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 حبث يف حكم التمثيل ومتثيل الصحابة رضي اهلل عنهم
 

 :الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه

 التمثيل يثير ثالثة أسئلة شرعية:

 واقتنائها. ،واستعمال الصور ،يتعلق بالتصوير :أولها

 .اوحكم التمثيل عموم   ،شبهة الكذب في الكالم باسم الشخص :اوثانيه

 للتمثيل. اموضوع   يتعلق بجعل األنبياء عليهم السالم والصحابة  :اثالثهو

 

 فبالنسبة للسؤال األول: : أولً 

إأ  ي   -ك يإر  مإا النإوا ل-فإن  موقإا الشإرن ينب إي  ل مإا الإالل ثإال  عام 

 وايا هإا:  اويإة النصإول الإوارية فيإه، و اويإة المواصإد، و اويإة واقإ  

 التصوير المعاصر.

سإواء كانإ  -األولى: فن  التصوير الذي فيإه صإور كائنإا فبالنسبة للزاوية 

موضإإإون نصإإإول كثيإإإرة مإإإا  -عإإإا الجمإإإايا  أو األحيإإإاء حا  األروا 

 وياللة. االشارن واجتهايا  ما الفوهاء في حدوي النهي موضوع  

في أ  تصإوير الجمإايا  بإشي شإكل كإا  ال مإان   المبدئيص الموقا خ  لويت

 :ف و إال   ,رضإي   عنإه ابا عبإا  الذي سشلالرجل  كما جاء في حديثمنه، 

ر   يإِن ِ  و  ر  ه ِذِ  الصُّ ِ و  ٌل أ ص  ج  ا يف ش ْفتِنِ  ،ر  ث إم   ،ف إد ن ا ِمْنإه   .ياْي   ِمن ِإ :ف و إال  ل إه   .فِيه 

أِْسإهِ  .ياْي   ِمن ِ  :ق ال   ل إى ر  ض    ي إد    ع  ت ى و  إِمْع   ِمإاْ  :ق إال   ،ف د ن ا ح  إا س  َ  بِم   أ ن ب ِئ إ

ِ صإإلى   عليإإه وسإإلم  ِ س إإوِل  ِ صإإلى   عليإإه وسإإلم  ،ر   ِ س إإول   إإِمْع   ر  س 

ٍر فِّ » :ي و ول   ِّ َرَها نَْفسً يُ  ،النَّارِّ  يُكلُّ ُمَصو  بُههُ فِّه   اْجعَُل لَهُ بُِّكل ِّ ُصوَرٍة َصوَّ فَتُعَذ ِّ

  .«َجَهنَّمَ 

ق إإال   َ  ل إإه  ف اْصإإن  ِ الش إإ إِْ  ك ْنإإ   ال  ب إإد  ف إإاِعال   :و  إإا ال  ن ْفإإ م  ر  و  روا  البخإإاري  .ج 

كإل ِ  ،فعليَ بهذا الشجر ؛: إِ  أ ب ْي   إِال أ   تصن   ومسلم. وفي رواية للبخاري

 .(1)شيء ليَ فيه رو 

نهإإي يلإإي  مإإا الشإإارن، مإإ  وروي  أمإإا حوا  الإإرو  فإإن  تصإإويرها محإإلُّ 

ِّ  إِّنَّ أََشه َّ »: قوله صلى   عليه وسلم  االستثناء، ومنه ْنهَ   َّ ِِّ َعهذَابًا عِّ النَّها

                                 
 (.2110(، وصحيح مسلم )2225صحيح البخاري )  (1)
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ُرونَ  ِّ  .(1)«يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ اْلُمَصو 

َْ أَْن يَههْنفَُ  »  وقولإه صإلى   عليإه وسإلم: ه ْنيَا ُكل ِّ َر ُصهوَرةً فِّه  اله ُّ ْْ َصهوَّ َمه

وَح يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ  ََهةُ » وقولإه أياإا : .(2)«َولَْيَس بِّنَافِّ ٍ  ،فِّيَها الرُّ  ُّ أََشه ،يَها َعاِِّ

 ِّ ههاُهوَن بَِّ ْلهه ِّ  َّ ََ َْ يُ ي ِّ يَههْوَم اْلقِّيَاَمههةِّ الَّههذِّ ْنههَ   َّ ِِّ َعههذَابًا عِّ كمإإا فإإي «. النَّهها

 .(3)الصحيحيا

أمإإا مواضإإ  االسإإتثناء ففإإي الصإإورة الناقصإإة كموووعإإة الإإرأ ، ويختلإإا 

ش بإه بإش  كإا  بويإر يل بهإا مإا ال تعإِعإف   فيرى مالَ إ ْ  ،العلماء في الكيفيا 

وهإو مإذهأ أحمإد، وكإذلَ الصإورة  ،أو مووإون الإرجليا فهإو جإائزبوا ال

دا  نإإة وهإإي التإإي ت إإحة، وكإإذلَ لإإدى الجمهإإور فإإي الصإإورة الممته  المسإإو  

 .(4)باألقدام

ية الكاملة بنفسها التي لهإا لإل قإائم قابلإة اإلجمان هو: الصورة المحد   ومحلُّ 

 وليس  المصنوعة مما ال يدوم كالمو  والورق. ،للبواء

فيهإإإا تحريإإإر موصإإإد الشإإإارن فإإإي النهإإإي عإإإا  ي  رِ أمإإإا المواصإإإد فإإإشول مإإإا ي إإإ

التصوير، وال شَ أ  معرفة الوليفة التاريخيإة للتصإوير فإي العهإد النبإوي 

 وليفتها األولى على األقل.الشريا أنها كان  للعباية أو تلَ 

ولكا وروي التعليل بمااهاة اللق   يجعل النهي في المعنى األول ما باب 

 لذريعة عبايتها. اكالنهي عا بي  األصنام سد   ،ئ راالذ سد ِ 

ا والممإته   ،ْقم في الثإوبح بناء النهي على هذا الموصد استثناء الر  ومما يرج ِ 

ولو كان   ،د بها تدريأ البنا  على تربية األطفالوص  أو التي ي   ،ما الصور

 مما يدل على اعتبار الموصد. ،مجسمة كاملة

د موصإإإد آالإإإر مإإإا المواصإإإد ِجإإإاة اللإإإق   فننإإإه إحا و  ماإإإاهفإإإي وكإإإذلَ 

وعلى  ،افن  المن  يرتف  ويصبح جائز   م  انتفاء موصد المااهاة المشروعة

إإحْ حلإإَ ي   ل مإإا حكإإر  النحإإا  وابإإا الفإإر  مإإا الجإإوا  عنإإد قولإإه تعإإالى: م 

فَاٍن َكاْلَجوَ ﴿ يَب َوتََماثِّيَل َوجِّ ْْ َمَحارِّ ََاُء مِّ يَاٍت يَْعَملُوَن لَهُ َما يَ ابِّ َوقُُ وٍر َراسِّ

ََّهُكورُ  ااْعَملُوا آَل َداُوَد ُشْكرً  َ  ال بَهادِّ ْْ عِّ ه وكإا  الإاتم  ،[13سإببش:] .﴾َوقَلِّيٌل مِّ

إإالنبإي يانيإإال علإإى  أعوإإا  و، ه أسإإدا  بينهمإإا رجإإل يلحسإإا  حلإإَ الرجإإلفص ِ

                                 
 ( ما حديث عبد   با مسعوي رضي   عنه.2109(، ومسلم )5950أالرجه البخاري )  (1)
 (.2110)(، ومسلم 5963أالرجه البخاري )  (2)
 (.2107(، صحيح مسلم )5954صحيح البخاري )  (3)
(، 10/394(، فتح الباري )2/338(، حاشية الدسوقي )1/435انظر: حاشية ابا عابديا )  (4)

 (.1/276(، كشاف الونان )1/474اإلنصاف )
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عبإإد الإإر اق فإإي و ،كمإإا عنإإد ابإإا أبإإي الإإدنيا .عمإإر ألبإإي موسإإى األشإإعري

 .(1)ا كثير إسناي  حسا. وقال ابمصنفه

كا  نوش الإاتم حذيفإة رضإي   عنإه كركيإا  متوإابال  وبينهمإا الحمإد و ))

  .والكركي: طائر .(2)با حجر العسوالنيال الموالأ العاليةفي كما  ((هلل

مصنا ابا أبي كما في  ((فرائَكا  نوش الاتم أنَ أسد رابض حوله و ))

 (3)كتاب اللبا  والزينة -شيبة 

إإ نوإإش الإاتم عمإإرا  بإا حصإإيا , رجإال   كإا و )) نوإإش و, (4) ((ا بسإياد  متول ِ

إإ أ ي ِإإال   بإإا موإإر ِ االإإاتم النعمإإا   كمإإا فإإي  ،ا األالإإرىباسإإو   ا إحإإدى يديإإهقابا 

   .(5)شر  معاني اآلثار للوحاوي

                                 
 (.2/50انظر: البداية النهاية )  (1)
 (.10/414الموالأ العالية )  (2)
 (.8/269يبة )مصنا ابا أبي ش  (3)
 (.8/269مصنا ابا أبي شيبة )  (4)
 (.4/263شر  معاني اآلثار )  (5)
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أال  )) : ، وكإا  يوإولعليإه تماثيإلكإانو   رضإي   عنإه وكا  البا عبإا 

 .(1) ((قد أحرقناها بالنار ترى كيا

 ويير حلَ مما استفاض عنهم في كتأ اآلثار.

 

 وهل هو مْ الكذب؟ ،حكم التمثيل :اثانيً 

ل فيهإإا آلإإة االجتهإإاي عِمإإا  العصإإرية التإإي يجإإأ أ  ن  التمثيإإل مإإا المسإإتجد  

بشيواته، الاصة أنه لإيَ فيإه نإص، ولإيَ هنإاي مإا يوإا  عليإه، ولإيَ فيإه 

  .إجمان ما علماء األمة في عصرنا

لعإدم وجإوي  ؛لف الموصإوي ونب إيل إلإى جإوا  هإذ  الوسإيلة إحا شإر  نم ونحا

يليإإل علإإى المنإإ ، بإإل ولوجإإوي مإإا يإإدل علإإى أصإإل الجإإوا ، كمإإا فإإي قصإإة 

ويوإول:  ،األبرل واألقرن واألعمى ومجيء الملَ لهم علإى صإورة إنسإا 

ُْ َسههبِّيلٍ » ٌْ َواْبهه ي ْسههكِّ بَههاُل فِّهه يَ َوتَقَطَّعَههْ  بِّهه ،َرُجههٌل مِّ كمإإا فإإي  .« َسههفَرِّ  ياْلحِّ

 .(2)البخاري ومسلم

ا بإش  تصإبر وهإو هالدوي والمرأة التي يشمرها صإبيُّ وكذلَ قصة أصحاب األ

وهإي ثابتإة فإي صإحيح ، ل رضإاعهحاله ومث إ ه النبي يلتوم الثدي حتى شب  

 .(3)مسلم والترمذي

صإلى   عليإه  ووقإوف النبإي رضإي   عنإه ومثله حإديث  اهإر األسإلمي

ى اْلعَْب َ »: وراء  يوول وسلم تَرِّ َْ ْْ يَ   .«؟َم

وهإإإو صإإإحيح  ،والبإإإزار ،وأبإإإو يعلإإإى ،والترمإإإذي فإإإي الشإإإمائل روا  أحمإإإد

 .(4)اإلسناي

 ..ومواقا عديدة حاكى فيها الصحابة مواقا معينة

للتحإريم، وقإد  اف فإي تاريخنإا اإلسإالمي لإيَ سإبب  عإر  وكو  هإذ  األياة لإم ت  

 ا كموامإإإ ؛ويإإإة المعروفإإإةأشإإإار الشإإإي  محمإإإد رشإإإيد رضإإإا للموامإإإا  الل 

ل عإا أحإد و إنْ وأنإه لإم ي   ،وإطباق العلماء على قراءتها ،والهمذاني ،الحريري

م  أنها ضرب ما الخيال والتمثيل واالفتراض، وفيهإا  إنكارها أو تحريمها،

والتمثيإإل لإإيَ  بعيإإد، شإإخول وحإإوارا  وأحإإدا  تشإإبه الإإدراما إلإإى حإإد   

                                 
 (.3137أالرجه أحمد )  (1)
 ( ما حديث أبي هريرة رضي   عنه.2964(، صحيح مسلم )3464صحيح البخاري )  (2)
 ( ما حديث صهيأ رضي   عنه.3340(،  سنا الترمذي )3005صحيح مسلم )  (3)
البزار و(، 3456أبو يعلى )و(، 239الترمذي في الشمائل )و(، 12648أحمد )أالرجه   (4)

 وييرهم ما حديث أنَ رضي   عنه. ،(5790ابا حبا  )و_ كشا(، 2735)
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واإلحاعإة  ،مثله مثإل التلفإا  ،ميةالصوصية لشعأ أو جنَ، بل هو أياة عال

 والجريدة.

واألمإإم األالإإرى قإإد سإإبوتنا فإإي معظإإم ميإإاييا الحيإإاة، واالنتفإإان بخبإإرا  

مإا حلإَ فإي قصإة الخنإدق، وفإي  ر، وقد استفاي النبي ك  نْ الشعوب مما ال ي  

 ،وتنظيم الدولإة ،إباحة وطء المرض ، واستفاي الصحابة في تدويا الدواويا

 ..ويير حلَ

اتسان يائرة التشثير والمتابعة للإدراما عبإر المحوإا  الفاإائية والمواقإ  إ  

مكانإإإة هإإإذا العمإإإل فإإإي حياتنإإإا، علإإإى   اإللكترونيإإإة وأشإإإرطة الفيإإإديو ليإإإدلُّ 

، ر في حيإاة النإا لما له ما تشثي ؛وأهميته، وأنه وسيلة ال يمكا لنا أ  ن فلها

اته العظيمإإإة وألثإإإر  فإإإي إبإإإرا  قإإإيم اإلسإإإالم الحاإإإارية وإلهإإإار شخصإإإي

إإد اه م  اْقت إإِد ﴿ :بالصإإورة الالئوإإة بمإإا يسإإاعد علإإى توبيإإق قولإإه تعإإالى . ﴾ف بِه 

وي سإإهم فإإي نفإإي األكاحيإإأ والتشإإويه عإإا تاريخنإإا ورمو نإإا  ،[90األنعإإام: ]

 اإلسالمية.

والتشثير على سإلوي  ،إ  األعمال الدرامية أياة مهمة في صياية الرأي العام

ي وسإإيلة للترفيإإه والمتعإإة، وإ  كانإإ  يعإإد مجإإر   األفإإراي والمجتمعإإا ، ولإإم

 المتعة بذاتها ليس  مما يعاب ما لم تخالا الشريعة.

إ  صورة المسلم والعربي، بل صورة التاري  اإلسالمي ورجاالتإه وأبوالإه 

بواسإإإوة األعمإإإال الدراميإإإة  ،ض لتشإإإويه الويإإإر فإإإي العإإإالم ال ربإإإيتتعإإإر  

 ،وهكذا الحال فإي العإالم اإلسإالمي ،اس د على نواق وشاه  والتي ت   ،رةالمؤث ِ 

 والاصة في شهر رماا  المباري. ،يرامية عماال  أالمالييا   تابِ حيث ي  
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 ال الصة:

نإرى  تمثيلإه ا يتمُّ في أصل التمثيل وحاته م  صرف النظر عم   في الموضون

 في البند الثالث إ  شاء  . االجوا ، وسنزيد هذ  المسشلة بسو   فيه

 

 وأمهات المهؤمنيْ ،والصحابة ،عليهم السالم األنبياء تمثيلالنسبة ل: باثالثً 

 رضوان هللا عليهم

 ؛حرمة تمثيل أيوار األنبياء بششخاصهم نرىفنحا  ،أما مسشلة تمثيل األنبياء

ا للواق ، وأ  تمثيلهم ليَ موابو   مراعاة لعصمة األنبياء وأ  أفعالهم تشري ،

 .م قد يؤيي إلى إيذائهم وإسواط مكانتهمفي لأ فيه جانأ الارر، وأ  تمثيله

سإند  التإي أ   المبإياهم   بها، ومهمة البالغ عا العصمة التي االتص   فاال  

 أفعالهم لها الحجة على النا .أقوالهم وو ،إليهم، فهم رجال بالغ ورسالة

مونإه، بإل وجعلإ  جعلإ  معظإم فوهإاء اإلسإالم يحر ِ  ،كبيإرة تمثإيلهمومفاسد 

التإإاري   فإإيمحإإاوال  عامإإة ي اإإبو  ويثإإورو  ضإإد هإإذ  المإإا ال اكثيإإر  

 الحديث.

 ،ولكا هذا ال يعني أال تكو  حياة األنبياء ماية ألحد أشكال الدراما ما الفإيلم

اتخإإاح التونيإإا  الفنيإإة  بواسإإوةأو ييإإر حلإإَ؛  ،أو المسإإرحية ،أو المسلسإإل

ا، وهإو مإ  عإدم لهإور بولهإ ،م الظإلسإتخد  أو ي   ،المعهوية في إيارة الوصإة

 .أمر موجوي في عالم الفا

مإإ  مراعإإاة الدقإإة المتناهيإإة فإإي المعلومإإا  المنسإإوبة إلإإيهم علإإيهم الصإإالة 

بُوا َعلَهه» :للحإإديث المتإإواتر ؛والسإإالم ،لَ تَْكههذِّ هه ِّ  يَّ ْب َعلَهه َّ يَلِّ ْْ يَْكههذِّ نَّهههُ َمهه فَإِّ

 .(1)متفق عليه .«النَّارَ 

 :رأيانفيه  رةبَ عتَ لمُ ا فأهم اآلراء الفقهيةأما عْ تمثيل الصحابة، 

تمثيل أشإخال الصإحابة بالكليإة،  على هذا، فال يجو  األول: المنع المطل 

وهإإو مإإا يإإرا  عإإدي مإإا علمإإاء األ هإإر، وهإإو رأي اللجنإإة الدائمإإة للبحإإو  

ق عفيفإإي،  اوالشإإي  عبإإد الإإر ،العلميإإة واإلفتإإاء بالسإإعويية، الشإإي  ابإإا بإإا 

فتإوى  بإذلَ صإدر و  با قعإوي،  والشي  عبد ،والشي  عبد   با يديا 

واستند  لجنإة البحإو  واإلفتإاء إليهإا فإي  ،ما هيئة كبار العلماء بالسعويية

 . (2)فتواها

                                 
 ( ما حديث علي رضي   عنه.1(، وصحيح مسلم )106صحيح البخاري )  (1)
أبحا   (،26/263) (،1/712(، فتاوى اللجنة الدائمة )1/415مجمون فتاوى ابا با  )  (2)
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 يتفاو  البحث فيها بيا عالم وآالر. جواز التمثيل بَوابط وشروط: الثاني

ويمثل هذا الفريق الشي  الورضاوي، والشي  فيصإل مولإوي، والمفهإوم مإا 

والشإإي  عبإإد الإإرحما السإإعدي رحمإإه  ،رحمإإه   بإإا عثيمإإياكإإالم الشإإي  ا

ولجنإإة الفتإإوى  ،ويار اإلفتإإاء المصإإرية، ومجمإإ  البحإإو  اإلسإإالمية ،(1) 

 .(2)وييرهم ،بو ارة األوقاف الكويتية

 أدلة القاِليْ بالتحريم:

 ا إلى ما يلي:ا يوول بالتحريم مولو  ويستند م  

االمتهإا  واالسإتخفاف بهإم، والن يإل  ما قد ينتج عا تمثيل أشخاصإهم مإا -1

أنا  بعيدو  عا التديا وااللتزام بشوامر  ؛  -يالبا- منهم؛ إح يووم بدورهم

د السخرية ما الصحابة والديا وتعاليمه، مإ  مإا فإي حلإَ مإا وهو ما قد يول ِ 

وهو ما قالته لجنة اإلفتاء  ،الصحابة بتمثيل يور المشركيا معهم لهور سأ ِ 

 وهيئة كبار العلماء بالسعويية.  ،والبحو 

أ  المفاسد المترتبة عليإه أكثإر مإا المصإالح، ومإا كانإ  مفسإدته أرجإح  -2

لألالإإإالق  افهإإإو ممنإإإون، فإإإن  قإإإال الإإإبعض: إ  فإإإي تمثيإإإل حيإإإاتهم إلهإإإار  

وهإو مإا قالتإه  ،والسلوكيا  الحميدة، فهذا مجري افتراض ينفيه واق  التمثيإل

كبإإار العلمإإاء بالسإإعويية، وعإإدي مإإا علمإإاء  وهيئإإة ،لجنإإة اإلفتإإاء والبحإإو 

 األ هر.

أ  تمثيل الصحابة إنزال لمكانتهم العالية التي وهبهم   تعإالى إياهإا فإي  -3

وهإو رأي هيئإة كبإار العلمإاء  ،قرآنه، وعلى لسا  نبيه صلى   عليإه وسإلم

 بالسعويية، والمفهوم ما كالم عدي ما علماء األ هر. 

ح سيو ى على توديم الصورة الصحيحة؛ وهو والتربُّ أ  يرض التكسأ  -4

ما يدف  الوائميا باإلنتاج والتمثيل في التالعأ في سيرتهم، بما يناسأ الربح 

 وهو مستند هيئة كبار العلماء بالسعويية.  ،ا عا الدقة العلميةبعيد   ،واالتجار

تإراء واالج ،هم وقإذفهمما حد  ما قيام البعض ما تمثيل الصإحابة وسإب ِ  -5

 ،عليهم، بل استخدام الحبكة الفنية ومهإارا  اإلالإراج فإي التلفيإق والتشإويق

 وهو ما قاله الدكتور عبد العظيم الموعني.  ،بهدف اإلقنان والتصديق

                                                                                             
 (.3/293هيئة كبار العلماء )

 حيث حار حفال  كا  ما فوراته تمثيل لوصة بالل رضي   عنه.   (1)
(، وانظر في حلَ مجلة البحو  8/234(، )2/205انظر : فتاوى قوان اإلفتاء بالكوي  )  (2)

 (. 1/224:248اإلسالمية )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 8 

 
8 

 
 ا  وأيوا  كتابإة التإاري ، فاإال  ي  اب والفنانيا ينوصهم فن ِ أ  هؤالء الكت   -6

فهإم جإزء  ،عنهإا ابعيإد   لصحابةاعا كتابة السيرة التي ال يمكا معالجة حياة 

كتابتهإا أو الخإوض فيهإا  ال يتجزأ ما السيرة النبويإة الشإريفة التإي ال يصإحُّ 

ي بشيوا  علم الحديث ما جر  وتعديل، وهو مستند الدكتور عا التزوُّ  ابعيد  

 عبد الفتا  عاشور. 

د علإإى قاعإإدة يرء المفاسإإد، واتوإإاء الوإإول بتحإإريم تمثيإإل الصإإحابة مسإإتنِ  -7

قول محفوف باألالوإار العظإام، وإحا  لشبها ؛ فالوول بتجسيد حياتهم تمثيال  ا

سلم  شخصية فلا تسلم أالرى، وإحا وجدنا مإا يفهإم ويعلإم سإيرتهم اليإوم، 

لكإل شإاري  ا، بإل وسإتظل تصإورا  الفنإانيا ألشخاصإهم نهب إافلا نجإد  يإد  

 .ا اتوى الشبها  فود استبرأ لدينه وعرضهوواري؛ فم  

الاصة م  حدو   ،اهذا الخور في نول صورة يير يقيوة تاريخي  ويدالل في 

يتسإاهل  وقإد ،االتالفا  بيا الصحابة ومواقا متباينإة فيتجإرأ علإيهم النإا 

  أو يعتمدو  رؤية تاريخية يير صائبة. ،المخرجو 

 أدلة القاِليْ بالجواز بَروط:  

يو   يا مإثال  م تمثيل بعاهم يو  بعض )كالخلفاء الراشإدا يحر ِ يستند م   -1

أ  كبار الصحابة لهم مكانة أكبر ما ييإرهم تمنإ  مإا أ  يوإوم  ييرهم( إلى

أ  يكإإو  حسإإا السإإيرة  البإإاقياا يوإإوم بتمثيإإل ط فإإيم  شإإتر  ي  وبإإدورهم أحإإد، 

 وهو ما اشترطه الشي  الورضاوي.  ،واالستوامة

ششنهم فال يمكا الحكم عليإه بالحرمإة، ولإيَ إ  كا  التمثيل لا يولل ما  -2

فإي قيإإام شإخص بإإدور آالإر فيإإه نإإون مإا الكإإذب؛ ألنإه معلإإوم أنإه لإإيَ هإإو 

 الشخص، وهذا هو المفهوم ما كالم الشي  ابا عثيميا رحمه  . 

بإش   أنه ال يليل على تحريم تمثيل الصإحابة، وإنمإا العبإرة بالموصإد أوال   -3

إلى توديم صورة حسنة لألجيال، وتعميق المفاهيم يتجه  ايكو  الموصد شريف  

إ االتي عاشوا لها وماتوا في سبيلها، ولإيَ الهإدف مايي إ ، ولإيَ هدفإه امحا 

مجري الربح والتجارة، وما باب أولى أال يكإو  الهإدف تشإويه صإورة حلإَ 

إهم إيما ، وب اهم نفاق، واإلساءة الجيل الفريد، فن  حب   ا إليهم إساءة إلى م 

 .اهم رضي   عنهم وأرضاهماهم واصوفاهم و ك  رب  

أ الروايإإا  الاإإعيفة وتجنُّإإ ،مإإا اعتمإإاي الروايإإا  الدقيوإإة -اثاني إإ-بإإد  وال

وييإإر  ،والموووعإإة ،دةوالمرجوحإإة، فإإن  كتإإأ التإإاري  مليئإإة باآلثإإار المسإإن 

 ،  سإيرتهم، الاصة إحا كانإ  ت شإو ِ التي ال يمكا أالذها يو  تمحيص دةالمسن 

بإد أ   وال لا األصول التي توتاي العدل واإلنصإاف وحسإا الظإا،أو تخا

إ د فإي رسإم سإياق موضإوعي يكو  التوثيق العلمي التاريخي هإو المعتم 
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أ اإلسإاءة والتشإويه، أمإا سإم فإي تجنُّإبعيد عإا المبال إة، وحا ،منووي عايل

وال يرابإة فإإيمكا  ال شإإذوح  وال تمث ِإ ،الروايإا  التإي تتماشإإى مإ  الجإإو العإام

 ألالذ بها.ا

مإإإا  لمإإإا لنسإإإائه  ؛عنإإإد طائفإإإة مإإإنهم أ تمثيإإإل أ واج النبإإإي تجنُّإإإ -4

َوَما َكهاَن لَُكهْم أَْن تُهْؤاُوا ﴿: الخصوصية التي تمن  ما محاكاتها، كما قال 

ْْ بَْعههه ِّ ِّ أَبَههه ً  ههه ُحهههوا أَْزَواَجههههُ مِّ ِّ َول أَْن تَْنكِّ ِّ  اَرُسهههوَل  َّ ْنهههَ   َّ ُكهههْم َكهههاَن عِّ إِّنَّ اَلِّ

يمً   .[53األحزاب: ﴾. ]اَعظِّ

، ى )كالخلفاء الراشدياستثن وبالنسبة لما تدعو الحاجة إلى لهور  مما ي   -5

كتفإإي ( فإإيمكا لهإإور الظإإل بإإدو  الصإإورة الكاملإإة، أو ي  وأمهإإا  المإإؤمنيا

 بالصو  إ  أمكا حلَ.

إ أ  كل   وحهأ بعض هؤالء إلى -6 إر بالجنإة ال يجإو  تمثيلإهم   ى، ورأا ب ش ِ

ريا بالجنإإة يو  ييإإرهم، لبحإإو  اإلسإإالمية اسإإتثناء العشإإرة المبش إإمجمإإ  ا

المبشإريا  الصإواب أ  وحلَ أ  البشارة هنا كان  في موطا الإال، ولكإا

حإإديث  رو  بالجنإإة بإإنص ِ بالجنإإة آالف مإإا الصإإحابة، فشهإإل بإإدر كلهإإم مبش إإ

َ  بَهْ ًرا» النبي صلى   عليه وسلم:  َ اطَّلَهَع َوَمها يُهْ رِّ  ،إِّنَّههُ قَهْ  َشههِّ يَك لَعَهلَّ  َّ

ههئْتُْم فَقَههْ  َ فَههْرُت لَُكههمْ  :َعلَهه  أَْهههلِّ بَههْ ٍر فَقَههالَ  ، (1)متفإإق عليإإه .« اْعَملُههوا َمهها شِّ

إْؤِمنِيا  ﴿وأصحاب بيعة الرضوا ، كما في قوله تعالى:  ِضي     ع ِا اْلم  ل و ْد ر 

إا فِإ ةِ ف ع ِلإم  م  ر  َ  ت ْح   الش ج  ْم إِْح ي ب ايِع ون  أ ث إاب ه  ل إْيِهْم و  ل  الس إِكين ة  ع  ي ق ل إوبِِهْم ف إش ْنز 

إإا ق ِريب إإا إإب  ، وأمهإإا  المإإؤمنيا م  [18الفإإتح: ] ﴾.ف تْح  را  بالجنإإة، وقإإد حكإإر ش 

ما الصحابة أنهإم مإا أهإل الجنإة، ولكإا  االرسول صلى   عليه وسلم عدي  

العشإإرة  وجإإه تخصإإيص افلإإيَ لإإاهر  ، (2)وا فإإي حإإديث واحإإدؤالعشإإرة جإإا

 للمن  والتحريم. ايو  ييرهم، أو اعتبار البشارة مناط   -مثال  - رياالمبش  

 وق  أجاب المجيزون عْ أدلة المنع بما يلي:

أ  يكإإو   يصإإحُّ االسإإتناي إلإإى االسإإتخفاف والتوليإإل مإإا شإإش  الصإإحابة،  -1

، بمعنإإإى أنإإإه يحإإإرم تمثيإإإل أيوار الصإإإحابة إ  كإإإا  فيإإإه اال مانع إإإ اضإإإابو  

 .يليال  بهم، أو توليل ما ششنهم، أو الوعا فيهم، والاابط ال ينولأ  استخفاف

                                 
 ( ما حديث علي رضي   عنه.2494(، صحيح مسلم )3007صحيح البخاري )  (1)
(، 3748الترمذي )و(، 4649أبو ياوي )و(، 1631(، وأحمد )236أالرجه الويالسي )  (2)

(، وييرهم  ما حديث سعيد با  يد رضي   6993ابا حبا  )و(، 133ابا ماجه )و

 عنه.
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إإإ الكإإإذب التإإإاريخي والوعإإإا فإإإي الصإإإحابة لإإإيَ يلإإإيال   -2 ؛ فالكإإإذب االاص 

عا كونهم صحابة أم ال،  ابعيد   ،موالوعا في النا  بال بينة محر   ،التاريخي

آكإد وأشإد، ؛ فننه في حق الصحابة اوإ  كا  الكذب والوعا في النا  حرام  

وما المعلإوم عنإد الفوهإاء أ  يرجإة الحإرام ليسإ  واحإدة؛ فالكإذب فإي حإق 

م ما كبائر الذنوب، ولكا الفعل في حاتإه محإر   دُّ ع  الصحابة واالفتراء عليهم ي  

 لشدته معهم.  ؛د عليهما البداية، فال يمكا تخصيصه إال أ  يؤك  

اء النفإ  مجإري افتإراض عإوالوول في نفي المصإلحة فإي التمثيإل، وأ  اي   -3

والمرج  فإي هإذا ألهإل المعرفإة واالالتصإال الإذيا المسشلة ، وام  ل  س  ليَ م  

يدركو  أهمية مثل هذا العمل وعظيم تشثير  على النا ، مسلمهم وكإافرهم، 

ومتابعإة  ،ق النا  باألعمال الدرامية، ورسوالها في أحهانهموليَ يخفى تعلُّ 

 .والساسة وسواهم لهذ  األعمال ،ييرهمميا والكبار والص ار والمتعل ِ 

والوول بعدم امتالي األيوا  الفنية، والمعرفة بالجر  والتعديل يمكا أ   -4

 ،ا يمتلَ هإذ  األيوا ج م  على األمة أ  تخر ِ  ينب يوى، راع  ي   ايكو  ضابو  

الصإإحابة رضإإوا     ر  دْ حتإإى تراعإإى فإإي األعمإإال الفنيإإة، وأ  يإإدركوا ق إإ

 إبرا  محاسنهم، والسعي لتوديم صورة طيبة لهم.  واوصدوأ  ي ،عليهم

م  لهإم إال التإربح والحكم على أ  الارر قائم ما حيث إ  المنتجإيا ال ه إ -5

والتكسأ، فن  كا  هذا التربح والتكسأ سيشتي على حسإاب األمانإة العلميإة 

م بال شَ، ولكا ال يمكا الحكم علإى وتشويه التاري  فهو محر   ،في العرض

إإ أ  كإإل   إإ ،ا ينإإتجم  ا سإإينتج سإإيكو  مإإثلهم، فوإإد يالإإل فإإي ميإإدا  الإإدراما وم 

ويريإدو  أ  يخإدمو ، وعنإدهم االسإتعداي فإي  ،ا يحبو  اإلسإالموييرهم م  

إإ يخإإدم ييإإنهم وسإإيرة  ،ا أمإإوالهم لخإإروج عمإإل محتإإرمأ  ينفوإإوا الماليإإيا م 

سإإلفهم الصإإالح، بإإل هنإإاي مإإا ييإإر المسإإلميا مإإا يحرصإإو  علإإى المهنإإة 

يعإرض  والحرفة قبل أي شيء، ويرو  أ  هذ  سإبيل للتإربح، ومإا يام الفإاُّ 

الحويوة، فال بش  أ  ينظر إلى التربح، وإ  كإا  الفوهإاء أجإا وا التإربح مإا 

تعليم الورآ  واإلمامة وييرها، فال بش  ما التإربح مإا األعمإال الفنيإة، بإل 

نية الصإايقة، بشإرط إ  التكسأ والتربح قد يساعد على استمرار المسيرة الف

أ  تحاف  علإى الوإيم العليإا والمثإل التإي يجإأ االمتثإال بهإا فإي العمإل الإذي 

 يوومو  به.

الإذي يراعإي  ،إلى الجوا  المشإروط المناإبط ونحْ نميل مْ حيث المب أ 

التي استند إليهإا الوإائلو  بإالتحريم، فإنيراي مإا المواصد واألهداف الشرعية 

ظهإإر فإإي عإرض أعمإإالهم، وأ  يكإإو  هنإإاي للصإحابة مإإا فاإإل يجإأ أ  ي

أ، وأ  تكإإو  هنإإاي هيئإإة استشإإارية مإإا ت إإكْ صإإدق تإإاريخي فيمإإا ي  
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علماء التاري  اإلسالمي، العتماي الروايا  وترجيحها على روايا  أالرى، 

ر بعإإض ل الإإذي يي إإال  بعإإض الإإد   ه  فمإإا المعلإإوم أ  التإإاري  اإلسإإالمي شإإاب  

، وأهإإل الإإذكر هنإإا هإإم علمإإاء اجإإد   م  حوائوإإه؛ فإإالرجون إلإإى أهإإل الإإذكر مهإإ

ى أ  الحبكة الفنية ال تو ى علإى حويوإة راع  التاري  والفوهاء، كما يجأ أ  ي  

بمراعإاة  ،الواق ، مإ  اعتمإاي التونيإا  الفنيإة، وأ  يخإرج عمإل فنإي محتإرم

أال يكإو  فإي االحتراف م  التصوير الصإايق، و األيوا  الفنية، فيظهر فيه

، ومإا أهإم الاإوابط التإي يجإأ أ  ار تعوي على المجتمإ ل الفني أضرالعم

أال تإرتبط  والحإرل علإى ى حسا سإيرة واسإتوامة الوإائم بالتشإخيص،راع  ت  

ل والصحابي الذي تووم مإاية الإدراما عليإه، لألثإر الصورة الذهنية بيا الممث  

لإإيا مإإا ييإإر حوي االسإإتوامة، وييإإر حلإإَ مإإا السإإلبي لسإإيرة بعإإض الممث ِ 

، وبإذلَ نسإتوي  أ  نوإدم   فإي أيلإة كإل فريإقر  كِ لشرعية التي ح  الاوابط ا

ماية هايفة تكو  بإديال  عإا التمثيإل الإذي يشإو  سإير الصإحابة أو يوإدم الفإا 

  على أنه صور الحأ المبتذل.

 :وخالصة الرأ 

تمثيإإل  يجإإو وال ، وتفصإإيال   أنإإه ال يجإإو  تشإإخيص أيوار األنبيإإاء جملإإة   

بإإدو  لهإإور الوجإإو   إال أ  يكإإو  لإإال   ،كاملإإةبصإإورة  ايالخلفإإاء الراشإإد

 ؛ويسإإتثني الشإإي  يوسإإا الورضإإاوي العشإإرة المبشإإريا بالجنإإة ،والمالمإإح

رة والشهاية المنصوصة لهم في اآلثار المشتهِ  ،ألنهم قاية الصحابة وأكابرهم

 يجإإو  ال   الإإذيوالفاإإيلة الزائإإدة التإإي تجعلهإإم كالموإإد   تعنإإي التخصإإيص

م فيجو  تشخيصهم في الإدراما بالشإروط المإذكورة، علإى وما سواه ،تمثيله

أ  هإإذا هإإو مإإا ي لإإأ علإإى الظإإا مإإا حيإإث الحكإإم الشإإرعي، أمإإا الفعإإل مإإا 

 عإدم صإو عدمه، والنظإر فإي جإدوا  فلهإذا حإديث آالإر، فوإد يإرى المتخص ِ 

لهور هذ  الشخصيا  العظيمة، يير أ  الحكم باألولى يير بيا  الحكم فإي 

 .أساسه

وتراعي أ   ،ل للنظر في هذ  المسشلةفتح الباب لدراسة تؤص ِ  والموصوي هو

إمفتإو  أصإال   باب التمثيل ولهإور أعمإال تجسإد حلإَ الجيإل ا ال يعتمإد ، فم 

الموضوعية والصدق لا يبالي بالفتوى، ولذا فوإد تكإو  عاقبإة المنإ  لهإور 

أعمال فنية يرامية ال مصداقية لها، وترس  في عوإول األجيإال، ولإدى ييإر 

صإورة سإلبية عإا حلإَ الجيإل العظإيم، ويسإاعد علإى حلإَ امتنإان  لمسلمياا

 بالفتوى. اتويد   ؛أصحاب الرسالة عا توديم الصورة الصحيحة

إإ   سإإبل الحإإل ِ فتإإدار   د القتحإإام هإإذ  الميإإاييا األمثإإل الإإذي مإإا شإإشنه أ  يمه ِ

للمخلصإإإيا والواصإإإديا لحمايإإإة األجيإإإال، ولرسإإإم الحويوإإإة لإإإه مإإإا 
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علإإى الجإإوا  مإإا عدمإإه، وإنمإإا يهإإتم  اف إإتإإه متوق ِ األمإإر بعام  يه، ولإإيَ يسإإو ِ 

ا يهتم بنياا  الصورة التاريخيإة المشإرقة الجميلإة، أمإا بالحالل والحرام م  

ولإا  ،تشإويه فلإم ينتظإروا الفتإوىأو هإدفهم ال ،هإم االرتإزاقأولئَ الإذيا همُّ 

 ظروها.ين

رقابإإة شإإرعية  كإإدو  علإإى أهميإإة وجإإوييؤ ِ  ؛عإإو  علإإى هإإذ  الفتإإوىوالموق ِ 

 ،التإإي تتنإإاول حيإإاة الصإإحابة الاصإإة ،وتاريخيإإة علإإى المسلسإإال  واألفإإالم

حتإإى يإإتم التشكإإد مإإا صإإدق  ،والتإإاري  اإلسإإالمي والمبإإايع الشإإرعية عامإإة

أو  ،وعإإإدم انسإإإياقها وراء الخيإإإال المحإإإض ،الروايإإإا  وموابوتهإإإا للحويوإإإة

راما الهايفة مرجعية ا المالئم أ  يكو  لإلعالم والدفمِ  ؛الروايا  المنسوجة

إإ ،تسإإتدري الخوإإش ،شإإرعية متزنإإة وتختإإار مإإا الروايإإا   ،هوترشإإد وتوج ِ

 .التاريخية ما ينسجم م  الرؤية اإلسالمية العامة

َر السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َعالَِّم اْلغَْيبِّ ﴿وإسرافيل وميكائيل جبريل  اللهم رب   فَاطِّ

َْ عِّ  َََّهاَدةِّ أَْنَ  تَْحُكُم بَْي ََ فِّهي َمها َكهانُوا فِّيههِّ يَْ تَلِّفُهونَ َوال  ،[46:الزمإر﴾ ]بَهادِّ

إإ ،ا فيإإه مإإا الحإإق بنحنإإَِلإإاهإإدنا لمإإا االت   ا تشإإاء إلإإى صإإراط إنإإَ تهإإدي م 

 مستويم.
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