميدددة الددديت يوجدددد هبدددا م دددات العلمددداء عنددددما أفتدددت 
 .(2)ثر ضغوط الواقع والتفاعل اخلاطر معهإبالتحرمي، وتعجل من أفىت باإلباحة و 

                                           
، للد تور مسعود (رؤية فقهية)ا، جتسيد األنبياء والصحابة يف الدرام:  يراجع.  ]وهو ما ذ رو الد تور عبد الفتاح عاإور (  1

 [.صربس، مصدر سابق
؛   وهنا .   ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  مسلسل احلسن واحلسني ومعاوية، رؤية فنية إرعية (  2

احلديث النبوس الشريف الذس أخرجه البخارس بسندو إىل النعمان بن نقف مع األديب مصطفى صاد  الرافعي عند 
م ث ل  اْلق ائ م  ع ل ى ح د ود  اهلل  و اْلو اق ع  ف يه ا   م ث ل  قد ْوٍم اْستد ه م وا ع ل ى : )بشري رضي اهلل عنه، عن الن  صلى اهلل عليه وسلم

أ ْسف ل ه ا، ف ك ان  ال ذ ين  يف  أ ْسف ل ه ا إ ذ ا اْستد ق ْوا م ْن اْلم اء  م ر،وا ع ل ى م ْن فد ْوقد ه ْم،  س ف ين ٍة ف أ ص اب  بد ْعض ه ْم أ ْعال ه ا و بد ْعض ه مْ 
يب ن ا خ ْرقًا و ملْ  ند مْتذ  م ْن فد ْوقد ن ا: فد ق ال وا أ خ ذ وا ع ل ى أ ْيد يه ْم جن  ْوا  ف ف ْن تد ر   وه ْم و م ا أ ر اد وا ه ل ك وا مج  يًعا، و إ نْ ! ل ْو أ ن ا خ ر قْدن ا يف  ن ص 

أقف أمام احلديث الدقيق أتعرف أسرارو، ففذا هو يشرح ي :  ، قال الرافعي[132ص 3، ج2493(]و جن  ْوا مج  يًعا
س،ه  أ ا يقول ي ما يقول املعلم لتلميذو فكان (.  و جن  ْوا، وإن تر وو هلك وهلكوا( )أفهمت؟: )ويهديين هبديه؛ مث أ ح 

ذا احلديث يف نفسي  الم طويل عن همتالء الذين  وضون معنا البحر، ويسمون أنفسهم باجملددين، وينتحلون ضروبًا و
 حرية الفكر، والغرية، واإلصالح؛ وال ي ال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخالقنا وآدابنا : من األوصاف

http://taseel.com/display/pub/print.aspx?id=1199
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 داء أدوار الشخصديات الدينيدة،عدن أ واملمدثالت هتّيب  ثري من املمثلنيوبصرف النرر عن دين املمثل فقد 
، ويتعللدون هدذا هدو واقدع احلدال يف الددول الغربيدة.  نددم بعدد أن قدام بتمثيدل تلدك األدوار قدد رفضوها، وبعضدهمو 

شددديتهم مدددن تقددددمي الشخصدددية خل وإمددداتلدددك الشخصددديات  أدوار ثيدددلمدددن مت أهنم أقدددلّ بددد عدددرتافهمال ، إمدددايف الدددرفن
أن املخدرجني لدن يقبلدوهنم يف أعمدال  ملشاهد عن عملهم ضعيفا، وإمدا، أو أن يكون مستوى رضا ابصورة ناقصة

  .(1)ن  من األنبياء  دور أخرى الرتباطهم بتمثيل

إن املتتبددع لألفددالم املنتجددة عددن الشخصدديات احملرتمددة العاديددة جيددد أن العامددة مل يرضددوا هبددا،  : عش  ر الخ  امس
ما أخرجددددت أفددددالم ومسلسددددالت عددددن بعددددن وقددددد حدددددثت ردود أفعددددال غاضددددبة جدددددا مددددن عامددددة املسددددلمني بعددددد

 الصحابة الكرام؟  

هندداك اتفدا  علددى أندده مل يوجدد إىل اآلن مددن رضددي مددن ، فبصدرف النرددر عددن الددين الددذس يددمتمن بده املشدداهد
عمددل سددينمائي أو متثيلددي مت عرضدده لشخصددية عامددة، سددواء  انددت إخصددية قصصددية، أو دينيددة، أو سياسددية، أو 

ذو األعمددال إرواء غليددل املشدداهد يف أن يددرى أن التمثيددل  ددان جيدددا أدى الدددور وطنيددة، أو غريهددا، فلددم تسددتطع هدد
مجدع املشداهدون علدى أن أويف  ثدري مدن األحيدان .  املطلوب بكفاءة، ودوما  رج املشداهد بانتقداد مدن ندوع معدني

الشخصددية :  وعلددى سددبيل املثددال.  الشخصددية الدديت مت عرضدها  قددرأوا عنهددا يف الروايدات ليسددت هدديالشخصدية الدديت
روبددن هددود، أنتجددت حولدده عشددرات األفددالم، لكددن  ددل فلددم  تلددف جددذريا عددن اآلخددر يف :  الشددهرية يف الروايددات

                                                                                                                                
تماعية يصنع فيه ما يشاء، ويتوالو  يف أراد، موجًها حلماقته زاعًما أنه موضعه من احلياة االج... بفأسه، أس بقلمه 

وجوًها من املعاذير واحلجج، من املدنية والفلسفة، جاهاًل أن القانون يف السفينة إ ا هو قانون العاقبة دون غريها، 
يكون على اجلرم  فاحلكم ال يكون على العمل بعد وقوعه  ما لاكم على األعمال األخرى؛ بل قبل وقوعه، والعقاب ال

يقرتفه اجملرم  ما يعاقب اللأ والقاتل وغريمها، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه، فال حرية هنا يف عمل 
ال حتمل ( اخلر )يفسد خشب السفينة أو يفسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة يف حبرها، سائرة إىل غايتها؛ إذ  لمة 

السمو الروحي األعرم، (]أوسع قرب)ليو وا إال معىن واحد وهو ( أصغر خر )وهنا لفرة يف السفينة معناها األرضي، 
 [. ، وما بعدها22ص. للرافعي، مصدر سابق

 Playing Jesus wrecked my career': Passion of the Christ actor': انرر مقاال بعنوان (  1
said Hollywood has shunned himتبه  ، :PAUL THOMPSON  يف الصحيفة

:   يف اإلنرتنت على الراب . ]2111مايو  2ونشر بتاريخ  Mail Onlineااللكرتونية 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1382515/Passion-Christ-

actor-Jim-Caviezel-said-Hollywood-shunned-him.html  .]وانرر مقاال آخر بعنوان   :
Actors/Actresses: Roles they refused or didn't get  وهذا املقال لاتوس على أمساء العشرات ،

.  من مشاهري املمثلني الذين رفضوا أداء أدوار معينة، ومنها أدوار تتعلق بتمثيل الذات اإلوية وبعن األنبياء
[http://www.listal.com/list/roles-they-refused-didnt-get  .] 



 

28 

 

لديو هدذا روبدن هدود الدذس عرفنداو :  مشاهدو وطريقة التمثيل فيه وأما نه وإخراجه، واملشاهدون  ل مرة يقولدون
 . قبل أ ثر من قرنني، ومت إنتاج أفالم عديدة حووا وهكذا احلال مع رواية أولفر تويست اليت   تبت.  يف الرواية

األنبيددداء، فهدددذا عيسدددى ابدددن مدددرمي عليددده السدددالم، مل يدددرض ال  أدوار واألمدددر  دددان أإدددد وأسدددوأ عنددددما مت متثيدددل
فيهددا بأإددكال وألددوان  نتجددت عندده عليدده السددالم، ومت متثيددل دورواملسددلمون وال النصددارى عددن م ددات األفددالم الدديت أ

.   ئهدداقدداموا بأدا الددذين متباينددة ومتناقضددة، بددل وانتقدددوا تلددك األفددالم،  مددا تربمددوا مددن املمثلددني وأوصدداف وأخددال 
ظهدور ممثدل طويدل  فيده ، انتقدد الندا Passion of the Christفلدم آالم املسديم ، فوعلدى سدبيل املثدال

سديم عليده السدالم ال اجلسم، أزر  العينني، إبه عار، يقع حتت عذاب اجلالدين، بشدكل مهدني، وذ دروا بدأن امل
وتددذمر اليهددود مددن الفلددم، معللددني بأندده يسدديء إلدديهم، حيددث مت إظهددارهم بددأهنم  دددانوا .  يفكددن أن يكددون  ددذلك
 .  يسومونه سوء العذاب

 ددذلك عندددما يكددون التمثيددل عددن إخصددية وطنيددة أو سياسددية عاإددت   عددادة واألمددر يكددون غددري مرضددي عندده
واألصدقاء بسوء اإلخدراج والتمثيدل والوقدوع يف هفدوات، وأن مدن مت متثيلده  مع النا ، فيقع إمجاع الورثة واألقارب

وعلى سبيل املثال رئيو مصر األسبق حممد أنور السادات الذس أنتج فيلم عدن .  مل يكن أبدا وفق ما مت عرضه
يقدمون حياتدده مل يددرض عندده ابندده وال أسددرته، وذ ددروا بددأن الفلددم مل يددمتت حقدده، وأخطددأ يف نددواح عديدددة، وأهنددم سدد

 .أفالمأنتجت يف سري حياهتم  واحلال مل  تلف مع حكام آخرينبشكوى يف احملا م، 

هدل يرضدى أحددنا مدن األحيداء أن يفثدل عنده إدخأ آخدر يف :  والسمتال الدذس ينبغدي أن يتبدادر إىل أذهانندا
 متثيليات أو أفالم؟

ل سددينمائي مت إنتاجدده وع ددرض أندده قددد حدددثت ردود أفعددال غاضددبة جتدداو مسلسدد ال بددد مددن اإلإددارة إىلهنددا و 
مدددمتخرا يف عددددد مدددن الفضدددائيات باسدددم عمدددر بدددن اخلطددداب، ومت االدعددداء بدددأن إنتاجددده  دددان حتدددت مراقبدددة عددددد مدددن 

وآل البيددت والعشددرة املبشددرين باجلنددة يف األعمددال  صددحابة الندد   متثيددل أدوارالعلمدداء، فقددد جدددد األزهددر رفضدده 
 ما ندد  ثري مدن العلمداء وعدربوا عدن .  سالمية يف األزهر بتحريفهااإلالدرامية، استنادا إىل فتوى جممع البحوث 
 .(1)استيائهم جتاو إنتاج هذا املسلسل وعرضه

                                           
فقد صرح الد تور عبد املعطي بيومي بأنه يتمسك برأس األزهر :  بيانات وتصرلاات االستنكار وفيما يلي  اذج من (  1

وجممع البحوث اإلسالمية منع متثيل الرسل واألنبياء وآل بيت الرسول، والعشرة املبشرين باجلنة، ومنهم اخللفاء 
اصطفاهم املوىل ع  وجل عن سائر خلقه،  وذ ر بأنه من ناحية الرسل واألنبياء فهمتالء نوعية من البشر. الراإدون

إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على )وتنطق هبذا آيات القرآن الكرمي يف قول املوىل ع  وجل 
إن املمثل الذس يقوم بتجسيد إخصيات األنبياء والعشرة املبشرين باجلنة، يكذب :  وأضاف الد تور بيومي(.  العاملني

إنه متثيل وهذا ليو بصحيم، :  وأن املمثل حينما يقوم بدور عمر بن اخلطاب، فكأنه يقول.  ء غري صحيمويدعى ادعا
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مصدداا عديدددة  ال مددربر ملددن يددعي أن يف تلددك املسلسددالت التمثيليددة واألفدالم السددينمائية:  عش  ر الس ادس
ِبْس ِم اهلِل ال رَّْحمِن :  ، قدال تعداىلى يف ذلدك؛ ألن  تداب اهلل قدد  فدى وإدفعلى سري الصحابةالتعرف  تتمثل يف
َُ قُ ْرآنً ا َعَربِيًّ ا لََّعلَُّك ْم تَ ْعِقلُ وَن   الر تِْلَك آيَ اُت اْلِكتَ اِب اْلُمبِ ينِ  الرَِّحيِم  َنْح ُن نَ ُق  ُّ َعَلْي َك  ِإنَّ ا َأنَزْلنَ ا

َنا ِإلَْيَك َه َذا اْلُقْرآَن  َلَق ْد   : وقدال تعداىل.   (1) َوِإن ُكنَل ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلينَ َأْحَسَن اْلَقَصِ  ِبَما َأْوَحي ْ
ُْوِلي األَْلَباِب َما َك اَن َح ِديثًا يُ ْفتَ  َرى َولَ  ِكن َتْص ِديَق الَّ ِذي بَ  ْيَن يََديْ ِه  َرٌة ألِّ َوتَ ْفِص يَل ُك لَّ َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

 .   (2) ْذِمُنونَ َدْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْوٍم ي ُ 

إظهدددار مكدددارم األخدددال ، وحماسدددن اآلداب، مدددع التحدددرس للحقيقدددة، : مدددا يقدددال مدددن وجدددود مصدددلحة، وهددديو 
فهددذا جمددرد فددرض ، وضددب  السددرية، وعدددم اإلخددالل بشدديء مددن ذلددك بوجدده مددن الوجددوو؛ رغبددة يف العددربة واالتعدداظ

لنوع من التمثيدل يأبداو واقدع املمثلدني، ورواد ففن من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف أن هذا ا، وتقدير
 .(3)التمثيل، وما هو إأهنم يف حياهتم وأعماوم

ففهنددا ال تعتددرب أيضدداً، ألندده  الدددعوة إىل اإلسددالم وإظهددار ملكددارم األخددال  مصددلحة  متثدديلهمولددو فددرض أن يف
ومدن القواعدد .    مدن قددرهميعارضها مفسدة أعرم منها، مما قد يكون ذريعة النتقاص األنبيداء والصدحابة واحلد
أن املصددددلحة إذا عارضددددتها : املقددددررة يف الشددددريعة اإلسددددالمية أن املصددددلحة املتومهددددة ال تعتددددرب ، ومددددن قواعدددددها أيضدددداً 

مفسدة مساوية وا ال تعترب؛ ألن درء املفاسد مقدم علدى جلدب املصداا ، فكيدف إذا  اندت املفسددة أعردم مدن 

                                                                                                                                
إن األزهر يرفن :  وقال الشيخ علي عبد الباقي، أمني عام جممع البحوث اإلسالمية باألزهر. ولعله أقرب إىل الكذب

ستنادا إىل فتوى جممع البحوث اليت حترم ظهور عرض مسلسل الفارو  عمر، ممت دا أن قرار اجملمع بالرفن، جاء ا
األنبياء والصحابة وآل البيت يف األعمال الدرامية، مشريا إىل أن األزهر خاطب مجيع اجلهات املسمتولة ملنع عرض 
.  املسلسل على إاإة الفضائيات يف مصر، موضحا أن األزهر ليو له أس سلطة ملنع عرض املسلسل خارج مصر

جممع البحوث برفن عرض املسلسل صدر باإلمجاع، واستند إىل أن ظهور األنبياء وآل البيت والعشرة وأضاف بأن قرار 
.  املبشرين باجلنة على الشاإة حرام إرعا، وبالتاي فرهور إخصية عمر بن اخلطاب يف أس عمل ممنوع وغري مقبول

ن قرار منع جتسيد اخللفاء الراإدين وآل البيت وأوضم الشيخ عبد احلميد األطر ، رئيو جلنة الفتوى األسبق باألزهر، أ
والعشرة املبشرين باجلنة، يشمل األعمال الفنية اليت تنتج أو تعرض داخل مصر وخارجها، الفتا إىل أن جتسيد النبيني 

يوجد  ال جيوز تصوير الرسل واألنبياء أو ظهورهم يف أعمال فنية؛ ألن همتالء ال: واملالئكة والصحابة أمر مرفوض، مضيفا
وأعلن سيد درويش، مسمتول اللجنة الفنية بفحدى اجلماعات اإلسالمية .  من يفاثلهم من البشر يف القدر أو القدوة

الشهرية مصر تضامن اجلماعة مع موقف األزهر الرافن لعرض املسلسل متاما، الفتا إىل أن جتسيد عمر بن اخلطاب يف 
واعترب جتسيد آل ..  يف مصر« الفارو  عمر»فن عرض مسلسل ر :  حتقيق صحفي بعنوان. ]عمل درامي غري الئق

 [.البيت حرام إرعا، مصدر سابق
 .     3-1:  سورة يوسف (  1
  .   ، سورة الرعد111اآلية  (  2
 . هد، مصدر سابق 1393/  4/ 11وتاريخ ( 13)قرار هي ة  بار العلماء باململكة العربية السعودية، رقم  (  3
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نفعهددا علددى  وهندداك وسددائل مشددروعة أخددرى ثبددت .ثيددل األنبيدداء والصددحابةاملصددلحة وأرجددم،  مددا هددو الشددأن يف مت
 .  (1)مدى التاريخ

يضدددديع يف  –علددددى افرتاضدددده  –وإذا  ددددان ي رددددن أن يف هددددذا التمثيددددل مصددددلحة، أو إيصددددال فكددددرة مددددا، فهددددذا 
عددددل متاهدددات التمثيددددل، وانشدددغال املشدددداهد بالصدددور، وعدددددم اهتمامدددده باملضدددمون، ذلددددك أن املشددداهد يف غالبدددده ينف

 .(2)بالصور واإلثارة، فال يهتم يف غالب األحوال بفكرة، أو غاية يرن املمثل أنه لاققها من خالل متثيله
إن متثيددل أدوار الصددحابة ال  دددم التدداريخ أبدددا، بددل إن مددن أخطددر أقددوال الددداعني إىل متثيددل :  عش  ر الس  ابع
بعيداً عن ال يدف والكدذب، حدىت يعدرف  إن اودف منه عرض التاريخ اإلسالمي بشكل حقيقي: الصحابة قووم

املسددلمون وغددريهم حقيقددة اإلسددالم ورمددوزو، وهددذا القددول غددري صددحيم؛ فالتدداريخ الددذس سددجل مراحددل األمددة منددذ 
ندد ول رسددالتها مل يكددن مكددذوباً، أو م يفدداً حبيددث يددأيت مددن يقددول بعددد  سددة عشددر قرندداً إن متثيددل الصددحابة سدديعيد  

أن هناك بعن اون ات اليت انسلت إىل هذا التاريخ، فليو من املعقدول إعدادة    تابة هذا التاريخ، وحىت لو فرض
إن تداريخ رمدوز األمدة مدن الصدحابة والتدابعني . فلدم أو مسلسدل متثيلدي يرجدى مدن ورائده االرتد ا  تابته من خالل 

يف  تلددف ومددن سددار علددى طددريقهم، مسددطور يف بطددون الكتددب الدديت أل فهددا رجددال أمندداء، وحافرددت عليهددا األمددة 
مراحلها، واملسلمون يعرفون جيداً هذو الكتب، ويروهنا مصدراً أميناً لرتاجم رموزهم، فليو إذاً مثة حاجدة لكتابدة 

و دان حري داً مدن يقدول هدذا القدول أن يعدي أن إظهدار حقيقدة اإلسدالم تدتم مدن خدالل . تار هم من خالل التمثيدل
 .(3)وسلو اً ممارسة املسلمني وذو احلقيقة قوالً وعمالً 

الدذس صداغه  ويف الواقع العملي على مدى قرون متطاولة مل نعرف حنن تار نا اجمليد، إال من خالل الكدالم
والدعوى بأن التمثيل يرس دخ مدنهج الصدحابة يف أذهدان املشداهدين، فهدي جمدرد ظدن؛ . العلماء تار اً وعلماً وذ راً 

ستشعارهم لعرمته وأنه الدين احلدق، ومدن خدالل املعاملدة الرإديدة ألن الذين يدخلون يف دين اهلل إ ا يدخلونه با
. واملوعرددة احلسددنة، ومل نعلددم إىل اآلن أن أحدددا دخددل الدددين اإلسددالمي بعددد مشدداهدة فدديلم أو مسلسددل لصددحايب
 . وإ ا يهديهم اهلل إليه قبل  ل إيء، مث ما جيدونه فيه من العدل واحلق، ونفي الرلم، وموافقته لفطرة اإلنسان

مدددا يقدددال بدددأن التمثيدددل أ ثدددر تدددأثرياً يف النفدددو  مدددن التحددددث والسدددماع اجملدددردين لقصدددأ :  عش   ر الث   امن
الصددددحابة، ومددددن خاللدددده يفكددددن ترسدددديخ مندددداهج الصددددحابة وتوجيهدددداهتم وممارسددددتهم لألحكددددام الشددددرعية بكددددل دقددددة 

تابدده الكددرمي ، فهددذا وإخددالص وتغددذيتها يف أذهددان املشدداهدين، وقددد أ ثددر اهلل عدد  وجددل مددن ضددرب األمثددال يف  
قددول غددري صددحيم؛ ذلددك أن مشدداهدة الفلددم عمددل وقدديت ظددريف ينتهددي بانتهدداء مشدداهدته، وقلمددا يرسددخ يف الددذهن، 

                                           
 .  ع الفقهي اإلسالمي، بالرابطة مكة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة، مصدر سابققرار اجملم (  1
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
 .  ، مصدر سابقمتثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة (  3
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وهو  األحداث اليت تقع ليل هنار أمام اإلنسدان، فدال يلقدي أل ثرهدا بداال، بدل ينسدى أ ثرهدا إن مل نقدل  لهدا إال 
مشدداهدهتم لفلددم فددفهنم قددد ال يتددذ رون إال حلرددات معينددة،  مددا ربطددت بغددرض معددني، وإذا سددألنا املشدداهدين بعددد

لكن القراءة كتلف عن املشاهدة، فالقارئ وخصوصا من يريد التعلم يفعن يف التلقدي والفهدم وهدو أ ثدر رسدوخا، 
 .  مع متكن القارئ من التكرار والرجوع للفقرات مرارا وحريته يف الرت ي  على ما يريد فهمه

قدددد أ ثدددر مدددن ضدددرب األمثلدددة يف القدددرآن فقدددول  وتعددداىل بدددأن اهلل سدددبحانه ل أيضدددامدددا يقدددا:  عش   ر التاس   ع
الصددحابة استشددهاد يف غددري حملدده؛ ذلددك أن اهلل عدد  وجددل  أدوار صددحيم، ولكددن االستشددهاد بدده علددى إباحددة متثيددل

هم حددني يضددرب األمثددال للعبدداد إ ددا يضددرهبا حقدداً وصدددقاً لكددي يتفكددروا يف حقيقددة خلقهددم، ليدددر وا مددا جيددب علددي
َُ ِم َن السَّ َماء  : حنوو من طاعته وعدم معصيته، ففي قولده مدثالً  نْ َيا َكَم اء َأنَزْلنَ ا َواْ  ِرْب َلُه م مَّثَ َل اْلَحيَ اِة ال دُّ

ََْصَبَح َهِشيًما َتْذُروَُ الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعلَ ى ُك لِّ َد ْيٍء مُّْقتَ ِدرًا تعلديم ودم أّن   (1) فَاْختَ َلَط بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض َف
م ثل حياهتم الددنيا  مثدل املطدر الدذس ين لده علدى األرض فيخدتل  هبدا فتنبدت نباتداً م دهدراً، مث يتحدّول هدذا النبدات 

أهنددا هبددذا املعددىن جمددرد : إىل حطددام تددذروو الريدداح، فاحليدداة عندددما يددأذن اهلل بنهايتهددا تكددون علددى تلددك الصددفة، أس
من خالل قدرة اهلل؛ ألنه هو الذس خلقهدا أصداًل، وهدو القدادر علدى هنايتهدا،  ظرف زمين حمدود، وهنايتها معلومة 

أمددا التمثيددل فددال يعدددو  وندده .   لَكَدد  َ  يكُدددل لَكَددا كيددٍ   َددَد ر      َدد  س    ... :  مددا قددال عدد  وجددل يف آخددر اآليددة
 .(2)خيااًل، قد يكون جملرد التسلية واللهو، وإن  ان أصحابه يرون فيه غاية

أهم اآلثار السي ة إلنتاج أفالم ومسلسالت تمتدى فيها أدوارا عدن الصدحابة الكدرام ومشداهدهتا :  رونالعش
 : على املشاهدين واألجيال املسلمة

إن  ثددددريا مددددن األحددددداث الددددواردة يف السددددنة ويف سددددري الصددددحابة لددددو مت متثيلهددددا ألدى إىل ارتكدددداب حمرمددددات  -1
 صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلمعرددة الدديت نطددق هبددا الرسددول عريمددة، فتخيددل أخددي القددرآن  يددف يددتم متثيددل املو 

  !للصحايب الذس ضحك من قامة أحد الصحابة القصرية عندما رآو يصعد خنال؟

ن متثيددل الصددحابة يددمتثر سددلبا علددى نفسددية املشدداهد، وقددد جيددرح مشدداعرو، فهددو عندددما يشدداهد متثدديال عددن إ -2
تدب السدرية عدن مددى قوتده و يفيدة كلصده مدن صحايب جليل مثل مح ة بن عبداملطلب، بعدما ما قدرأ يف  

، وصدددرعه يدددوم بددددر صدددناديد املشدددر ني، مث استشدددهادو الوثنيدددة، وضدددربه أبدددا جهدددل لتعرضددده لرسدددول اهلل 
ة محد ة بدن عبدد والتمثيل به، فكيف يكون إعور هذا املشداهد وإحساسده حدني يدرى ممدثالً ينتحدل إخصدي

 قندداة أخددرى يف أحضددان فتدداة يشددرب اخلمددر ويقددامريف  و يفثددل بدداألمو إددي اً آخددر؟ أواملطلددب، بعددد أن رآ

                                           
 .    41سورة الكهف، اآلية  (  1
 .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  2
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و دذا ، وقد أدت دور زينب بنت علي رضي اهلل عنه امدرأة يف  امدل زينتهدا وما ياجهدا!. ويرتكب الكبائر
، أفمدن هدمتالء وهكدذا يدتعلم يف مسلسالت أخرى سي ةرضي اهلل عنه، واألوىل مثلت أدوار  زوجة احلسني
 .(1)؟ اإليفان والسنةاملشاهدون 

وأ ثدددر أهدددل التمثيدددل ليسدددوا بأهدددل تقدددوى وصدددالح  -إن جمدددرد النردددر إىل أهدددل الفسدددق والفجدددور مدددذموم،  -3
أن أم جريج العابد عندما غضبت منه دعت عليه بأن ال يفيتده اهلل حدىت يريده  (2)ويف البخارس –واستقامة 

ذنب  لمددددا إن ممددددا تعرددددم بدددده الصددددغائر مددددن الددددذنوب أن يستصددددغر الددددذنب؛ فددددفن الددددو .  وجددددوو املومسددددات
استعرمه العبد  من نفسه صدغ ر عندد اهلل تعداىل، ألن اسدتعرامه يصددر عدن نفدور القلدب عنده و راهيتده لده، 
وذلددك النفددور يفنددع مددن إدددة تددأثرو بدده؛ واستصددغارو يصدددر عددن اإللددف بدده، وذلددك يوجددب إدددة األثددر يف 

متمن يدرى ذنوبده  أنده إن املد :  )قدال عدن الند   وقد جاء يف صحيم البخارس عدن ابدن مسدعود. القلب
 ( فقددال بدده هكددذا، علددى أنفدده وإن الفدداجر يددرى ذنوبدده  ددذباب مددرّ ، حتددت جبددل  دداف أن يقددع عليدده قاعددد

وإ ا يعرم الذنب يف قلب املدمتمن لعلمده لدالل اهلل، فدفذا نردر إىل ع ر دم مدن عصدى بذنبده هدذا رأى .  (3)
إنكدددم لتعملدددون أعمددداال هدددي يف : هم ولدددذلك  دددان يقدددول بعدددن الصدددحابة رضدددي اهلل عدددن. الصدددغرية   بدددريةً 

ددددعر  ندددا نعددددد،ها علدددى عهدددد رسددددول اهلل   وإن التسددداهل يف النرددددر. مدددن املوبقددددات أعي دددن كم أد ، مدددن الش 
 .والعياذ باهلل. إىل أهل الفسق والفجور يمتدس إىل موت القلب وعدم ن وعه إىل النهي عن املنكر وإدامته

 .  ثيل ألدوار الصحابة والسلف ال باالمتثال ألحكام الشريعةأن ذلك يفضي إىل نشوء أجيال هتتم بالتم -4

 لمات بذي ة أو أحداثا مريبة مل تكن مرت عليه   واملسلسل قد يرى املشاهد ويسمع من خالل الفلم -5
 .للصحابة الكرام؟ يعرفوا إال التعريم واحلبفماذا يكون أثر ذلك على نفو  أول ك الذين مل . من قبل
ندده مل يتبددق لنددا يف عددامل األسددوة والقدددوة إال الصددحابة، فمددن األوىل أن نبتعددد عددنهم، إ:  العش  رونالح  ادي 

 .(4) وإن  ان هناك إفال  يف موضوعات جيدة يف الفن، فلتكن بعيدة عن همتالء الصحابة
فكيف باالزدراء .. ز احلكمو إذا  نا يف زماننا هذا نف ع من هتمة تسمى االزدراء برم:  عشرونوالالثاني 

 .(5)!اإلسالم؟ برموز

                                           
؛ مسلسل احلسن .  متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة، للد تور عبد الرمحن بن حسن النفيسة، مصدر سابق:  ينرر (  1

 .  ، مصدر سابقمر   التأصيل للدراسات والبحوث:  ني ومعاوية، رؤية فنية إرعيةواحلس
   .179ص 3، ج2432اجلامع الصحيم، الرقم  (  2
   .  34ص 3، ج1313اجلامع الصحيم، الرقم  (  3
، للد تور مسعود (رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما، .  ]محد عمر هاإموهو ما ذهب إليه الد تور أ (  4

 [.صربس، مصدر سابق
 [.، للد تور مسعود صربس، مصدر سابق(رؤية فقهية)جتسيد األنبياء والصحابة يف الدراما، . ]وهو رأس بعن علماء األزهر(  5
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ال ضددمان عنددد اإلفتدداء بدداجلواز بالضددواب  املقيّدددة والشددروط احملكمددة يف حددال اإلفتدداء   :والعش  رون الثال  ث
بددداجلواز أن يكدددون هنددداك التددد ام هبدددا مدددن قبدددل منتجدددي تلدددك األفدددالم، بدددل تبقدددى تلدددك الضدددواب  والشدددروط خاضدددعة 

وإذا  ندددا . وهدددذا إذا أحسدددنوا صدددنعا، وأسددددوا معروفدددا .لالجتهددداد يف الفهدددم أوال، ويف تن يلهدددا علدددى املشددداهد ثانيدددا
نتحدددددث عددددن الضددددواب  والشددددروط فعددددامل الصددددريفة اإلسددددالمية لدددديو ببعيددددد، ففددددي  ددددل فددددرتة نددددرى وقددددوع جتدددداوزات 
واسدتحداث حيددل للتحلددل مددن الربددا، فهدل سدديقف منتجددو األفددالم مكتوفددو األيددس مددن ارتكدداب  الفددات إددرعية 

 !ودينية وتار ية؟
إدددددرعا متثيدددددل أدوار األنبيددددداء والصدددددحابة وإنتددددداج أفدددددالم  يتبدددددني أنددددده ال جيدددددوز ة النقليدددددة والعقليدددددةو األدلدددددوهبدددددذ

دور، مرهددرا نفسدده هبي ددة قريبددة مندده يف الفلددم، وال جيددوز بندداء عليدده الددحبيددث يقددوم ممثددل بددأداء  ،ومسلسددالت عددنهم
ز مشددداهدة تلدددك األفدددالم و دددذلك ال جيدددو وال عرضدددها وال نشدددرها وال تسدددويقها،  ،إنتددداج أفدددالم ومسلسدددالت عدددنهم

التصددددددوير الفوتددددددوغرايف :  واملنددددددع يشددددددمل  ددددددل األإددددددكال املعتمدددددددة علددددددى التمثيددددددل، والدددددديت منهددددددا  .واملسلسددددددالت
Photograph ، والفلدددم السدددينمائي ،Film, Movie, Cinema والتصدددوير الرمسدددي بأنواعددده ، (

اريكدددددددددداتورس ، والكTheatreواملسددددددددددرحي ( Pixar، بكسددددددددددار Anime، أنيمددددددددددي Cartoonالكرتدددددددددوين 
Caricature)وغري ذلك مما يشاهبها ،. 

 :  التوصيات
  ،إىل اإلسدددهام يف نشدددر سدددري األنبيددداء وسدددائل اإلعدددالم عامدددة نوصدددي وبنددداء علدددى مدددا سدددبق مدددن أدلدددة وبدددراهني

ويفكدنهم تثقيدف اجلمداهري والرسل عليهم السالم والصحابة الكرام رضي اهلل عدنهم دون متثيدل إخصدياهتم، 
.  ، ويفكدددن اسدددتحداث تقنيدددات أخدددرىتمثيدددل األخدددرى العديددددة  التمثيدددل القرائدددي التدددار يأنواع البسدددريهم بددد

احملافرددددة علددددى العمددددل علددددى و والصددددحابة،  علددددى األمددددة أن تقددددوم بواجبهددددا الشددددرعي يف الددددذّب عددددن األنبيدددداءو 
   .(1)مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض وم بشيء من األذى

  ولدوج ميدداهنا أدعو إىل فالم واملسلسالت يف عصرنا احلاضر، ففنين ألمهية وسائل اإلعالم احلديثة ومنها األو
 اإلسددالمي ديننددا يسددهل علينددا نشددرل ؛بددالطر  املناسددبة خلدمددة الدددعوة اإلسددالمية اوامددتالك تقنياهتددا وتوظيفهدد

وأخالقنددا وقيمنددا وتار نددا مددن خالوددا بالصددورة الصددحيحة، يف مواجهددة املشدداريع التخريبيددة الدديت حتملهددا هددذو 
 بددينهم لت مدونوإذا دخل املسدلمون امل.  العاملي على املستوى غري املسلمني رتبع على عرإهايالوسائل اليت 

فيمدا هددو مبداح ومفيددد ومشدو ، ويفكددن لرجدال األعمددال أن  يف فنددوهنم هدذا اجملددال فدفهنم سدديبدعون بددعونامل
عددن  يف هددذو الوسددائل مة الدديت تقدددّ مددن حمددق الصددور السددي ة املشددوه بالتدداي نتمكنوسدديسددتثمروا أمددواوم فيدده، 

                                           
 .  كة املكرمة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة، مصدر سابققرار اجملمع الفقهي اإلسالمي، بالرابطة م (  1
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، وعددرب تقنيددات وآليددات متثيليددة وسددينمائية مباحددة البددديل النريددف اوددادفاإلسددالم واملسددلمني، ومددن تقدددمي 
 .  وجائ ة وحمرتمة

واحلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعدني، ومدا تدوفيقي إال 
              .  و لت وإليه أنيبباهلل عليه ت

 عبدالقاهر محمد أحمد قمر.كتبه د
 .غفر اهلل له ولوالديه
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 مشرو  القرار
 :  بناء على

 وأعداء اإلسالم  ل نادقةإن يف إباحة متثيل أدوار الصحابة إعادة لفتم الباب أمام القصاص والوّضاعني وا
والذس  ان ، احلقائق واألحكام الشرعية ويهوتشللتلبيو على املسلمني يف دينهم وإفساد عقائدهم 

علماء اإلسالم قد أوصدوو مبكرا لهود عريمة لتميي  صحيم السنة عن موضوعها، وال نريد أن يتكرر 
 .ذلك من خالل التمثيليات واألفالم

  لة الرفيعةواملن ن املكانة العاليةعتن يلهم مدعاة لو يهم به، عل اهلل ع  وجل أثىنللثناء الذس  منافاةإن فيه  
وقد يكون ذلك . من قدرهم وح   ، وفيه تقليل من إأهنم، ياهاإوهبهم ، و هبا تعاىل اهللأ رمهم اليت 

إن قول الصحايب وفعله دليل من األدلة املعتمدة  ما . ذريعة إىل وضعهم موضع السخرية واالسته اء
التحرمي إدة إذا تعّلق األمر وي داد .  لدى يف عدد من املذاهب، وهي مسألة من مسائل أصول الفقه

 .  وأن أفعاوم تشريعتهم، مراعاة لعصمباألنبياء واملرسلني؛ 

 ما  ان عليه وم أن يكونوا وفق ال يفكن فيف اإلجادة  ومهما بالغ املمثلون ذب وافرتاء عليهم،   فيه إن
 .(1)من مست وهدس رضوان اهلل عليهمالصحابة 

  ها النفو  والطباع، وكلو من أس تشبه حقيقي، حيث تر ب على طريقة تنكر بإن متثيل أدوارهم يمتدى
وجه املمثلني اللحى والشوارب املضحكة، وتوصل إعور رؤوسهم ببارو ات غريبة، وي لبسون مالبو 

سوء األدب يف غاية م، وقد يبلغ األمر الو معرم حمبّ  عجيبة وغريبة، فيرهرون يف الفلم بصورة تمتمل  ل
لسيناريو بكلمات ال توجد يف سريهم أصال، وهذا ما يوجب تع ير فريق إنتاج الفلم وي ّور ا واالزدراء،

 . واملشرف عليه  امال، مع احلجر على سائر أفرادو

  إن يف متثيل الدور انتهاك حلرمة من متّثل أدوارهم وحلقوقهم املعنوية، وفق القوانني واألعراف السائدة يف
حرمة اإلنسان حيا  مكلفون بعدم انتهاكعتنا اإلسالمية، فنحن األمر أإد يف إريو عامل اليوم أيضا، 

مما وقع بني  موقف أهل السنة واجلماعةوإن  .(2) .وميتا، فحرمة اإلنسان حمرتمة يف احلالتني  ليهما
عما اخلوض  يف ويتوقفون، الواردة يف السنة والسري همفضائل ون ر الصحابة من خالف يتمثل يف أهنم يذ 

 على عموم املسلمني هتفاصيلنشر  يفو الف، إجر بينهم من خ

                                           
الصددادر عددام  حكددم متثيددل األنبيدداء والصددحابةيف  مكددة املكرمددةالعددامل اإلسددالمي،  اجملمددع الفقهددي اإلسددالمي، برابطددة قددرار:  يراجددع –(  1

 .  م2111، هد1432
 .  ، مصدر سابقالرمحن بن حسن النفيسةعبد ، للد تور متثيل الصحابة بني املصلحة واملفسدة:  ينرر –(  2
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 يف وقت حنن بأإد ني عموم املسلمنيإن متثيل أدوار الصحابة يف األفالم سيتسبب يف إثارة الفتنة ب ،
 احلاجة إىل تصحيم مفاهيم عامة أتباع املذاهب بغية التقريب بينهم، 

  الواردة  همفضائل ون ر يف أهنم يذ مما وقع بني الصحابة من خالف يتمثل  موقف أهل السنة واجلماعةإن
على عموم  هتفاصيلنشر  يفو عما إجر بينهم من خالف، اخلوض  يف ويتوقفون، يف السنة والسري

 . ؛ وليو بواجب على املسلم معرفة ما وقع بني الصحابة من أحداثاملسلمني

 يف وقت حنن بأإد ني عموم املسلمنيإن متثيل أدوار الصحابة يف األفالم سيتسبب يف إثارة الفتنة ب ،
 .  احلاجة إىل تصحيم مفاهيم عامة أتباع املذاهب بغية التقريب بينهم

 عادى  نوغريمها مم وامللحدين واألإقياء مثل أيب جهل وأيب وب الكفارالتمثيل القيام بأدوار تضمن ي
ه وما جاء ب لرسول ا وجيرس على لسانه سب، ب ضعفاءهمأو عذّ ، محارهبوأصحابه و  الرسول 

 .   واالجرتاء عليهموسب الصحابة  من اإلسالم،

  إنه من الصعب جدا التحكم يف أس عمل سينمائي من قبل مشرفني دينيني أو مراقبني علميني يتم
االستعانة هبم من خارج عامل الصناعة السينمائية؛ ألن النأ وإن  ان ألهل العلم والدين مراجعته، إال 

 .  نهم التحكم فيهأن كريج الفلم عامل آخر ال يفك

  إننا بفباحة إنتاج أفالم يتم فيها متثيل أدوار الصحابة نفتم الباب أمام إمرباطوريات اإلنتاج غري
ري  سلفنا؛ لتصورها يف أفالم ومسلسالت وكّرجها وفقا  اإلسالمية، نكون قد قّدمنا وا تار نا وديننا وس 

 .لرغباهتا السي ة وخططها املا رة

  أما النواحي الربم املادس، ال يهمها إال القدر الذس لاقق  الصناعة السينمائية أهناإن املعهود يف
 .  األخالقية والدينية واأل اديفية واجملتمعية والتار ية فال وزن وا

  يهاب اإلقدام عليه  ثري من املمثلني القدرة على متثيل الصحابة بأإخاصهم عمل صعب فنياإن ،
 .  أنفسهم

 الصحابة املنع وليو اإلباحة أدوار لاألصل يف متثي  . 
 أن ما  ان فيه مفسدة حمضة أو راحجة :  درء املفاسد، واتقاء الشبهات، وقاعدة:  وبناء على قاعدة

 .  املوازنة بني املصاا واملفاسد:  ففنه حمرم، وقاعدة
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 :  قرر مجلس المجمعقد ف

ج أفددالم ومسلسددالت عددنهم، حبيددث يقددوم ممثددل بددأداء الصددحابة وإنتددا ال ال جيددوز إددرعا متثيددل أدوار األنبيدداء و 
وال عرضدها وال  ،الدور، مرهرا نفسه هبي ة قريبة منه يف الفلم، وال جيوز بناء عليه إنتداج أفدالم ومسلسدالت عدنهم

واملنع يشمل  ل األإدكال املعتمددة   و ذلك ال جيوز مشاهدة تلك األفالم واملسلسالت،.  نشرها وال تسويقها
 ,Film, Movie، والفلدم السدينمائي ، Photographالتصدوير الفوتدوغرايف :  ل، والديت منهداعلى التمثي

Cinema والتصدددددددوير الرمسدددددددي بأنواعددددددده ، ( الكرتدددددددوينCartoon أنيمدددددددي ،Anime بكسدددددددار ،Pixar )
  .، وغري ذلك مما يشاهبها(Caricature، والكاريكاتورس Theatreواملسرحي 

 التوصيات
 إىل اإلسدهام يف نشدر سدري األنبيداء والرسدل علديهم السدالم والصدحابة عالم عامدة وسائل اإل اجملمع وصيي

ويفكددددنهم تثقيددددف اجلمدددداهري بسددددريهم بددددأنواع التمثيددددل الكددددرام رضددددي اهلل عددددنهم دون متثيددددل إخصددددياهتم، 
.  األخرى العديدة  التمثيل القرائي التار ي، ويفكدن اسدتحداث تقنيدات أخدرى مدع عددم القيدام بالتمثيدل

ألمة أن تقوم بواجبها الشرعي يف الذّب عن األنبياء واحملافرة على مكانتهم، والوقدوف ضدد مدن على او 
   .يتعرض وم بشيء من األذى

  ،دعو إىل يددد فددفن اجملمدددعألمهيددة وسدددائل اإلعدددالم احلديثددة ومنهدددا األفدددالم واملسلسددالت يف عصدددرنا احلاضدددر
؛ ليسددددهل نشددددر ديننددددا اإلسددددالمي اإلسددددالميةخلدمددددة الدددددعوة  اولددددوج ميددددداهنا وامددددتالك تقنياهتددددا وتوظيفهدددد

وأخالقنا وقيمنا وتار نا من خالوا بالصورة الصحيحة، يف مواجهة املشاريع التخريبيدة الديت حتملهدا هدذو 
وسدنتمكن بالتداي مدن حمدق الصدور  .غدري املسدلمني علدى املسدتوى العداملي الوسائل الديت تربدع علدى عرإدها

البددددديل النريددددف الوسددددائل عددددن اإلسددددالم واملسددددلمني، ومددددن تقدددددمي  السددددي ة املشددددوهة الدددديت تقددددّدم يف هددددذو
 .  ، وعرب تقنيات وآليات متثيلية وسينمائية مباحة وجائ ة وحمرتمةاوادف

 


