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 جند مل الذي الوقت يف والتطبيقي العملي املستوى على بعيدة خطوات التمثيل خطا لقد
 وبيوع أنكحة من العقود تعقد أصبحت فقد احلثيثة، اخلطوات هذه مع فقهيا تساوقا فيه

 واألميان والطالق الزواج حكم وما التصرفات؟ هذه نفاذ حكم فما التمثيل أثناء وغريها
  التمثيل؟ أثناء أمور من ذلك وغري لنذوروا

 :  وبعد هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، واحلمد هللا، بسم   

 فللفقهاء التمثيل، أفرزها اليت الفقهية املستجدات عن مبعزل الفقهي البحث يكن فلم 
 من الميةاإلس رموزان متثيل حكم ويف املبدأ، حيث من التمثيل حكم يف فتاوى وهيئات فرادى

 .والصحابة واألنبياء املالئكة

 الفقه يف التمثيل فن أحكام أمساه التمثيل، عن كتاب  -الدايل موسى بن حممد وللباحث 
 .-اإلسالمي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=Zone-Arabic-Shariah/SRAZone
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=Zone-Arabic-Shariah/SRAZone
http://www.islamonline.net/
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  هنا أسوقها اإلسالمي، الفقه موقع نشرها ، دراسة يف الفقهية فوائده ابستخالص قام وقد
 : يقول لسانه، على جاءت كما

 على إمجايل بشكل أتيت التمثيل، بفن املتعلقة واألمور والقيود الضوابط من مجلة فهذه
 :كاآليت  وهي فقراهتا، من فقرة كل  يف مطوَّل حبث بعد إليها توصلت وقضاايه، مسائله غالب

 إىل متوجه إما فإنه التمثيل، بتحرمي قال ومن شرعية، وضوابط بشروط التمثيل جيوز-1
  التمثيل إىل متوجه أو ابتفاق، حمرم وهذا الشرعية، طوالضواب القيود كل  املتحللمن التمثيل
،  .احملرمات سائر من جمرد متثيل إىل يضاف إمنا إليه أميل الذي واجلواز دقيق، غري وهو ككل ٍّ

 اهلابط التمثيل يف املوجودة احملرمات سائر من جتريده بعد التمثيل جواز شروط أهم أن-2
 شرعية علمية جلانٍّ  على التارخيية أو الدينية مثيليةالت األعمال عرض هو فيالساحات، املوجود

 صالح الناصر: "فيلم على اطلع ومن األعمال، تلك حتمله الذي للفكر واعية متخصصة،
 .العمل هذا فكرة   عليه انطوى الذي والدهاء املكر سيعلم" الدين

 وانتهاج لسنةوا الكتاب بعد هللا إىل الدعوة يف متأخرة مرحلة يف التمثيل أييت أن جيب-3
 من سواها، عن غ نية ففيها األصول هبذه الناس دعوة تيسر مىت وأنه الصاحل، السلف منهج
 .وغريه متثيل

 عليهم األنبياء متثيل حيرم البواح،كما الكفر من هذا وأن اإلهلية، الذات متثيل حيرم-4
 من الغيب بعامل علقيت ما سائر متثيل وحيرم كلهم،  الصحابة متثيل حيرم كما  والسالم، الصالة
 .إخل..القيامة مشاهد أو النار أو اجلنة أو ابلقرب يتعلق ما أو شياطني، أو مالئكة

 املصلحة كانت  ما إذا والزعماء والقادة والصاحلني والعلماء األئمة متثيل من مانع ال-5
 ام بسائر االلتزام مع النبوي، القصص دون القرآين القصص متثيل جيوز كما  ذلك، تقتضي

 .شرعية وضوابط شروط من ذكر
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  الدنيا، أمور من أمر يف انفعا كان  ما إال واخليايل، األسطوري القصص متثيل حيرم-6
 .احلديث العلم أو العقل حييلها ال واليت الطبية، أو اهلندسية كاألعمال

 أو لرسوله أو تعاىل هلل سب من الكفر، ألفاظ من لفظ أبي التلفظ حبال جيوز ال-7
 كانت  مهما قائله، لردة موجب هذا وأن اإلسالم، شرائع من بشيء اللمز أو لدينه ولكتاهبأ
 تلك من أعظم ابلكفر التلفظ مفسدة كانت  حيث األعمال، تلك وراء من املنشودة املصاحل

 .املصلحة

 العمل أو تصديقهما دون ابلشهادتني، النطق مبجرد مسلما يكون ال الكافر املمثل أن-8
 مع وحج، وصيام وزكاة صالة من األخرى، اإلسالم أحكام بسائر االلتزام من مبقتضامها،

 .هللا لشرع واإلذعان التام اإلقرار

 شعائر من شعرية أي إظهار أو الكفر، فعل أو قول على الكافر املمثل إقرار جيوز ال -9
 .الباطل دينه

 أثناء ذلك وحنو ارإقر  أو شراء أو بيع من مالية عقود من جيريه ما وسائر املمثل بيع-10
 أمالكه، على كانت  ولو العلم، أهل أقوال الراجحمن على منها شيء يلزمه ال التمثيلي العمل

 .األكثرون عليه ما على واقع هبا هزله فإن وطالقه نكاحه خبالف

 خطر من العقود هلذه التمثيليلما العلم أثناء الطالق أو النكاح عقد وقوع حترمي-11
 .الشرعي قدرها عن خيرجها هبا واهلزل الشرع، يف واحرتام

 يف شرط الويل أن على بناء التمثيلي، العمل أثناء لنفسها املمثلة نكاح ينعقد ال-12
 أجنبيا   هلا العاقد كان  إذا كذلك  حمرم، هو العمل،بل هذا حل يعين ال وهذا النكاح، صحة
 الراجح فإن أخيها أو كأبيها  األصلي وليها التمثيلي العمل يف هلا العاقد كان  إذا أما عنها،
 .النكاح انعقاد
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 هبذه اشتهر قد كان  إذا التبين،أما لتحرمي ابتداء أبيه غري إىل املمثل نسبة حترمي-13
 التمثيلي العمل يف ذلك كان  أو أبيه، من ينسلخ ومل التعريف، وجه على إال يذكر ومل النسبة،
 .ذلك جواز فاألظهر العمل إهناء مبجرد وينتهي

 السبب وهو اللفظ، قصد أنه الصحيح؛وذلك على منعقدة ميني املمثل ميني أن -14
 يف للممثل ابلنسبة فاألسلم وي َكف ِّر، خيالف أو بيمينه يرب أن فإما موجبا الشارع جعله الذي
 يرتك أو بيمينه، التزم قد ليكون ويفعله؛ فعله ميكنه شيء على يقسم أن إما ابهلل، قسمه حال

 .إليه حاجة ال إذ مطلقا؛ احللف

 هو: بقوله أو والعزى، ابلالت اإلسالم،أو غري مبلة أو هللا، بغري احللف جيوز ال -15
 من شيء وقع وإذا الكاذب، احللف أو احملرم، احللف صور من ذلك وحنو نصراين أو يهودي

 .اهلزل يدخله أن جيوز ال مما وهو حراما، كان  التمثيل أثناء ذلك

 حركاهتا، أو أصواهتا يف سواء خصائصها، من شيء أي يف حليواانتا تقليد جيوز ال -16
 هذا على املمثل فعله ما فإذا عليهم، السرور إلدخال للصغار املداعبة وجه على وقع ما إال

 .هيئتها أو أصواهتا يف كان  إذا ما يشمل عام وهو جائزا، كان  الوجه

 كل  ابلكفاريف التشبه بتحرمي يعةالشر  جاءت وقد هللا، لغري السجود للممثل جيوز ال -17
 .خصائصهم أعظم من هللا لغري السجود أن شك وال خصائصهم، من هو ما

 التشبه حترمي من السابق األصل على بناء الكفار بزي التزيي املمثل على حيرم-18
 مل ما فعله جيوز فإنه للكفار شعارا كونه  عن زال ما إال الرأس، وأغطية الربانيط، هبم،كبعض

 .كاإلسبال  لوصفه حمرما كان  أو للرجال، والذهب كاحلرير  لعينه حمرما نيك
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 العدو، اهنزام صورة الكفار،كبيان أزايء ببعض التزيي يف مصلحة هناك كان  إذا-19
  الكفار هؤالء يظهر أبن إال كاملة  تكون ال والصورة واخنذاله، املعركة صف من وهروبه وفراره
 .الفعلَ  هذا املصلحة   هذه تسوغ فقد حقيقة، كانوا  لو كما

 تشبهه واملمثلفي بذلك، الشريعة نصوص جاءت وقد ابلفساق، التشبه حيرم-20
 :أحوال له ابلفساق

 .حرام فهذا الفسوق، هذا إىل الدعوة وجه على يكون أن إما: األوىل

 فيه، الفسوق من النوع هذا ويقر العمل يعرض لكن الدعوة، وجه على يكون أال: الثانية
 .أيضا حرام وهو

 أال أمهها وضوابط، بشروط جائز فهذا وسوئها، عاقبته وبيان منه للتنفري يكون أن:الثالثة
: ابب من ابلعرض، تناوهلا عدم حينئذ فاألوىل الناس، عند معروفة مشتهرة اجلرمية تكون

 ".يندثر الشر ِّ  عن اسكت"

 احلوار والتأليفوكتابة راجكاإلخ  اخلطرية، الوظائف يف املسلم بغري االستعانة جيوز ال-21
 يكونون وال تؤثر، ال اليت األعمال من عليها هبم يستعان اليت األعمال كانت  إذا أما واإلنتاج،

 فاألقرب الصوت، ومسجل اللوحات، ومصمم كاملصور،  مؤثرة، غري عناصر جمرد إال فيها
 .ذلك حنو يف هبم االستعانة جواز

 ال احلقيقيةحىت غري صورته حىت أو القرآن، سكمي أن املسلم غري للممثل جيوز ال-22
 .له ذلك جواز فيعتقد بذلك يغرت
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  التمثيلي، العمل أثناء الصالة من جبزء أتى الذي املسلم غري املمثل إبسالم حيكم ال -23
 ودون بل بذلك، تصرحيه مع اإلسالم يعتقد أن دون وحنوها السجود، أو الركوع أو كالقيام

 .ذلك مبجرد إبسالمه حيكم فال صالته، اءأثن ذكر أبي أييت أن

  العبادة هيئات من ابملسلمني، خاصا ليس مبا أييت أن املسلم غري للممثل جيوز -24
 علم إذا إال وجل، عز هلل تعظيم هيئة   غايتها إن إذ ابلدعاء؛ يديه رفع أو والركوع كالسجود

 .ذلك من مينع فإنه االستهزاء بذلك أراد أنه

 يف املعروفة والضوابط ابلشروط املسجد، دخول املسلم غري املصور أو للممثل جيوز-25
 .الباب هذا

 الذي ابلعمل ويقوم حليته يعفي بل املستعارة، اللحية يرك ِّب أال للممثل األحوط-26
 .ذلك يتطلب

 ذلك، التمثيلي العمل تطلب األبيضإذا أو اللحية أو الشعر سواد تغيري للممثل جيوز-27
 .واإلابحة احلل األصل أن على بناء

 ترتب عدم أمهها بشروط، التمثيلي العمل حيتاجها اليت املساحيق وضع للممثل جيوز-28
 .ذلك يف عليه ضرر

 صمم أو شلل أو بعمى مصابة تكون قد اليت الشخصيات بعض أداء للممثل جيوز-29
 التنقص وجه على كان  ما إال ذلك، يف تفصيل على حدب، أو عرج أو خرس، أو
 .ذلك فعل حيرم فإنه الستهزاءوا
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 يعرض أو مرتفعة أماكن من يقفز كأن  للمخاطر، نفسه يعرض أن للممثل جيوز ال-30 
 ضرر بذلك يلحقه ال عليها، متمرس شخص األعمال هبذه قام إذا إال وحنوه، للحرائق نفسه
 .خلربته وأذى

 حيث ابلعكس، أو ابلنساء الرجال فيه يتشبه بدور القيام حبال للممثل جيوز ال -31
 وعِّظم خطر على يدل مما تفصيل، دون هللا رمحة من وطرده ذلك فاعل بلعن الشريعة وردت

 .األمر هذا

 أن له جيوز فال يصلي، وهو املمثل إظهار من التمثيلي العمل يف البد كان  إذا-32
 .والواجبات واألركان الشروط اتمة كاملة  بصالة أييت بل الصالة، من جزءا   يصلي

 ابلعصي، أو ابلرماح أو ابلسيف كالرقص  التمثيلي العمل أثناء للرجال الرقص جواز-33
 .الشروط من جبملة االلتزام مع وذلك

 ترتتب قد اليت الفساد ملادة وحسما للذريعة، سدا للنساء؛ مطلقا الرقص جيوز ال-34
 فيما العفيف والتغين ابلدف، الضرب هو املباح اللهو من للنساء ورد ما وغاية ذلك، على

 .بينهن

 من أم القواعد من كانت  سواء التمثيلية، األعمال يف املشاركة مطلقا للمرأة جيوز ال-35
 سوى للذريعة، سدا اإلذاعية أم املرئية ذلك يف وسواء ال، أم حبجاب كانت  وسواء الشاابت،

 .وحنوه كاملدارس  النسائية، اجملامع يف خاصة النساء وبني بينها يكون قد ما

 أو التلفاز شاشات عرب تقدم اهلادفةاليت التمثيلية األعمال مشاهدة للمرأة جيوز أنه-36
 كان  ذلك وجد فإذا إليهم، ابلنظر التلذذ قصد أو الفتنة بعدم مشروط هذا أن إال املسرح،

 .النافعة العلمية أو الدينية الربامج مشاهدة هلن جيوز كما  عليهن، حمرما  
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 .جدا الصغرية األعمار يف حىت واإلانث ذكورال بني حيرماالختالط -37

 إذ فيه، اجلواز بشروط امللتزم املباح، التمثيلي عمله على أجرا املمثل أخذ يف أبس ال-38
 .الشرع قواعد تقتضيه ما هذا

 ابحلكم،وكان علمه مبجرد توبته كانت  فإن احملرم، التمثيل من اتب إذا املمثل أن-39
 ربه من موعظة جاءه فمن: )بقوله عمال له، حالل أمواله فإن البيان، قبل ابلتحرمي جاهال
 املمثل كان  إذا وأما احملرم، املال من يكون ما أشد وهو الراب، يف وهذا( سلف ما فله فانتهى

 مجع وقد ذلك، بعد اتب مث يتب، ومل وأصرَّ  علم مث به جاهال كان  أو ابتداء، ابلتحرمي عاملا
 .إبقاؤه جيوز ال حمرم مال فهو ماال،

 حمرمة متثيلية أعمال من مجعها اليت أمواله من يتخلص أن أراد إذا املمثل أن الصحيح-40
 وحينئذ وحنوه، اسطواانت شركة أو موزع أو منتج من منه، أخذها الذي على يردها ال أنه

 بل هللا، إىل التقرب نية دون الراجح، على اخلري وجوه يف إبنفاقها منها،وذلك التخلص جيب
 .هللا رمحه اإلسالم شيخ اختاره كما  له، مال رأس يكون ما منها أيخذ التائب املمثل ىتوح

 أعمال من مجعها اليت املمثل أموال يف جتب الزكاة أن العلم أهل أقوال من الصحيح-41
 .هبا الغري حق تعلق ابعتبار حمرمة

 أعمال أو كوميدية  أعمال يف تكون أن إما التمثيلية األعمال يف األموال إتالف أن -42
 أهدافا طيبةحتمل أعمال يف اإلتالف كان  إذا أما فيها، األموال إتالف جيوز ال فهذه عنيفة،
 ذلك وحنو الكفار، صف اهنزام أو العسكرية، املالحم يف املسلمني انتصارات كبيان  نبيلة،

 .عمل أي يف اآللة مثن مبثابة ألهنا جائزة؛ النفقات هذه فإن

 التزام بشرط بذلك أبس ال فإنه املسجد داخل التمثيل يف صلحةامل متحضت إذا-43
 حتية وأداء فيه، للبقاء التطهر وجوب من للمسجد، الواجبة ابألحكام العمل فريق سائر
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 أصوات ورفع وشراء وبيع وبصاق تدخني من حبرمته، خيل ما فعل وعدم دخوله، عند املسجد
 حلرمته، وانتهاك له امتهان فيه مما ذلك ووحن وشتم، ولعان سباب أو ونزاع وشجار ولغط
 صيانة ابجملسمات ذلك عن االستغناء ميكن أنه سيما األوىل، خالف حال كل  على وهذا

 من حبال ذلك فعل جيوز ال فإنه اإلسالم لغري متمحضة املصلحة كانت  إذا أما. للمسجد
 .األحوال

 ذلك، يف متحققة صلحةامل كانت  حيث املسلمني غري عبادة أماكن بدخول أبس ال-44
 كأن  املصلحة، حيقق الذي فهو انفعا، فيها األعمال هذه أداء من اهلدف مشروطبكون وذلك
 ضد وخمططاهتم كيدهم  بيان أو والكفر، والغي الضالل من عليه هم ما بيان املقصود يكون

 .جيوز ال هذا فإن الباطل من عليه هم ما على أهلها إقرار مع دخوهلا أما وأهله، اإلسالم

 ما إذهاب بعد مباحا استعماال استعماهلا ميكن اليت اللهو آالت إتالف جيوز ال-45
 أشرطة ذلك ومن ألصحاهبا، تعزيراوعقوبة إتالفها احلاكم رأى إذا إال الفساد، مادة من فيها

 املادة متسح أن ميكن فإنه حمرمة، متثيلية أعمال عليها حفظت اليت العرض أشرطة أو الفيديو
 على استعماهلا إال اآلالت هلذه يتصور ال كان  إذا أما اثنية، مرة استعماهلا ويعاد عليها من

 .فتنة ذلك على يرتتب أال بشرط إتالفها، الواجب فإن حمرم وجه

 على استعماهلا أمكن إذا فيما وذلك ضماهنا، اآلالت هذه أتلف من على الواجب -46
 الوجه على إال تستعمل ال كانت  إذا أما مة،حمر  منفعة من فيها ما إذهاب بعد مباح وجه
 .والفساد الفنت ملنع كسياسة  بذلك اإللزام األمر ويل رأى إذا إال الضمان، عدم فاألظهر احملرم

 أبس فال اإلتالف بعد مباح وجه على استعماهلا ميكن الوسائل هذه كانت  إذا-47
 .حمرما استعماال يستعمل مما فيها ما إتالف بعد وذلك هبا، ابلتربع



10 

 

 احملاضرات هبا تصور دنيوية،كأن أو دينية مصلحة فيه ملا السينمائي التصوير جواز-48
 مآسٍّ  من البالد ببعض حيل أو يصيب ما تصوير أو العلمية، والربامج الدروس أو الدينية

 .ذلك وحنو الكونية الظواهر تصوير أو وأحزان،

 أنيستعمل فيجوز الباب، هذا يف روفةاملع والضوابط ابلشروط األانشيد استماع جواز-49
 احلدث تناسب هللا كتاب  من آية بتالوة ذلك عن االستغناء ميكن كما  صويت، كمؤثر  النشيد

 صلى هللا لرسول حديث قرئ أو ذلك، يف آايت قرئت للجهاد اخلروج يف كان  فإن املعروض،
 .أبس ذلك يف يكون أال فأرجو املعىن، نفس حيمل وسلم عليه هللا

 مسرح من حاليا الساحة يف املوجودة التمثيلية األعمال عرض لدور الذهاب جيوز ال-50
 ال اليت العرض دور إىل الذهاب أما شىت، احملرمات من أنواع على الشتماهلا سينماوحنوه، أو

 االلتزام مع ذلك جيوز فإنه – وأندَرها أقلَّها وما – هادفا كان  ما إال األعمال من تعرض
 سيما الدور، هذه عن بنفسه يربو أن ابملسلم األحرى كون  مع الشرعية، وابطوالض ابلشروط

 .الكمبيوتر أشرطة أو الفيديو عرب األعمال تلك مشاهدة اآلن ميكن أنه

 .أعلم وهللا
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 اإلسالمي الفقه يف التمثيل فن أحكام 

 
 اإلسالمي الفقه يف التمثيل فن أحكام: الكتاب عنوان

 الدايل مصطفى بن وسىم بن حممد: املؤلف اسم

 الرايض - الرشد مكتبة: الناشر

 هـ1429 /1ط: الطبع سنة

 قسم الشريعة كلية  يف املاجستري درجة لنيل الباحث هبا تقدم جامعية رسالة: الكتاب نوع
 يف الرسالة نوقشت وقد الرايض، يف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة يف الفقه،
 يقع ضخم جملد يف هـ1429 عام طبعت مث ممتاز، رتقدي على وحصلت هـ19/3/1428

 .صفحة( 861) يف
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 :   الكتاب مبوضوع التعريف 

 ندر ما إال – بيت وكل قطر كل  االخرتاع هذا غزى فلقد تلفاز، من بيت خيلو يكاد ال  
 هذا فأصبح ذلك، إىل وما صناعية أقمار من احلديثة البث وسائل ابخرتاع األمر ازداد مث –

 يعرض ما مجلة ومن – السمني فيها وجد إن – ومسينها غثها القنوات، ملئات خمزان   اجلهاز
 تنازع وقد وأهدافه، ألوانه بسائر نفسه فرض الذي التمثيل، فن الشاشات تلك على فنون من

 اجلامعية رسالته خيتار مؤلفنا جعلت أخرى وأسباب األسباب هذه كل  إنَّ  حكمه، يف العلماء
 مع التمثيل بفن يتعلق ما لغالب كامال    بياان   لنا لتضيف هذه رسالته فجاءت اجملال، هذا يف

 مع التمثيل جزئيات على مرورا   عليها، يدور اليت األصول ومناقشة اإلمجايل حكمه بيان
 هللا شاء إن التعريف هذا يف القارئ عليها سيتعرف ماتعة، مباحث من ذلك وغري أحكامها،

 . تعاىل

 وَحد ِّه املزاح وحكم اإلسالمية، الشريعة يف اللهو حبكم املؤلف بدأ لة،الرسا هلذه كمدخل
 . اإلسالمية الشريعة يف

 ترجيحه مع التمثيل فعرَّف ،(وحكمه التمثيل حقيقة) يف األول الباب جاء وبعدها
 والتشخيص واحملاكاة كالتقليد  ابلتمثيل الصلة ذات األلفاظ عرَّف كما  جامع، خمتار لتعريف
 صلة له ما أو التمثيل بلفظ وردت اليت واألحاديث ابآلايت املؤلف أتى وبعدها وغريها،

 . هلا العلماء وشروح املفسرين لتفاسري نقله مع ابلتمثيل،

 فلم العرب عند أما بقرون، امليالد قبل نشأت وأهنا ،(التمثيل نشأة) بـ املؤلف عرَّفنا مث
 وشهدت متأخرة كانت  بداايته وأنَّ  بحث،امل هذا يف املؤلف بيَّنها ألسباب ظهور له يكن
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 أهداف التمثيل وهلذا. امليالدي عشر التاسع القرن يف مصر يف – التعبري صح إن – هنضته
 مخسة يف أمجلها واليت السيئة لألهداف إغفاله عدم مع أهداف، ستة يف املؤلف أمجلها

 موسيقية، أو مضحكة أو حمزنة متثيليات بني املؤلف، هبا عرَّف أنواعا   التمثيل وهلذا. أهداف
 أو مسرح إىل أيضا العرض حبسب تتنوع وقد سياسية، أو اترخيية أو دينية أو اجتماعية أو

 . تلفاز أو إذاعة أو سينما

 لينتقل صغريا   مبحثا   أيضا املؤلف هلا أفرد عناصر أيضا فله أنواع من التمثيل هلذا وكما
 وهو ،(التمثيل حكم) مث ومفاسده، التمثيل مصاحل أوال فذكر التمثيل، حكم إىل بعدها

 الستدالالهتم ومناقشته والسنة، القرآن من اجمليزين أدلة املؤلف فيه ذكر للغاية مهم مبحث
 بضوابط التمثيل جواز ترجيح إىل الكاتب ليخلص مطلقا ، احملرمني ألدلة األمر وكذلك هبا،

 . رسالته يف ذكرها سبعة،

 مبحث يف فهي( للتمثيل التفصيلية األحكام) أما للتمثيل، يلاإلمجا احلكم هو هذا كان
 األئمة أو الصحابة أو املالئكة أو األنبياء متثيل أو اإلهلية الذات متثيل كحكم  مستقل،
 التمثيل وحكم اخليالية، األسطورات أو القرآين القصص أو والزعماء القادة أو والعلماء
 حكم وأخريا التمثيل، لتعليم خاصة معاهد إنشاء حكم مث للتعليم، أو لإلصالح أو للدعوة

 نصيب من كانت  وترجيحاته وأدلتها مبناقشاهتا املاتعة املباحث هذه كل  جتارة، التمثيل اختاذ
 . اهلام اجلزء هذا

 ما املؤلف لنا بنيَّ  فقد يفعلونه، ما وحكم ابلتمثيل يقومون الذين ابألشخاص يتعلق ما أما
 هللا كسب  - التمثيل ابب من - ابلكفر املسلم املمثل كتلفظ  مثلامل أبقوال ذلك من يتعلق
 أو املعروفة، الكفر ألفاظ من غريها أو الصحابة أو النيب أو الدين أو القرآن سب أو تعاىل
 من املمثل به يقوم ما حكم وكذلك ابلشهادتني، - التمثيل ابب من - الكافر تلفظ

 ادعاء أو طالق أو زواج أو مالية معامالت كانت  سواء - التمثيل ابب من - معامالت
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 كأداء  املمثلني أفعال يف األمر وكذلك وغريها، احليواانت تقليد أو احللف أو آابئه لغري نسب
 أو الرقص أو والعكس ابلنساء التشبه أو الكفار بزي والتزيي العكس، أو الكافر لدور املمثل

 الفصل هذا أخذ لقد التمثيل، واقع يف ملوجودةوا الواقعة األمور من وغريها واالبتذال السخرية
 حتمل صفحة( 320) يف وقع فقد وأساسه الكتاب صلب من فهو الكبرية ألمهيته كبريا    حيزا  

 . ابالطالع اجلديرة والفرائد، الفوائد من الكثري الكثري طياهتا يف

 فقد ال،واألطف النساء املضمار هذا ودخل الرجال، على حكرا   ليس التمثيل أن ومبا
 - املرأة ظهور حكم فذكر ،(التمثيل يف والطفل املرأة أحكام) يف كامال    فصال   املؤلف خصص

 حمارمها ومع املرأة مع متثيلها وحكم هلا الرجال مشاهدة وحكم - عجوزا   أو كانت  شابة
 . املسائل هذه يف صوااب   يراه ما أيضا مرجحا   التمثيل، يف االختالط وحكم

 مواضع أحكام يف وفصال   ،(التمثيلية األعمال يف األموال أحكام) يف فصال   جعل مث
 األموال أو األموال تلك زكاة أو التمثيل على األجرة كأخذ  ووسائله، العرض ودور التمثيل

 . شرعية أحكام من وغريها اتب، مث حمرم متثيل من اكتسبها اليت

 ابألحكام يعرفنا أن خريا   هللا جزاه مؤلفنا ينس فلم خاصة، أماكن من للتمثيل البد
 األحكام وكذلك والكنائس، املعابد أو املساجد يف كالتمثيل  اخلصوص، هبذا املتعلقة الشرعية
 يف التصوير وحكم منها، التخلص وحكم أصال   احملرمة كالوسائل  التمثيل بوسائل املتعلقة
 لغرض - والسينما املسرح - العرض دور ارتياد حكم مث األانشيد، استعمال وحكم الفيديو

 . التمثيليات مشاهدة

 ابختصار فيها أشار خبامتة الرسالة املؤلف اختتم القيمة، واملباحث الفصول تلك كل  بعد
 . نقطة مخسني يف حصرها نتائج من إليه توصل ما إىل
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 على خريا   املؤلف هللا فجزى اهلام، ابهبا يف اإلسالمية للمكتبة فريدة إضافة الرسالة هذه إن
 مرجعا ،( 420) الـ على زادت البحث هذا مراجع أبن القراء مذكرين جهد، من بذله ما

 .كاملعاينة  اخلرب وليس

 


