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   .ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحَْ 
  :أما بعد

سلمني مُ بني الْ  )١(إسالمية :-تانًاوُ  خطأً -سماة مُ فقد شاعت األناشيد الْ 
تألت التسجيالت اإلسالمية منها، وكثر عموًما، وشباب االستقامة خصوًصا، وام

حسوبون على أهل االستقامة والديانة، بل صار من بينهم أئمة مساجد مَ نشدون الْ مُ الْ 
ومصلحون، وازداد البالء ِمبا علم من فتنة الفتيات بأصوات هؤالء الناعقني، والتحدث 

ين أرقام هواتفهم مع مني، ونشر هؤالء اْلُمنشدجالس والتجمعات بني العالَ مَ ِيف الْ  مِ 
فلما كان هذا كله وزيادة كان لزاًما  إنشادهم، وأخشى أن ينشروا ِيف اْلُمستقبل صورهم،

فيهلك من هلك  ؛شيوع إنكارها بني مريدها ومبتغيها بالكلمة والكتابة َحىتَّ يظهر احلق
  يا من حّي عن بينة.وحيَ  ،عن بينة

  وقد جعلت هذا الرد فصوًال: 
  عنية ِيف هذا الرد؟مُ ا األناشيد الْ م :الفصل األول
  نشدين وردها. مُ شبهات الْ  :يالفصل الثانِ 

  بعض فتاوى العلماء املعاصرين. :الفصل الثالث
                                                           

خطأ هذه النسبة ِيف كتابه البيان ألخطاء بعض  -حفظه اهللا-ح الفوزان قد بني الشيخ العالمة صالِ ) ١(
اللفظة ِيف هذا الرد من باب  ذهوليعلم أن استخدامي هلِ  ،)٣٥٣ – ٣٥٢، ٣٤٩ – ٣٤٢الكتاب (

ِ جمُ    ا عليه.م على ما تعارفو ارا
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@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

_…ŠÛa@aˆç@ïčÏ@òîäÈ½a@†î‘bãþa@bß  

ذا صحوبة بالدف معنية مَ ليست األناشيد الْ  ألن الدفوف  ؛الرد لوضوح حرمتهاِ
ي ليكونن أقوام من أمتِ $ :جلقول رسول اهللا  ؛رمةعازف حمُ مَ ، والْ )١(فعاز مَ لة الْ من مجُ 

مالك أِيب رواه البخاري من حديث  #عازفمَ يستحلون الحر والحرير والخمر والْ 
  األشعري. 

أن أصحاب ابن مسعود كانوا $ :وصححه )٢(حلىمُ وروى ابن حزم ِيف الْ 
  .#اقوَ دينة معهن الدفوف فيشقمَ يستقبلون اجلواري ِيف الْ 

ولألسف لقد انتشر هذا النوع من األناشيد ِيف التسجيالت اإلسالمية، وكثر 
م مستحلون غري ، وهم ِيف استماعهم وطرِ َهلا )٣(استماع بعض  شباب االستقامة

ر حِ ي يستحلون الْ ليكونن أقوام من أمتِ $ :ج فصدق الرسول شاعرين باحلرمة واإلمثْ 
  . #عازفمَ مر والْ خَ رير والْ حَ والْ 

ذا  عِين مَ وليس الْ  رًما كاإلنشاد تضمنة كالًما حمُ مُ تلك األناشيد الْ  -أيًضا- الرد ِ
لكون بدعية هذا النوع ظاهًرا عند كثري من شباب  ؛جولد رسول اهللا باالحتفال مبِ 

  االستقامة.
                                                           

ما لِ  للنساء من ذلك العيدان واألعراس ). إال أنه يستثَىن  ٢٣٠/  ٣ابن األثري ِيف النهاية (  ذكر كما) ١(
  ورد فيهما من األدلة اخلاصة.

)٩/٦٣) (٢.(  
ألن لفظ االستقامة جاء  "؛شاب مستقيم"والصواب أن يقال:  "،شاب ملتزم" :انتشر استعمال لفظ) ٣(

ا الشرع كقوله تع عت ذلك من اإلمام العالمة مسَ  ﴾استقامواثُمَّ إن الذين قالوا ربنا اهللا ﴿ اىل:ِ
أما  ،، وأيًضا لفظ االلتزام يصدق على ملتزم احلق والباطل-رِمحه اهللا- ح العثيمني بن صالِ ُحمَمَّد 

  ."شاب مطوع" :لفظة "شاب ملتزم" :االستقامة فال تصدق إال على امللتزم باحلق، ومثل لفظة



 

  ٤

  هم. لق ودعوتِ خَ هداية الْ تخذ وسيلة لِ مُ جرد الْ مُ اإلنشاد الْ  :هذا الردي بِ عنِ مَ وإنَّما الْ  
ألنه يتسبب ِفي جلب  ؛نشد يرجو األجر بإنشادهمُ أن الْ  :خاذها وسيلة دعويةى اتِّ ومعنَ 

هم منها، وأيًضا هو يريد جعل األناشيد بديًال ير، وعدم إماللِ خَ جمعات الْ الشباب إَلى أماكن تَ 
  ...  وهكذا، وهذه وسيلة دعوية لترك الغناء ،حرممُ من الغناء الْ 

رمة األناشيد اإلسالمية دليل والنقل عن العلماء الراسخني ِحب الت :وِفي هذا الرد
ان على أحلَْ  األَّ  ؛ذت وسيلة دعوية أو ملَْ تتخذمطلًقا سواء اختُّ  -اآلن-الشائعة 
  !اجنة فهل من مدكر؟مَ  الْ األغاِين 
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@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
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   به:نشدين ِفي ثالث شُ مُ تتلخص شبهات الْ 
   :تلفةأنه ثبت عن الصحابة اإلنشاد ِيف مواطن خمُ  :ىاألولَ 

 ِيف قصة حفر اخلندق قال: الشيخان عن أنس بن مالك  ىمنها ما رو  -
  ما بنا من النصب واجلوع قال:  جفلما رأى رسول اهللا $

   ههاجر مُ فاغفر لألنصار والْ               هاللهم إن العيش عيش اآلخر 
  يبني له: فقالوا جمُ 

  #اا               على اجلهاد ما بقينا أبدَ مدَ الذين بايعوا حمُ ن حنَ 
إَىل  جخرجنا مع رسول اهللا $ وروى البخاري عن سلمة بن األكوع قال: -

 خيرب، فسرنا ليًال، فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع: أال تسمعنا من هنيهاتك؟
  يقول: دو بالقومزل حيَ فنَ  -وكان عامر رجًال شاعًرا حداء-قال 

  احلديث. #…وال تصدقنا وال صلينا     اللهم لوال أنت ما اهتدينا     
ِيف سفر، وكان معه غالم  جكان رسول اهللا $ وروى الشيخان عن أنس قال: -

جشة، رويدك سوًقا حك يا أنْ ويْ  :جدو، فقال له رسول اهللا حيَ  ،شةله أسود يقال له: أجنْ 
   .#بالقوارير

  وغريها على جواز اإلنشاد، وهل إنشادنا إال هذا؟! فدلت هذه النصوص قالوا:
أن األصل ِيف األشياء اإلباحة إال بدليل، وهذه األناشيد على هذا األصل  :الثانية

إال بدليل ينقلها عنه، وليس هناك دليل شرعي ناقل عن هذا األصل، وكل ما هو مباح 
  غري توقيفية.اذه وسيلة من وسائل الدعوة، فإن وسائل الدعوة فيجوز اختِّ 

 طاب مرَّ  هريرة أن عمر بن اخلَْ أنه ثبت ِيف الصحيحني من حديث أِيب  :الثالثة



 

  ٦

قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو $ سجد فلحظ إليه فقال:مَ ِيف الْ  )١(سان وهو ينشدِحب 
  .#خري منك

أن حسانًا تعبد اهللا بإلقاء الشعر، وِيف بيت من بيوت اهللا، ورسول  :وجه الداللة
  يسمعه وال ينكر ذلك.  جاهللا 

   :ىجواب الشبهة األولَ 
لة أن األناشيد من مجُ  :ذكورة ِيف الشبهة األوَىل مَ إن غاية ما تقرره األدلة الْ 

ا مورد النِّ تلف فيه وليس هو مورد النِّ باحات، وهذا ال خنَ مُ الْ  زاع ِيف جعل زاع، وإمنَّ
علنا ننتقل إَىل جواب الشبهة ا جيَ . وهذا ِممَّ )٢(األناشيد وسيلة من وسائل الدعوة إَىل اهللا

  تضمن جوابًا على الشبهة األوىل. مُ الثانية الْ 
   :جواب الشبهة الثانية

  ي على مقدمتين:مبنِ 
كالدعوة  أن البدع تدخل ِيف وسائل العبادة كما تدخل ِيف العبادة نفسها ى:األولَ 

   :إَىل اهللا، ومن األدلة على ذلك
أِيب صحف وأن عمر بن اخلطاب أشار على مُ الْ  عالبخاري ِيف قصة مجَ  ىما رو 

ثل هذا ، ومبِ جكيف تفعل شيًئا ملَْ يفعله رسول اهللا  مع، فقال له أبو بكر:بكر باجلَْ 
  صحف. مُ ع الْ ا عرض عليه مجَ مَّ أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَ 

ة ففي هذا داللة واضحة على أن البدع تدخل ِيف الوسائل كما تدخل ِيف العباد
 ِ صحف من الوسائل، ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول اهللا مُ ع الْ ا ؛ وذلك أن مجَ ذا
  .   ج

  ملَْ يفعله؟  جصحف مع أن رسول اهللا مُ عوا الْ مجَ  نماذا إذلِ  فإن قيل:
                                                           

  : أن اإلنشاد رفع الصوت."نشد"لسان العرب ِيف مادة  ِيف  نقل) ١(
  ). ٦٣٤ – ٦٣٠/ ١١موع الفتاوى (ِمبا ذكره ابن تيمية ِيف جمَ  ذلك قارن) ٢(



 

  ٧

وملَْ يكن ، بكر أِيب مع وجد ِيف زمان اجلَْ  -أي: سبب- ىألن مقتض فيقال:
شى ذهاب و حي بني أظهرهم فبوجوده ال خيُ إذ ه؛ جموجوًدا ِيف زمان رسول اهللا 

  . )١(القرآن
ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على  ومن األدلة أيًضا:

صى، واحتج عليهم بأن رسول اهللا ليلهم باحلَْ يعدون تكبريهم وتسبيحهم وَ  الذين كانوا
  مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.  ،وأصحابه ملَْ يفعلوا ج

وكن أخي القارئ على علم بأن كل ما روي ِيف التسبيح باحلصى من حديث أو 
، والشيخ بكر أبو زيد )٢(-رِمحه اهللا- أثر فإنه ال يثبت كما بني ذلك العالمة األلباِين 

)٣(.  
   !!صلحةمَ ستحسن باسم الْ ز البدع وتُ وَّ كثريًا ما جتُ   :تنبيه

ة يشرع من الدين ما ملَْ يأذن به اهللا رسلمُ ح الْ صالِ مَ والقول بالْ  قال ابن تيمية:
و وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان والتحسني العقلي والرأي وحنَ  ،غالًبا
   ...ذلك

وكثري ِممَّا ابتدعه الناس من العقائد واألعمال من بدع أهل الكالم وأهل  :قالثُمَّ 
ا وصوابًا وملَْ يكن  ا وحقًّ التصوف وأهل الرأي وأهل امللك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعً 

  .)٤(’. اكذلك
  هل وسائل الدعوة توقيفية أم ال ؟  الثانية: 

، حدثةمُ رسلة والبدع الْ مُ ح الْ صالِ مَ وجواب هذا راجع إَىل معرفة الفرق بني الْ 
  وخالصة ذلك أمران: 

                                                           
  .)١٢٤ص (الفقهية والنورانية  والقواعد ،)٢٦/١٧٢موع الفتاوى (ذكره ابن تيمية ِيف جمَ  ِمبا قارن) ١(
  ).٤٨/ ٣() ١٩١/ ١الضعيفة ( السلسلة راجع) ٢(
  ).١٦٨، ١٥٣ص  (الدعاء  تصحيح راجع) ٣(
  ).٣٤٤/  ١١موع الفتاوى (جمَ ) ٤(
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قتضي لفعله  مُ راد إحداثه لكونه مصلحة، هل الْ مُ أن ينظر ِيف هذا األمر الْ  :األول
  انع منتفًيا؟مَ والصحابة والْ  جن موجوًدا ِيف عهد الرسول كا

إذ لو كانت خريًا  ؛بدعة -زعومةمَ الْ -صلحة مَ فإن كان كذلك ففعل هذه الْ  - أ
 َّ   وكل خري ِيف اتباعهم فعًال وترًكا. ،وله أخشى ،م باهللا أعلملسبق القوم إليه فإ

جود ِيف عهدهم أو غري مو  - محوجأي: السبب الْ -قتضي مُ أما لو كان الْ  - ب
بل  ،صلحة فإنه ال يكون بدعةمَ اذ هذه الْ نع من اختِّ كان موجوًدا لكن هناك مانع ميَ 

قتضي مُ فإن الْ ، جع القرآن ِيف عهد رسول اهللا يكون مصلحة مرسلة، وذلك مثل مجَ 
أما بعد موته فخشي  ،شى ذهابه ونسيانهإذ هو بني أظهرهم ال خيُ  ؛لفعله غري موجود
  ع الصحابة الكرام القرآن.ذا مجَ ذلك ألجل ه

حاضرات ِيف األشرطة مُ األذان ِيف مكربات الصوت، وتسجيل الْ  ومن األمثلة أيًضا:
اعة، فكل هذه األمور كان يوجد مانع ِيف عهد السمعية، وصالة القيام ِيف رمضان مجَ 

انه، أما أما األمران األوالن: فعدم إمكانه لعدم وجودها ِيف زم ،من فعلها جرسول اهللا 
األمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه، وبعد موته ملَْ يكن ليفرض شيء ملَْ يكن 

  مفروًضا من قبل.
فيُنظر فيه هل الداعي له  جالنَِّيب قتضي غري موجود ِيف عهد مُ إن كان الْ  :يالثانِ 

لًة عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا ال ُحتَدُث له ما قد يسميه صاحبه مصلحًة مرس
طلوب مَ طلوب منهم فعله، والْ مَ بل يؤمرون بالرجوع إَىل دين اهللا والتمسك به؛ إذ هذا الْ 

 اخلطبة على الصالة ِيف العيدين ألجل حبس ذا بتقدميْ ثل هلِ وميُ  ،م إليهمن غريهم دعوُ 
وإليك   ،رسلةمُ ح الْ صالِ مَ حدثة ال من الْ مُ الناس لسماع الذكر فمثل هذا من البدع الْ 

  :حقق ابن تيمية ِيف بيان هذا الضابطمُ إلمام الْ كالم ا
دثون أن يُقال: إن الناس ال حيُ  :-واهللا أعلم-"والضابط ِيف هذا  :قال ابن تيمية

م شيًئا إال  إذ لو اعتقدوه مفسدًة ملَْ ُحيدثوه، فإنه ال يدعو إليه عقٌل  ؛يرونه مصلحةً ألَّ
حوج إليه، فإن كان السبب مُ الْ  فما رآه الناس مصلحًة نظر ِيف السبب ،وال دينٌ 



 

  ٩

وز إحداث ما تدعو من غري تفريط منا فهنا قد جيَ  جالنَِّيب حوج أمًرا حدث بعد مُ الْ 
لكن تركه  جقتضي لفعله قائًما على عهد رسول اهللا مُ وكذلك إن كان الْ  ،اجة إليهاحلَْ 

  وته. معارٍض زال مبِ لِ  جالنَِّيب 
حوج إليه بعض ذنوب مُ أو كان السبب الْ  وج إليهدث سبٌب حيُ وأما ما ملَْ حيَ 

 جقتضي لفعله على عهد رسول اهللا مُ فكل أمٍر يكون الْ  ؛وز اإلحداثالعباد فهنا ال جيَ 
قتضي له مُ وأما ما حدث الْ  ،صلحةٍ نه ليس مبِ أموجوًدا لو كان مصلحًة وملَْ يُفعل يُعلم 

  بعد موته من غري معصية اخللق، فقد يكون مصلحة. 
  للفقهاء طريقان : هنا ثُمَّ 

  رسلة.مُ ح الْ صالِ مَ وهذا قول القائلني بالْ  ،أن ذلك يفعل ما ملَْ يُنه عنه أحدهما:
وهو قول من ال يرى إثبات األحكام  ،أن ذلك ال يُفعل إن ملَْ يُؤمر به ي:والثانِ 

  وهؤالء ضربان: ،ح املرسلةصالِ مَ بالْ 
م الشارع، أو فعله، أو إقراره من ال يثبت احلكم، إن ملَْ يدخل ِيف لفظ كال :منهم

  وهم نُفاة القياس. 
   .عناه وهم القياسيونمن يثبته بلفظ الشارع أو مبِ  :ومنهم

 قتضي لفعله موجوًدا لو كان مصلحًة، وهو مع هذا ملَْ يشرعه،مُ فأما ما كان الْ 
ا دخل فيه من نسب إَىل تغيري الدِّين من الْ  ،فوضعه تغيٌري لدين اهللا العلماء لوك و مُ وإمنَّ

إن $ :وغري واحٍد من الصحابة جالنَِّيب عن  يوالعباد أو من زلَّ منهم باجتهاد، كما رو 
   .#م، وجدال منافٍق بالقرآن، وأئمٌة مضلُّونزلَّة عالِ  :أخوف ما أخاف عليكم
ا أحدثه بعض األمراء، أنكره مَّ األذان ِيف العيدين، فإن هذا لَ  :فمثال هذا القسم

هذا ذكٌر  :بدعٌة، فلو ملَْ يكن كونه بدعًة دليًال على كراهيته، وإال لقيلسلمون ألنه مُ الْ 
﴾ اذكروا اهللا ذكًرا كثيًرا﴿ :كقوله، هللا ودعاٌء للخلق إَىل عبادة اهللا، فيدخل ِيف العمومات

   ﴾.ًحاومن أحسن قوًال ممن دعآ إَلى اهللا وعمل صالِ ﴿ :وقوله تعاىل
 اخلطبة تقدميْ  :إليه من البدع بتفريٍط من الناساجة ومثال ما حدثت احلَْ  :قالثُمَّ 



 

  ١٠

 ،ألنه بدعةٌ  ؛سلمونمُ ا فعله بعض األمراء أنكره الْ مَّ فإنه لَ  ،على الصالة ِيف العيدين
اع اخلطبة، وكانوا على عهد واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضُّون قبل مسَ 

فإن  ؛سبُب هذا تفريطك :ُيقال لهف ،ال ينفضُّون َحىتَّ يسمعوا أو أكثرهم جرسول اهللا 
ا نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة كان خيَ   جالنَِّيب  طبهم خطبًة يقصد ِ

عصية منك ال مَ رياستك، وإن قصدت صالح دينهم، فال تعلمهم ما ينفعهم فهذه الْ 
 ،ة نبيهوتتبع سن ،بل الطريق ِيف ذلك أن تتوب إَىل اهللا ،تُبيح لك إحداث معصيٍة أخرى

وهذان  ؛وقد استقام األمر وإن ملَْ يستقم فال يسألك اهللا إال عن عملك ال عن عملهم
  .)١(’ا. "ادثةحَ حلَّ عنه كثيٌر من شبِه البدع الْ عنيان من فهمهما انْ مَ الْ 

 ؛اذ األناشيد وسيلة من وسائل الدعوة بدعةإن اختِّ  قدمتين يقال:مُ وبعد هاتين الْ 
انع مَ وأصحابه مع انتفاء الْ  جوجد مقتضاه عند رسول اهللا  ألن وسائل الدعوة فيما

دثة داخلة ِيف عموم ما أخرجه مسلم عن ذا حمُ ِ  يفه الف ما عدا ذلكتوقيفية ِخب 
   .# فإن كل بدعة ضاللة$ قال: ججابر أن رسول اهللا 

وما أخرجه الرتمذي وصححه ابن عبد الرب عن العرباض بن سارية أنه قال: قال 
   .#حدثة بدعةوكل مُ $ :ج رسول اهللا

من أحدث ِفي أمرنا هذا $ قال: جالشيخان عن عائشة أن رسول اهللا  ىوما رو 
  . #ما ليس منه فهو رد

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم $ الدارمي عن ابن مسعود أنه قال: ىوما رو 
َّ إذا غريت قي ؛ا سنةري على الناس يتخذوَ جتَ  ،فيها الكبري وينشأ فيها الصغري  ال: إ

   .#أو هذا منكر ،غريت السنة
ما ابتدع " عن حسان بن عطية التابعي اجلليل أنه قال: أيضاً  وما روى الدارمي

                                                           
 )،٢٢٥ص(وأصول البدع ، )٢/١٨٣حقيقة البدعة ( :وانظر ،)٢/٥٩٨اقتضاء الصراط املستقيم () ١(

   .)٣٣ص(وقواعد معرفة البدع 



 

  ١١

   .قوم بدعة ِيف دينهم إال نزع من سنتهم مثلها"
"البدعة أحب إَىل إبليس من  وما روى الاللكائي عن سفيان الثوري أنه قال:

  تاب منها". والبدعة ال يُ تاب منها، عصية يُ مَ الْ  ؛عصيةمَ الْ 
اذ هذه األناشيد وسيلة من وسائل الدعوة خريًا لرأيت رسول اهللا فإنه لو كان اختِّ 

اذها وهم أحرص على هداية نعهم من اختِّ إذ ال مانع ميَ  ؛وأصحابه أسرع الناس إليها ج
ليه ما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ع﴿ :ج لق كما قال تعاىل ِيف رسوله الكرميْ اخلَْ 

السيما واألناشيد معروفة عندهم كما  ﴾.وف رحيمءعنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر 
   .سبق

نشيًدا واالجتماع على ذلك إما لصالح القلوب اع القصائد وأما مسَ  قال ابن تيمية:
لود َحىتَّ يطري الغبار وه مثل الضرب بالقضيب على اجلُْ وإما مقرونًا بالتغبري وحنَ ، )١(جرًدامُ 

وقد   ،دث ِيف اإلسالم بعد ذهاب القرون الثالثةوه فهذا السماع حمُ التصفيق وحنَ  ومثل
   ... شائخمَ ضره أكابر الْ كرهه أعيان األئمة وملَْ حيَ 

، وَمل فتبني أنه بدعة ولو كان للناس فيه منفعة لفعله القرون الثالثة :قالثُمَّ 
  والشيخ عبدمان الداراِين سليوأِيب ضروه مثل ابن أدهم والفضيل ومعروف والسري حيَ 

  .)٢(’ ا شائخ.مَ القادر وغريهم وكذلك أعيان الْ 
وأصحابه ِمبا يزعمه خريًا، أكانوا له  جفليتق اهللا امرؤ بتقدمه بني يدي رسول 

  لق منهم أحرص؟داية اخلَْ مني وأنت هلِ جاهلني وأنت به عارف؟ أم كانوا به عالِ 
                                                           

  له حالتان:  بتدعمُ الْ  اإلنشاد) ١(
  أن يتعبد باإلنشاد نفسه.  -أ

  داية اخللق. عل وسيلة هلِ جيُ  أن -ب
 بعضألخطاء  البيان"كتاب ِيف  ح الفوزان هذين اإلنشادين مبتدع كما بني ذلك الشيخ صالِ وكال  

  ."الكتاب
  .)٥٩٣-٥٩٢ص(صرية مِ تصر الفتاوى الْ خمُ ) ٢(



 

  ١٢

   :جواب الشبهة الثالثة
ويدافع شركني، مُ يلقيه حسان بن ثابت شعر يرد به على الْ  إن الشعر الذي كان

ع مسَ  نمحَْ أن أبا سلمة بن عبد الرَّ $: مني كما ثبت ِيف الصحيحنيبه عن رسول رب العالَ 
يا حسان أجب يقول:  جالنَِّيب عت أنشدك اهللا هل مسَ  حسان بن ثابت ينشد أبا هريرة:

  . #أبو هريرة: نعم . قال، اللهم أيده بروح القدسجعن رسول اهللا 
شركني مُ بالرد على الْ  -الذي هو رفع الصوت بالشعر كما سبق-فأين اإلنشاد 

  من شعر ملحن يقصد من ورائه هداية الضالني، وإرشاد الغاوين؟ 
ففعل حسان وإن كان فيه التعبد بالرد فإنه ال يصح أن يقاس عليه جعل 

ا على الكافرين وفعل فعل حسان ردًّ متغايران؛ لكون  ماألَّ  ؛األناشيد وسيلة دعوية
 جفإن ترك الرسول  ،التساوي بينهما -جدالً -على فرض ُمثَّ هؤالء جذبًا للفاسقني، 

كم عليه سمى بالسنة الرتكية مقدم على القياس بل وحيُ مُ ذا العمل وهو الْ وأصحابه هلِ 
  . )١( حققون كابن تيمية وابن القيممُ بالفساد كما بني ذلك الْ 

وعن اإلسالم وأهله، ولذلك كان  جنافحة عن رسول اهللا مُ منها الْ  ي:طبِ قال الشا
سجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، َحىتَّ مَ قد نصب له منرب ِيف الْ  حسان بن ثابت 

 :يقولوا: خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له 
من  )٢(هاد ِيف سبيل اهللا، فليس للفقراء، وهذا من باب اجلِْ #اهجهم وجبريل معك$

                                                           
 )،١٢٤ص(والقواعد النورانية  )،١٠٠ص(قسم الصالة  ،وشرح العمدة)، ٢/٦٠٠( االقتضاء راجع) ١(

  . ذيب السننوَ )، ١٧٢ /٢٦( الفتاوىموع وجمَ 
  . الصوِيف  :أي -هنا- ِيف كالم الشاطِيب  الفقري معَىن ) ٢(

عرفهم عبارة عن  ِيف " فالفقرياْلُمتأخرون  " وأما   :)١١/٧٠( جموع الفتاوىقال ابن تيمية ِفي مَ 
   .’ا .عرفهم أيًضا ِيف " الصوِيف "، كما هو تعاَىل  اهللالسالك إَىل 

= 



 

  ١٣

   .’ا )١(.فضله ِيف غنائهم بالشعر قليل وال كثري
  ما يلي: ًما شديًدا لِ حريْ تَ حرمة األناشيد مُ وبعد تفنيد هذه الشبه يتبين أن هذه 

١-  َّ   . كما سبق  ،دثةا بدعة حمُ أ
٢-  َّ آن على قلبه، فمن اعتادها ثقل القر  ،ا تصد الناس عن القرآن وذكر اهللاأ

  عن الربهنة عليه.  وهذا شيء ملحوظ ملموس ذكره كافٍ 
خلفت ببغداد شيًئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبري يزعمون أنه " قال الشافعي:

  يصدون به الناس عن القرآن". ،يرقق القلوب
 ُ َّ وهذه األناشيد يزعم أصحا ا الناس عن القرآن، ا أ ا ترقق القلوب وصدوا ِ

تلفة، عوا الناعقني من أماكن خمُ ا أولئك الذين أقاموا املهرجانات اإلنشادية، ومجَ السيم
من زعم هذا ي ما أحلمك وأشد صربك لِ اجنني، فيا إهلَ مَ غنني الْ مُ م الْ وحاكوا ِيف فعاهلِ 

  ا وتدين به لك!! الفعل إسالميًّ 
ا تلحن ِيف التسجيالت اإلسالمية فكثري منه -اآلن-نتشرة مُ أما األناشيد الْ 

ما فيها من رمة على كل حال لِ فهذه حمُ  )٢(نصوص على حرمتهامَ  الْ تلحني األغاِين 
                                                           

= 

تنبوا كتابة الفقري إَىل اهللا على أن جيَ  :على العلماء وطالب العلم السلفيين ينبغيتعلم أن الذي هذا وبِ 
 علىم أن العلماء السلفيني يظن عوام الصوفية وجهاهلُ  الفة للصوفية، ولئالَّ وثهم خمُ وحبُ  كتبهمطرة  

  طريقتهم.
    ).١/٣٤٥( االعتصام كتاب) ١(
 كتاب ،: أنه ال يرى استماع مثل هذا النوع-رمحه اهللا- العثيمني ح بن صالِ ُحمَمَّد  الشيخ ذكر) ٢(

    .)١٢٣ص(الصحوة اإلسالمية 
بن ُحمَمَّد ع الشيخ ) أنه َمسَّ ١٦٣٢( لة الدعوة عددساعد ِيف مقابلة له ِيف جمَ مُ رشيد الْ  بنُحمَمَّد  وذكر
فلما بلغ الشيخ ابن  ،يءوأن الشيخ قال: ما فيه ش"، أشجان"شريط  -رِمحه اهللا- العثيمني  حصالِ 

هذا الشريط أنه ملحن تلحني  ِيف ذلك، وقال الشيخ: إن رأيي  وأنكر الدعوةجلة عثيمني اتصل مبِ 
  الدعوة.  لةجمَ نشرته  .’ا …اعه ابطة، وأنصح بعدم مسَ  اهلَْ األغاِين 

= 



 

  ١٤

ذت وسيلة دعوية زادت حرمتها حرمة، فكيف إذا والفساق، فإذا اختُّ  )١(رامالتشبه باحلَْ 
ُ مُ كان الْ  ا فتنة نشدون مردانًا وفتيات وأصحاب أصوات فاتنة قد زادها أصحا

  بالتمطيط والتمييع؟ 
رج نفسه منشًدا ِيف أفالم مرئية متنقًال بني نشد الناعق خيُ مُ م كيف إذا كان الْ أ

  اجنني؟ مَ غنيني الفاسقني الْ مُ األزهار واألشجار واألحجار تشبًها منه بالْ 
داية يبة والعار إذا كان هذا كله يصدر من أناس ظاهرهم اهلِْ فما أشد اخلَْ 

  م خافوا.ومن رِّ  ،واالستقامة!!  أال تابوا وأنابوا
  
  
  
  

                                                           
= 

َّ  ي:وقال العالمة األلبانِ   ان األغاِين على أحلَْ  تلحنا قد بل قد يكون ِيف هذه آفة أخرى، وهي أ
رجهم تطرب السامعني وترقصهم، وختُ  الَِّيت وسيقية الشرقية أو الغربية مُ اجنة، وتوقع على القوانني الْ مَ الْ 

الفة جديدة وهي النشيد بالذات، وهذه خمُ  وليسهو اللحن والطرب،  دقصو مَ عن طورهم، فيكون الْ 
  ).١٨١ ص(آالت الطرب  رميْ حتَ كتاب    ’ا .ّجانمُ التشبه بالكفار والْ 

من $ :جعن رسول اهللا  لداود عن ابن عمر وأِيب د عموم ما ثبت عند أمحَْ  :والدليل على ذلك) ١(
   .#تشبه بقوم فهو منهم

 .د البنا وابن عابدين وأمحَْ النووي واملناوي والصنعاِين  :وقد نص على عموم ذلك َحىتَّ ِيف الفساق
وبلوغ  ،)٩/٥٣٥حاشية ابن عابدين (و  ،)٢٣٨/ ٤وسبل السالم ( ،)٨/٢٠٦روضة الطالبني (

  .)١٤٧، ٦٩ص (وانظر كتاب التشبه املنهي عنه  ،)٤٠/ ٢٢ (األماِين 



 

  ١٥
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ومن  ،م هذه البدعة والتحذير منهاحريْ قد تواترت فتاوى كثير من علماء العصر على تَ 
  هؤالء العلماء:

   :- رِحمه اهللا-ي ناصر الدين األلبانِ ُمَحمَّد حدث مُ الشيخ العالمة الْ  - ١
 آالت الطرب رميْ كتابه حتَ وِيف   ته الصوتية،قرر بدعيتها ِيف كثري من مسجال

  . )١٥٨ص(
   :-رِحمه اهللا-جري مود التويْ جاهد حَ مُ الشيخ الْ  -٢

 "لحنة والتمثيلمُ نع من األناشيد الْ مَ إقامة الدليل ِيف الْ "له ِيف ذلك رسالة بعنوان 
  ا من البدع الصوفية.  فيها كوَ بنيَّ 

   :- رِحمه اهللا- بن صالح آل عثيمين مَّد ُمحَ الفقيه العالمة الفهامة  يشيخ -٣
اإلنشاد اإلسالمي إنشاد مبتدع ِممَّا ابتدعته  :)٦٥١ص(قال ِفي فتاوى العقيدة 

الصوفية، وِهلذا ينبغي العدول عنه إَىل مواعظ القرآن والسنة، اللهم إال أن يكون ِيف 
اَىل فهذا حسن، وإذا مواطن احلَْرب ليستعان به على اإلقدام واجلِْهاد ِيف سبيل اهللا تع

   .’ا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب.
 -كما سبق نقله-وال تنس أن الشيخ ِيف إنكاره على اْلَمدعو مساعد الراشد 

حرم ما كان على أْحلَان األغاِين، ُمثَّ إن له كالًما آخر جوز فيه بعض صور األناشيد 
  يد احلالية.فليجمع مع كالمه هذا ُمثَّ يطبق على واقع األناش

  : -حفظه اهللا-ي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ فتِ مُ ماحة الْ سَ  -٤
راجع شريط أقوال العلماء ِيف األناشيد ، فقد نص على بدعيتها ِيف عدة فتاوى



 

  ١٦

  .)١(والتمثيل
   :- حفظه اهللا- ح الفوزان صالِ  ي العالمةشيخ -٥

َّ قرر ِيف حبَ    . )٢(رمةحمُ  ا بدعة صوفيةث له مفيد أ
   :-حفظه اهللا- ن البراك مَ شيخي  عبد الرحْ  -٦
َّ مسَ    ا بدعة صوفية.عته ينص على أ
   :- عافاه اهللا-الشيخ بكر أبو زيد  -٧

  .)٣١١ص(كما ِيف حاشية كتابه تصحيح الدعاء 
   :-حفظه اهللا-ح بن عبد العزيز آل الشيخ فضيلة الشيخ صالِ  -٨

  العلماء ِيف األناشيد والتمثيل.نص على حرمتها، راجع شريط أقوال 
  : -حفظه اهللا-شيخي عبد اهللا بن صالح العبيالن  -٩
  لو حكمها عن أحوال ثالثة: ما نصه: ال خيَ  ا سألته عن حكمها أملى عليَّ مَّ لَ 

ألنه من عمل النصارى ِيف   ؛رمفهذا حمُ  ؛أن يكون على وجه التدين ى:األولَ 
  . #وم فهو منهممن تشبه بق$ قال: جوالرسول  ،كنائسهم

وذلك ألن وسائل الدعوة الَِّيت  ؛رم أيًضافهذا حمُ  ؛أن يتخذ وسيلة للدعوة الثانية:
ا البد فيها من التوقيف.   يتعبد اهللا ِ

فال بأس من فعلها بشرط أال تغلب على ما  ؛تفعل على وجه التعبد أالَّ  الثالثة:
  أمر به العبد من ذكر اهللا.

صرين على استخدام األناشيد وسيلة طائفة من الناس مُ  َد هذا هل ال يزالعْ بَـ أَ 
ِ لِ - ألنه أقل ما يقال ؛ من وسائل الدعوة؟ هذا ما ال أرجوه َّ - ذا الكالممن ملَْ يقنع  ا : إ
                                                           

وهو موجود يف تسجيالت البينة بالرياض أمام املعهد العلمي صدارات تسجيالت منهاج السنة.إمن ) ١(
  حبي السويدي

 - ١٨٤/ ٣طب املنربية ( اخلُْ  :وانظر كتابه )،٣٦٤-٣٤١ص(اب تَّ كتاب البيان ألخطاء بعض الكُ ) ٢(
  ) فقد قرر حرمة بيع هذه األناشيد وتداوهلا.١٨٥



 

  ١٧

ِيف حديث  جنبها كما قال رسول اهللا جتَ اإلْميان: وطريقة أهل  ،لة الشبهاتمن مجُ 
ومن وقع ِفي الشبهات  ،تبرأ لدينه وعرضهومن اتقى الشبهات فقد اس$ النعمان بن بشري:

  . #رامحَ وقع ِفي الْ 
علًما أن كثريًا من هؤالء العلماء كان كالمهم هذا عن األناشيد قبل حدوث 

هداهم - نشدين مُ تأخرة وقبل توسع الْ مُ ديدة فيها خالل هذه السنني الْ التطورات اجلَْ 
وإن لألناشيد  -السالمةنسأل اهللا -إن بعض األناشيد صاحبها دف َحىتَّ  - اهللا

فيد ِيف حكم مُ القول الْ "دها مذكورة ِيف كتاب مفاسد أخرى تركتها اختصارًا جتَ 
  ؤلف خريًا.مُ جزى اهللا الْ  "األناشيد

   خالصة البحث:
وهذا هو واقع -رمة مطلًقا  فهي حمُ ان األغاِين األناشيد إْن كانت على أحلَْ  نَّ أ

حرم منها ما جعل مُ  فإن الْ ان األغاِين على أحلَْ وإن ملَْ تكن  ،-أكثر األناشيد اليوم
ألنه ِيف  ؛انشد نفسه آمثًِ مُ  مع كون الْ عها تسلية غري داخل ِيف اإلمثْ فمن مسَ  ،وسيلة دعوية

  األصل ملَْ ينشده إال دعوة.



 

  ١٨

bĆßbn  

ِيف التسجيالت أن َهلا ذه األناشيد والبائعني ستمعني هلِ مُ نشدين والْ مُ  أدعو الْ فإينِّ 
ا وا عن هذا الفعل الوخيم، وأن يستشعروا معصيتهم للرب العليم؛ إذ هي أشد إمثًْ يقلع

  اجنة.مَ  الْ من األغاِين 
 :أي- إن هذه األشياء " :- حفظه اهللا-ح الفوزان قال العالمة فضيلة الشيخ صالِ 

ا، لكن ليس البديل منها أناشيد أخرى وز مسَ ال جيَ  -اجنةمَ  الْ األغاِين  اعها واالشتغال ِ
ألن هذا يعد ابتداًعا  ؛يناها إسالميةا إذا عددناها دينية ومسَ د يكون استماعها أشد إمثًْ ق

 واألحاديث النبوية والبديل الصحيح هو تسجيل القرآن الكرميْ  ،وتشريًعا ملَْ يأذن اهللا به
هذا هو البديل الصحيح، ال أناشيد  ،واعظ النافعةمَ حاضرات ِيف الفقه والعقيدة والْ مُ والْ 
  .’ا )١("صوفية وأشباههمال

 الشهوانية من املعصية إمثاً  وما ذكره الشيخ حق ال مرية فيه فإن البدعة أشد
  اع.باإلمجَْ 

   .’ا )٢("اععاصي الشهوانية بالسنة واإلمجَْ مَ "أهل البدع شٌر من أهل الْ : قال ابن تيمية
عتقد أنه طاعٌة "بل ما أكثر من يتعبد اهللا ِمبا حرمه اهللا عليه، وي :وقال ابن القيم

ا، كأصحاب السماع من حال من يعتقد ذلك معصيًة وإمثًْ  وقربٌة، وحاله ِيف ذلك شرٌّ 
م ، ويظنون الشعري الذي يتقربون به إَىل اهللا تعاَىل  َّ ن، وهم ِيف احلقيقة محَْ من أولياء الرَّ أ

  .’ا )٣(من أولياء الشيطان"
اع هذه ن يسوغ لنفسه إعداد وبيع ومسَ شى اهللا واليوم اآلخر أ أحذر من خيَ إينِّ ُمثَّ 

                                                           
   .)٣٤٣ص (بعض الكتاب  ألخطاء البيان) ١(
  ). ٢٠/١٠٣( الفتاوى موعجمَ ) ٢(
  ).٢/١٨١إغاثة اللهفان ( ) ٣(



 

  ١٩

الف ملَْ يكن ولن يكون وازها، فإن اخلِْ  ِجب جة أن هناك من يفِيت األناشيد البدعية ِحب 
وما اختلفتم فيه ﴿ :بل إنه ضعيف مفتقر إَىل الدليل كما قال تعاَىل  ،دليًال ترد به األدلة

ة هذه األناشيد قد واألدلة الشرعية الصحيحة على حرم ﴾من شيء فحكمه إَلى اهللا
وما كان لمؤمن ﴿ استجابة لقول اهللا تعاىل: ؛هجرها -مبتغي اجلنان- أبرزت لك، فبادر

وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمًرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص اهللا ورسوله 
  ﴾. فقد ضل ضالًال مبيًنا

  . )١(- رِمحه اهللا- لتيمي ا سليمانوإياك والرخص فإنه من تتبعها تزندق كما قاله 
تخذة وسيلة من وسائل الدعوة هي مُ أنبه األخوة األفاضل إَىل أن األناشيد الْ ُمثَّ 

ذلكم  عروفة) الَِّيت أسسها حسن البنا مَ سلمني (الْ مُ اعة اإلخوان الْ ِممَّا اشتهرت به مجَ 
 ا كالبيعة على الطريقة الصوفية  :بدًعا شىتَّ  - ولألسف-ع ؤسس الذي مجَ مُ الْ 

ومواالة اليهود والنصارى بزعم أن الدين ، )٣(وشد الرحال إَىل بعض القبور، )٢(احلصافية
                                                           

-الدعوية  هذه الوسيلة "،التمثيل" :نتشرة وهي أشر من األناشيدمُ ومن الوسائل الدعوية الْ  تنبيه:) ١(
ا ِيف كثري من األحيان ا كذبًا، وأيًضا بكوِ عت كل بالء ِيف األناشيد وازدادت بكوِ مجَ  –زعموا 

اولة إضحاك الناظرين، فيا هللا العجب كيف سخيفة هابطة تشتمل على االستهزاء باآلخرين، وحمُ 
  !؟ياء يردع، ونفس أبية تأَىب حَهلم مثلني َحىتَّ قاموا على مسرح التمثيل؟ أما مُ تدنت نفوس هؤالء الْ 

 ؛رمة التمثيلِحب  -رِمحه اهللا-احة الشيخ عبد العزيز بن باز هبذ الفهامة مسَ  اإلمام العالمة اجلِْ لقد أفَىت 
  لكونه كذبًا.

  ت مصنفات ِفي بيان حرمته منها: فردَ وقد أُ 
 وقد، -رِمحه اهللا-ري د التوجيْ و للشيخ محَ  "بيحون للتمثيلمُ ذير العاقل النبيل ِممَّا لفقه الْ حتَ "كتاب  -١

  ."لحنة والتمثيلمُ نع من األناشيد الْ مَ إقامة الدليل على الْ "ذكر حكم التمثيل ضمن رسالة: 
  .-شفاه اهللا-للشيخ بكر أبو زيد  "ه، حكمهالتمثيل حقيقته، تارخيْ "كتاب  -٢
  .-هللاَرِمحَه -  للشيخ عبد السالم بن برجس "إيقاف النبيل على حكم التمثيل" - ٣

  ).٣٢، ٢٨-٢٥ص ( "مذكرات الدعوة والداعية"كتابه ) ٢(
  .)٣٣ص ( السابق صدرمَ الْ ) ٣(



 

  ٢٠

 َّ وأن عداوتنا مع اليهود عداوة أرض  ،م إخوان لنااإلسالمي احلنيف ال يعاديهم ديًنا وأ
وهو  )٣(ومن دعاة التقريب مع الشيعة، )٢(، وهو من دعاة القومية العربية)١(فحسب

"نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعًضا فيما  :اعته على قاعدة مجَ الذي بَىن 
 وابن عثيمني هذه القاعدة الَِّيت فندها علماء السنة األجالء كابن باز واأللباِين  ،اختلفنا"

د ذلك ِيف كتاب "زجر كما جتَ -ة واسعة وجعل الفردوس األعلى قرارهممحَْ هم اهللا رَ ِمح رَ -
  عذرة والتعاون".مَ الْ  بضرر قاعدة تهاونمُ الْ 

خالفات مُ ع هذه الْ أكتب هذا والقلب يتقطع حسرة كيف يعظم ويلمع من مجَ 
  العظام عند أبناء التوحيد؟ 

أم كيف ال يرد عليه ويشهر به َحىتَّ يكون جيل التوحيد والسنة على معرفة 
  وحيطة ؟ 

َ  :رمان ومتابعة الشيطانحِ من الْ وإن لَ  الدفاع عن أمثال  مأن ترى أناًسا جعلوا ديد
ِ مُ هذا الْ  ادمة للدين، وكأن للبدع اهلَْ  َمتييًعا م الناصحني، أوؤسس معاندة منهم إلخوا

لكنهم إذا  -وهم كثر- من ملَْ يكن على دراية  ألستثِين بدين، وإينِّ آلياة دائمة أبد ااحلَْ 
وخوًفا  ،لى كل أحدمحبة اهللا عا لِ تقدميًْ  ؛سارعوا بالرباءة منهم لبدعهم وزللهمَهلم تبني 

من عمل صالًحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك ﴿ من عذاب اهللا األحد، قال تعاىل:
   ﴾.بظالم للعبيد
واتقوا يوًما ترجعون فيه إَلى اهللا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال ﴿ وقال:

  .     ﴾يظلمون
                                                           

ِيف قافلة اإلخوان ") وكتاب ٤٠٩/ ١( "اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ"كتاب ) ١(
  .)١٦٣، ١٢٠ص( "حسن البنا مواقف ِيف الدعوة والرتبية"وكتاب  ،)٢٦٢، ١٩٤/ ١( "سلمنيمُ الْ 

  .)٦٤- ٦٣ص( "رات خاصةالبنا مبادئ وأصول ِيف مؤمتَ  حسن" كتاب)٢(
ذكريات "وما بعده، وكتاب  )١٣ص( "علماء املسلمني من الشيعة والثورة اإلسالمية موقف" كتاب)٣(

  .)٢٥٠-٢٤٩ص ( "مذكراتال 



 

  ٢١

  .ة اهللا وبركاتهوسالم عليكم ورمحَْ 
                                        

  
  عبد العزيز بن ريس الريس

١٤٢٢/  ٣/  ٢٢’  
  
  


