( َو ََل ُت ْف ِسدُ وا ِِف األَ ْر ِ
يب ِم َن
ْح َة ا ِ
ض َب ْعدَ إِ ْص ََل ِح َها َوا ْد ُعو ُه َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا إِ َّن َر ْ َ
هلل َق ِر ٌ
ي) (األعراف)65:
ادُ ْح ِسنِ َ

من فتاوى العلماء
في تحريم إنشاء دور السينما
ومشاهدتها وتأجيرها وحراستها

مجعها

بدر بن علي بن طامي العتيبي
غفر اهلل له لوالديه ومشاخيه واملسلمني

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
احلؿد هلل رب افعادغ ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعنيغ ،أانيا
بعد:
ٍّ،
ؾنن اـ ظؼقبات اهلل تعاػ ظذ اـ ظصاه وخافػ أاره ،أن يػتح ظؾقف أبقاب ـنيؾ ،
ويزيـ فف شبؾ افباضؾ ،ويؼرص بف ظـ أبقاب اخلر ،وإن ادتابع ألحقال ـثر اـ افـاس افقنيقم
–وفألشػ -جيدهؿ ؿد وؿعقا يف ـثر اـ ادـؽرات ،بؾ واكؼؾبت ظـدهؿ ادنيقازيـ ،وظرؾنيقا
اا ـاكقا يـؽرون!.
وروي يف احلديث ظـ أيب أاااة ارؾقظنيا« :ـقف أنكف مأا طأضغفىأككف وـمأوؾكف أ
صب كؽمأوترـ مأجف دـم؟.أ
ؿ فوط:أوانأ فكأفؽ ئنأي أرشولأطهلل؟.أ
ؿ ل:أكعمأوطفذيأكػيسأبقدهأونصدأمـهأشقؽون.أ
ؿ فوط:أوم أنصدأمـهأي أرشولأطهللأ؟.أ
ؿ ل:أـق أنك مأا طأملأتلمروطأبؿعروفأوملأتـفوطأظنأمـؽر؟.أ
ؿ فوط:أوـ ئنأ فكأي أرشولأطهلل؟.أ
ؿ ل:أكعمأوطفذيأكػيسأبقدهأونصدأمـهأشقؽونأ.أ
ؿ فوط:أوم أنصدأمـهأ؟.أ
ؿ لأ:أـق أنك مأا طأرني مأطدعروفأمـؽرطأوطدـؽرأمعروؾ ؟.أ
ؿ فوطأ:أوـ ئنأ فكأي أرشولأطهلل؟.أ
ؿ ل:أكعم،أوطفذيأكػيسأبقدهأونصدأمـهأشقؽون.أ
ؿ فوط:أوم أنصدأمـه؟.أ
ؿ ل:أـق أنك مأا طأنمرتمأب دـؽرأوهنق مأظنأطدعروف؟.أ
( ) 2

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
ؿ فوط:أوـ ئنأ فكأي أرشولأطهلل؟.أ
ؿ ل:أكعمأوطفذيأكػيسأبقدهأونصدأمـهأشقؽون؟.أ
يؼولأطهللأتع ػ:أيبأحؾػتأألتقحنأهلمأؾ ـةأيصرأطحلؾقمأؾقف أحرطن».
رواه ابـ أيب افدكقا يف "ـتاب األار بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر".
وذـر ابـ األثر يف "جااع األصقل" ( )10/01ظع بـ أيب ضافني َّ 
أن رشنيقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال « :ـق أبؽمأا أ َؾ َك َ أؾِ ْق كُؽم،أوضغىأكِك وُ ـم؟،أؿف فوط:أيف أرشفولأ
وانأ فكأفؽ ئن؟.أ
طهلل،أ َّ
ِ
دعروفأوملأ َتـ َْف ْوطأظنأطدـؽر؟.أ
ؿ ل:أكعم،أونصدُّ ،أـق أبؽمأا طأملْأتلمروطأب
أرشولأطهللأ،أوانأ فكأفؽ ئنأ؟!.أ
ؿ فوط:أي
َّ
ؿ ل:أكعم،أونصدُأ،أـق أبؽمأا طأنمر ُأتمأب دـؽر،أوهن ُق مأظنأطدعروف؟.أ
أرشولأطهللأوانأ فكأفؽ ئن؟.أ
ؿ فوط:أي
َّ
َ
أمـؽرطأوطدـؽرأمعروؾ » ومل يعزه.
أطدعروف
كعمأ،أونصدُّ أـق أبؽمأا طأرني ُُم
ؿ ل:أ
َ
َ
واحلديثان وإن ـان يف إشـادمها ضعػ إال إن صقاهد أفػاطفام ظذ وجف افتػصقؾ ثابتة
يف أحاديث أخرى ،اـ ؾشق ادـؽرات ،وخروج دظاة ظذ أبقاب جفـؿ ،وافصد ظنيـ احلنيؼ،
واختالف ادػاهقؿ ،وتسؿقة افباضؾ بغر اشؿف.
وإن مما بؾقت بف األاة يف بالد احلراغ يف هذه افسـقات حماوفة افبائسغ ادـحرؾغ فػتح
دور افسقـام ،وإن تعج ؾعج ٌ تسارع أوفئؽ األؽامر إػ إحقائفا يف زاـ اكػتح ؾقف اإلظالم
حتك اا ترك حارضة وال بادية إال وأؾسدها ،ودور افسقـام أخذت تتضاءل يقا ًا بعنيد ينيقم يف
ـاؾة بالد افعامل ،ؾؾامذا احلرص ظؾقفا ،وؿد حتؼؼت هلؿ ؽايتفؿ بافؼـقات افػضائحقة؟!
إن ؿصد أوفئؽ افػجار إكام هق افتلـد اـ افتػنيات افـنياس إػ انيا يدشنيقكف انيـ شنيؿقم
ؿاتؾة ،تؼتؾ افديـ واألخالق ظز األؾالم افتل يعرضقهنا.
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وصد افـاس ظـ ديـفؿ ،وإصغاالهؿ افساظات افطقال ،وافسفرات بافػسؼ وافػجنيقر
واالكحالل.
وإخراج افـساء اـ بققهتـ ،واالختالط بافرجال.
وؾتح ادجال فؾامجـغ واداجـات أن جيدوا اؾجل واغنيارات يػزظنيقن إفقفنيا فقشنيبعقن
رؽباهتؿ افبفقؿقة.
وأـؾ أاقال ادسؾؿغ بافباضؾ.
ـؾ هذا اطؿح ؿؾقب أوفئؽ األؽامر ،واا ظؾؿنيقا أن ظؾنيقفؿ وزر هنيذه افنيدور ،ووزر
اـ حلؼف اإلثؿ بسببفا اـ اشاهد وامجر وحارس وخمز ودال ﴿فِ َق ْح ِؿ ُؾ َ
فمأ َـ ِم َؾف ًةأ
َطر ُُ ْ
فوطأن ْوَ َ
َطرأط َّف ِذينأي ِض ُّؾوهنمأبِ َأغ ِر ِ
يوم ِ
أطفؼ َق َم ِة َأو ِم ْن َأن ْوَ ِ
أظ ْؾم ٍَأن ََل َأش َء َأم أ َي ِز ُرون﴾ (افـحؾ.)52:
َُْ ْ
َ ُ
ََْ
وؿد صح ظـ افـبل أكف ؿال« :انأمنأطفـ سأمػف تق أفؾخفرأمغف فق أفؾؼفأوأانأمفنأ
طفـ سأمػ تق أفؾؼأمغ فق أفؾخر،أؾطوبىأدنأجعلأطهللأمػ تق أطخلرأظفذأيديفه،أوويفلأدفنأ
جعلأطهللأمػ تق أطفؼأظذأيديه» رواه ابـ ااجف وؽره.
وهمالء هؿ اػاتقح افؼ ؾقج احلذر اـفؿ ،وظدم إظنياكتفؿ ،بنيؾ جيني اـاصنيحتفؿ
وتذـرهؿ باهلل تعاػ ،ؾنن مل يرتدظقا ظـ اطافبفؿ افدشقسة وج األخذ ظذ أينيدمؿ ألهننيؿ
ِ
بأطف َػ َك َأد﴾ (افبؼرة.)512:
اػسدون يف األرضَ ﴿ ،وطهللُأَلأ ُُي ُّ
وإذا تقؼـ ادسؾؿ ظظؿ اػاشد هذه افدور ؾال يؾتػت إػ اا تؽؾؿ بف بعض أدظقاء افعؾؿ
وافصحقة اإلظالاقغ! ،ظـداا أباح يف اؼال فف كؼ ظز "اقؿعنيف!" دور افسنيقـام ؿقاشنيا ظنيذ
ؿبقل افـاس فؾتؾػاز وافؼـقات افػضائقة! ،وأن اا يؼال اـ ضقابط يف افؼـقات افػضائقة يؼال
يف دور افسقـام!.
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وهذا ـالم جمـقن اعتقه ،ؾاؿد ألصقل افؼقاس افؼظل ،وجاهؾ بؿؼاصنيد افؼنييعة،
وإال ؾافتؾػاز ال يؼاس ظؾقف أص ً
ال ألن افؼقل ؾقف ظـد أهؾ افعؾؿ وافدياكنية هنيق افؼنيقل يف دور
افسقـام دا ؾقف اـ افػتـة وافرذيؾة وخاصة افؼـقات افػضائحقة ،وادـؽرات درجات!.
واـ ؿال بنباحة افتؾػاز اـ أهؾ افعؾؿ ال ُيظـ بف افؼقل بنباحة دور افسقـام ،دنيا يستني
ظذ دور افسقـام اـ افؼور ظذ أديان افـاس وأخالؿفؿ.
ثؿ أال يـظر هنيذا ادغػنيؾ إػ أدينيان افنيداظغ إػ هنيذه افنيدور وأخالؿفنيؿ ،حتنيك ينيرى
ظالاات استؼبؾفؿ ادظؾؿ يف هذه افدور؟!
ؾال يؾتػت ادسؾؿ افـاصح فـػسف إػ ؿقل اثؾ هذا افرجؾ ؾنكف رجنيؾ اػتنيقن ،واحلؿنيد
هلل ظذ افعاؾقة.
وإين أكؼؾ إلخقاين ادسؾؿغ بعض ـالم وؾتاوى افشقخغ اإلاااغ افرباكقغ حمؿد بنيـ
إبراهقؿ آل افشقخ ،وظبدافعزيز بـ ظبداهلل بـ باز ،ومها ظذ شدة اإلؾتنياء يف ادؿؾؽنية افعربقنية
افسعقدية يف وؿتقفام ،وممـ كحسبفؿ اـ محاة افديـ ،وأكصار افتقحقد وافسنيـة ،وؿنيد رضنيقت
هبؿ افدوفة افسعقدية أئؿ ًة فؾفدى ،وشار افـاس حتت ؾتاومؿ وكصائحفؿ ؿرك ًا اـ افزاان.
وأحلؼت ببعض ؾتاوى افؾجـة افدائؿة افعؾؿقة فإلؾتاء يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية.
ويف افؽؾ كصائح فؾؿسؾؿغ بلن ال يؼقؿقا هذه افدور ،وأكف إكام أراد هبا أظداء اإلشنيالم
﴿ ِِضطرطأو ُـ ْػرطأو َت ْػ ِري ًؼ أبغأطدُ ْم ِمـِغأواِرص د َ ِ
أح َر َبأطهلل ََأو َر ُشو َف ُأه﴾ (افتقبة.)014:
َْ َ
طأد ْن َ
َ َ ْ َ ً
َ ً َ ً َ
أذى ووبنياالً ،ويتحؿؾنيقا أوزار انيـ ضنيؾ
وال يمجروا هلؿ افدور ؾتؽقن أاقاهلا ظؾقفؿ ً
فذأط ِ
ىأو ََلأ َت َعف َوكُوطأ َظ َ
ث ْمفمِأ
أطفز َأوطف َّ ْؼ َو َ
اـ ادسؾؿغ بسببفا ،واهلل تعاػ يؼقلَ ﴿ :و َت َع َوكُوطأ َظ َذ ِ ِّ
طنأوط َّت ُؼوطأطهللَأاِ َّنأطهلل ََأص ِديدُ ِ
ب﴾ (ادائدة.)5:
أطفع َؼ ِ أ
َوطف ُعدْ َو ِ َ
وأن ال يعؿؾقا ظـد أرباهبا حجابا وال حراش ًا.
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وؿبؾ ختااة هذه ادؼداة أذـر أهنيؾ افعؾنيؿ افػضنيالء ،وأهنيؾ احلسنيبة افـنيبالء ،بنياألار
بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،وحتذير افـاس اـ هذه افدور ،وظدم ادؾؾ وافسنيماة ،وضنيعػ
افؼقة وافعزيؿة اـ افبقان وظدم افؽتامن ،ؾاحلؼ أؿقى وأبؼك ،ؿال تعاػ﴿ :ب ْلأ َك ْؼ ِ
فأبِف َحل ِّ أ
فذ ُ
َ
ِ
ِ
أطفو ْي ُ
ون﴾ (األكبقنياء ،)05:واهلل تعنياػ
فل ِأمَّف أت َِصف ُػ َأ
ُفم َأ
َظ َذأطف َب ض ِلأ َؾ َقدْ َم ُغ ُهأ َؾنِ َ ُ
طأُ َوأََطُف ٌ َأو َفؽ ُ
غ﴾ (آل ظؿران.)036:
ُوطأو َن ْك ُُمأطألَ ْظ َؾ ْو َنأاِ ْنأ ُــْ ُْم ُأم ْم ِمـ ِ َأ
ُوطأو ََل َ ْ
أَت َزك َ
يبؼـؿ بؼقففَ ﴿ :و ََل َأَتِـ َ
ِ
ينأ
ؾبقـقا حؽؿ هذه ادـؽرات فؾـاس ،وال تؽتؿقن ذفؽ ظنيـفؿ ،ؿنيال تعنياػ﴿ :اِ َّنأط َّففذ َ
تأو ُطهلدَ ِ
ِ
ِ
س ِأيأطفؽِ َف ِ
ىأم ْنأ َب ْع ِد َأم أ َب َّقـَّ ُهأفِؾـَّف ِ
ب ُأنو َفكِ َ
فكأ َي ْؾ َعفـ ُُف ُمأطهللُأ
َي ْؽ ُُؿ َ
ونأ َم َأن ْك َز ْفـَ أم َنأطف َب ِّقـَ َ
َو َي ْؾ َعـ ُُف ُم َّ
ُون﴾ (افبؼرة.)026:
أطفَّل ِظـ َأ
واا ظؾقؽؿ إال افبالغ باحلؽؿة وادقظظة احلسنيـة ،وافثؼنية بقظنيد اهلل تعنياػ حنيغ وظنيد
ِ
ينأ ََ َمـ ِ
ُفوطأي َ
أطحل َقف ِأ
فأر ُشف َؾـَ َأوط َّففذ َ
ُْص ُ
بـرصة أوفقائف ،وؿؿع أظدائف ،واهلل تعاػ يؼقل﴿ :اِ َّك أ َفـَـ ُ ُ
طفدُّ ْك َق َأو َي ْو َمأ َي ُؼو ُمأطألَ ْص َف ُأد﴾(ؽاؾر.)20:
واهلل أشلل أن يقؾؼ ادسؾؿغ إػ اا ؾقف اخلر وافصالح ،وأن يقؾنيؼ و أانير ادسنيؾؿغ
إػ افز وافتؼقى ،واـ افعؿؾ اا يرىض ومقئ فف افبطاكة افصاحلة افـاصحة ،وأن يرصف ظـف
بطاكة افسقء ،وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
وـت
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبدرأبنأظعأبنأض ميأطفع قبيأ
صبقحة اجلؿعة  5ربقع األول 0131هني
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[أ1أ]أ
طفشقخأطثم مأحمؿدأبنأابرطُقمأَلأطفشقخأ
اػتل ظام ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية
رمحف اهلل تعاػ
ؿال رمحف اهلل تعاػ يف "جمؿقع ؾتاوينيف" ( )523/01يف كصنيقحة فنيف فعؿنيقم ادسنيؾؿغ
بتاريخ 0354-3-03هني يف احلسبة« :منأنظظمأطدع يصأطش عاملأطدَّلُيأ:أمفنأطفػف أظفذأ
طفكقـامأ،أوؽرُ أ.أوَلأشقامأم أيش ؿلأظذأطدـ طرأوطدك معأطدحرمةأ،أؾنهن أتش ؿلأمفنأطفصفدأ
ظنأ ـرأطهللأوظنأطفصَّل أوطثؽرطءأب فػوطحشأوؽرأ فكأم أيعرؾهأنرب بأطفبص ئر».

وؿال رمحف اهلل تعاػ يف بقان حؽؿفا وـشػ صبف اـ أجازها (« :)523/01ثؿ
(ادالهل) :افغـاء اؾفاة فألشامع ،وادالهل االذ فألبصار ،ؾاألبصار حت

األصقاء احلسـة

وافغريبة ،ؾؿـ أح ادالهل اشتـػدت ؿؾبف ،ؾقـشم ظـ ذفؽ فؾؼؾ اـ افؼسقة وافصدود
ظـ ضاظتف اا ال يعؾؿ إال اـ حرم افغـاء وادالهل ،وؿال تعاػ َ ﴿ :أو ِم َن أطفـَّ ِ
س َأم ْن أ َي ْش َ ِسيأ
َْهل َو َ
يث﴾(فؼامن )3:وجاء يف احلديث ذم اـ يتخذ ادعازف ،و(ادعازف) :هل ادالهل.
أطحل ِد ِ أ
وهل افتل تؾفل اإلكسان إذا رآها ،شقاء آالت أو حمرـات .
ومنأطدَّلُيأم أجي ؿعأمعهأطفـظرأاػأطفصور،أؾنكهأجي ؿفعأطفـظفرأاػأمَّلُفيأومف أ فقجأ
طفشفو أ،أوُذطأطفوجهأمنأنوجهأَتريمأطفكقـام ،إذا ـان افطبؾ افذي هق انيـ جؾنيد اـفنيل ظنيـ
اشتامظف ؾام افظـ بافسقـام افتل ؾقفا األاقر ،ؾفذطأوجهأوطض أـ فشؿسأيأَتريمأطفكقـام.
فؽـ أؾسد افـاس أكاس جنياوروا اإلؾنيركج( ،)0وـنيذبقا واؾنيسوا وؿنيافقا :هنيذا حنيالل،
صـاظة ،افصـاظات :اـفا حالل واـفا حرام ،افسحر صـاظة ،ؾفل انيـ أبؾنيغ ادالهنيل ،أينيـ

( )0واثؾف اـ تلثر باإلؾركج اـ ؽر جماورة افبدن ،وفؽـ بؿجاورة افؼؾ وافعقاذ باهلل.

( ) 7

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
هل اـ افدف وافطبؾ وادالهل اآلخر افبسقطة ،كسبتفا إػ ادالهل ــبنية افطقنيارة إػ اجلؿنيؾ
واحلامر يف ادرـقبات».

وؿال رمحف اهلل تعاػ (« :)521/01واـ هذه افسقـام ؾنهنا أظظؿفنيا ،وأحنيد افعؾنيؾ يف
حتريؿ اخلؿر وادقرس هق افصد ظـ ذـر اهلل وأـؾ ادال بافباضؾ  ،فؽـ هذه اآلالت إكام راجت
ظذ أكاس ؿد أٍّبت ؿؾقهبؿ اقاؾؼة أحباهبؿ واـ إفقفؿ  ،واالكخراط يف شؾقـفؿ  ،وراجت
دجقئفا اـ االؾركج  ،وـونأؾقف أمـػعةأفقسأيأطفكقـامأمنأطدـػعةأمثلأم أيأطخلؿرأمنأطفؼفو أ،أ
وطفؼامرأؾقهأم ل».

وـت اميدا األار ادؾؽل افساال بؿـع افسقـام ،ؾؼال (« :)526 / 01انيـ حمؿنيد بنيـ
إبراهقؿ إػ ؾضقؾة  .......ادحسم
افسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف وبعد :إصارة إػ صقرة اـ اخلطاب افسنياال ادقجنيف
إػ وزارة اإلظالم وادعؿؿ ظذ اجلفات احلؽقاقة برؿؿ  53100يف 52-05-55هنيني حنيقل
اـع افسػقر وافتزج اع أخذ افتعفد ظذ ـؾ صخص يتؿ افتعاؿد اعف باحسام أكظؿنية افنيبالد
وتؼافقدها افسااقة ،وتدظقؿ افرؿابة ظذ افؽت بؿػتشغ اـ ـبار ضؾبة افعؾنيؿ ادقثنيقؿغ ممنيـ
اتسعت آؾاؿفؿ وادارـفؿ ،وأن ال يذاع أو يـؼ يف افصحػ إال اا يتػؼ وظؼقنيدتـا وظاداتـنيا
وتؼافقدكا ،وظدمأطفكامحأبعرضأطفكقـامأيأطألم ـنأطفع مةأمطؾؼ ًأ ،واـ حينياول افعؿنيؾ بؿثنيؾ
ذفؽ جيازى بؿصادرة األؾالم واآلالت اخلاصنية بنيذفؽ انيع افسنيجـ واجلؾنيد أانيام افـنياس.
إصعارـؿ وافعؿؾ بؿؼتضاه  .واهلل حيػظؽؿ».
رئقس افؼضاة
( ص-ق -3-136م يف 0353-5-01هني)

( ) 8

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
وؿال رمحف اهلل تعاػ يف كصقحة ظااة فف شبؼ بعضفا ،وتتؿتفا يف (« :)041/ 03ومفنأ
نظظمأطدع يصأطش عاملأ"طدَّلُي"أمنأطفػ أظذأطفكقـامأوؽرُ ،أوَلأشقامأمف أيشف ؿلأظفذأ
طدـ طرأوطدك معأطدحرمفة،أؾنهنف أتشف ؿلأمفنأطفصفدأظفنأ ـفرأطهللأوظفنأطفصفَّل أوطثؽفوطءأ
ب فػوطحشأوؽرأ فكأم أيعرؾهأنرب بأطفبص ئر.
واـ أـز ادـؽرات إـباب اجلفال وافشباب ظذ اطافعة ـت افزيغ واإلحلاد وافزكدؿة
وافصحػ ادشتؿؾة ظذ ذفؽ وظذ افصقر اخلؾقعة ،ؾنيام أحنيرى انيـ أدانيـ افـظنير ؾقفنيا انيـ
افشباب وكحقهؿ أن يصبح أشر ًا فؾشقطان ،إن مل يؼتؾف بافؽؾقة ويسؾبف مجقع اإليامن».
ؿؾت :وهذا ـالم اإلاام حمؿد بـ إبراهقؿ يف ظرصه ،وـاكنيت تؼـقنيات افسنيقـام بدائقنية،
بؿثابة افصـدوق افصغر يمتك بف ويعرض اـف افـقر ادقجنيف إػ اجلنيدار ،أؿنيرب اثنياالً افقنيقم
بجفاز افعرض افزوجؽس وهق اـ افسقـام إن ظرض أؾالاني ًا!! ؾؽقنيػ فنيق رأى دور افسنيقـام
احلديثة ،وادسارح افػسؼقة افؽزى! واا حيصؾ ؾقفا اـ االخنيتالط ،وانيا يعنيرض ؾقفنيا انيـ
أؿبح األؾالم ،فزاد تغؾقظف اـ هذه اآلؾة ،أظاذكا اهلل وإخقاكـا ادسؾؿغ اـفا.

( ) 9

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
[أ2أ]أ
صقخيأصقخأطثشَّلمأطثم مأظبدطفعزيزأبنأظبدطهللأبنأب َأ
اػتل ظام ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية
رمحف اهلل تعاػ
ؿال صقخـا رمحف اهلل تعنياػ يف "جمؿنيقع ؾتاوينيف" ( « :)352 / 1احلؿنيد هلل  ،وافصنيالة
وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وأصحابف واـ اهتدى هبداه  ،أاا بعد :
ؾؼد اضؾعت ظنيذ انيا ـتبنيف أخقكنيا افعالانية افشنيقخ ( أمحنيد حمؿنيد مجنيال ) يف اؼاالتنيف
األشنينيبقظقة ادـشنينيقرة يف صنينيحقػة ادديـنينية افصنينيادرة بتنينياريخ  62/00/ 00هنينيني و /00/05
 0362هني و  62 /00 /52هني اـ ادؼاالت ادتضؿـة طش ـؽ رأم أطؿسحهأبعضأطفؽ بأمفنأ
اجي دأدورأشقـامئقةأيأطفبَّلدأَتتأطدرطؿبة ،واا وؿع اـ بعض افؼـات وؽرها انيـ تقطقنيػ
افـساء يف ادجاالت افرجافقة اـ شؽرترات وؽرهـ  ،واإلظالن يف بعض افصحػ فطؾني
ذفؽ .
وإين ألصؽر ألخقـا افعالاة ( أمحد حمؿد مجال ) هذه افغرة اإلشنيالاقة واحلنيرص ظنيذ
شالاة هذه افبالد مما يشقـفا ،ويػسنيد جمتؿعفنيا ،ويعرضنيفا دنيا أصنياب ؽرهنيا انيـ افتحؾنيؾ
وافػساد ،واكحراف األخالق ،واختالل األاـ ،وطفقر افرذيؾة ،واختػنياء افػضنيقؾة ،ؾجنيزاه
اهلل خرا وضاظػ اثقبتف ،واينأنويدهأـلأطف ليقدأؾقامأدظ أافقفهأمفنأشفدأطففذرطئعأطدػضفقةأاػأ
طفػك د ،وافؼضاء ظذ مجقع وشائؾ افؼ يف افدها محاينية فنيديــا وصنيقكا دجتؿعاتـنيا وتـػقنيذا
ألحؽام ٍّظـا افذي جاء بتحصقؾ ادصنيافح وتؽؿقؾفنيا ودرء ادػاشنيد وتؼؾقؾفنيا ،ودظنيا إػ
اؽارم األخالق وحماشـ األظامل وبافغ يف افتحذير اـ شػاشػ األخالق وشقئ األظامل.
وإن هذه افنيبالد -ـنيام ؿنيال أخقكنيا األشنيتاذ أمحنيد  -هنيل ؿبؾنية ادسنيؾؿغ وأشنيتاذهؿ
وؿدوهتؿ  ،ؾقج ظذ حؽاافا ومجقنيع ادسنيئقفغ ؾقفنيا أن يتؽنياتػقا ظنيذ مجقنيع انيا يصنيقهنا
( ) 01

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
ويصقن جمتؿعاهتا اـ ظقاانيؾ افػسنياد وأشنيباب االكحطنياط  ،وأن يشنيجعقا ؾقفنيا افػضنيقؾة
ويؼضقا ظذ أشباب افرذيؾة ،وأن حياؾظقا ظذ مجقع أحؽام اهلل يف ـنيؾ افشنيئقن ،وننأيؿـعفوطأ
توطق أطدرن أيأؽرأحمقطف أطفـكوي،أوننأيدظوطأجم ؿع تأطفرج لأفؾرج ل،أوننأيؿـعوطأمـع أ
ب ت أـلأم أيػيضأاػأطَلخ َّلطأبغأطجلـكغأيأطف عؾقمأوطفعؿلأوؽرمه  ،وال ؾرق يف هذا ـؾف
بغ ادرأة افسعقدية وؽرها ،وحسبـا يف هذا افباب ؿقفف ظز وجنيؾَ ﴿ :و َؿ ْفر َن ِأيأ ُب ُقفوتِؽ َُّن َأو ََلأ
َز َج َْ
أطجل ُِؾِ َّق ِة ْ
وُ َّن َأم َ ًظ أ
أطألُ َ أ
َز ْج َنأت َ ُّأ
طأش َل ْف ُُؿ ُ
وػ﴾ (األحزاب )33:اآلية وؿقفف شبحاكفَ ﴿ :واِ َ َ
ت َ َّ
طء ِ
َؾ ش َل ُفوُن ِأمنأور ِ
بأ َ فِؽ ُْم َأن ْض َف ُأرأفِ ُؼ ُؾوبِؽ ُْم َأو ُؿ ُؾ ِ
أح َج ٍ
ن﴾ (األحزاب )23:اآلية  ،وؿقفنيف
وِبِ َّأ
ْ ُ َّ ْ َ َ

ِ
ِ
كأوبـَ تِ َ ِ ِ ِ ِ
تعاػَ ﴿ :ي َأن أطفـَّبِ ُّيأ ُؿ ْل ِأألََ َْو ِ
أج ََّلبِقفبِ ِف َّنأ َ فِ َ
فكأ
غأ ُيدْ ك َ
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ِ ِِ
َن ْدك َ
غأ َيغ ُُّضوطأ
َىأن ْنأ ُي ْع َر ْؾ َنأ َؾ ََّلأ ُي ْأم َ ْي َأ
ن﴾ (األحزاب )26:اآلية  ،وؿقفف ظز وجؾُ ﴿ :ؿ ْلأف ْؾ ُؿ ْممـ َ
فلأفِ ْؾؿ ْم ِمـَف ِ
ِ
ِ
ك َأن َْـ َُ
وج ُف ْمأ َ فِ َ
تأ
َىأهل ْمأاِ َّنأطهللََّأخَأبِ ٌرأبِ َ أامأ َي ْصـَ ُع َ
ُي َػ ُظوطأ ُؾ ُر َ
م ْن َأن ْب َص ِرُ ْم َأو َ ْ
ونأ*أ َو ُؿ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ين ِأَيـَف َُف َّنأاِ ََّل َأمف أ َط َف َفر ِأمـ َْفف َأو ْف َق ْ ِ
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نف ْب َأ
وج ُف َّن َأو ََلأ ُي ْبفد َ
ُي َػ ْظ َنأ ُؾ ُر َ
َيغ ُْض ْض َنأم ْن َأن ْب َص ِرُ َّن َأو َ ْ
ِ
ِ
أج ُق ِ
ين ِأَيـَ َُف َّنأاِ ََّلأفِ ُب ُعو َف ِ ِف َّن َأن ْأوأَ َب ئِ ِف َّن َأن ْوأَ َب ِءأ ُب ُعفو َف ِ ِف َّن َأن ْو َأن ْبـَف ئِ ِف َّنأ
وِبِ َّن َأو ََلأ ُي ْبد َ
بِخُ ُؿ ِرُ َّنأ َظ َذ ُ
طهن َّن َأن ْوأ َبـ ِ َ
طهن َّن َأن ْوأ َبـِيأاِ ْخ َو ِ ِ
َن ْو َأن ْب َـ ِءأ ُب ُعو َف ِ ِف َّن َأن ْوأاِ ْخ َو ِ ِ
َت َأن ْي َام ُهن ُ َّنأ
يأن َخ َو ِطَتِ َّن َأن ْوأكِ َك ئِ ِف َّن َأن ْوأ َم َأم َؾؽ ْ
فذأظفور ِ
ِ
وِل ْ ِ ِ ِ
ِ
غأؽ ْ ِ
َر ُأن ِ
طتأطفـ َِّكف ِء َأو ََلأ
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أطفر َج ِل َأن ِوأطف ِّط ْػ ِلأط َّففذ َ
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أخ ِػ ِ
ِ ِ
َي ْ ِ
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فن ِأَيـَف ِ ِف َّن َأوتُو ُبفوطأاِ َػأطهللَّ َِأًِق ًعف َأن ُّيف َهأطدُْ ْم ِأمـ َ
ن ْب َنأبِ َل ْر ُجؾ ِف َّنأف ُق ْع َؾ َم َأمف ُ ْ َ
فغأم ْ
ُفونأ َف َع َّؾؽ ْ
ون﴾ (افـقر.)30-31:
ُت ْػؾِ ُح َأ

ؾػل هذه اآليات افؽريامت واا جاء يف اعـاها األار باحلجاب وؽنيض افـظنير وإخػنياء
افزيـة شدا فباب افػتـة وحتذيرا مما ال حتؿد ظؼباه  ،ؾؽقػ يؿؽـ تـػقذ هذه األواار اع وجقد
ادرأة بغ افرجال يف ادؽات وادعارض واقاديـ األظامل».

( ) 00

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
وحسبـا أيضا يف هذا ادعـك ؿقل افرشقل يف احلنيديث افصنيحقح« :انأطففدكق أحؾفو أ
خن أوانأطهللأمك خؾػؽمأؾقف أؾـ طرأـق أتعؿؾونأؾ تؼوطأطفدكق أوطتؼوطأطفـك ءأؾننأنولأؾ ـةأ
بـيأارسطئقلأـ كتأيأطفـك ء».
وؿقفف أيضا يف احلديث افصحقح« :مف أترـفتأبعفديأؾ ـفةأنِضأظفذأطفرجف لأمفنأ
طفـك ء» ؾؽقػ تتؼك هذه افػتـة اع تقطقػ افـساء يف اقدان افرجال.
ويؽػقـا ظظة وظزة اا وؿع يف ؽركا اـ افػساد افؽبر وافؼني افعظنيقؿ بسنيب افسنيامح
بعؿؾ افػتقات يف اقدان افرجال (وافسعقد اـ وظظ بغره) وافعاؿؾ احلؽقؿ هق افنيذي يـظنير
يف افعقاؿ وحيسؿ وشائؾ افػساد ويسد افذرائع ادػضقة إفقف .
وم أ ـرك هأمنأطألدفةأي ض أفذويأطفبص ئرأوروطدأطفػضقؾةأوطفغقورينأظذأطثشَّلمأننأ
طفوطجبأظذأحؽ مأُذهأطفبَّلدأوطدككوفغأؾقف أوؾؼفمأطهللأًقع أننأيؿـعوطأمـع أب تف أؾف أدورأ
طفكقـامأمطؾؼ ؛أد أيستبأظذأطفكامحأبذفكأمنأطفػك دأطفعظقمأوطفعوطؿبأطفوخقؿفة،أوطفرؿ بفةأ
يأمثلأُذهأطألمورأَلأُيصفلأِبف أطدؼصفود،أومعؾفومأننأطفوؿ يفةأمؼدمفةأظفذأطفعفَّلجأ،أوننأ
طفوطجبأشدأطفذرطئعأوحكمأموطدأطفػك د،أويأوطؿعأؽرك أظز أفـ أـامأشؾ ،أـامأجيبأتطفرأ
طث طظةأوطف ؾػ َأمنأًقعأم أخ ف أطفؼعأطدطفرأويػيضأاػأؾك دأطألخَّلقأوطألرس ».....إػ
آخر افػتقى.

وشئؾ صقخـا "جمؿقع افػتاوى" ( :)325 / 2أكا اسؾؿة واحلؿد هلل ،وأظؿنيؾ ـنيؾ انيا
ُ
يريض اهلل واؾتزاة باحلجنياب افؼنيظل ،وفؽنيـ وافنيدحم شنياحمفا اهلل ال ترينيد اـنيل أن افتنيزم
باحلجاب  ،وتلارين أن أصاهد افسقـام وافػقديق  ...إفخ ،وتؼقل  :إذا مل تتؿتعل وتـؼنيحل
تؽقكغ ظجقزا ويبقض صعرك؟.

( ) 02

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
ؾلجاب صقخـا رمحف اهلل تعاػ بؼقفف« :افقاج ظؾقؽ أن ترؾؼل بافقافدة ،وأن حتسنيـل
إفقفا ،وأن ختاضبقفا بافتل هل أحسـ 7ألن افقافدة حؼفا ظظقؿ  ،وفؽـ فقس فنيؽ ضاظتفنيا يف
ؽر ادعروف 7فؼقل افـبل« : اكامأطفط ظةأيأطدعروف» وؿقفنيف ظؾقنيف افصنيالة وافسنيالمَ« :لأ
ض ظةأدخؾوقأيأمعصقةأطخل ف » وهؽذا األب وافزوج وؽرمهنيا ال يطنياظقن يف اعنيا

اهلل

فؾحديث ادذـقر ،وفؽـ يـبغل فؾزوجة وافقفد وكحقمهنيا أن يسنيتعؿؾقا افرؾنيؼ واألشنيؾقب
احلسـ يف حؾ ادشاـؾ ،وذفؽ ببقان األدفة افؼظقة ووجنيقب ضاظنية اهلل ورشنيقفف ،واحلنيذر
اـ اعصقة اهلل ورشقفف اع افثبات ظذ احلؼ وظدم ضاظة اـ أار بؿخافػتنيف انيـ زوج أو أب
أو أم أو ؽرهؿ ،وال ااكع اـ اشاهدة اا ال اـؽر ؾقف اـ افتؾػاز وافػقديق ،وشنيامع افـنيدوات
افعؾؿقة وافدروس ادػقدة ،واحلذر اـ اشاهدة انيا يعنيرض ؾنيقفام انيـ ادـؽنير ،ـفامأَلأجيفوَأ
مش ُد أطفكقـامأد أؾقف أمنأنكوطعأطفب ضل».

وؿال رمحف اهلل تعاػ يف كصقحة ظاانية فنيف فؾؿسنيؾؿغ "جمؿنيقع ؾتنياوى" (:)052/54
«ومما يـبغل احلذر اـف حضقر جمافس افؾفق وافغـاء وشامع اإلذاظات افضارة وجمافس افؼقنيؾ
وافؼال واخلقض يف أظراض افـاس  .وأصد اـ ذفؽ وأرض حضقر جمافس افسقـام وأصباهفا
واشاهدة األؾالم اخلؾقعة ادؿرضة فؾؼؾقب افصادة ظـ ذـر اهلل وتالوة ـتابنيف  ،افباظثنية ظنيذ
اظتـاق األخالق افرذيؾة وهجر األخالق احلؿقنيدة  ،إهننيا واهلل انيـ أصنيد آالت افؾفنيق رضرا
وأظظؿفا ؿبحا وأخبثفا ظاؿبة ؾاحذروها -رمحؽنيؿ اهلل -واحنيذروا جمافسنية أهؾفنيا وافنيرىض
بعؿؾفؿ افؼبقح  .واـ دظا افـاس إفقفا ؾعؾقف إثؿفا واثؾ آثام اـ ضؾ هبا  ،وهؽنيذا ـنيؾ انيـ
دظا إػ باضؾ أو زهد يف حؼ يؽقن ظؾقف إثؿ ذفؽ واثؾ آثام اـ تبعف ظذ ذفنيؽ  .وؿنيد صنيح
بذفؽ احلديث ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وكسلل اهلل أن مديـا ومجقع ادسنيؾؿغ رصاضنيف
ادستؼقؿ إكف شؿقع ؿري .
( ) 03

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
[أ3أ]أ
منأؾ وىأطفؾجـةأطفدطئؿةأفإلؾ ءأ
بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية
شئؾ ادشايخ افػضالء ( )124/01افػتقى رؿؿ ( :)03505اا حؽنيؿ أجنيرة صنيفرية
ظؿؾ بدار افسقـام ،وأجرة يقاقة اـ بقع افسجائر أو أٍّضة شؿعقة وشنيؿعقة بصنينيرية؟ وانيا
حؽؿ اـ يصع ببقتف ؾؼط ظدا يقم اجلؿعة وافعقديـ؟.
ؾلجابقا جزاهؿ اهلل خر اجلزاء« :طألجر أطحل صؾةأمنأطفعؿفلأبفدطرأطفكفقـامأومفنأبقفعأ
طفدخ نأحرطم؛أألنأُذهأطألظاملأحمرمة ،ؾادال افنيذي يمخنيذ اؼابؾفنيا يؽنيقن حراانيا ،وصنيالة
اجلامظة واجبة ظذ اـ يسؿع افـداء ،فؼقفف« :منأشؿعأطفـدطءأؾؾمأجيبأؾَّلأصَّل أفهأاَلأمنأ
هؿ أن حيرق ظذ ادتخؾػغ ظـ صالة اجلامظة بققهتؿ بافـار.
ظذر» وؿد َّ
وباهلل افتقؾقؼ ،وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ.
افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء
األظضاء :ظبد اهلل بـ ؽديان وصافح افػقزان وظبد افعزيز آل افشقخ وبؽر أبق زيد.
افرئقس :ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز.

وشئؾت افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء ( )150/01يف افػتقى رؿؿ ( )01331بسمال كصنيف:
ُ
هؾ جيقز فؾؿجـد ادسؾؿ أو اجلـدي ادسؾؿ حراشة افؽـقسة ،أو افبنيارات ،أو دور افسنيقـام ،أو
دور افؾفق :ـافؽازيـقهات وحمالت بقع اخلؿقر؟.
ؾلجابقا أثاهبؿ اهلل ظـ اإلشالم وادسنيؾؿغ خنير اجلنيزاءَ« :لأجيفوَأطفعؿفلأيأحرطشفةأ
طفؽـ ئسأوحمَّلتأطخلؿورأودورأطفؾفوأمنأطفكقـامأوكحوُ  7دا يف ذفؽ اـ اإلظاكة ظذ اإلثنيؿ،
ىأو ََلأ َت َع َوكُوطأ
ز َأوطف َّ ْؼ َو َ
وؿد هنك اهلل جؾ صلكف ظـ افتعاون ظذ اإلثؿ ؾؼالَ ﴿ :و َت َع َوكُوطأ َظ َذأط ْف ِ ِّ
( ) 04

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
ِأوط ْف ُعدْ َو ِ
َظ َذ ْ ِ
ب﴾(ادائدة ،)5:وباهلل افتقؾقنيؼ ،وصنيذ اهلل
طن َأوط َّت ُؼوطأطهللََّأ أاِ َّنأطهللَّ ََأص ِديدُ أط ْف ِع َؼ ِ أ
أطث ْمم َ
ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ.
افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء :ظضق /ظبداهلل بـ ؽنيديان ،كائني افنيرئقس:
ظبدافرزاق ظػقػل ،افرئقس :ظبدافعزيز بـ ظبداهلل بـ باز.

وشئؾت افؾجـة افدائؿة ( )544 / 53يف افػتنيقى رؿنيؿ (  ) 1051بسنيمال كصنيف :انيا
ُ
حؽؿ ارتقاد دور افسقـام؟.
ؾلجاب جالفة افعؾامء :طرتق دأطفكقـامأحرطم 7ألن أؽؾ انيا يعنيرض ؾقفنيا انيـ ادالهنيل
ادحراة افتل تثر افػتـة ،وألهنا اضقعة فؾقؿت ،وصغؾ فؾػراغ بال ؾائنيدة ٍّظقنية يف حنيال أن
ادسؾؿ يف أصد احلاجة إػ صغؾف بام يعقد ظؾقف وظذ أرستف وأاتف بافـػع افعظقؿ ،وألهننيا تصنيد
ظـ ذـر اهلل وأداء افقاج  ،ودا ؾقفا انيـ اخنيتالط افرجنيال بافـسنياء  ...إػ ؽنير ذفنيؽ انيـ
ادػاشد ،وباهلل افتقؾقؼ ،وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ.
افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء:
ظضق :ظبد اهلل بـ ؿعقد ،ظضق :ظبد اهلل بـ ؽديان
كائ افرئقس :ظبد افرزاق ظػقػل
افرئقس :ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ باز.

( ) 05

من فتاوى العلماء يف حتريم إنشاء دور السينما ومشاهدتها وتأجريها وحراستها
طفػفرس
ادؼداة

5

ؾتاوى اإلاام حمؿد بـ إبراهقؿ رمحف اهلل

4

افسقـام اـ أظظؿ ادعا

4

دفقؾ واضح ـافشؿس ظذ حتريؿ افسقـام

4

اـ أباح افسقـام اتلثر باإلؾركج

4

إن ـان يف افسقـام كػع ؾػل اخلؿر وافربا اـاؾع أـز واع ذفؽ ـؾفا حرام

5

تليقد ؿرار ادؼام افساال يف اـع افسقـام واحلث ظذ تطبقؼف

5

ؾتاوى صقخـا افشقخ ظبدافعزيز بـ باز رمحف اهلل

01

تقطقػ افـساء اع افرجال حرام ال جيقز

00

افقاج ظذ حؽام ادسؾؿغ اـع إؿااة دور افسقـام اـع ًا باتا

05

افسقـام ممـقظة ألن ظدة أكقاع اـ افباضؾ

03

اـ ؾتاوى افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء

01

أجرة دور افسقـام حرام

01

ال جيقز افعؿؾ يف حراشة دور افسقـام

01

ارتقاد دور افسقـام حرام.

02

( ) 06

