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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بة أمجعنيوالسالم على أمام املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصح والصالة

املكنونددة ا الولددو  ملددن محلددوا ولمددة الووحيددد ونوددروها  وااهدددوا في ددا و ددا عالمدداا اةبددة مددن إن فدد :وبعددد 
  أن مددن أنبيددا  اهلل و سددله وا مودددمو م سدديدنا وحبيبنددا حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم وآ  بيودده وصددحابوه نصددروها

ودان لاامدا    لداا ومن اادا  تد ع عليده أايدا  اامدة اةمد دة   الددعوةمسدووب   انسوود  من د د وسدا  تكون سريهتم 
 نده وترمجوده ونودري لديعم هداا اص ا أصدوامل العدار  فن  در بده م الوا خيي الااهدر  بكوابوده وتدو  ث إحنمي  علينا أن

يددة  فيعددر  أن هدداي اامددة ر توددم إ  علددى أسددا  مددن  وددرأي مددن أصددحا  االسددن ااع مودد  وهبددم  و ب ددر بدده  
وأهتدواهم ولكن الدبع  ندن هتدرهتم أن سد م .    ودون مباهاة أو مغا ةاةبة جلميع ااطيا  دون ت رقة أو حماباة

 فودداموا بومليد  أدوا  اانبيددا  صددلواا اهللا هتدري حملدده  لددوي تددرو ال  ترمجددوا هدداا امل  دوم وأو    وتددرثروا بدالغريالودياان 
  الدد   ددم بددالم  واعلددوهم عرلددة  ل لسددن فرسددا واالنددا الكددر   صددحابة وددالم مللددوا أدوا  وسددالمه علددي م  و 

توصّيد على هاي اامة ما  ووي مسعو ا  بولايخ مسعة أعالم ا نن وان  دم بدالا ااثدر ا نودر الدد ن اصسدالمي 
 . ترسيخ دعائمهو 

حإو 
ُ
  فد اي  دوومش ص صدية اةبدو  ب أن  وودبه ببيبده حدا   ومودا   نه من البد  ي ا حا  اةبة عند امل

الو سدددديد الواقعيددددة بدددددني ا اافعددددا  وااقددددوا  فيحصدددد  بدددددالم ا نسدددد ام الروحددددي الدددددا  بدددددو ي  عاددددي صدددددو ة 
  فوكدددون هددداي الو صددديوني  فكرندددم تدددرا انددددما  الو صددديوني ا صددد ش واحدددد فدددال تسدددوايع الو ر ددد  بين مدددا

  حدا  اململد  الدا   ودوم بدردوا  د اميدة اولكننا   جند عالماا ذلم والحة  اةبني   أمسى د ااا اةبة بني
فكيد   دداا الودد ش أن  وددوم    سددعى إم من عدة ماليددة أو مسعددة فنيددة تسدومل بدددو ها املددا  عليدده دائمددا مدداوالدا  
 سدو  اهلل صدلى أو ويد  لده أن  و سدد ص صدية صدحابة  !؟ مل م ومعصدوم ومي دد مدن اهلل عدا واد  بدو  ناي 

وهددو    عدر  عددن سددريهتم ص صدياا مددن ذورندا  ويد  لدده أن  سدددو  !؟ اهلل عليده وسددلم وهدم أعددالم هداي اامددة
سدريهتم و وعمد  في دا  سدوا  افلم  ورأ عن م إ  ا املدا   الوي  الولي   ور ترمري ن سه أن  بحد   !؟ صيئا  

هداا  غدري إن ر   و وم بو سديد هداي الو صدياا العةيمدةن  ودما قدرأي ا الدنش الدد امي  والدا    خيولده بواتدا  أ
حدددا  ا موعدددة املنو دددة  ددداا العمددد  الدددا   ددداور سدددرية  دددري  لددد  اهلل مدددن اانبيدددا  و الو سددديد ا حدددا  ا سدددد ن 

فمدددا فائددددة هددداا ا حدددا  املوددداهد    أو املبودددر نوصدددحابوه الاددداهر ن واملرسدددلني  أو سدددرية آ  بيددد   سدددو  اهلل 
 !الو سيد ؟

الددد و  مددن حيدداهتم والددوعلم مددن و إن ا ددد  مددن ذوددر قصددش اانبيددا  والرسدد  والصددحابة هددو أ ددا العدد   
ا أو و تدددر  ا    فحيددداهتم ليسددد  قصصدددأ الق دددم وآداهبدددم وصددد اعو م وصددد هم  وودددالم ا تبددداط م بددداهلل عدددا واددد 

 .نوعلم من ا ما  ن عنا ا د ننا ودنيانا   ب  هي مدا   فوط مو وثا حيو ظ به
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ا  ولودددى املودداهد مدددن هدداي ااعمدددا  مدد وولددريا  هتالبدددا    تعددود بدددالن ع علددى املوددداهد   السددينمائيةعمددا  إن اا
 العصددبية الد نيددة أو الوبليددة أو ا حنيددا  إم فئددة دون أ ددراب   فووددحنه هدداي اافددالم واملسلسددالاالصددو ة اطاطئددة

  فوحصددد  بدددالم العصدددبياا واصدددروتصدددغر ا عيندددة الو صدددياا الوا خييدددة أو تكددد  حسدددب مدددا  ولوددداي ف مددده ال
الوعالدددد وحددددة و ال ه إم  وحندددن ا  مدددان حنودددا  فيدددالد نيدددة واملاهبيدددة والاائ يدددة وهتريهدددا مدددن ال ددد  ا هددداي اامدددة

امل ول دددة الددد  عددداو   عاعدددة ويدددان اامدددة اةمد دددة  ودحدددر هددداا الدددد ن وقمعددده حدددو نوااددده الويدددا اا  الوكدددات و 
 .ال   بني املسلمني وإصعا  الاائ ية بين مواسوئصاله    أن نووم بإثا ة نا  

مدن اصلدافاا وافدا  ا ولدري  مدن ااحيدان  ندا   لوهداالنصدو  السدينمائية  أ ضدا  اسدوبعد امل ومن هتري
قدد   صددعب علددي م   وا ن ددا الو افويوددةواندد  عليدده ا   الدد  عدد  الددنش اال ددا  للواقددع ف ددو    بددد  الصددو ة 

  وعلددى سددبي  امللددا    (ومددا وددان قليلدده حددرام ف لدده حددرام ) واقدد  مددن حرمددة املبعدد  إومددا  النصددو  ملددا ا 
افصددر  مدددن ذا الدددا  تسددو  لددده ن سددده أن  ولدددد اطاددا  الربددداا اا   لسددديدنا موسددى عليددده السدددالم ا الدددواد  

  وطبعددا    املوددد   أو عندددما اعوددا  قومدده أ بعددني ليلددة لي اطددب اهلل في ددا  و  خي ددى علددى اجلميددع برندده ولدديم اهلل
 ﴾َوِمْللِددِه َصددْي ه َوُهددَو الس ددِميُع اْلَبِصددريُ لدديا   ﴿ علددو اهلل عددن الووليددد  فرمددة هدداا العمدد  و أحددد  وددد  علددى ذلددم

لدددو مدددن أهدددم ااحدددداا ا قصدددة سددديدنا موسدددى    وهبددداا  كدددون الدددنش ال دددو نددداقش املعددد  وخي}11 :االودددو  {
  لدداا تكددون الددنش بالكي يددة والار ودة الدد  أتدد  هبدا الوصددة إظ دا  اناهيدم عددن عدددم و دا ة امل ددراني واململلددني 

املسلسددالا ال نيددة ناقصددة ا مجيددع حا هتددا نددا  رسدد  ااحددداا ناقصددة إم املودداهد  ومددع مددرو  اا ددام وتوددادم 
اا مددان تكددون الصددو ة الناقصددة الدد  تلواهددا املودداهد  اسدد ة ا ذهندده  علم ددا ابنائدده  فونوددر ااايددا  علددى هدداا 

يحصددد  دمدددا  ااايدددا  الددد  هُتيبددد  عن دددا افويودددة ف  نودددش في دددا   ل  م دددم أن هددداي النصدددو  واملدددة الدددنوش
 .الكاملة 

متليدد  حيدداة اانبيددا  مجدديع م وا مودددمو م الرسددو  ااعةددم والنددا ااوددرم سدديدنا حممددد صددلى اهلل حكددم إن 
ة عنددددد هتالبيددددة أهدددد  السددددنة اددددا  بافرمدددد -و هتددددم انوسددددام ال ا  ا ذلددددم -عليدددده وسددددلم ووددددالم صددددحابوه الكددددرام

انبيائدده مددن بددني  لودده ملددا اعل ددم  عددا وادد   فلددو  حمبددة اهلل وت ضدديلهوذلددم ملكددانو م وقددرهبم مددن اهلل واجلماعددة  
محّل دم مسديولية نودر ولمدة الووحيدد  وميّداهم بداملع ااا الد  ر  نل دا هتدريهم مدن اطلد   ولدو  ملا و   أنبيا  و س 

لسدان نبيندا علدى ا ووابده العا دا و اهلل عليه وسلم ملا بورهم باجلندة بودا ة والدحة  حمبوه لصحابة  سو  اهلل صلى
لاا فليا من الالئ  أن  وم متلي  حياة اانبيا  الكرام وصحابة الرسدو  ااودرم حممد صلواا اهلل وسالمه عليه  

اانبيددا  م هددم لللددون أدوا    فدداليو اصسددالمية مددن ِقبَددِ  أصدد ا     عرفددون قيمددة هدداي الرمددو  العةيمددة لدددا اامددة
ْ َلصددني و 

ُ
مسلسددالا واسددية عا  ددة  لددو مددن   وومددون بومليدد   وهتدددا  املوددربني املبوددر ن سددولنا صددحابة والرسدد  امل

 .والووى واافة اهلل عا وا   الس  والع ة
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علمدددا  وتعددددد آ ا  ال     وحساسددديوه عندددد املسددلمني عامدددة بةمولدددومل دسددديد اانبيددا  والصدددحاونةددرا  اةيدددة 
 .   حو نص  إم نوي ة باسو الة  سنووم بارح املولومل ومناقووه  وانوسام م بني مي د ومعا ض وحما د
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 أواًل 
 حكم تجسيد األنبياء والصحابة 

 : المفهوم واألنواع
 نود  علدى أقدوا  مدن أفدواانبيدا  والصدحابة ا ااعمدا  ال نيدة  و ا هتما  مولومل دسيد  نبح قب  أن 

أصدد  املولددومل وهددو الومليدد   ومددا قددو  العلمددا  ا حكمدده  حددو عنددد   و اددوا ي  واددب علينددا أن نوددرمودده أب
 . نص  بعدها إم حكم دسيد اانبيا  واملرسلني وآ  بي   سو  اهلل وصحابة الكرام

آنسددو قددو  دا  اصفوددا  املصددر ة ا حكددم الومليدد  عامددة  والددا  و د ملحوددا  ا ال وددوا الدد  أصددد ها ولوددد 
اد دددة   فحكا ددة اافعددا  وااقددوا  ليسدد ومددن َ   : ) يدد  اانبيددا  والصددحابة  حيدد  و د مددا  لددي لحددو  حكددم مت

والواعددة الوددرعية  –الومليدد   –مدن حيد  انسدد ا  وإجلدا اجلد دد هددو اعل دا فنددا  وعلمدا  لده أصددو  وقواعدد باسدم 
 دة وفعالدة لنوددر الوديم اا القيدة وال بو ددة أن الوسدائ   دا حكدم املواصددد  فدإذا ودان الومليد  وسدديلة تولديحية  د

وبنا  العوليداا املسدوويمة ودان مودروعا  ومسوحسدنا   و نبد  بودد  نبد  هتا وده  بودرب انضدباطه بالضدوابط والويدود 
الورعية و لوي من امل ال اا واةةو اا الورعية؛ واصثا ة والنةر واللما واال اظ اةرمدة  وإذا اقد ن بده أمدو  

امل ال دة  فودا ة  ُكددري وتدا ة حيدّرم  ولكددن  كدون حينئددا ع هدداي الضدوابط و ال  دا فإندده  كدون ننوعدا  بوددد  توندا  مد
علدى ن سده  ا  ومدن هندا جندد الومليد  حاومد ( .منور الكراهة أو افرمة أمر  ا     ذاا الومليد  مدن حيد  هدو 

  فإما أن  كدون حرامدا  حسدب وجالا  أنُ  ائيسينمال  و أوالاصنوا   اهيةموعلوا  مبحكمه الورعي جند بن سه  و 
 .كون مسوحسنا  حسب املادة ال نية املادة ال نية  أو  

وآ ا   فصدددد ا ال وددداوا ا حرمدددة متليددد  اانبيدددا  والرسددد  مجلدددة  ا  إن فكدددم الو سددديد عندددد العلمدددا  أقسدددام
وا ول ددوا ا صددرن حرمددة املكددرم عددن الومليدد     صدد مووت صدديال ملكددانو م عنددد اهلل عددا وادد  وحرمددة املسددا  ب

  لده ح وده ا ذلدم    وود مي دد ومعدا ض وحما ددفرصدبحوا بدني  متلي  الصدحابة الكدرام وانوسدموا إم عددة أقسدام 
 .بيان ذلم  إموسنريت 
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 ثانياً 
 حكم تجسيد األنبياء

مدومم ولمدة  رصددومم إم الصدراب املسدوويم  و عل  سدال   اعلى هاي البور ة أن أ س  في دتعام اهلل  لود منّ 
لوعامدد  فيمددا بيددن م  لدداا واندد  منالددة ا الووحيددد ومددا  وبع ددا مددن تعدداليم  بانيددة  تودديم  ددم حيدداهتم وترسددم  ددم مددن ج

مدن حيد  مدا  دب النبوة والرسالة عةيمة عندد اهلل عدا واد   و دش مدن أورمده هبدا مبيدااا متيداي عدن بويدة اطلد  
املع ددااا  ولكدون النبددوة منالدة عةيمددة ومرتبددة اهلل بدده مدن   دم ومددا  دو  ومددا    دو  علددي م  فضدال عمددا  صد م

 فيعددة عنددد اهلل عددا وادد   اعدد  إحدددا اددوائا الاددائعني لدده امللوددامني بوددرعة أن  كونددوا مددع اانبيددا   ددوم الويامددة  
ُ َعلَْيِهم ﴿: قا  عا وا   ُسوَل َفأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّللاه َ َوالرَّ الِِحيَن َوَحُسنَن  َوَمن ُيِطِع ّللاه َهَداِء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ يَن َوالصِّ بِيِّ َن النَّ مِّ

نننا و ك دددي ا فضدددل م وصدددرف م أن اهلل سدددبحانه وتعدددام : ) قدددا  ابدددن الوددديم  محددده اهلل[ . 96: النسننناء] ﴾ أُولَئِنننَك َرفِيق 
نوامل وراماته فمن م مدن ا داي ا وص م بوحيه  واعل م أمنا  على  سالوه  وواساة بينه وبني عبادي  و ص م بر

 ليال   ومن م من ولمه تكليما   ومن م من  فعه مكانا  عليًّا على سائرهم د ااا  ور  عد  لعبدادي وصدو   إليده 
إ  مددن طدددر و م  و  د دددو   إم انوددده إ   ل  ددم  ور  كدددرم أحددددا  مدددن م بكرامددة إ  علدددى أ دددد  م  ف دددم أقدددر  

عندددي د اددة  وأحددب م إليدده وأوددرم م عليدده  وباجلملددة ف ددري الدددنيا وال ددرة إجلددا نالدده  اطلدد  إليدده وسدديلة  وأ فع ددم
:  ددم ا قولدده تعددام اهلل عددا وادد   لو ضددي ونةددرا  .  (1)(العبدداد علددى أ ددد  م  وهبددم عددر  اهلل  وهبددم عبددد وأطيددع 

املسدددددا    فدددددال  دددددو   د املسدددددلمنيومكدددددانو م الد نيدددددة عنددددد  }68: اانعدددددام{ ﴾وَُودددددالًّ فض دددددْلَنا َعلَدددددى اْلَعددددداَلِمنَي  ﴿
    فددالم مددا    رلدداي املسددلم فاددرة  و رفضدده د انددة  بو صدد م أو دسدديدهم ا املسلسددالا واملسددرحياا ال نيددة

فددد   امل اسددد ) مسددرحيا   وومددن  بحدد  ا أقددوا  العلمددا     ددد  الفددا  ا حرمددة دسدديد اانبيددا  دسدديدا  فنيددا  أ
 .(مودم على الب املصاحل 

لموصددّيد إ  أهتلوو ددا  لا حرمدة دسدديد اانبيدا  واملرسددلني ال وداوا الكلددرية  والد  ر تدددمل ثغدرة  اا وقدد ادد 
 :حو    كون اانبيا  عرلة لالسو اا   ومن تلم ال واوا ما  لي 

أوددد في مددا  والددا   (هددد 1041والعوددر ن  هددد   1041 اللامنددة)  مددع ال ودده اصسددالمي ا دو تيدده  اقددرا  
تودددد يش صدددد ش النددددا صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم ومجيددددع اانبيددددا  املرسددددلني علددددي م الصددددالة والسددددالم علددددى حرمددددة 

والصحابة الكرام  لوان اهلل علي م أمجعدني  وو دى هبداا البيدان  ادعدا  لودوم اداهلني  ف دي هداا ا مدع مدن علمدا  
 .و مل الو  والووىعلم الاامة اصسالمية ما  وا  إلي م بالبنان من 

                                                           

 . 414ا  رتني وبا  السعادتني   طر    (1)
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  والد  نودرا مب لدة اا هدر علدي م الصدالة والسدالم صفوا  باا هر الور   برمة متليد  اانبيدا فووا جلنة ا
وفوددوا الل نددة أ ضددا  برمددة متليدد  وبددا  الصددحابة وآ  البيدد   والدد  نوددرا مب لددة اا هددر . هددد  1430ا  اددب 
عد  ملرسدلني والصدحابة املبودر ن  وحر  تصو ر اانبيدا  وافوواها بوقد أصد ا دا  اصفوا  املصر ة  .هد  1431
ة وبددددا  العلمددددا  ور تغ دددد  عددددن ذلددددم هيئدددد. ( م 16/41/1411 :بوددددا  خ –حددددو  متليدددد  الصددددحابة ) : عنددددوان

 .هد 18/0/1414بوا  خ ( 14)دسيد الصحابة  قم السعود ة فود أصد ا فووا بوحر   باململكة العربية

ذهددب ال و ددا   : )ا حكددم تصددو ر اانبيددا  مددا  لددي  ( 04/11) وقددد و د ا املوسددوعة ال و يددة الكو ويددة 
مددن حيدد  اجلملددة  وتصددو ر اانبيددا  أوم بددالوحر   وددية ال ونددة هبددم وتاددو  اامددر إم عددر  تصددو ر ودد  ذ   وح 

 (.إم عبادة صو هم ومتاثيل م وما   عله ا لة النصا ا

أن  كددون دسدديد ص صددياهتم حرامددا   وددان تصددو ر اانبيددا  ا صددو  ادا  ددة حرامددا   فمددن بددا  أوم   ذاوإ 
 همب لددددو فإمددددا أن  فيددددا ن الوددددياان لضددددعا  اان ددددا و غددددو  م  ف ددددي وددددال اامددددر ن   عصدددد  سددددوا امل سدددددة  

ومدا أتدد   . عصد  امل اسددوا ودال افدالوني   هبدم ؤوا سوصدغروهم و سدو ا  مدع اهلل عدا واد   وإمدا أن همو عبددو 
مدن م سددة تضدر مبكاندة مدن هدم عليه  ت تباامر وما  ةَ مَ ةَ  لوبني عَ تلم ال واوا وا سونكا اا والوند داا إ 

 : ومن تلم امل اسدأعةم د اة عند اهلل عا وا   

مددا وددانوا  مدداا   دعدد  مل الوددم ا قلددو  املدديمنني وتبد ددد املكانددة الدد  وقددرا ا ن وسدد م طددري  لدد  اهلل  فب (1)
أصدبحوا بعدد نودر تلدم املوداهد ملد  عامدة الندا    ا  للصد  للمل  العلية وصعا ا  ل  دالمل الند دة وعنواند

غيبددددة ا للددددني للددددني للاعددددن والووددددكيم ا مصددددداقيو م ا ا ددددالا معر  صددددي  ليدددداهم عددددن الغددددري  معر  
 .صد حرمة الاعن في م أأعرال م  وما 

أن  صددااتصددبح حيدداهتم ملددا  اجلددد  ا سدداحة النوددد  سددوا  وددان مددن اململلددني أو املودداهد ن أو النودداد  وح (1)
ملرسدددل م وتعدددام اهلل عمدددا  ا  هم إ  نودددددُ ْودددمدددا ندَ و النودددد   ا  تصدددري هددداي الرمدددو  العةيمدددة  سددد     العددداة ملدددا  

 . وككون 

فددال خيلددو فلددم أو  وا فدد ا  عنددد عددرض حيدداهتم ا فلددم سددينمائي تعددرض  سدد     العدداملني إم الكددا   (4)
علددى اانبيددا  إ  وددا  علددى اهلل     ومددا الكددا مسلسدد  مددن الا ددادة أو النوصددان ا النصددو  الد اميددة

 .وتعام اهلل عن هاا علوا  وبريا 

  وأصددبح  غددرد ا ودد  تودد ش فيدده اابصددا  ا   ومدد وهنددا نوددو  ملددن أهتددواي الوددياان وأنسدداي ذوددر  بدده واافودده
ن هدداا مدد انمكددان مددن أندده   حرمددة ا متليدد  اانبيددا  والصددحابة ا املسلسددالا الد اميددة واافددالم السددينمائية  

ومرصددا  و دى بكودا  اهلل واعةدا  نودو  لده    وموعةة ابنا  هداي اامدةوص هم   ومواق  مبا  الواوري بسريهم 
وَُودالًّ ند ُودشع َعَلْيدَم ِمدْن أَنبَدا  الرعُسدِ   ﴿: اهلل عدا واد  ا ووابدة الكدر    فودد قدا  وو ى بكوا  اهلل هاد ا  ومبيندا



7 
 

لدة ا   فما الد  العد ة ماث}114: هدود{ ﴾لِْلُمدْيِمِننيَ  َك ِا َهِاِي افَْ ع َوَمْوِعةَةه َوذِْودَرا َما نُدلَبُِّ  بِِه فُدَياَدَك َوَاا
مواطن ددا والددحة ا معامل ددا ملددن أ اد أن  ددوعظ مددن سددري اانبيددا  والرسدد   فوددد اددا  الوددرآن الكددر  مددن البيددان مددا 

  قدا  ا عنني الولو  وترقي  املواعر وت  يم العودو أمكنة  غو عن الا ادة  وما أعا  والم اهلل ا ووابه وما 
فدددال حاادددة لعدددرض سدددري اانبيدددا  ا  . }1: البودددرة { ﴾َذلِدددَم اْلِكوَددداُ   َ َ  ْدددَب ِفيدددِه ُهدددد ا لِّْلُمو ِودددنَي  ﴿:تعدددام

وأ وا عادددد   وصدددد ىى  ددداملسلسدددالا الد اميددددة ودددي  ددددوعظ بسددددريهتم الندددا   فوددددد أعلمنددددا الودددرآن مبددددا اددددرا فك
 .ني املورملني الساعني ملعرفة افوائ  ا سري اانبيا  الكرام علي م السالم الباحل

وهنددا نصدد  إم أن دسدديد اانبيددا  واملرسددلني حددرام صددرعا بإمجددامل العلمددا  املسددلمني  ووددالم حرمددة الوعددرض 
 .ا  للم اسد  وح ةا  ملكانة هاي الرمو  العةيمة عند املسلمني وقدسيو م الد نية   م واملسا  بو ص م د  
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 ثالثاً 
 حكم تجسيد الصحابة

قددو  وأحكددم الراددا  العددر  ا فدد ة أإن مددن حمبددة اهلل لنبيدده حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم أن أ دددي برصدددمل و 
 ددري صددلى اهلل عليدده وسددلم لرسددو  اهلل  ومددا ذلددم إ  فكمددة  بانيددة أ ادهددا  ف مددعبدداومش  ددا دعددوة الووحيددد  

بكددر فصدددقه ا ودد  أقوالدده وآ  ي ا  وددد أ  ي بالصددد   سدديدنا أي لودده مددن بعددد نبيدده وهددم الصددحابة الكددرام  ف
حو تكوم  ا موعدة امل ودا ة مدن اهلل مجيع أحواله  ا ف ة وان برما افااة إم من  صدقه و ي دي و ناصري  و 

الا  فرمل بدني افد  والباطد   فدال خيدا  ا اهلل بسيدنا عمر بن اطاا  ية اامني أ دي ة حبنصر العا ا افكيم ل
فعدن   الندا صدلى اهلل عليده وسدلموقد وان ذلم اسو ابة لددعا  على الكافر ن  حيم بامليمنني   لومه  ئم  قو ي 

هددا ن الددرالني إليددم بددري اصسددالم برحددب  عددا  الل ددم أَ  »: ابددن عمددر  أن  سددو  اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم قددا 
 الل دددم أعدددا  : )وقدددا  صدددلى اهلل عليددده وسدددلم  .(1)وودددان أحب مدددا إليددده عمدددر: قدددا « ا ددد  أو بعمدددر بدددن اطادددا 
ومددا وددان ذلددم الالددب إ  بددإد اك مددن النددا الكددر  صددلواا اهلل وسددالمه عليدده    (2)(اصسددالم بعمددر بددن اطاددا 

وقددد . و علددون ولمددة الووحيددد سينصددرون الددد ن و اهدددون فيددهمددن مكانددة سدديدنا عمددر عنددد اهلل  وبرندده مددن الددا ن 
طالدب وبداقي العودرة  أيتوال  نصرة اهلل لنبيه الكر  وعونه له فر دي بسديدنا علمدان بدن ع دان وسديدنا علدي بدن 

 اددا  ااهدددوا ا اهلل فودداتلوا وقولددوا ونصددروا الددد ن املبوددر ن باجلنددة والصددحابة الكددرام صدد وة اطلدد  لدددا اطددال   
ُ م م دن  ﴿:    العاة فوا  ا ووابه العا ا محو أث  علي  ِمَن اْلُمْيِمِننَي  َِادا ه َصدَدُقوا َمدا َعاَهدُدوا الل دَه َعَلْيدِه َفِمدندْ

ُلوا تَدْبددِد ال   ُ م م ددن  َنَوِةددُر َوَمددا بَددد  فلددو  هدداي الن بددة الدد  انوواهددا اهلل عددا   }14: ااحدداا  { ﴾َقَضددى حَنْبَددُه َوِمددندْ
  من بني  لوة لوناصر نبيه الكر  ا م موه الربانية  ملا وصد  اصسدالم إم أصدوامل املعمدو ة  وملدا انوودر هداا وا

ا نووا  السر ع  فود بالوا الغا  والن يا لنودر الددعوة وإعدال  ولمدة اهلل  فوادب عليندا أن حن دظ  دم ودرامو م 
 دددماا اليددة والددحة ولددوح الوددما  دداا الددد ن   ونصددون مسعددو م وقددد هم  توددد را  ملددا قدددموي مددن مومكددانو 

سدددداعدته ا نوددددر الدددددعوة وامددددم الصدددد وة املنوودددداة مددددن  لدددد  اهلل لنصددددرة ولمددددة الووحيددددد ودعددددم النددددا الكددددر  وم
مكدانو م عندد اهلل  وحرمدة انوواصد م وا د ائ دم ووصد  م اصسالمية  وقد أمجع العلما  على عددالو م وفضدل م و 

أصددحاي فلددو أن أحدددوم    تسددبوا: ) قددا   سددو  اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم  املامومددة بددالووا  املوددني والسددبا 
وو اندددا وصدددا ة الندددا صدددلى اهلل عليددده وسدددلم ا   (3)(نصدددي ه  أن ددد  ملددد  أحدددد ذهبدددا    مدددا بلدددا مدددّد أحددددهم و 

                                                           

: وقا .  4861أ راه ال ما  أبوا  املناقب  با  ا مناقب أي ح ش عمر بن اطاا   لي اهلل عن  برقم     (1)
 .« هاا حد   حسن صحيح هتر ب من حد   ابن عمر»

 . 141 لي اهلل عنه  برقم  أ راه ابن مااه  با  ا فضائ  أصحا   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فض  عمر    (2)
  برقم « لو ون  مو اا  ليال»: مو   عليه  أ راه الب ا   ووا  املناقب  با  قو  النا صلى اهلل عليه وسلم    (3)

 .1104ومسلم ووا  ال ضائ   با  عر  سب الصحابة  لي اهلل عن م   برقم . 4834
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ومدن أبغضد م   فبحدا أحدب م فمن أحب م  ا أصحاي   تو اوهم هترلا بعد  اهللَ  اهللَ : )أصحابة حني قا  
 (1)(ومدددن آذا اهلل  وصدددم أن  ر ددداي  ومدددن آذاا فوددد آذا اهلل  ومدددن آذاهددم فودددد آذاا  فببغضددي أبغضددد م

 .وااحاد   ا فضل م ولرية تغو عن املوا 

إن دسيد ص صياا الصحابة أمر منكر ومرفوض لدا املسدلمني عامدة  ولديا موبدو  لددا هداي اامدة   
فكي  مبدن للد  أدوا ا  سدينمائية مدع علما  املعاصرون  إ  أنه مرفوض بااهتلبية  ولو وان ا ذلم  ال  بني ال

بدا  تدا ة أ درا  أن  سدد ص صدية صدحاي اليد  واملدراقش النسا  افاسراا تا ة  و ور  اطمر ا افاناا 
 . الغا  والن يا لرفعة هاي اامة وصاحب  ري ال  ة ا حروبه وهتاواته لنصرة الد ن

العلما  املعاصرون ا مسرلة دسيد ص صياا الصحابة إم أولر من قو   وانوسدموا إم عددة  وقد ذهب
 :أقسام  وهي 

دسدديد الصددحابة وقددد ذهددب هدداا الوسددم إم املنددع الوددام مجلددة وت صدديال  فددال  ددو  لددد  م : الوسددم ااو   (1)
مل ودا ة مدن اهلل عدا واد  لنصدرة ا  م من مكانة عند اهلل و سوله  ف م اطرية الودسيو م عند املسلمني ومل

وملدددا سددديوبع هددداا العمددد  مدددن انوودددا   دددم واسوصدددغا  افضدددليو م ومسددداواهتم ا الغدددري ا ال ضددد  د نددده  
هدداا وقددد صدددد ا فوددوا بوحددر  متليددد  اانبيددا  والصددحابة الكددرام عدددن إدا ة اصفوددا  وهيئددة وبدددا  واملكانددة  

املوحددة  ونودرا ا بكومدة دي  بدولدة اصمدا اا العربيدة العلما  بدائرة الويون اصسالمية والعم  اطري 
وبعدد   – مددع ال ودده اصسددالمي ) وقددد ذهددب إم هدداا الوددو  . م 1411اجلرائددد اليوميددة ا صدد ر  وليددو 

الكلددري مددن العلمددا  و  –الل نددة الدائمددة للبحددوا العلميددة واصفوددا  بالسددعود ة و  –علمددا  اا هددر الوددر   
أمحدددد عمدددر هاصدددم والددددووو  عبدددد ال وددداح عاصدددو  والددددووو  أمحدددد الر سدددوا مدددن  املعاصدددر ن مدددن م الددددووو 

 ( .علما  املغر  

الصدحابة ا اانبيدا  وآ  البيد  و وقدد ذهدب هداا الوسدم إم اصباحدة املالودة وادوا  متليد  : الوسم اللاا  (1)
  وفودوا وداواياافالم واملسلسالا  وهم علما  الويعة ونو  ذلم عن م الويخ فيص  مولو  ا بع  ف

  ) ال ودده للمغ بددني  -  والسيسددوايف ا ووددا  (188 ) -فودده افيدداة  -حسددني فضدد  اهلل ا ووابدده 
 .( 111مسرلة  404

وقد ذهب هداا الوسدم إم حرمدة متليد  بعد  الصدحابة وادوا  متليد  ال در ن  وانوسدموا : الوسم اللال   (4)
 :إم قسمني ا ا موعة ال  حيرم متليل ا وةا 

 ن  حرمة متلي  آ  بي   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم واطل ا  الراصد: و  اا. 

                                                           

   وأمحد  4681  برقم  سب أصحا  النا صلى اهلل عليه وسلم  با  فيمن    أبوا  املناقب أ راه ال ما     (1)
 . 1/141  والب ا   ا الوا  خ الكبري 18601   برقم  1/13   0/63



10 
 

  صلى اهلل عليه وسدلم والعودرة املبودر ن باجلندة مدن صدحابة حرمة متلي  آ  بي   سو  اهلل : اللاا
 .النا ااورم

ئدداا الد نيددة واملراوددا و هتددم انوسددام ال ا  ا هدداي املسددرلة  إ  أن الوسددم ااودد  مددن العلمددا  املسددلمني وا ي
  وقدد صدد  مدن البيانداا وال وداوا ا افرمدة مدا ةاصسالمية تسونكر هداا العمد  وت د  برموده ملدا فيده مدن م سدد

ووددا  اهلل وسددنة نبيدده صددلى اهلل عليدده : ) الددد ن قددائم علددى أسددا ثابوددة وهددي   ومددن املعلددوم أن  غددو عددن الا ددادة
إذا ف دو حدرام بااهتلبيدة لددا علمدا  اامدة ا حرمدة هداا العمد   ا  ك إمجاعد  ومبا أن هنا(وسلم واصمجامل والويا  

 . (1)(إن اهلل لن  مع أم  على لاللة  )   و  قا   سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 :  لي ما  د الصحابة الكرامأسبا  الرف  لعرض هاي املسلسالا ال  دسإن و 
وا الوملي  واصهانة من قب  املوروني لنصرة هاا الد ن  لود تعرض الصحابة للسب والووم والو ر ح  (1)

  وهباا  وم اصسا ة إم الصحابة بالسب والووم  بوصد أو بدون قصد  بد من ذور ذلم حا  وموا 
  ناهيم عن أنه    و  (أصحاي   تسبوا: )وهاا ما مى الرسو  صلى اهلل عليه وسلم حني قا  

 .وا  بوصد أو بدون قصد سب أ  ص ش وان حيا  أم مي

 عدا ال   ال  تل  وفاة النا صلى اهلل عليه وسلم  ومدا عودب تلدم ال د  مدن  إنكا  سوايع أحد    (1)
ا اامة  وليا من افكمة ا  ماننا إحيا  ما قد مضي من سري الودا  خ الد  تلدري ندا  ال وندة بدني  وتويع

ولن عدد  بددني    مددن هدداي ااحددداا ا  عربيددة الدد  واندد  اددا   والدد  سددولري الوبليددة بددني الوبائدد  الاملسددلمني
ددا َوددانُوا  ﴿: أعيننددا قددو  اهلل تعددام  تِْلددَم أُم ددةه قَددْد َ لَددْ  َ َددا َمددا َوَسددَبْ  َوَلُكددم م ددا َوَسددْبُوْم َو َ ُتْسددرَُلوَن َعم 

 . } 140: البورة {﴾ َدْعَمُلوَن 

املسلسددددالا  وبالوددددا  سددددياغى الوحر دددد  ا سددددري إن السددددعي و ا  املن عددددة املاليددددة طددددامش علددددى ملدددد  هدددداي  (4)
 .ا  واصلافة حسبما تووضيه مصلحة الوملي   وهاا    و  قاعا  الصحابة الكرام واف

هددد  م مددن هد ددة اعدد  مددن سددنوه و  ا  اددا   نلوددد اعدد  النددا صددلى اهلل عليدده وسددلم سددرية اطل ددا  الراصددد (0)
ومدن  عد  مدنكم     ا دا عن دا بعدد  إ  هالدمقدد تدرووكم علدى البيضدا  ليل دا ون ا هدا : ) حيد  قدا  

امل ددددد ني عضددددوا علي ددددا  فسددددريا ا والفددددا ولددددريا فعلدددديكم مبددددا عددددرفوم مددددن سددددن  وسددددنة اطل ددددا  الراصددددد ن
الندا فمدن اعد  ومبدا أن دسديد ص صدية الندا حدرام صدرعا  بات دامل أهد  السدنة واجلماعدة   . (2)(بالنوااا

 . اأ من سنوه دا لني ا حكمه   و ا  سنو م اا صلى اهلل عليه وسلم 

                                                           

  8/418  وعبد اهلل ا  وائد املسند  1183أ راه ال ماا  أبوا  ال    با  ما اا  ا لاوم اجلماعة  برقم     (1)
 .1131    قم1/164  والا ايف 13183 قم 

  وأبو داود  ووا  السنة  با  ا 04أ راه ابن مااه  املودمة  با  اتبامل سنة اطل ا  الراصد ن امل د ني  برقم     (2)
 .1838  وال ما   أبوا  العلم  با  ما اا  ا اا ا بالسنة وااونا  البدمل  برقم 0843لاوم السنة  برقم 
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فودداوا ولددرية ا صددرن دسدديد الصددحابة ا املسلسددالا الد اميددة واافددالم السددينمائية ملددا  ددم مددن  الوددد و د
ثبد  ا  دوال  و واسونكا اا ولرية من قب   موعة وبرية من العلما  املعاصدر ن  قدسية عند معاصر املسلمني  

اطددرو  ) ومعلددوم حسددب الواعدددة ال و يددة بددرن   إ  أمددم قلددة  هدداا الوددرنمددع  موعددة مددن اةا ددد ن واملبيحددني ا
واطددرو  مددن هدداي ال ونددة مددن الضددرو ة مبكددان  فإجلددا هددي فونددة أ  ددد هبددا   مل الوددوامل بددني (  مددن اطددال  مسددوحب

م دا  َاُدوُوددْم ِإ    لَدْو َ َرُاددواْ فِديُكم ﴿: قدا  اهلل تعددام ا ووابده العا دا املسدلمني وتبد دد صد وف م وتوددوي  آ ائ دم  
نَددَة َوفِدديُكْم مَس دداُعوَن َ ُددْم َواللّددُه َعلِدديمه بِالة دداِلِمنَي  غُددوَنُكُم اْلِ ودْ ومددا   }03: الووبددة {  ﴾َ بَددا   وَاْوَلددُعواْ ِ الََلُكددْم  َدبدْ

  بيدد   سددو  اهلل وآاطدرو  مددن هدداي ال ونددة إ  بدداملنع الوددام مللدد  هداي املسلسددالا الدد  دسددد اانبيددا  والصددحابة 
ا أعددني املودداهد ن  وقدسدديو م عددر  عرلدد ا ومودداهدهتا ملددا في ددا مددن تصددغري ملكددانو م و صددلى اهلل عليدده وسددلم 

للم اسدد الد  مددن صدرما إثدا ة ال ونددة بدني املسدلمني وإصددعا    ا  وجلمدا  للموصديد ن علددى هداي اامدة وأعالم ددا  ود  
 .    وريت إ  بالم  لب املصاحل ودفع امل اسدرا  فنا  الاائ ية والوحا  والوويع ل ئة دون أ 
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 رابعاً 
 مشروع قرار

واملسلسددالا  وبيددان افكددم ا افرمددة م بعددد عرلددنا ملددا سددب  مددن حكددم متليدد  اانبيددا  واملرسددلني ا اافددال
هد  السدنة واجلماعدة عامدة  الواطعة اسونادا  على ال واوا الصاد ة من ا يئاا الد نية واملراوا اصسالمية وعلما  أ

وحكم متلي  الصحابة أ ضا  وما اعوالي من انوسام ا ال ا  بني علما  املسدلمني  وبيدان آ ائ دم ا ذلدم  وبيدان 
  ا  برمدددة متليددد  الصدددحابة ح ةدددا  لودددد هم قدسددديو م عندددد املسدددلمني ود   أفودددواأن السدددواد ااعةدددم ندددن ذورندددا قدددد 

 تصحب هداي املسلسدالا  فودد  لصدنا إم بعد  النوداب امل مدة  لعل دا تكدون للم اسد وإمخادا  لنا  ال ونة ال 
 :ذاا ن ع ملورومل الورا  الا  سيوم ا اذي ا هاا الورن  وهي 

الورويدددد علدددى حرمدددة الو سددديد مجلدددة وت صددديال ل نبيدددا  واملرسدددلني وا موددددمو م الرسدددو  ااعةدددم والندددا  (1)
انبيددا  اهلل املعصددومني لادداهر ن وصددحابوه املبددا وني  نصددرة ااوددرم حممددد صددلى اهلل عليدده وسددلم وآ  بيودده ا

اهلل أمجعددني الددا ن اصددا اهم مددن بددني عبددادة وا وصدد م بددالنبوة والرسددالة وأ دددهم   املكددرمني ف ددم  ددري  لدد
وح ةددددده وعونددددده  وح ةدددددا  ل  بيددددد   سدددددو  اهلل وصدددددحابوه مدددددن الاعدددددن والوودددددكيم وا سدددددو اا   يبنصدددددر 

  وتصددد وا   بددة املنوودداة مددن اهلل عددا وادد  لنصددرة الددد ن وعددون النددا الكددر وا نووددا  وا  د ا   ف ددم الن
 . (1)(اهلل اهلل ا أصحاي   تو اوهم هترلا بعد  : ) لوو  النا صلواا اهلل وسالمه عليه 

  ومندع متليل دا مجلدة وت صدال  نواطل دا  الراصددالصدحابة  الد  دا ا ا  مدن إم ال د مائيدا  عدم الوادرمل  (1)
 دددا مدددن تدددرثري مباصدددر ا ن دددو  املسدددلمني عامدددة  والددد  بسدددبب ا عاصددد  اامدددة اصسدددالمية ا صددددواا ملدددا 

وت كدددم وعدددا  وتوددديع وفددد   وإذ حندددن بامدددان ا أمدددا افاادددة إم الوحددددة والوعالدددد والوكدددات  بدددني 
 ﴿:  تعدام     ا إصدعا  ندا  ال وندة الد  مدا ذامل من دا املسدلمون إ  الو د  قدا  اهللأطيا  اامة اةمد ة
َنُة َأَصدع ِمَن اْلَوْوِ    . }111: البورة {﴾َواْلِ ودْ

إن إمجددامل ا يئدداا الد نيددة واملراوددا اصسددالمية والعلمددا  املسددلمني بااهتلبيددة علددى عدددم اددوا  متليدد  اانبيددا   (4)
ة واملرسلني وآ  بيد   سدو  اهلل وصدحابوه الكدرام  دو ودا   للوحدر  ف دو مدر وذ علدى أحدد أسدا الودر ع

  وأما بالنسبة ملعا لي الوحر  ف م قلة  ومعلوم عددم  لدو حكدم صدرعي مدن (اصمجامل ) اصسالمية وهو 
 .الور يد واملعا لة واةا دة وتك ي ااهتلبية ا إصدا  ااحكام 

  و  (د   امل اسدددددددددددد موددددددددددددم علدددددددددددى الدددددددددددب املصددددددددددداحل ) تودددددددددددوم إحددددددددددددا الوواعدددددددددددد ال و يدددددددددددة علدددددددددددى  .1
مل اسددددددددددد الةدددددددددداهرة الوالددددددددددحة  وأة ددددددددددا عدددددددددددم  لوهددددددددددا مددددددددددن  لددددددددددو هدددددددددداي ااعمددددددددددا  ال نيددددددددددة مددددددددددن ا

                                                           

 .سب   ر ه    (1)
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افدددددددددددددددا  واصلدددددددددددددددافة ومتليددددددددددددددد  اادوا   دددددددددددددددال  الواقدددددددددددددددع الدددددددددددددددا  حصددددددددددددددد   ناهيدددددددددددددددم عدددددددددددددددن أن 
الوددددددددددا  خ   خيلددددددددددو مددددددددددن اصلددددددددددافاا الدددددددددد  دسددددددددددو ا اا ددددددددددد  املغرلددددددددددة واجلماعدددددددددداا املواليددددددددددة ل ئددددددددددة 

 دددددددددا مدددددددددن اعاعدددددددددة املبددددددددد   فيوصددددددددديد مندون أ دددددددددرا ندددددددددا  عددددددددد  النصدددددددددو  ال نيدددددددددة ناقصدددددددددة املعددددددددد  مو
 .  وا ال ونة ما  عكر ص و اامة 

دعددوة الدددو  ااعضددا  ا منةمددة الوعدداون اصسددالمي إم اسوصدددا  الوددوانني الدد  تلددام الونددواا ال ضددائية  (0)
املعنو دة وعدددم  وافكوميدة واطاصدة إم دندب دعدم هداي اافدالم واملسلسددالا مدن مجيدع اجلواندب املاد دة أ

  وموالدداة مددن خيددال  هدداي الوددوانني حددو عصدد  العدد ة مددن و ج  دداالدد   أوعرلدد ا علددى صاصدداا الول ددا  
 .الغري 
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 الخاتمة

ددَر أُم ددة     ﴿:  ا ووابدده الكددر علددى هدداي اامددة أن اعل ددا  ددري اامددم فوددا  اهلل عددا وادد   لوددد ّمددن ُونددُوْم َ يدْ
َ دددْوَن َعدددِن الْ  وهددداا هدددو   }114:آ  عمدددران { ﴾ُمنَكدددِر َوتُدْيِمنُدددوَن بِاللّدددِه أُْ رَِادددْ  لِلن ددداِ  تَدددْرُمُروَن بِددداْلَمْعُروِ  َوتَدندْ

بيدددن م فيدددرمرون بددداملعر  و ن دددون عدددن املنكدددر مدددا اسدددوااعوا  فيمدددا  وناصدددحون  ممدددإأسدددا  اامدددة اةمد دددة حيددد  
واملنكددراا ا  ماننددا ولددرية و ددا أصددكا  عد دددة  فبعضدد ا ظاهرهددا وباطن ددا منكددر  والددبع  ال ددر ظاهرهددا مجيدد  

ا منكددر وهدداي هددي العلددة  فملدد  هدداي اامدو  دعدد  اامددة ا لدديامل وتوسددم م إم أحدداا  ودعل ددم صدديعا  وباطن د
فمددن م مددن  نةددر إم الةدداهر في يددا ومددن م مددن  نةددر إم البدداطن فينكددر  فوا ددد ا ّددوة بيددن م وتوسددع بسددب اامددر 

م  فدددإن وانددد  هددداي املسلسدددالا لددداا للضدددرو ة أحكددداوالنوي دددة هدددي الودددحنا  والبغضدددا  بدددني املسدددلمني  وأةيوددده  
 ا  أن  دوم منع دا وعددم السدماح ببل دا عد  الوندواا ال ضدائية د   مو بني املسلمني  فمن بدا  أ سووع  نا  ال ونه

 .للا  عة  سائلني اهلل أن حي ظ هاي اصسالم واملسلمني وأن  عيننا ملا فيه مصلحة الد ن  ا  لل ونه وسد

 

 واهلل و  الووفي    


