
َوال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللاِ قريب من ( ٌ ً َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ َّ َ ً َ َْ ْ َُ َ ِْ َِ َ ُ ُِ َ ِ َ
َاملحسنني ِ ِ ْ  )٥٦:األعراف( )ُ

  
  
  
  

   من فتاوى العلماء
  يف حترمي إنشاء دور السينما 

   وتأجريها وحراستهاومشاهدا
  
  
  
  
  
  

  مجعها
  يببدر بن علي بن طامي العتي

  غفر اهللا له لوالديه ومشاخيه واملسلمني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،              

  :أما بعد
فتح عليه أبواب كـلّ     فإن من عقوبات اهللا تعاىل على من عصاه وخالف أمره، أن ي           

قصر به عن أبواب اخلري، وإن املتابع ألحوال كثري من الناس     ه سبل الباطل، وي   لشر، ويزين   
ـ            -ولألسف–اليوم   وازين،  جيدهم قد وقعوا يف كثري من املنكرات، بل وانقلبت عندهم امل

  !.وعرفوا ما كانوا ينكرون
كيـف أنـتم إذا طغـى       : (روي يف احلديث عن أيب أمامة رضي اهللا عنه مرفوعا         و

  .م؟نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادك
  . وإن ذلك لكائن يا رسول اهللا؟:قالوا
  .نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون: قال

  . وما أشد منه يا رسول اهللا ؟:قالوا
  .كيف أنتم إذا مل تأمروا مبعروف ومل تنهوا عن منكر؟: قال

  .وكائن ذلك يا رسول اهللا؟: قالوا
  .نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون : قال

  .أشد منه ؟ وما :قالوا
  .؟كيف أنتم إذا رأيتم املعروف منكرا واملنكر معروفا: قال 
  .وكائن ذلك يا رسول اهللا؟: قالوا 

  . والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون،نعم: قال
  . وما أشد منه؟:قالوا
  . كيف أنتم إذا أمرمت باملنكر ويتم عن املعروف؟:قال

  . وكائن ذلك يا رسول اهللا؟:قالوا
  .؟والذي نفسي بيده وأشد منه سيكوننعم : قال

  .)يب حلفت ألتيحن هلم فتنة يصري احلليم فيها حريان: يقول اهللا تعاىل
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  ".كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر"ابن أيب الدنيا يف رواه 
أنَّ  رضي اهللا عنهعلي بن أيب طالب     )١٠/٤١(" جامع األصول "ثري يف   ابن األ  ذكرو

 ،؟، وطغى ِنـساؤكم   كيف بكم إذ فَسق ِفتيانكم    (: قال   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
  .وإنَّ ذلك لكائن؟ ،يا رسول اهللا: قالوا

  .؟ملعروِف ومل تنهوا عن املنكر، وأشد، كيف بكم إذا ملْ تأمروا با نعم:قال
  .!ا رسول اهللا ، وإنَّ ذلك لكائن ؟ي: قالوا
  .؟تم باملنكر، ويتم عن املعروف، كيف بكم إذا أمر، وأشدنعم: قال

  .؟يا رسول اهللا وإنَّ ذلك لكائن: قالوا
  .، ومل يعزه)عم ، وأَشد كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا واملنكر معروفا ن:قال

 على وجه التفصيل    ماألفاظههد  ن شوا إ ضعف إال    مها وإن كان يف إسناد    انواحلديث
لى أبواب جهنم، والصد عن     ع  دعاة جخرومن فشو املنكرات، و   ،  ثابتة يف أحاديث أخرى   

  .طل بغري امسهاحلق، واختالف املفاهيم، وتسمية البا
 البائسني املنحـرفني    ة حماول  يف هذه السنوات   وإن مما بليت به األمة يف بالد احلرمني       

ح دور السينما، وإن تعجب فعجب تسارع أولئك األغمار إىل إحيائها يف زمن انفـتح     لفت
دور السينما أخذت تتـضاءل     اضرة وال بادية إال وأفسدها، و     فيه اإلعالم حىت ما ترك ح     

فة بالد العامل، فلماذا احلرص عليها، وقد حتققت هلم غايتهم بالقنوات           يوماً بعد يوم يف كا    
  !.الفضائحية؟

 التفات الناس إىل ما يدسونه مـن مسـوم     من إمنا هو التأكد     قصد أولئك الفجار   إنّ
  .قاتلة، تقتل الدين واألخالق عرب األفالم اليت يعرضوا

هرات بالفسق والفجور   وصد الناس عن دينهم، وإشغاالهم الساعات الطوال، والس       
  .واالحنالل

  .وإخراج النساء من بيون، واالختالط بالرجال
وفتح اال للماجنني واملاجنات أن جيدوا ملجأ ومغارات يفزعون إليها ليـشبعون            

  .رغبام البهيمية
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  .وأكل أموال املسلمني بالباطل
لدور، ووزر   أن عليهم وزر هذه ا     وامح قلوب أولئك األغمار، وما علم     هذا مط كل  

ِليحِملُوا أَوزارهم كَاِملَـةً     (من مشاهد ومؤجر وحارس وخمرب ودال     من حلقه اإلمث بسببها     
  ).٢٥:النحل( )يوم الِقيامِة وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم أَلَا ساَء ما يِزرونَ

إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق      : (ه قال وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن        
 جعل اهللا مفاتيح اخلري علـى       ، فطوىب ملن  للخري للشر و إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق       

  . رواه ابن ماجه وغريه)الشر على يديه ويل ملن جعل اهللا مفاتيحيديه، و
 وهؤالء هم مفاتيح الشر فيجب احلذر منهم، وعدم إعانتهم، بل جيب مناصـحتهم            
وتذكريهم باهللا تعاىل، فإن مل يرتدعوا عن مطالبهم الدسيسة وجب األخذ على أيـديهم              

  ).٢٠٥:البقرة( ) يِحب الفَسادواُهللا ال(ألم مفسدون يف األرض، 
 به بعض أدعيـاء      مفاسد هذه الدور فال يلتفت إىل ما تكلم        مظَ عِ مسلمل ا  تيقن اإذو

سينما قياسا   دور ال  "!عهوقم"  عربر  نشه   ل المق  يف ، عندما أباح  !عالمينيالعلم والصحوة اإل  
ت الفضائية ، وأن ما يقال من ضوابط يف القنوا    !على قبول الناس للتلفاز والقنوات الفضائية     

  .!يقال يف دور السينما
، وجاهل مبقاصد الـشريعة،      الشرعي قياسال ولوهذا كالم جمنون معتوه، فاقد ألص     

و القـول يف دور  وإال فالتلفاز ال يقاس عليه أصالً ألن القول فيه عند أهل العلم والديانة ه  
  !.السينما ملا فيه من الفتنة والرذيلة وخاصة القنوات الفضائحية، واملنكرات درجات

ومن قال بإباحة التلفاز من أهل العلم ال يظن به القول بإباحة دور الـسينما، ملـا                 
  .يترتب على دور السينما من الشرور على أديان الناس وأخالقهم

ديان الداعني إىل هذه الدور وأخالقهـم، حـىت يـرى       مث أال ينظر هذا املغفل إىل أ      
  !.عالمات مستقبلهم املظلم يف هذه الدور؟

 إىل قول مثل هذا الرجل فإنه رجل مفتون، واحلمد           املسلم الناصح لنفسه   فال يلتفت 
  . هللا على العافية
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وإين أنقل إلخواين املسلمني بعض كالم وفتاوى الشيخني اإلمامني الربانيني حممد بن     
عربية  اململكة ال  مها على سدة اإلفتاء يف    براهيم آل الشيخ، وعبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، و        إ

محاة الدين، وأنصار التوحيد والسنة، وقد رضيت       ممن حنسبهم من    السعودية يف وقتيهما، و   
  . للهدى، وسار الناس حتت فتاويهم ونصائحهم قرناً من الزمانم الدولة السعودية أئمةً

  .ئمة العلمية لإلفتاء يف اململكة العربية السعوديةبعض فتاوى اللجنة الداب أحلقتو
 أراد ـا أعـداء    وأنه إمنـا   ، نصائح للمسلمني بأن ال يقيموا هذه الدور       الكلّ ويف
 )ِضرارا وكُفْرا وتفِْريقًا بين املُـؤِمِنني وِإرصـادا ِلمـن حـارب اَهللا ورسـولَه        (اإلسالم  

  ).١٠٧:التوبة(
ور فتكون أمواهلا عليهم أذى ووباالً، ويتحملوا أوزار من ضـل           وال يؤجروا هلم الد   

وتعاونوا علَى الِبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى اِإلثِْم        : (من املسلمني بسببها، واهللا تعاىل يقول     
       ).٢:املائدة( )والعدواِن واتقُوا اَهللا ِإنَّ اَهللا شِديد الِعقَاِب

  . وا عند أرباا حجابا وال حراساً يعملوأن ال
أذكر أهل العلم الفضالء، وأهل احلسبة النـبالء، بـاألمر          ختامة هذه املقدمة    قبل  و

باملعروف والنهي عن املنكر، وحتذير الناس من هذه الدور، وعدم امللل والسآمة، وضعف             
احلَق بلْ نقِْذف بِ  : ( قال تعاىل  ،القوة والعزمية من البيان وعدم الكتمان، فاحلق أقوى وأبقى        
، واهللا تعـاىل  )١٨:األنبيـاء ( )علَى الباِطِل فَيدمغه فَِإذَا هو زاِهق ولَكُم الويلُ ِمما تِصفُونَ       

  ).١٣٩:آل عمران( )ولَا تِهنوا ولَا تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني: (يبشركم بقوله
ِإنَّ الَّـِذين   : (ات للناس، وال تكتمون ذلك عنهم، قال تعاىل       فبينوا حكم هذه املنكر   

يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن البيناِت واهلُدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس ِفي الِكتاِب أُولَِئك يلْعنهم اُهللا                
  ).١٥٩:البقرة( )ويلْعنهم اللَّاِعنونَ

بالغ باحلكمة واملوعظة احلسنة، والثقة بوعد اهللا تعاىل حني وعـد           وما عليكم إال ال   
ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين َآمنوا ِفي احلَيـاِة        : (بنصرة أوليائه، وقمع أعدائه، واهللا تعاىل يقول      

ادهاَألش قُومي مويا وين٥١:غافر)(الد.(  
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ا فيه اخلري والصالح، وأن يوفق ويل أمر املسلمني         واَهللا أسأل أن يوفق املسلمني إىل م      
إىل الرب والتقوى، ومن العمل ما يرضى ويهيئ له البطانة الصاحلة الناصحة، وأن يـصرف               

  .عنه بطانة السوء، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  وكتب                                              

  بدر بن علي بن طامي العتييب                                    
  هـ ١٤٣٠ ربيع األول ٢صبيحة اجلمعة                                
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 ]١[   
  الشيخ اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  رمحه اهللا تعاىل

 موم املـسلمني   يف نصيحة له لع    )١٠/٢٥٣ ("جمموع فتاويه "رمحه اهللا تعاىل يف     قال  
من الفتح  : من أعظم املعاصي استعمال املالهي      : (هـ يف احلسبة  ١٣٨٧-٣-١٣بتاريخ  

وال سيما ما يشتمل على املناظر واملسامع احملرمـة ، فإـا            . على السينما ، وغريها     
ري ذلك مما يعرفـه     تشتمل من الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة واإلغراء بالفواحش وغ          

  ).رباب البصائرأ
***  

مث ): (١٠/٢٥٣(وقال رمحه اهللا تعاىل يف بيان حكمها وكشف شبه من أجازها 
ب األشياء احلسنة ، فاألبصار حتالغناء ملهاة لألمساع، واملالهي مالذ لألبصار): املالهي(

، فينشؤ عن ذلك للقلب من القسوة والصدود والغريبة، فمن أحب املالهي استنفدت قلبه
ي (: ، وقال تعاىل الهي ما ال يعلم إال من حرم الغناء واملطاعتهعن  َ ِومن النَّاس من يشرت ْ َ ْ َ ََ ِ ِ

ِهلو احلديث ِ َ َ ْ  .هي املالهي): املعازف( و،وجاء يف احلديث ذم من يتخذ املعازف. )٦:لقامن()َ
  .، سواء آالت أو حمركات وهي اليت تلهي اإلنسان إذا رآها
، فإنه جيتمع النظر إىل مالهـي ومـا          إىل الصور   النظر ومن املالهي ما جيتمع معه    

، إذا كان الطبل الذي هو من جلـد  يهيج الشهوة ، وهذا الوجه من أوجه حترمي السينما  
جه واضح كالـشمس يف     فهذا و ،   الظن بالسينما اليت فيها األمور     منهي عن استماعه فما   

  .حترمي السينما
هـذا حـالل،    :  وافتروا وقالوا  ، وكذبوا )١(لكن أفسد الناس أناس جاوروا اإلفرنج     

، أيـن    فهي من أبلغ املالهي    ، السحر صناعة  ،منها حالل ومنها حرام   : لصناعات ا ،صناعة

                                                
 .ومثله من تأثر باإلفرنج من غري جماورة البدن، ولكن مبجاورة القلب والعياذ باهللا )١(
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 إىل اجلمل   ، نسبتها إىل املالهي كنبة الطيارة     ف والطبل واملالهي اآلخر البسيطة    هي من الد  
  .واحلمار يف املركوبات

***  
وأحد العلـل   ،  لسينما فإا أعظمها  ومن هذه ا  ): ( ١٠/٢٥٤(وقال رمحه اهللا تعاىل     

يف حترمي اخلمر وامليسر هو الصد عن ذكر اهللا وأكل املال بالباطل ، لكن هذه اآلالت إمنا                 
راجت على أناس قد أشربت قلوم موافقة أحبام ومن إليهم ، واالخنراط يف سلوكهم ،               

املنفعة مثـل مـا يف   وكون فيها منفعة ليس يف السينما من وراجت يئها من االفرنج ،   
  .)خلمر من القوة ، والقمار فيه مالا

***  
من حممد بن   : ()٢٥٩ / ١٠ (مللكي السامي مبنع السينما، فقال    كتب مؤيدا األمر ا   و

  احملترم....... إبراهيم إىل فضيلة 
إشارة إىل صورة من اخلطـاب الـسامي        : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد     

-١٢-٢٨ يف   ٢٦٠١١الم واملعمم على اجلهات احلكومية بـرقم        املوجه إىل وزارة اإلع   
هـ حول منع السفور والتربج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقـد معـه                 ٨٥

، وتدعيم الرقابة على الكتب مبفتشني من كبار طلبة  أنظمة البالد وتقاليدها السامية  باحترام
 يذاع أو ينشر يف الصحف إال مـا         ، وأن ال  ثوقني ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم    العلم املو 

وعدم السماح بعرض السينما يف األمـاكن العامـة         يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا،     
، ومن حياول العمل مبثل ذلك جيازى مبصادرة األفالم واآلالت اخلاصة بذلك مـع              مطلقاً  

  .واهللا حيفظكم . إشعاركم والعمل مبقتضاه . السجن واجللد أمام الناس
  رئيس القضاة                                                       

  )هـ١٣٨٦-٢-١٠م يف -٣-٤٣٩ق -ص(                                    
***  

): ١٧٤ /١٣(ه اهللا تعاىل يف نصيحة عامة له سبق بعـضها، وتتمتـها يف    وقال رمح 
 وال سيما مـا  ،ما وغريها من الفتح على السين   " املالهي"ومن أعظم املعاصي استعمال     (
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يشتمل على املناظر واملسامع احملرمة، فإا تشتمل من الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة              
  .واإلغواء بالفواحش وغري ذلك ما يعرفه أرباب البصائر

ومن أكرب املنكرات إكباب اجلهال والشباب على مطالعة كتب الزيـغ واإلحلـاد             
على الصور اخلليعة، فما أحرى من أدمن النظـر         والزندقة والصحف املشتملة على ذلك و     

فيها من الشباب وحنوهم أن يصبح أسرياً للشيطان، إن مل يقتله بالكلية ويـسلبه مجيـع                
  .)اإلميان

نت تقنيات السينما بدائية،    وهذا كالم اإلمام حممد بن إبراهيم يف عصره، وكا        : قلت
ـ ب  قرأ ،ه النور املوجه إىل اجلدار    منمبثابة الصندوق الصغري يؤتى به ويعرض         ميـو ال االًمث

، فكيف لو رأى دور السينما      !! وهو من السينما إن عرض أفالماً      جبهاز العرض الربوجكتر  
 االختالط، وما يعرض فيها مـن   ، وما حيصل فيها من    !ة الكربى احلديثة، واملسارح الفسقي  

  .نا اهللا وإخواننا املسلمني منهاأقبح األفالم، لزاد تغليظه من هذه اآلفة، أعاذ
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  شيخي شيخ اإلسالم اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  رمحه اهللا تعاىل

والـصالة  ، احلمد هللا   : ( )٣٨٥ / ٤(" جمموع فتايه "ه اهللا تعاىل يف     قال شيخنا رمح  
  :أما بعد ، له وأصحابه ومن اهتدى داه والسالم على رسول اهللا وعلى آ

يف مقاالتـه   ) أمحد حممد مجـال     ( فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العالمة الشيخ         
 /١٨/١١ هــ و  ١١/٩٥/ ١١حيفة املدينة الصادرة بتـاريخ     األسبوعية املنشورة يف ص   

استنكار ما اقترحـه بعـض       هـ من املقاالت املتضمنة      ٩٥ /١١ /٢٥ هـ و    ١٣٩٥
وما وقع من بعـض الـشركات   ، سينمائية يف البالد حتت املراقبة  ب من إجياد دور     الكتا

واإلعـالن يف   ، وغريها من توظيف النساء يف ااالت الرجالية من سكرتريات وغريهن           
  .بعض الصحف لطلب ذلك 

على هذه الغرية اإلسالمية واحلرص     ) أمحد حممد مجال    ( وإين ألشكر ألخينا العالمة     
لتحلـل  ويعرضها ملا أصاب غريها مـن ا      ، ويفسد جمتمعها ، البالد مما يشينها  سالمة هذه   

فجزاه اهللا  ، واختفاء الفضيلة ، وظهور الرذيلة ، واختالل األمن ، واحنراف األخالق ، والفساد
وإين أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع املفضية إىل            ، خريا وضاعف مثوبته  

 وسائل الشر يف مهدها محاية لديننا وصونا تمعاتنا وتنفيـذا           والقضاء على مجيع  ، الفساد
ودعـا إىل  ،  وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلـها ألحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل املصاحل 

  .سف األخالق وسيئ األعمالمكارم األخالق وحماسن األعمال وبالغ يف التحذير من سفا
 هي قبلة املـسلمني وأسـتاذهم       -  كما قال أخونا األستاذ أمحد     -وإن هذه البالد  

فيجب على حكامها ومجيع املسئولني فيها أن يتكاتفوا على مجيع ما يـصوا             ، وقدوم  
وأن يـشجعوا فيهـا الفـضيلة     ، ويصون جمتمعاا من عوامل الفساد وأسباب االحنطاط        

 وأن، ع أحكام اهللا يف كـل الـشئون       وأن حيافظوا على مجي   ، على أسباب الرذيلة  ويقضوا  
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وأن ، وأن يدعوا جمتمعات الرجال للرجال    ، ظيف املرأة يف غري حميطها النسوي     مينعوا تو 
وال ، مينعوا منعا باتا كل ما يفضي إىل االختالط بني اجلنسني يف التعليم والعمل وغريمها             

 (: بنا يف هذا الباب قوله عـز وجـل        وحس،  كله بني املرأة السعودية وغريها     فرق يف هذا  
  نَ ِفي بقَرو   ربت نجربلَا تو وِتكُنِة الْأُولَى  ياِهِليالْج ِإذَا (:  اآلية وقوله سبحانه   )٣٣:األحزاب( )جو

       رأَطْه اٍب ذَِلكُماِء ِحجرو ِمن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتس  قُلُوِبِهنو ٥٣:األحـزاب ( ) ِلقُلُوِبكُم( 
ا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن           ي( :وقوله تعاىل ، اآلية  

  ؤفَلَا ي فْنرعى أَنْ ينأَد ذَِلك لَاِبيِبِهنجنقُـلْ  (: وقوله عـز وجـل  ، اآلية  )٥٩:األحـزاب ( )ذَي
   اِرِهمصأَب وا ِمنضغي ِمِننيؤـ          ِللْم خ ِإنَّ اللَّـه مكَى لَهأَز ذَِلك مهوجفَظُوا فُرحيـا    وِبم ِبري

 وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا            *يصنعونَ  
     ع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهم          أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإلَّا ِلب نهتِزين ِدينبلَا يو وِبِهنيلَى ج

   أَو اِتِهنـوِني أَخب أَو اِنِهنوِني ِإخب أَو اِنِهنوِإخ أَو ولَِتِهنعاِء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآب
و ما ملَكَت أَيمانهن أَِو التاِبِعني غَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذين لَـم                ِنساِئِهن أَ 

يظْهروا علَى عوراِت النساِء ولَا يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَـى               
  .)٣١-٣٠:النور( )نونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَِه جِميعا أَيه الْمؤِماللَّ

ففي هذه اآليات الكرميات وما جاء يف معناها األمر باحلجاب وغض النظر وإخفاء             
فكيف ميكن تنفيذ هذه األوامـر مـع        ، الزينة سدا لباب الفتنة وحتذيرا مما ال حتمد عقباه          

  .)ملكاتب واملعارض وميادين األعمال اوجود املرأة بني الرجال يف
 :اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح     وحسبنا أيضا يف هذا املعىن قول الرسول صلى         

إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا              (
  ).تنة بين إسرائيل كانت يف النساءالنساء فإن أول ف

 أضر   ما تركت بعدي فتنة    (: ه وسلم أيضا يف احلديث الصحيح     عليوقوله صلى اهللا    
  .لرجالفكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء يف ميدان ا، )على الرجال من النساء
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ويكفينا عظة وعربة ما وقع يف غرينا من الفساد الكبري والشر العظيم بسبب السماح              
والعاقل احلكيم هـو الـذي   )  بغريه والسعيد من وعظ  (، عمل الفتيات يف ميدان الرجال      ب

  .ينظر يف العواقب وحيسم وسائل الفساد ويسد الذرائع املفضية إليه 
ومما ذكرناه من األدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيـورين علـى             
اإلسالم أن الواجب على حكام هذه البالد واملسئولني فيها وفقهم اهللا مجيعا أن مينعـوا          

 الفـساد العظـيم   ؛ ملا يترتب على السماح بذلك من     دور السينما مطلقا   منعا باتا فتح  
ومعلـوم أن   ، قـصود والرقابة يف مثل هذه األمور ال حيصل ا امل        ، والعواقب الوخيمة 

ويف واقع  ، اجب سد الذرائع وحسم مواد الفساد     وأن الو ، الوقاية مقدمة على العالج     
ذاعة والتلفاز من مجيع ما خيالف الشرع       كما جيب تطهري اإل   ، غرينا عربة لنا كما سلف    

  .إىل آخر الفتوى) ..... املطهر ويفضي إىل فساد األخالق واألسر
***  

وأعمل كل ما   ، أنا مسلمة واحلمد هللا   ): ٣٥٨ / ٥ ("فتاوىالجمموع  "وسئل شيخنا   
ولكن والديت ساحمها اهللا ال تريد مـين أن التـزم           ، يرضي اهللا وملتزمة باحلجاب الشرعي    

إذا مل تتمتعـي    : وتقـول يل    ، إخل... وتأمرين أن أشاهد السينما والفيـديو       ، جاب  باحل
  .وتنشرحي تكونني عجوزا ويبيض شعرك؟
وأن حتسين  ، الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة    : فأجاب شيخنا رمحه اهللا تعاىل بقوله     

اعتـها  ولكن ليس لك ط   ، ؛ ألن الوالدة حقها عظيم      وأن ختاطبيها باليت هي أحسن    ، يهاإل
وقوله عليه  ، )إمنا الطاعة يف املعروف   (: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       يف غري املعروف؛ ل   

وهكذا األب والزوج وغريمهـا ال      ، )القال طاعة ملخلوق يف معصية اخل     (: الصالة والسالم 
ولكن ينبغي للزوجـة والولـد وحنومهـا أن         ، ون يف معاصي اهللا للحديث املذكور     يطاع

وذلك ببيان األدلة الشرعية ووجوب     ، ق واألسلوب احلسن يف حل املشاكل     يستعملوا الرف 
واحلذر من معصية اهللا ورسوله مع الثبات على احلق وعدم طاعة مـن             ، طاعة اهللا ورسوله  

وال مانع من مشاهدة ما ال منكر فيه مـن          ، فته من زوج أو أب أو أم أو غريهم        أمر مبخال 
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 مشاهدة ما يعرض    واحلذر من ، لمية والدروس املفيدة  ومساع الندوات الع  ، التلفاز والفيديو 
  .) كما ال جيوز مشاهدة السينما ملا فيها من أنواع الباطل، فيهما من املنكر

***  
: )٢٧/١٨٥("  فتـاوى  جمموع" تعاىل يف نصيحة عامة له للمسلمني     وقال رمحه اهللا    

ات الضارة وجمالس القيل    ومما ينبغي احلذر منه حضور جمالس اللهو والغناء ومساع اإلذاع         (
وأشد من ذلك وأضر حضور جمالس السينما وأشباهها . والقال واخلوض يف أعراض الناس   

الباعثة على  ، ومشاهدة األفالم اخلليعة املمرضة للقلوب الصادة عن ذكر اهللا وتالوة كتابه            
هو ضـررا   إا واهللا من أشد آالت الل     ، اعتناق األخالق الرذيلة وهجر األخالق احلميدة       

 واحذروا جمالسة أهلها والرضـى      -رمحكم اهللا -ا قبحا وأخبثها عاقبة فاحذروها      وأعظمه
وهكذا كل مـن  ، ومن دعا الناس إليها فعليه إمثها ومثل آثام من ضل ا . بعملهم القبيح  

وقـد  . دعا إىل باطل أو زهد يف حق يكون عليه إمث ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك                  
ني ونسأل اهللا أن يهدينا ومجيع املسلم     ، ث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ديبذلك احل  صح

  .صراطه املستقيم إنه مسيع قريب
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  من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

  باململكة العربية السعودية
ما حكم أجرة شهرية    : )١٦٨١٨(الفتوى رقم   ) ١٤/٤٥٧ (سئل املشايخ الفضالء  

أو أشرطة مسعية ومسعية بـصرية؟ ومـا   عمل بدار السينما، وأجرة يومية من بيع السجائر    
  .حكم من يصلي ببيته فقط عدا يوم اجلمعة والعيدين؟

األجرة احلاصلة من العمل بدار السينما ومن بيع        : فأجابوا جزاهم اهللا خري اجلزاء    
، فاملال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراما، وصالة        الدخان حرام؛ ألن هذه األعمال حمرمة     

من مسع النداء فلم    (: -لمصلى اهللا عليه وس   - يسمع النداء، لقوله     اجلماعة واجبة على من   
 أن حيرق على املتخلفني     -صلى اهللا عليه وسلم   - وقد هم    )جيب فال صالة له إال من عذر      
  .عن صالة اجلماعة بيوم بالنار

  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  ة واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمي

  .بكر أبو زيدو عبد العزيز آل الشيخ وفوزان صاحل الوعبد اهللا بن غديان : األعضاء
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: الرئيس

***  
:  بسؤال نصه)١٤٣٣٤(الفتوى رقم    يف   )١٤/٤٨١(وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء     

سة، أو البارات، أو دور السينما،      هل جيوز للمجند املسلم أو اجلندي املسلم حراسة الكني        
  .كالكازينوهات وحمالت بيع اخلمور؟: أو دور اللهو

ال جيوز العمـل يف حراسـة       :  اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء      أثامفأجابوا  
؛ ملا يف ذلك من اإلعانة علـى   الكنائس وحمالت اخلمور ودور اللهو من السينما وحنوها       

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ولَا     (: نه عن التعاون على اإلمث فقال     أاإلمث، وقد ى اهللا جل ش     
وباهللا التوفيـق،   ،  )٢:املائدة()نَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ   تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه إِ      

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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: نائب الـرئيس  عبداهللا بن غديان،    / عضو: ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   اللجنة الد 
  .عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز: الرئيسعبدالرزاق عفيفي، 

***  
مـا  :  بسؤال نصه )٤١٢٠( الفتوى رقم   يف   )٢٧٧ / ٢٦(وسئلت اللجنة الدائمة    

  .حكم ارتياد دور السينما؟
؛ ألن أغلب ما يعرض فيها من املالهي        امارتياد السينما حر  : فأجاب جاللة العلماء  

احملرمة اليت تثري الفتنة، وألا مضيعة للوقت، وشغل للفراغ بال فائدة شرعية يف حـال أن                
املسلم يف أشد احلاجة إىل شغله مبا يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العظيم، وألا تصد      

إىل غري ذلك مـن     ... نساء  رجال بال عن ذكر اهللا وأداء الواجب، وملا فيها من اختالط ال         
  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم، املفاسد

  :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  عبد اهللا بن غديان :عضو، عبد اهللا بن قعود :عضو

   عبد الرزاق عفيفي :نائب الرئيس
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز :الرئيس
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(           ) 
 

١٦

 

  الفهرس
  ٢  املقدمة
  ٧  اإلمام حممد بن إبراهيم رمحه اهللافتاوى 

  ٧  من أعظم املعاصيالسينما 
  ٧  الشمس على حترمي السينماكضح اودليل 
  ٧  أباح السينما متأثر باإلفرنجمن 
ي اخلمر والربا منافع أكرب ومع ذلك كلـها         كان يف السينما نفع فف    إن  

  حرام
٨  

  ٨   السينما واحلث على تطبيقهمنعقرار املقام السامي يف تأييد 
  ١٠  شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللافتاوى 

  ١١  النساء مع الرجال حرام ال جيوزتوظيف 
  ١٢  على حكام املسلمني  منع إقامة دور السينما منعاً باتاالواجب 
  ١٣  ممنوعة ألن عدة أنواع من الباطلالسينما 

  ١٤  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاءمن 
  ١٤  دور السينما حرامأجرة 

  ١٤  جيوز العمل يف حراسة دور السينماال 
  ١٥  .دور السينما حرامد ارتيا
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