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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
أﻣﺎ ﺑﻌد  :ﻓﻘد ﻛﺛَُر اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﺑﻳن ﻣن ﻟﻳس ﻣن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن
ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻋﻣوﻣﺎً وﻣﺳﺄﻟﺔ ]الغناء[ و ] آالت المعازف[ ﺧﺻوﺻﺎً  ،ﻓﺣﺻﻝ ﺑﺳﺑب

ﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﺑﻝ أﻛﺛرﻫم ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﻳن ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة،
ذﻟك ﺧﻠط ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﻳن  ،ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻝ ٌ
إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺟﻬﻠﺔ ،أو ﻟﺳوء ﻗﺻدﻩ ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن ذﻟك .

ﻓﺄردت أن أﺟﻠﻲ اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﻳن  ،ﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻋوﻧﺎً ﻷﻫﻝ اﻟﺣق ﻋﻧد ردﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطﻝ
ُ
وأﻫﻠﻪ  ،وﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻋوﻧﺎً ﻟطﺎﻟب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ  ،راﺟﻳﺎً ﻣن اﷲ اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺳداد ،
إﻧﻪ ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻲ وﻧﻌم اﻟﻧﺻﻳر .

المبحث األول :
تعريف الغناء والمعازف والفرق بينھما :
الغناء  – :ﺑﺎﻟﻣد واﻟﻛﺳـر – ﻣـن اﻟﺳـﻣﺎع  ،وﻛـﻝ ﻣـن رﻓـﻊ ﺻـوﺗﻪ وواﻻﻩ ﻓﺻـوﺗﻪ ﻋﻧـد اﻟﻌـرب

ﻏﻧﺎء  ،واﻟﻐﻧﺎء ﻣن اﻟﺻوت  :ﻣﺎ طُرب ﺑﻪ ] ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب [ ١٣٦/١٥

وﻗﺎﻝ اﻟﻘرطﺑﻲ – رﺣﻣﻪ اﷲ –  :ﻫو رﻓﻊ اﻟﺻوت ﺑﺎﻟﺷﻌر أو ﻣـﺎ ﻗﺎرﺑـﻪ ﻣـن اﻟرﺟـز ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو
ﻣﺧﺻوص  ] .ﻛﺷف اﻟﻘﻧﺎع [ ٤٧

أم ا المع ازف  :ﻓﻘــد ﻗــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻣوس  :اﻟﻣﻌــﺎزف  :اﻟﻣﻼﻫــﻲ  ،ﻛــﺎﻟﻌود واﻟطﻧﺑــور  ،اﻟواﺣــد

:ﻋزف أو ﻣﻌزف .ا.ﻫـ ] ص . [ ٧٥٣

وﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  :اﻟﻣﻌﺎزف  :اﻟﻣﻼﻫﻲ .ا.ﻫـ ] ص [ ٢٤٤/٩

وﻗﺎﻝ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ :اﻟﻣﻌﺎزف :ﻫﻲ اﻟﻣﻼﻫـﻲ ﻛﻣـﺎ ذﻛـر أﻫـﻝ اﻟﻠﻐـﺔ ﺟﻣـﻊ ﻣﻌزﻓـﻪ وﻫـﻲ اﻵﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻳﻌزف ﺑﻬﺎ :أي ﻳﺻوت ﺑﻬﺎ .ا.ﻫـ ] اﻟﻔﺗﺎوى [ ٥٧٦/١١

وﻗﺎﻝ اﺑن ﻛﺛﻳر  :واﻟﻣﻌﺎزف ﻫﻲ آﻻت اﻟطرب  ،ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم أﺑو ﻧﺻر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﺑن ﺣﻣﺎد
اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ ﺻﺣﺎﺣﻪ  ،وﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب وﻋﻠﻳﻪ ﺷواﻫد .ا.ﻫـ ] ﺟواب ﻻﺑن ﻛﺛﻳر

ﻣﻠﺣق ﺑﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎع ﻻﺑن اﻟﻘﻳم [ ٤٧٢
وبذلك يتبين الفرق بين الغناء والمعازف  ،وأنه ال وجه لمن جمع بينھما عند الكالم على
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حكمھما  ،بل كل منھما له حكم عند انفراده  ،وكذا عند اجتماعه باآلخر .
وعلى ھذا درج كثير من أئم ة الفق ه المتق دمين  ،بخ الف بع ض م ن ت أخر ف إن الكثي ر م نھم
يخلط بينھما عند ذكر الخالف والحكم عليھما .
وﻣﻣــن ﻓــرق ﺑــﻳن اﻟﻣﺳــﺄﻟﺗﻳن ﻋﻧــد اﻟﻛــﻼم ﻋﻠﻳﻬﻣــﺎ اﻷﻣــﺎم اﻟﻘرطﺑــﻲ – رﺣﻣــﻪ اﷲ – ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب
ﻛﺷف اﻟﻘﻧﺎع – ﻓﻘد ﻗﺎﻝ :

المسألة األولى  :في بيان الغناء وحكمه  ،ﺛم ﻋرﻓﻪ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدم .

ﺛم ﻗﺎﻝ :

إذا ﻓﻬﻣت ﻫذا ﻓﺎﻋﻠم أن ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻏﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﺿرﺑﻳن :

أح دھما  :ﺿــرب ﺟــرت ﻋــﺎدة اﻟﻧــﺎس ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋﻧــد ﻣﻌــﺎوﻧﺗﻬم أﻋﻣــﺎﻟﻬم وﺣﻣﻠﻬــم أﺛﻘــﺎﻟﻬم ،

ﺷ ـطُون ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﻘﺎت أﻋﻣــﺎﻟﻬم ،
وﻗطــﻊ ﻣﻔــﺎوز أﺳــﻔﺎرﻫم  ،ﻳﺳــﻠون ﺑــذﻟك ﻧﻔوﺳــﻬم  ،وﻳﻧ َ
وﻳﺳــﺗﻌﻳﻧون ﺑــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﺷــﺎق أﺷــﻐﺎﻟﻬم ﻛﺣــداء اﻷﻋ ـراب ﺑــﺈﺑﻠﻬم  ،وﻏﻧــﺎء اﻟﻧﺳــﺎء ﻟﺗﺳــﻛﻳن
ﺻﻐﺎرﻫن  ،وﻟﻌب اﻟﺟواري ﺑﻠﻌﺑﻬن  ،وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻝ ذﻟك .

ﻓﻬذا اﻟﻧﺣو إذا ﺳﻠم اﻟﻣﻐﻧﻲ ﺑﻪ ﻣن ذﻛر اﻟﻔواﺣش  ،واﻟﻣﺣرﻣﺎت  ،ﻛوﺻف اﻟﺧﻣـور واﻟﻘﻳﻧـﺎت
ﻓﻼ ﺷك ﻓﻲ ﺟوازﻩ  ،وﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳﻪ ....

والضرب الثاني  :ﻏﻧﺎء ﻳﻧﺗﺣﻠﻪ اﻟﻣﻐﻧون اﻟﻌـﺎرﻓون ﺑﺻـﻧﻌﺔ اﻟﻐﻧـﺎء  ،اﻟﻣﺧﺗـﺎرون ﻟﻣـﺎرق ﻣـن

ﻏزﻝ اﻟﺷﻌر  ،اﻟﻣﻠﺣﻧون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻠﺣﻳﻧﺎت اﻷﻧﻳﻘﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻐﻣـﺎت اﻟرﻗﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـﻳﺞ
اﻟﻧﻔوس  ،وﺗطرﺑﻬﺎ ﻛﺣﻣﻧﺎت اﻟﻛؤوس  ،ﻓﻬذا ﻫو اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻗواﻝ ﺛﻼﺛﺔ …

ﺛم ﻗﺎﻝ :
المسألة الرابعة في حكم سماع آالت اللھو :
أﻣــﺎ اﻟﻣزاﻣﻳــر واﻷوﺗــﺎر واﻟﻛوﺑــﺔ وﻫــو اﻟطﺑــﻝ طوﻳــﻝ ﺿــﻳق اﻟوﺳــط  ،ذو رأﺳــﻳن ﻳﺿــرب ﺑــﻪ
اﻟﻣﺧﺎﻧﻳث  ،ﻓﻼ ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗﺣرﻳم ﺳﻣﺎﻋﻪ  ،وﻟم أﺳﻣﻊ ﻣن أﺣد ﻣﻣن ﻳﻌﺗﺑر ﻗوﻟﻪ ﻣن اﻟﺳﻠف

وأﺋﻣﺔ اﻟﺧﻠف ﻣن ﻳﺑﻳﺢ ذﻟك  .ا.ﻫـ

المبحث الثاني  :حكم الغناء .

واﻟﻣراد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻘـدم ﺗﻌرﻳﻔـﻪ  ،دون اقتران ه ب آالت اللھ و أو المع ازف ] اآلالت الموس يقية [ ،
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ﻓﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻐﻧــﺎء – أﻋﻧــﻲ اﻟﻐﻧــﺎء اﻟﺧــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎزف أو ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ اﻵن ﺑــﺎﻵﻻت
اﻟﻣوﺳـــﻳﻘﻳﺔ – ﻫـــو اﻟـــذي وﻗـــﻊ ﻓﻳـــﻪ اﻟﺧـــﻼف ﺑـــﻳن اﻟﻌﻠﻣـــﺎء  ،أﻣـــﺎ اﻟﻣﻌـــﺎزف وآﻻت اﻟﻠﻬـــو –
اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ – ﻓﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣﻧﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳﻣﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ – إن ﺷﺎء اﷲ – .

ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻲ أن اﻟﺧﻼف واﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ إذا ﺳـﻠم اﻟﻐﻧـﺎء ﻣـن اﻟﻛـﻼم اﻟﻔـﺎﺣش واﻟﻣﺣـرم ،

ﻛوﺻف اﻟﺧﻣور واﻟﻧﺳﺎء  ،واﻟدﻋوة إﻟﻲ اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ  ،أو اﻗﺗرن ﺑﻪ ﻣﺣرم ﻛﺷرب اﻟﺧﻣر أوﺗـرك
ﺷـ ِ
ـﺎء َوا ْﻟ ُﻣ ْﻧ َﻛـ ِـر []اﻟﻧﺣــﻝ :ﻣــن اﻵﻳــﺔ، [٩٠
واﺟــب ﻟﻌﻣــوم ﻗوﻟــﻪ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ َ ] :وَﻳ ْﻧ َﻬــﻰ َﻋـ ِـن ا ْﻟﻔَ ْﺣ َ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع – أﻋﻧﻲ اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛـﻼم اﻟﻔـﺎﺣش واﻟﻣﺣـرم  ،ﻛوﺻـف اﻟﺧﻣـور

واﻟﻧﺳﺎء  ،واﻟدﻋوة إﻟﻲ اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ  ،أو اﻗﺗرن ﺑﻪ ﻣﺣرم ﻛﺷرب اﻟﺧﻣـر أوﺗـرك واﺟـب – ﻳﺣﻣـﻝ
ِ ِ ِ ِ
ﺳـ ِﺑ ِ
ﻗوﻟــﻪ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ َ ] :و ِﻣـ َـن اﻟ ﱠﻧـ ِ
ﻳﻝ اﻟﻠﱠـ ِـﻪ ِﺑ َﻐ ْﻳـ ِـر ِﻋ ْﻠـٍـم
ـﺎس َﻣـ ْـن َﻳ ْ
ﺷــﺗَ ِري ﻟَ ْﻬـ َـو ا ْﻟ َﺣــدﻳث ﻟ ُﻳﺿـ ﱠﻝ َﻋـ ْـن َ
ـﻳن [ ] ﻟﻘﻣـﺎن  [٦ :إذا ﺣﻣﻠـت اﻟـﻼم ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ
َوَﻳﺗﱠ ِﺧ َذ َﻫﺎ ُﻫ ُزواً أُوﻟَ ِﺋ َ
اب ُﻣ ِﻬ ٌ
ـك ﻟَ ُﻬ ْـم َﻋـ َذ ٌ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ] :ﻟﻳﺿﻝ[ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻم اﻟﺗﻌﻠﻳﻝ  ،ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ إن ﺷﺎء اﷲ .

وﻗﺑﻝ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣرﻳر ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻓﻳﻬﺎ .

تحرير محل النزاع في مسألة الغناء الخالي من المعازف ] اآلالت الموسيقية [ :
اﻟﻐﻧﺎء ﻣطﻠﻘﺎً ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻲ ﻗﺳﻣﻳن :

األول  :ﻣﺎ ﺟرت ﻋﺎدة اﻟﻧﺎس ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋﻧد ﻣﺣـﺎوﻟﺗﻬم أﻋﻣـﺎﻟﻬم  ،وﺣﻣﻠﻬـم أﺛﻘـﺎﻟﻬم ﻛﺣـداء

اﻷﻋراب ﺑﺈﺑﻠﻬم  ،وﻏﻧﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﻟﺗﺳﻛﻳن ﺻﻐﺎرﻫن  ،وﻟﻌب اﻟﺟواري ﺑﻠﻌﺑﻬن وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻝ ذﻟـك .

ﻗــﺎﻝ اﻟﻘرطﺑــﻲ  :ﻓﻬــذا اﻟﻧﺣــو إذا ﺳــﻠم اﻟﻣﻐﻧــﻲ ﺑــﻪ ﻣــن ذﻛــر اﻟﻔ ـواﺣش واﻟﻣﺣرﻣـــﺎت ﻛوﺻـــف
اﻟﺧﻣـور واﻟﻘﻳﻧـﺎت ﻓﻼ ﺷك ﻓﻲ ﺟـوازﻩ  ،وﻻ ﻳـﺧﺗﻠف ﻓﻳﻪ .ا.ﻫـ ] ﻛﺷف اﻟﻘﻧﺎع ص . [٤٨

وﻗد ﻧﻘـﻝ اﺑـن ﻋﺑـد اﻟﺑـر – رﺣﻣـﻪ اﷲ – أﻳﺿـﺎً اﻹﺟﻣـﺎع ﻋﻠـﻰ إﺑﺎﺣـﺔ اﻟﺣـداء – ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺗﺢ
اﻟﺑﺎري .– ٥٥٤/١٠

وﻳــدﻝ ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺳــﻧﺔ ﻣــﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧــﺎري ﻣــن ﺣــدﻳث ﺳــﻠﻣﺔ ﺑــن اﻷﻛــوع أن ﻋــﺎﻣر ﺑــن
اﻷﻛوع ﻛﺎن ﻳﺣدو ﺑـﺎﻟﻘوم ﻓﻘـﺎﻝ اﻟرﺳـوﻝ ﺻـﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم  :ﻣـن ﻫـذا اﻟﺳـﺎﺋق ؟ ﻗـﺎﻟوا :

ﻋﺎﻣر ﺑن اﻷﻛوع  ،ﻗﺎﻝ  :ﻳرﺣﻣﻪ اﷲ .

٤

القس م الث اني  :ﻏﻧــﺎء ﻳﻧﺗﺣﻠــﻪ اﻟﻣﻐﻧــون اﻟﻌــﺎرﻓون ﺑﺻــﻧﻌﺔ اﻟﻐﻧــﺎء  ،اﻟﻣﻠﺣﻧــون ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻠﺣﻳﻧــﺎت
اﻷﻧﻳﻘﺔ اﻟﻣﻘطﻌون ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻐﻣﺎت اﻟرﻗﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻳﺞ اﻟﻧﻔوس  ،وﺗطرﺑﻬﺎ .

ﻗﺎﻝ اﻟﻘرطﺑﻲ  :ﻓﻬذا ﻫو اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻳـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻗـواﻝ ﺛﻼﺛـﺔ  ].ﻛﺷـف اﻟﻘﻧـﺎع [ ٥٠/٤٩
وﻗﺎﻝ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ :اﻟﻣﻌﺎزف ﻫﻲ اﻟﻣﻼﻫﻲ ﻛﻣـﺎ ذﻛـر ذﻟـك أﻫـﻝ اﻟﻠﻐـﺔ  ،ﺟﻣـﻊ ﻣﻌزﻓـﺔ وﻫـﻲ اﻵﻟـﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﻌزف ﺑﻬﺎ  :أي ﻳﺻوت ﺑﻬﺎ  ،ولم يذكر أحد من أتباع األئمة في آالت اللھو نزاعا ً…
ولكن تكلم وا ف ي الغن اء المج رد ع ن آالت اللھ و  :ھ ل ھ و ح رام ؟ أو مك روه ؟ أو مب اح ؟
.ا.ﻫـ ] اﻟﻔﺗﺎوى [ ٥٧٦/١١

واﻟﺻﺣﻳﺢ – واﷲ أﻋﻠم – أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذﻩ ﺻﻔﺗﻪ ﻓﺣـرام ﻻ ﻳﺟـوز ﺗﻌﺎطﻳـﻪ وﻻ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﻫـذا
ظﺎﻫر ﻛﻼم اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ  ،وﻳدﻝ ﻟذﻟك ﻣﺎﻳﻠﻲ  :ـ
ِ ِ ِ ِ
ﺳ ِﺑ ِ
 -١ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ َ ] :و ِﻣ َن اﻟ ﱠﻧ ِ
ﻳﻝ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺑ َﻐ ْﻳ ِـر ِﻋ ْﻠ ٍـم
ﺎس َﻣ ْن َﻳ ْ
ﺷﺗَ ِري ﻟَ ْﻬ َو ا ْﻟ َﺣدﻳث ﻟ ُﻳﺿ ﱠﻝ َﻋ ْن َ
ِ
ِ
ﻳن [ ] ﻟﻘﻣﺎن  [٦ :ﻗـﺎﻝ اﺑـن ﻋﺑـﺎس واﺑـن ﻣﺳـﻌود  :ﻫـو
اب ُﻣ ِﻬ ٌ
َوَﻳﺗﱠﺧ َذ َﻫﺎ ُﻫ ُزواً أُوﻟَﺋ َك ﻟَ ُﻬ ْم َﻋ َذ ٌ

اﻟﻐﻧـﺎء  ،ھذا على قراءة فتح الياء ف ي قول ه  ] :ل َيض ل [ فتك ون ال الم الم العاقب ة  ،ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎﻝ

اﻟواﺣدي  ،واﺑن اﻟﺟوزي واﺑن ﻛﺛﻳر ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺳﻳرﻫم .

ﻗﺎﻝ اﺑن ﻣﺳﻌود  :اﻟﻐﻧﺎء ﻳﻧﺑت اﻟﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻠب  ] .أﺧرﺟﻪ اﺑن أﺑـﻲ اﻟـدﻧﻳﺎ ﻓـﻲ ذم اﻟﻣﻼﻫـﻲ
واﻟﺑﻳﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧن وﺻﺣﺣﻪ اﺑن اﻟﻘﻳم واﺑن رﺟب واﻷﻟﺑﺎﻧﻲ [

 -٢ﻣــﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧــﺎري ﻓــﻲ اﻷدب اﻟﻣﻔــرد واﻟﺑﻳﻬﻘــﻲ  ،ﻣــن ﺣــدﻳث أم ﻋﻠﻘﻣــﺔ ﻣــوﻻة ﻋﺎﺋﺷــﺔ أن
ﺑﻧﺎت أﺧﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺧﻔﺿن ِ ،
ﻓﺄﻟﻣن ﻟذﻟك  ،ﻓﻘﻳﻝ ﻟﻌﺎﺋﺷﺔ ﻳﺎ أم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن أﻻ ﻧـدﻋو ﻟﻬـن ﻣـن

ﻳﻠﻬــﻳﻬن ؟ ﻗﺎﻟــت  :ﺑﻠــﻰ  ،ﻗﺎﻟــت  :ﻓﺄرﺳــﻠت إﻟــﻰ ﻓــﻼن اﻟﻣﻐﻧــﻲ  ،ﻓﺄﺗــﺎﻫم  .ﻓﻣــرت ﺑــﻪ ﻋﺎﺋﺷــﺔ
رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻳــت  ،ﻓرأﺗــﻪ ﻳﺗﻐﻧــﻰ وﻳﺣــرك رأﺳــﻪ طرﺑـﺎً  ،وﻛــﺎن ذا ﺷــﻌر ﻛﺛﻳــر ﻓﻘﺎﻟــت

ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ  " :إﻧﻪ ﺷﻳطﺎن ،أﺧرﺟوﻩ  ،أﺧرﺟوﻩ " ﻓﺄﺧرﺟوﻩ  ] .ﺻﺣﺣﻪ اﺑن رﺟب
واﻷﻟﺑﺎﻧﻲ [

 -٣ﻣـﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧــﺎري وﻣﺳـﻠم ﻣــن ﺣـدﻳث ﻋﺎﺋﺷــﺔ – ﻓــﻲ اﻟﺟـﺎرﻳﺗﻳن اﻟﻠﺗــﻳن ﻛﺎﻧﺗـﺎ ﻋﻧــدﻫﺎ ﻳــوم

اﻟﻌﻳـــد – ﻗﺎﻟـــت " :دﺧـــﻝ أﺑـــو ﺑﻛـــر وﻋﻧـــدي ﺟﺎرﻳﺗـــﺎن ﻣـــن ﺟـــواري اﻷﻧﺻـــﺎر ﺗﻐﻧﻳـــﺎن وﻟﻳﺳـــﺎ

ﺑﻣﻐﻧﻳﺗﻳن"  .ﻓﻧﻔت ﻋﻧﻬﻣﺎ اﺣﺗراف اﻟﻐﻧﺎء واﻧﺗﺣﺎﻟﻪ .

٥

 -٤ﻗﺎﻝ اﻟﻘرطﺑﻲ  :ﻓﻘد أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺻﺎر ﻋﻠـﻰ ﻛراﻫﻳـﺔ اﻟﻐﻧـﺎء واﻟﻣﻧـﻊ ﻣﻧـﻪ ٕواﻧﻣـﺎ ﻓـﺎرق
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﺑراﻫﻳم ﺑن ﺳﻌد وﻋﺑﻳد اﷲ اﻟﻌﻧﺑري  ] .ﺗﻠﺑﻳس إﺑﻠﻳس ص [ ٢٨٣

ﻗﺎﻝ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر – رﺣﻣﻪ اﷲ –  :اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﻣﻧوع ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺗﻣطﻳط ٕواﻓﺳﺎد ﻟوزن اﻟﺷﻌر طﻠﺑـﺎً
ﻟﻠطــرب وﺧروﺟ ـﺎَ ﻣــن ﻣــذﻫب اﻟﻌــرب ٕ ،واﻧﻣــﺎ وردت اﻟرﺧﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺿــرب اﻷوﻝ دون أﻟﺣــﺎن
اﻟﻌﺟم  ] .ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري [ ٥٥٩/١٠
وعليه فما تراه في ھذه األيام من األشرطة الت ي تنس ب إل ى ال دين  ،وال دعوة إلي ه  ،ث م تج د
عليھا ھذه العبارة  :كلمات فالن بن فالن  ،وألحان ف الن ب ن ف الن  ،وأداء ف الن ب ن ف الن ،
كل ما تراه من ھ ذه األش رطة إنم ا ھ و م ن ھ ذا الغن اء المح رم والعي اذ ب ا  ،ال م ن الغن اء
المباح .

تنبيه مھم :

ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ُﻳﻌﻠــم أﻧــﻪ ٕوان ﻗﻠﻧــﺎ ﺑﺟ ـواز اﻟﻧــوع اﻷوﻝ ﻣــن اﻟﻐﻧــﺎء اﻟــذي ﻳﺳــﻣﻰ اﻟﺣــداء  ،وﻋﻠــﻰ
اﻟﺗﻧزﻝ واﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﺟواز اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ  ،ﻓﻬذا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻠﻬـو واﻟﻠﻌـب أﻣـﺎ
إذا ﺧرج إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻘرب ﺑﻪ  ،واﻟﺗﻌﺑد واﺗﺧـﺎذﻩ طرﻳﻘـﺎَ إﻟـﻰ اﷲ  ،ووﺳـﻳﻠﺔ ﻣـن وﺳـﺎﺋﻝ اﻟـدﻋوة

إﻟﻰ دﻳن اﷲ  ،ﻓﻼ ﺷك أﻧﻪ ﺑدﻋﺔ ﻟم ﻳﺄذن ﺑﻬﺎ اﷲ  ،وﻫذا ﻫو اﻟذي ﻳﺳـﻣﻰ بس ماع الص وفية

 ،واﻟذي اﺷﺗد اﻟﻧﻛﻳر ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺳﻠف رﺣﻣﻬم اﷲ  ،وﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻷﻧﻪ أﻣر ﻣﺣدث ﻓـﻲ اﻟـدﻳن

ﺑﻌد رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  ،ﻛﺎن ﻳﻘدر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ  ،وﻣﻊ ذﻟـك ﺗرﻛـﻪ وأﻋـرض ﻋﻧـﻪ
 ،ﻓﻠو ﻛﺎن ﻣﺷروﻋﺎً ﻟﺳﺑﻘﻧﺎ إﻟﻳﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  ،ﻫو وأﺻﺎﺣﺑﻪ .

ﻟذا ﻓﻠﻳﻌﻠم اﻟﻠﺑﻳب أن ﻣﺎ ﻓﺷﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻳﺎم ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻐﻧﺎء وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻋوة إﻟـﻲ

اﷲ  ،وﺗزﻳﻳﻧﻪ ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﻧـﺎس  ،ﺣﺗـﻰ أﺷـرﺑت ﻗﻠـوﺑﻬم ﺑﺣﺑـﻪ  ،ﺛـم اﺧﺗرﻋـوا ﻟـﻪ اﺳـﻣﺎً آﺧـر

ﻏﻳــر اﻟﺳــﻣﺎع اﻟﺻــوﻓﻲ ﻟﻳزﺧرﻓـوا ﺑــﻪ ﺑــﺎطﻠﻬم  ،ﻟــﻳﻌﻠم أن ﻫــذا اﻟﻐﻧــﺎء ﻫــو أﻳﺿـﺎً ﺑدﻋــﺔ ﻣﻧﻛــرة

ﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻌد رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  ،أﻋﻧﻲ ﺑذﻟك ﻣﺎ ﻳﺳـﻣﻰ األناشيد اإلس المية ،

وذﻟك أن اﻟﺳﻣﺎع اﻟﺻوﻓﻲ إﻧﻣﺎ أﻧﻛـرﻩ ﻣـن أﻧﻛـرﻩ ﻣـن اﻟﺳـﻠف واﻟﺧﻠـف ﻷﻧـﻪ ﻓُﻌـﻝ ﺗـدﻳﻧﺎً وﺗﻘرﺑـﺎً
إﻟﻲ اﷲ  ،أو اﺗُﺧذ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗرﻗﻳق اﻟﻘﻠوب وﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻓﺑـﺎﷲ ﻋﻠـﻳﻛم ﻣـﺎ اﻟﻔـرق ﺑﻳﻧـﻪ
وﺑﻳن ﻣن ﻳﺗﺧذ ﻣﺎ ﻳﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻷﻧﺎﺷـﻳد اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ – ﺑـﻝ ﻫـﻲ اﻟﺑدﻋﻳـﺔ – وﺳـﻳﻠﺔ دﻋوﻳـﺔ ﻳﺗـﺄﻟف

٦

ﺑﻬﺎ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس  ] .اﻧظر ﺗﺣرﻳم آﻻت اﻟطرب ﻟﻸﻟﺑﺎﻧﻲ [١٨١
ﻗﺎﻝ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ  :وأما سماع القصائد لصالح القلوب واالجتماع على ذل ك إم ا نش يداً مج رداً

ٕ ،واﻣــﺎ ﻣﻘروﻧـﺎً ﺑــﺎﻟﺗﻐﺑﻳر وﻧﺣــوﻩ  ،ﻣﺛــﻝ اﻟﺿــرب ﺑﺎﻟﻘﺿــﻳب ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻠــود ﺣﺗــﻰ ﻳطﻳــر اﻟﻐﺑــﺎر ،
وﻣﺛﻝ اﻟﺗﺻﻔﻳق وﻧﺣوﻩ  ،ﻓﻬذا اﻟﺳﻣﺎع ﻣﺣدث ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﻌد ذﻫﺎب اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔ …
وبالجملة  :فعل ى الم ؤمن أن يعل م أن النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم ل م يت رك ش يئا ً يق رب إل ى
الجنة أال وقد حدث به  ،وال ش يئا ً يبع د ع ن الن ار إال وق د ح دث ب ه  ،ول و ك ان ھ ذا الس ماع
ـت ﻟَ ُﻛ ْـم ِدﻳـ َﻧ ُﻛ ْم
مصلحة شرعية لشرعه ﷲ ورسوله  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘوﻝ  ] :ا ْﻟ َﻳ ْـوَم أَ ْﻛ َﻣ ْﻠ ُ
ت ﻋﻠَ ْﻳ ُﻛم ِﻧﻌﻣ ِﺗﻲ ور ِ
ﻳت ﻟَ ُﻛ ُم اﻹﺳﻼم ِدﻳﻧﺎً [ ]اﻟﻣﺎﺋدة:اﻵﻳﺔٕ [٣واذا وﺟد ﻣﻧﻔﻌـﺔ ﺑﻘﻠﺑـﻪ ،
ﺿ ُ
َوأَﺗْ َﻣ ْﻣ ُ َ ْ ْ َ َ َ
] ﻣﺧﺗﺻر
وﻟم ﻳﺟد ﺷﺎﻫد ذﻟك ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻟم ﻳﻠﺗﻔت إﻟﻳﻪ  ،وﻳﻛون ﺑﺎطﻼً .ا.ﻫـ
اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻣﺻرﻳﺔ ص ٥٩٢واﻟﻔﺗﺎوى . [ ٥٩١/١١

ﻓﺈن ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻝ  :إﻧﻣﺎ ﻳرﻳدون ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﺎﺷـﻳد اﻟﺗـروﻳﺢ واﻟﻠﻬـو  ،ﻓﻬـذا ﻛـﻼم ﺟﺎﻫـﻝ ﺑﺣﻘﻳﻘﺗﻬـﺎ ،
ﻛﻳــف ﻻ ؟ وﻧﺣــن ﻣــﺎ ﻧ ـزاﻝ ﻧﺳــﻣﻊ ﻣــن ﻳﺻــرح أﻧﻬــﺎ ﻣــن وﺳــﺎﺋﻝ اﻟــدﻋوة وﺧﺻوﺻ ـﺎً ﻟﻠﺷــﺑﺎب

واﻟﻔﺗﻳﺎت  ،ﺑﻝ إﻧك ﻟﺗﺳﻣﻊ ﻓﻲ أوﻝ اﻟﺷرﻳط أو آﺧـرﻩ ﺳـؤاﻟﻬم اﷲ أن ﻳﻛـون ﻋﻣﻠﻬـم ﺧﺎﻟﺻـﺎً ،

وأن ﻳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻣﻧﻬم  .ﻓﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ؟!!!

وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻼ ﻳﺣﻝ ﺳﻣﺎع ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧﺎﺷﻳد وﻻ ﻧﺷـرﻫﺎ ﺑﻘﺻـد ﺗرﻗﻳـق اﻟﻘﻠـوب  ،أو دﻋـوة اﻟﻧـﺎس
إﻟـﻰ اﻟـدﻳن  ،ﺑـﻝ وﻻ ﺣﺗــﻰ ﺑﻳﻌﻬـﺎ وﻻ ﺷـراؤﻫﺎ  ،ﻷﻧـﻪ ﻣــن اﻟﺗﻌـﺎون ﻋﻠـﻰ اﻹﺛـم واﻟﻌــدوان  ،وﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘوﻝ َ ] :وﻻ ﺗَ َﻌ َﺎوُﻧوا َﻋﻠَﻰ ِ
اﻹ ﺛْ ِـم َوا ْﻟ ُﻌ ْـد َو ِ
ﻳد ا ْﻟ ِﻌﻘَـﺎب
ـﻪ َ
ﺷ ِـد ُ
ـﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َ
ان َواﺗﱠﻘُـوا اﻟﻠﱠ َ
[]اﻟﻣﺎﺋدة:اﻵﻳﺔ.[٢

المبحــث الثالــث  :حكــم آالت اللھــو والمعــازف ] اآلالت
الموسيقية [ .
إن ﻣن اﻟﻌﺟﻳب واﻟﻌﺟﻳب ﺣﻘﺎً أن ﻳﺟري اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ،وﻛﺗب اﻟﺳﻠف واﻷﺋﻣﺔ
طﺎﻓﺣﺔ ﺑﻧﻔﻲ اﻟﺧﻼف ﻓﻳﻬﺎ وذﻛر اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳﻣﻬﺎ .

ﻟﻛن اﻟﻌﺟب ﻳﻧﻘﺿﻲ إذا ﻋﻠﻣت أن ﻫؤﻻء اﻟذي ﻳدﻧدﻧون ﺣوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ وﻳﺛﻳـرون ﺣوﻟﻬـﺎ
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اﻟﺷﺑﻪ  ،إذا ﻋﻠﻣت أﻧﻬم ﻣﺎ ﺑﻳن رﺟﻝ ﻣﺗﺑﻊ ﻟﻬواﻩ ﻗد أﺻـﻣﻪ وأﻋﻣـﺎﻩ  ،أو رﺟـﻝ ﺟﻌـﻝ اﻟﺧـﻼف
دﻟﻳﻼً ٕ ،وارﺿﺎء اﻟﻧﺎس ﻏﺎﻳﺔ وﺳﺑﻳﻼً .
وإليك أيھا األخ المبارك – إن شاء ﷲ – األدلة على تحريم آالت اللھو والمعازف :
أوالً  :م ن الس نة  :ﻣــﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧــﺎري أن رﺳــوﻝ اﷲ ﺻــﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ﻗــﺎﻝ  ] :ﻟﻳﻛــوﻧن
أﻗوام ﻣن أﻣﺗـﻲ ﻳﺳـﺗﺣﻠون اﻟﺣـر واﻟﺣرﻳـر واﻟﺧﻣـر واﻟﻣﻌـﺎزف [ ﻓـﺄﺧﺑر اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ

وﺳـــﻠم أن أﻧﺎﺳـــﺎً ﻳـــﺄﺗون وﻳﺳـــﺗﺣﻠون – أي ﻳﺟﻌﻠوﻧﻬـــﺎ ﺣـــﻼﻻً – اﻟﺣـــر وﻫـــو اﻟزﻧـــﺎ واﻟﺧﻣـــر

واﻟﻣﻌﺎزف  ،ﻓدﻝ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣرﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ .

وروى اﻟﺣدﻳث أﻳﺿﺎً اﺑن ﺣﺑﺎن واﻟطﺑراﻧـﻲ واﻟﺑﻳﻬﻘـﻲ واﺑـن ﻋﺳـﺎﻛر وﻏﻳـرﻫم  ،وﻳﻛﻔـﻲ أﻧـﻪ ﻓـﻲ
ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري اﻟذي ﻫو أﺻﺢ ﻛﺗب أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث .

وﻻ ﻳﻌﻠم أﺣد ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻣن طﻌن ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث  ،إﻻ ﺑﻌض ﻣن ﺷذ ﻣـن أﻫـﻝ
اﻟﻔﻘﻪ  ،اﻟذﻳن ﻟﻳس ﻟﻬم ﺑﺎع ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺣدﻳث .

وإليك بعض األئمة الذين صححوا الحديث :
 -١ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﻟﺑﺧﺎري .

 -٢اﺑن ﺣﺑﺎن .

 -٣اﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ .

 -٤اﺑن اﻟﺻﻼح .
 -٥اﻟﻧووي .

 -٦اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ .
 -٧اﺑن اﻟﻘﻳم .
 -٨اﺑن ﻛﺛﻳر .

 -٩اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر .

 -١٠اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻌراﻗﻲ
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-١١اﺑن اﻟوزﻳر اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ .
-١٢اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺳﺧﺎوي .

-١٣اﻷﻣﻳر اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ .

-١٤ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺑﺎز .

-١٥ﻣﺣدث اﻟﻌﺻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدﻳن اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ  ،وﻏﻳرﻫم ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث .

وﻗد ﺟﻣﻊ ﺑﻌض طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻓﻲ أﺣﺎدﻳث ذم اﻟﻐﻧﺎء واﻟﻣﻌﺎزف  ،ﺟﻣﻊ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ
ﺣدﻳث وأﺛر  ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻟﺣﺳن واﻟﺿﻌﻳف  ،ﻓراﺟﻌﻬﺎ إن ﺷﺋت ﻓﻲ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﻣﻌﻧـون ﻟـﻪ

ﺑـ ] أﺣﺎدﻳث ذم اﻟﻐﻧﺎء واﻟﻣﻌﺎزف ﻓﻲ اﻟﻣﻳزان [ .
ثانيا ً  :من األدلة على تحريم المعازف اإلجماع .
ﻗد ﻧﻘﻝ ﺟﻣﻊ ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﺋﻣﺔ  ،إﺟﻣﺎع اﻟﺳﻠف ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳم اﻟﻣﻌﺎزف  ،وﻣﻧﻬم اﻷﺋﻣﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ

أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ وﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣـد  .ﻓﻳـﺎﷲ اﻟﻌﺟـب ﻣـن أﻧـﺎس ﺷـﻐﺑوا وﺷوﺷـوا ﻋﻠـﻰ أذﻫـﺎن

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺳﻠم أن ﻳﺧوض ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﺳـﻠف
ﺷ ِ
ـﺎﻗ ِ
ـوﻝ
ق ﱠ
ﺳ َ
ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻷﻧﻪ ﺑذﻟك ﻗد ﻋرض ﻧﻔﺳـﻪ ﻟوﻋﻳـد اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ َ ] :و َﻣ ْـن ُﻳ َ
اﻟر ُ
ِين ُﻧوﻟﱢ ِﻪ ﻣـﺎ ﺗَـوﻟﱠﻰ وُﻧ ِ ِ
ِﻣ ْن ﺑﻌ ِد ﻣﺎ ﺗَﺑ ﱠﻳ َن ﻟَ ُﻪ ا ْﻟﻬ َدى َو َي َّتبعْ َغي َْر َس ِب ِ ْ
ـﺎء ْت
َْ َ َ
يل الم ُْؤ ِمن َ َ َ َ َ ْ
ُ
ﺳ َ
ﺻـﻠﻪ َﺟ َﻬـ ﱠﻧ َم َو َ
ﻣِ
ﺻﻳ ارً[ ]اﻟﻧﺳﺎء. [١١٥:
َ
وممن نقل اإلجماع على تحريم المعازف ] اآلالت الموسيقية [ :
-١اﺑن اﻟﺻﻼح .
-٢واﻵﺟري .
-٣اﻟﻧووي .

-٤اﻟراﻓﻌﻲ .

-٥اﻟﻘرطﺑﻲ .
-٦اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ .
-٧اﺑن اﻟﻘﻳم .
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-٨اﺑن رﺟب .
-٩اﺑن ﻛﺛﻳر .

-١٠اﺑن ﺣﺟر اﻟﻬﻳﺗﻣﻲ .
-١١وأﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﺳﻠﻳم ﺑن أﻳوب اﻟرازي  ،وﻏﻳرﻫم .
وإليك بعض عبارات األئمة في نقل اإلجماع  :ـ
-١قال ابن الصالح  :وأﻣﺎ إﺑﺎﺣـﺔ ﻫـذا اﻟﺳـﻣﺎع وﺗﺣﻠﻳﻠـﻪ  ،ﻓﻠـﻳﻌﻠم أن اﻟـدف واﻟﺷـﺑﺎﺑﺔ واﻟﻐﻧـﺎء
إذا اﺟﺗﻣﻌت  ،ﻓﺎﺳﺗﻣﺎع ذﻟك ﺣرام  ،ﻋﻧد أﺋﻣﺔ اﻟﻣذاﻫب وﻏﻳرﻫم ﻣن ﻋﻠﻣـﺎء اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن  .ول م

يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في اإلجم اع واالخ تالف أن ه أب اح ھ ذا الس ماع .ا.ﻫــ ] إﻏﺎﺛـﺔ

اﻟﻠﻬﻔﺎن . [ ٢٢٨/١
-٢القرطب ي  :أﻣــﺎ اﻟﻣزاﻣﻳــر واﻷوﺗــﺎر واﻟﻛوﺑــﺔ وﻫــو اﻟطﺑــﻝ طوﻳــﻝ ﺿــﻳق اﻟوﺳــط  ،ذو رأﺳــﻳن

ﻳﺿرب ﺑﻪ اﻟﻣﺧﺎﻧﻳـث  ،فال يختلف في تحريم سماعه  ،ول م أس مع م ن أح د مم ن يعتب ر قول ه
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك  .ا.ﻫـ
-٣وق ال اب ن تيمي ة  :اﻟﻣﻌــﺎزف ﻫــﻲ اﻟﻣﻼﻫــﻲ ﻛﻣــﺎ ذﻛــر ذﻟــك أﻫــﻝ اﻟﻠﻐــﺔ  ،ﺟﻣــﻊ ﻣﻌزﻓــﺔ وﻫــﻲ
اﻵﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻌــزف ﺑﻬــﺎ  :أي ﻳﺻــوت ﺑﻬــﺎ  ،ول م ي ذكر أح د م ن أتب اع األئم ة ف ي آالت اللھ و

نزاعا ً… وﻟﻛن ﺗﻛﻠﻣوا ﻓﻲ اﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺟرد ﻋن آﻻت اﻟﻠﻬـو  :ﻫـﻝ ﻫـو ﺣـرام ؟ أو ﻣﻛـروﻩ ؟ أو

ﻣﺑﺎح ؟ .ا.ﻫـ ] اﻟﻔﺗﺎوى [ ٥٧٦/١١

-٤وقال ابن حجر الھيتمي  :اﻷوﺗﺎر واﻟﻣﻌﺎزف  ،ﻛﺎﻟطﻧﺑور  ،واﻟﻌود  ،واﻟﺻﻧﺞ ذي اﻷوﺗﺎر ،

واﻟرﺑﺎب  ،واﻟﺣﻧك  ،واﻟﻛﻣﻧﺟﻪ  ،واﻟﺳﻧطﻳر  ،واﻟدرﻳﺞ  ،وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻵﻻت اﻟﻣﺷﻬورة ﻋﻧـد
أﻫﻝ اﻟﻠﻬو واﻟﺳﻔﺎﻫﺔ واﻟﻔﺳوق  ،كلھا محرمة بال خالف  ،ومن حكى فيھا خالفا ً فقد غلط أو

غلب عليه ھواه حتى أصمه وأعماه ومنعه من ھداه  ،وزل ب ه ع ن س نن تق واه .ا.ﻫــ ] ﻛـف

اﻟرﻋﺎع [ ١٢٤

١٠

-٥وقال ابن رجب  :سماع آالت المالھي ال يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه  ،وإنما
يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاھرية والصوفية ممن ال يعتد به  ،وﻣن ﺣﻛﻰ ﺷﻳﺋﺎً

ﻣن ذﻟك ﻓﻘد أﺑطﻝ  ] .ﻧزﻫﺔ اﻷﺳﻣﺎع [ ٦٩

-٦وقال ابن كثير  :واﻟﻣﻌﺎزف ﻫﻲ آﻻت اﻟطرب  ،ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم أﺑو ﻧﺻـر إﺳـﻣﺎﻋﻳﻝ اﺑـن ﺣﻣـﺎد
اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ ﺻﺣﺎﺣﻪ  ،وﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب وﻋﻠﻳـﻪ ﺷـواﻫد  ،ث م ق د نق ل غي ر واح د
من األئمة إجماع العلماء عل ى تح ريم اجتم اع ال دفوف و الش بابات  ،وم ن الن اس م ن حك ى
في ذلك خالفا ً شاذاً .ا.ﻫـ ]ﺟـواب ﻻﺑـن ﻛﺛﻳـر ﻣﻠﺣـق ﺑﻛﺗـﺎب ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺳـﻣﺎع ﻻﺑـن اﻟﻘـﻳم

[ ٤٧٢

ومما يزيد ھذا اإلجماع قطعية ويقينا ً :
ﻣﺎ رواﻩ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ  ،وأﺑو ﻧﻌﻳم ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻳﺔ ﺑﺳـﻧد ﺻـﺣﻳﺢ ع ن عم ر ب ن عب د العزي ز
أن ه كت ب إل ي عم ر ب ن الولي د كتاب ا ً ق ال في ه  ] :وإظھ ارك المع ازف والمزم ار بدع ة ف ي
اإلسالم  ،ولق د ھمم ت أن أبع ث إلي ك م ن يج ز جمت ك  ،جم ة س وء [ ﻓﻬـذا ﻳﺑـﻳن ﺑﺟـﻼء أن

اﻟﻣﻌﺎزف واﻟﻣزاﻣﻳر ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻧﻛرة ﻋﻧد اﻟﺳﻠف  ،وأن اﻟﻣﺗﺧذ ﻟﻬﺎ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌزﻳر واﻟﻌﻘوﺑﺔ .

تنبيه مھم :

ﻻﺑد أن ﻳﻌﻠم أن اﻟدف ﻗد اﺳﺗﺛﻧﺗﻪ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﻋﻣوم اﻟﺗﺣرﻳم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻠﻧﺳـﺎء

ﻓﻘط  ،وﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻫﻲ :

 -١حفلة العرس والزفاف  :ﻟﻣﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري – ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻧﻛﺎح – ﻋن اﻟرﺑﻳـﻊ ﺑﻧـت ﻣﻌـوذ

ﻋﻠﻲ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  ،ﺣﻳن ُﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻲ  ،ﻓﺟﻠـس ﻋﻠـﻰ ﻓراﺷـﻲ
ﻗﺎﻟت  :دﺧﻝ ّ
ﻓﺟﻌﻠت ﺟوﻳرﻳﺎت ﻟﻧﺎ ﻳﺿرﺑن ﺑﺎﻟدف وﻳﻧدﺑن ﻣن ﻗﺗﻝ ﻣن آﺑﺎﺋﻲ ﻳوم ﺑدر.
-٢العيد  :ﻟﻣﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳـﻠم ﻣـن ﺣـدﻳث ﻋﺎﺋﺷـﺔ ﻗﺎﻟـت  :دﺧـﻝ ﻋﻠـﻲ رﺳـوﻝ اﷲ ﺻـﻠﻲ

اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم وﻋﻧــدي ﺟﺎرﻳﺗــﺎن ﺗﻐﻧﻳــﺎن ﺑﻐﻧــﺎء ﺑﻌــﺎث  ،ﺗــدﻓﻔﺎن وﺗﺿــرﺑﺎن ﻓﺎﺿــطﺟﻊ ﻋﻠــﻰ

اﻟﻔـراش وﺣــوﻝ وﺟﻬــﻪ  ،ﺛــم دﺧــﻝ أﺑــو ﺑﻛــر  ،واﻟﻧﺑــﻲ ﺻــﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ﻣــﺗﻐش ﺑﺛوﺑــﻪ ،
ﻓﺎﻧﺗﻬرﻧﻲ وﻗﺎﻝ  :أﻣزاﻣﻳر اﻟﺷﻳطﺎن ﻓﻲ ﺑﻳت رﺳـوﻝ اﷲ ﺻـﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم  ،ﻓﺄﻗﺑـﻝ ﻋﻠﻳـﻪ
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رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم وﻗﺎﻝ  :دﻋﻬﻣﺎ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻛر ﻓﺈن ﻟﻛﻝ ﻗوم ﻋﻳداً  ،وﻫذا ﻋﻳدﻧﺎ.
ﻓﺄﺑو ﺑﻛر ﻧﻬﺎﻫن ِﻟﻣﺎ ﺗﻘرر ﻋﻧدﻩ ﻣن أن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣزاﻣﻳر واﻟﻣﻌﺎزف اﻟﺗﺣرﻳم  ،ﻓﺄوﺿـﺢ ﻟـﻪ
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم اﻟﺣﺎﻝ  ،وﻋرﻓـﻪ اﻟﺣﻛـم ﻣﻘروﻧـﺎً ﺑﺑﻳـﺎن اﻟﻌﻠـﺔ  ،وذﻟـك ﺑﻛـون اﻟﻳـوم

ﻋﻳداً  ،ﻓﻼ ﻳﻧﻛر ﻓﻳﻪ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﻛر ﻓﻲ اﻷﻋراس  ].اﻧظر ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري [ ٥١٣/٢

-٣ذھب بعض العلماء إلى جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب  :اﺳـﺗدﻻﻻً ﺑﺣـدﻳث ﻋﺑـد اﷲ

ﺑن ﺑرﻳدة ﻋن أﺑﻳﻪ – اﻟذي أﺧرﺟﻪ أﺣﻣد واﻟﺗرﻣذي واﺑن ﺣﺑﺎن – وﻣﻧﻪ  :أن أﻣﺔ ﺳوداء أﺗت
رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ورﺟﻊ ﻣن ﺑﻌض ﻣﻐﺎزﻳﻪ  ،ﻓﻘﺎﻟت  :إﻧﻲ ﻛﻧت ﻧذرت إن ردك
ِ
ﻧـذرت ﻓـﺎﻓﻌﻠﻲ ٕ ،وان ﻛﻧـت ﻟـم ﺗﻔﻌﻠـﻲ ﻓـﻼ
اﷲ ﺳﺎﻟﻣﺎً أن أﺿرب ﻋﻧـد ﺑﺎﻟـدف ،ﻓﻘـﺎﻝ  :إن ﻛﻧـت

ﺗﻔﻌﻠﻲ  ،ﻓﺿرﺑت " اﻟﺣدﻳث .

ويدل على أن األصل في ضرب الدف التحريم إال في ھذه المواضع :
ﻣﺎ رواﻩ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ واﻟﺣﺎﻛم واﺑن أﺑﻲ ﺷﻳﺑﺔ واﻟﺑﻳﻬﻘﻲ – ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺻـﺣﻳﺢ – ع ن ع امر ب ن س عد
البجلي قال  :دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود – وھم من أصحاب النب ي ص لى ﷲ
عليه وسلم – وجوار يضربن الدف ويغنين .
فقلت  :تقرون على ھذا وانتم أصحاب محمد صلي ﷲ عليه وسلم ؟!
قالوا  :إنه قدر خص لنا في العرس .
قال ابن رجب  :ﺑﻌد أن ﺳﺎق ﻫذا اﻷﺛر  :واﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬو ﻋﻧد اﻟﻌـرس ﺗـدﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻬـﻲ

ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﻌرس  .١ .ﻫـ ] ﻧزﻫﺔ اﻷﺳﻣﺎع . [ ٣٩

وﻣﺛﻝ اﻟﻌرس  ،ﻣﺎ دﻝ اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺧروﺟـﻪ ﻋـن ﻫـذا اﻷﺻـﻝ ﻛﺎﻟﻌﻳـد  ،وﻋﻧـد ﻗـدوم اﻟﻐﺎﺋـب إن

ﻗﻳﻝ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺣدﻳث ﻓﻳﻪ .

لكن ينبغي أن يُتفطن إلى أن الرخصة ال تتعدى النساء إلى الرجال  ،بل الرجال باقون على
أصل المنع  ،لعدم ورود الدليل الذي يستثنيھم من أصل التحريم .
ﻟذا ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ – رﺣﻣﻪ اﷲ –  :وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺿرب ﺑﺎﻟدف  ،واﻟﺗﺻﻔﻳق ﺑﺎﻟﻛف ﻣن
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ﻋﻣﻝ اﻟﻧﺳﺎء ،ﻛﺎن اﻟﺳﻠف ﻳﺳﻣون ﻣن ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ ﻣﺧﺎﻧﻳﺛﺎً  ،وﻫذا ﻣﺷﻬور ﻣن
ﻛﻼﻣﻬم .ا.ﻫـ ] اﻟﻔﺗﺎوى .[ ٥٦٥/١١

المبحث الرابع :
األدلــة التــي اســتدل بھــا مــن قــال بجــواز المعــازف مــن
المتأخرين والرد عليھم .
ﻟﻌﻝ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺳـﺗﻐرب ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث ﺑﻌـد ذﻛـر إﺟﻣـﺎع اﻟﺳـﻠف ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـرﻳم اﻟﻣﻌـﺎزف وﻗـد ﻳظـن

اﻟﺑﻌض ﺑﺳﺑب ذﻟك أن ﻣﺎ ذﻛر ﻣن اﻹﺟﻣﺎع ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺢ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺛﻝ ﻫؤﻻء .

واﻟﺟواب  :أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺟﻣﺎع إﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻌد اﻧﻌﻘـﺎد اﻹﺟﻣـﺎع  ،وﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أﻳـﺎً
ﻛﺎﻧت وﻣن أي أﺣد ﻛﺎﻧت  ،ﻓﻼ ﻳﻌﺗد ﺑﻬﺎ إطﻼﻗﺎً  ،ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ إن ﺷﺎء اﷲ .

ولنذكر اآلن بعض أدلتھم مع الجواب عنھا مراعيا ً االختصار في ذلك :

 -١استدل بعضھم بما مر معنا من ضرب الدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب .
والج واب  :أن ﻫــذا ﻗــد اﺳــﺗﺛﻧﻲ ﺑــﺎﻟﻧص اﻟﺻــﺣﻳﺢ ﻣــن أﺻــﻝ اﻟﺗﺣــرﻳم  ،وﻫــذا ﻣﺛــﻝ اﺳــﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻘﻠﻳـﻝ ﻣـن اﻟﻔﺿـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟﻳـﻪ ﻓــﻲ اﻷواﻧـﻲ  ،ﻣـن أﺻـﻝ ﺗﺣـرﻳم اﺗﺧـﺎذ اﻟﻔﺿـﺔ  ،وﻣﺛــﻝ
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺑﻪ ﺣﻛﺔ ﻓﻲ ﺟواز ﻟﺑس اﻟﺣرﻳر ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ ﻣن أﺻـﻝ ﺗﺣـرﻳم ﻟﺑﺳـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟرﺟـﺎﻝ

 ،وﻗــد ﻣــر ﻣﻌﻧــﺎ إﻧﻛــﺎر أﺑــﻲ ﺑﻛــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــﺎرﻳﺗﻳن ﻋﻧــد ﻋﺎﺋﺷــﺔ  ،وﻣــﺎ ذاك إﻻ ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﻠــم أن
اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣرﻳم  ،ﺛـم ﺑـﻳن ﻟـﻪ اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم أن ذﻟـك ﺟـﺎﺋز ﻓـﻲ اﻟﻌﻳـد

ﺑﻘوﻟــﻪ  ] :دﻋﻬﻣــﺎ ﻓــﺈن ﻟﻛــﻝ ﻗــوم ﻋﻳــداً [ وﻣﺛﻠــﻪ ﻗــوﻝ ﻗرﺿــﺔ ﺑــن ﻛﻌــب وأﺑــﻲ ﻣﺳــﻌود إﻧــﻪ ﻗــد
رﺧص ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرس .

ﻗﺎﻝ اﺑن رﺟب  :ﺑﻌد أن ﺳﺎق ﻫذا اﻷﺛر  :واﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬو ﻋﻧـد اﻟﻌـرس ﺗـدﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻬـﻲ
ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﻌرس .ا.ﻫـ ] ﻧزﻫﺔ اﻷﺳﻣﺎع . [ ٣٩
 -٢ما رواه البخاري ومسلم م ن ح ديث عائش ة ف ي قص ة األحب اش ال ذين ك انوا يلعب ون ف ي
المسجد يوم العيد .

والجواب  :أن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﺔ ﻻ دﻻﻟـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ إذ ﻟـﻳس ﻓﻳﻬـﺎ ذﻛـر اﻟﻣﻌـﺎزف  ،وﺣﺎﺷـﺎ رﺳـوﻝ اﷲ
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أن ﻳﺄذن ﺑﺿرب اﻟﻣﻌﺎزف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد .
 -٣وم ن أدل تھم خ روج النس اء وھ ن يض ربن بال دف الس تقبال النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم
عند الھجرة .
والجواب  :أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻻ ﺗﺛﺑت ﻓﻬﻲ ﺿـﻌﻳﻔﺔ اﻟﺳـﻧد  ،إذ ﺳـﻘط ﻣـن إﺳـﻧﺎدﻫﺎ ﺛﻼﺛـﺔ رواة
أو أﻛﺛر  ،وﻟو ﺻـﺣت ﻟﻛﺎﻧـت دﻟـﻳﻼً ﻋﻠـﻰ ﺟـواز ذﻟـك ﻋﻧـد ﻗـدوم اﻟﻐﺎﺋـب ﻛﻣـﺎ ﻣـر ﻣﻌﻧـﺎ  ،وﻗـد

ﺿﻌف اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻌراﻗﻲ واﻷﻟﺑﺎﻧﻲ وﻏﻳرﻫﻣﺎ.
 -٤وم ن أدل تھم م ا أخرج ه أحم د وأب وداود وغيرھم ا ع ن ن افع م ولى اب ن عم ر  :أن اب ن
عمر سمع ص وت زم ارة راع  ،فوض ع أص بعيه ف ي أذني ه  ،وع دل راحلت ه ع ن الطري ق ،
وھو يقول  :يا نافع أتسمع ؟ فأقول  :نعم  ،فيمضي  ،حتى قلت  :ال  ،فوض ع يدي ه  ،وأع اد
راحلته إل ى الطري ق  ،وق ال  ] :رأي ت رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم وس مع زم ارة راع
فصنع مثل ھذا [ .
قالوا  :فلو كان سماع الزمارة حراما ً  ،ألمر ابنُ عمر نافعا ً أن يسد أذنيه .
والجواب :
أ-أن ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ أﺑوداود – ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ –  :ﺣدﻳث ﻣﻧﻛر .

وﺳد اﺑن ﻋﻣر
ﺳد اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻷذﻧﻳﻪ َ
ب-وﻟو ﺻﺢ ﻟﻛﺎن دﻟﻳﻼً ﻋﻠﻳﻬم  ،ﻓﺈن َ
ﻷذﻧﻳﻪ ﻣن أوﺿﺢ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ذﻟك اﻟﺻوت ﻣن اﻟﻣﻧﻛر .

ج-أن اﻟﻣﺣرم ﻫو اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻ اﻟﺳﻣﺎع وﻓرق ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن  ،ﻓﺎﻻﺳﺗﻣﺎع  :ﻫو ﻗﺻد اﻟﺳﻣﺎع

 ،أﻣﺎ اﻟﺳﻣﺎع ﻓﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﻣﻼﻗﺎة اﻷﺻـوات ﻟﻠﺳـﻣﻊ دون ﺗﻘﺻـد  ،وھ ذا مث ل م ن ك ان
مجتازاً بطريق فمر على من يقول كفراً أو كذبا ً أوغيبة  ،فسمع ذل ك من ه دون اس تماع  ،ل م
يأثم بمجرد الس ماع باتف اق المس لمين  ،ول و جل س واس تمع إل ى ذل ك  ،ول م ينك ره ال بقلب ه ،
وال بلسانه وال بيده  ،كان آثما ً باتفاق المسلمين  ،ﻓﻠو أن اﺑن ﻋﻣـر وﻧﺎﻓﻌـﺎً ﻟـم ﻳﺳـدا أذﻧﻳﻬﻣـﺎ

ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ  ،ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﺻدا اﻻﺳﺗﻣﺎع  ،وﻻ ﺗﻼزم ﺑﻳن اﻟﻘوﻝ ﺑﺗﺣرﻳم آﻻت اﻟﻣﻌﺎزف
وﺑﻳن وﺿﻊ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷذﻧﻳن ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺗﺣرﻳم آﻻت اﻟﻣﻌﺎزف ﻻ ﻳوﺟﺑون

ﻋﻠﻰ أﺣد أن ﻳﺿﻊ أﺻﺑﻌﻳﻪ ﻓﻲ أذﻧﻳﻪ ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻵﻻت اﻟﻣﻌﺎزف دون ﺗﻘﺻد .

د-ﻳﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون اﺑن ﻋﻣر وﻧﺎﻓﻊ  ،ﻟم ﻳﺑﻠﻐﺎ ﺑﻌد ﺳن اﻟﺗﻛﻠﻳف  ،ﻋﻧدﻣﺎ وﻗﻌـت اﻟﻘﺻـﺔ ﻟﻛـﻝ
واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ  ،ﻓﺈن اﺑن ﻋﻣر ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ﻓـﻲ ٍ
أﺣـد وردﻩ ﻟﺻـﻐر

١٤

ﺳﻧﻪ .
 -٥من أدلتھم  :أن األصل في األشياء الح ل واإلباح ة  ،وال دلي ل عل ى تح ريم المع ازف أو
اآلالت الموسيقية  ،فتبقى على أصل الحل واإلباحة .
والجواب :
أﻧــﻪ ﻗــد ﻣــر آﻧﻔ ـﺎً اﻷدﻟــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ اﻟﺻــرﻳﺣﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣــرﻳم اﻟﻣﻌــﺎزف وآﻻت اﻟﻣوﺳــﻳﻘﻰ  ،ﺑــﻝ

ﻳدﻋوﻧﻪ ﻣن ﻋدم وﺟود اﻟدﻟﻳﻝ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ دﻋوى
اﻹﺟﻣﺎع ﻣﻧﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳﻣﻬﺎ ﺑﺣﻣد اﷲ  ،وﻣﺎ ّ
اب ِﺑ ِﻘ ٍ
ﺳر ٍ
ﺷ ْـﻳﺋﺎً
ـﺎءﻩُ ﻟَ ْـم َﻳ ِﺟ ْـدﻩُ َ
ﺳ ُﺑ ُﻪ اﻟظﱠ ْﻣ ُ
ﺂن َﻣ ً
ﻳﻌﺔ َﻳ ْﺣ َ
َ
ﺎء َﺣﺗﱠﻰ إِ َذا َﺟ َ
ﺳﺎﻗطﺔ  ،ﻳﺗﻌﻠﻘون ﺑﻬﺎ َ ] ،ﻛ َ َ
ِ
ﱠ ِ
ِ
ﺳ ِ
ﺎب []اﻟﻧور:اﻵﻳﺔ. [٣٩
ﺳ ِرﻳﻊُ ا ْﻟﺣ َ
ﺳ َﺎﺑ ُﻪ َواﻟﻠﱠ ُﻪ َ
َوَو َﺟ َد اﻟﻠﱠ َﻪ ﻋ ْﻧ َدﻩُ ﻓَ َوﻓﺎﻩُ ﺣ َ

شبھتان والجواب عنھما  :ـ
الشبھة األولى :
ﻗد ﻳﻘوﻝ ﻗﺎﺋﻝ  :إن اﺑن ﺣزم اﻟظﺎﻫري وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧرﻳن ﻗـد ﺧـﺎﻟف ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ  ،وﻋﻠﻳـﻪ
ﻓﺎﻹﺟﻣﺎع اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﺗﺣرﻳم اﻟﻣﻌﺎزف واﻟﻣزاﻣﻳر ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺢ .

والجواب  :أن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﻌﻠم  ،أن اﻟﺧﻼف اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻻ ﻳﻧﻘض اﻹﺟﻣـﺎع اﻟﻣﺗﻘـدم

ٕ ،واﻻ ﻟــو ﻛــﺎن اﻷﻣــر ﻛــذﻟك ﻟﻣــﺎ ﺑﻘــﻲ إﺟﻣــﺎع ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻷرض  ،ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺣﺻــﻰ اﻟﻣﺧــﺎﻟف
ﻟﻺﺟﻣــﺎع ﻓــﻲ اﻟﻣﺗــﺄﺧرﻳن  ،وﻫــﺎﻫم أﻫــﻝ اﻟﺳــﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻻ ﻳزاﻟــون ﻳـ ْذ ُﻛ ُرون إﺟﻣــﺎع اﻟﺳــﻠف

وﻳﺣﺗﺟون ﺑﻪ  ،ﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﺧﺎﻟف ﻣن أﻫﻝ اﻟﺑدع ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد اﻹﺟﻣﺎع .

وﻻﺷك أن اﺑن ﺣزم وﻏﻳرﻩ ﻣﻣن ﺗﺄﺧر إذا ﺧﺎﻟف اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻗﺑﻠﻪ ﻻ ﻳﻧظر إﻟﻳﻪ .
قال ابن تيمية – رحم ه ﷲ ٕ : -واذا ذﻛـروا ﻧـزاع اﻟﻣﺗـﺄﺧرﻳن ﻟـم ﻳﻛـن ﺑﻣﺟـرد ذﻟـك ﻣـن ﻣﺳـﺎﺋﻝ
اﻻﺟﺗﻬــﺎد اﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون ﻛــﻝ ﻗــوﻝ ﻣــن ﺗﻠــك اﻷﻗـواﻝ ﺳــﺎﺋﻐﺎً  ،ألن كثي راً م ن أص ول المت أخرين
مبت دع ف ي اإلس الم  ،مس بوق بإجم اع الس لف عل ى خالف ه  ،والن زاع الح ادث بع د إجم اع
السلف خطأ قطعا ً .ا.ﻫـ ] اﻟﻔﺗﺎوى . [٢٦/١٣
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﻓﻳﻬﺎ – أي ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎزف – ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ إذ ﻟم ﻳﺧﺎﻟف ﻓﻳﻬﺎ إﻻ
ﻣن ﺗﺄﺧر وﺷذ ﻣن اﻟظﺎﻫرﻳﺔ ﻛﺎﺑن ﺣزم  ،واﻟﺻوﻓﻳﺔ .

١٥

ق ال اب ن رج ب  -رحم ه ﷲ  : -ﺳــﻣﺎع آﻻت اﻟﻣﻼﻫــﻲ  ،ﻻ ﻳﻌــرف ﻋــن أﺣــد ﻣﻣــن ﺳــﻠف
اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻳﻪ ٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻌرف ذﻟك ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺄﺧرﻳن ﻣن اﻟظﺎﻫـرﻳﺔ واﻟﺻـوﻓﻳﺔ ﻣﻣن ﻻ ﻳﻌﺗـد
ﺑﻪ .ا.ﻫـ ] ﻧزﻫﺔ اﻷﺳﻣﺎع . [٦٩
وقال ابن كثي ر – رحم ه ﷲ  :-ﻗـد ﻧﻘـﻝ ﻏﻳـر واﺣـد ﻣـن اﻷﺋﻣـﺔ إﺟﻣـﺎع اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـرﻳم

اﺟﺗﻣﺎع اﻟدﻓوف واﻟﺷﺑﺎﺑﺎت  ،وﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣﻛﻰ ﻓﻲ ذﻟـك ﺧﻼﻓـﺎً ﺷـﺎذاً .ا.ﻫــ ]ﺟـواب ﻻﺑـن
ﻛﺛﻳر ﻣﻠﺣق ﺑﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎع ﻻﺑن اﻟﻘﻳم [ ٤٧٢

ﻓﻬﺎ أﻧت ﺗرى أن اﺑن رﺟب واﺑن ﻛﺛﻳر ﻋﻠﻣوا ﺑﺎﻟﺧﻼف اﻟﺣﺎدث ﺑﻌد اﻹﺟﻣـﺎع وﻟـم ﻳـﺄﺑﻬوا ﺑـﻪ ،
وﻟم ﻳﻠﺗﻔﺗوا إﻟﻳﻪ  ،إذ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺗد ﺑﻪ  .وﺳﻣوﻩ ﺧﻼﻓﺎً ﺷﺎذاً .

ولذا قال ابن تيمية  :وأﻫـﻝ اﻟظـﺎﻫر ] ﻳﻌﻧـﻲ اﻟظﺎﻫرﻳـﺔ أﺗﺑـﺎع اﺑـن ﺣـزم [ ﻛـﻝ ﻗـوﻝ اﻧﻔـردوا ﺑـﻪ

ﻋن ﺳﺎﺋر اﻷﻣﺔ ﻓﻬو ﺧطﺄ .ا.ﻫـ ] ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺳﻧﺔ . [ ١٧٨/٥

الشبھة الثانية :
ﻗﺎﻟوا  :إﻧﻪ ﻳﻛﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﻠد أﺣد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ واﺑـن ﺣـزم ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء ،
ﻓﻠو ﻗﻠدﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎزف ﻓﻼ ﻟوم ﻋﻠﻳﻪ .
واﻟﺟواب  :أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻲ أﻣرﻧﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺷرﻋﻳﺔ أن ﻧردﻫﺎ إﻟﻰ
ﺳ ِ
وﻝ إِ ْن ُﻛ ْﻧﺗُ ْم
ﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ ُردﱡوﻩُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ﱠ
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ  ،ﻗﺎﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  ] :ﻓَِﺈ ْن ﺗََﻧ َﺎز ْﻋﺗُ ْم ِﻓﻲ َ
اﻟر ُ
ون ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﻪ وا ْﻟﻳوِم ِ
ﺳ ُن ﺗَﺄ ِْوﻳﻼً[]اﻟﻧﺳﺎء [٥٩:ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﻻ
ﺗُ ْؤ ِﻣ ُﻧ َ
اﻵﺧ ِر َذِﻟ َك َﺧ ْﻳٌر َوأ ْ
َ َْ
َﺣ َ
َﻫ َﻝ اﻟ ﱢذ ْﻛ ِر إِ ْن
ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻓﻬم اﻷدﻟﺔ ،
ﺎﺳﺄَﻟوا أ ْ
َ
وﺟب ﻋﻠﻳﻪ ﺳؤاﻝ أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻟﻘوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ] :ﻓَ ْ
ون[]اﻟﻧﺣﻝ [٤٣:ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﺧﻼف ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف إﺗﺑﺎع
ُﻛ ْﻧﺗُ ْم ﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻣ َ
أﻋﻠﻣﻬم .

قال الشاطبي – رحمه ﷲ –  :اﻟﻌـﺎﻣﻲ ﺟﺎﻫـﻝ ﺑﻣواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓـﻼ ﺑـد ﻟـﻪ ﻣﻣـن ﻳرﺷـدﻩ إﻟـﻰ
ﻣن ﻫو أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺣق  ،ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻣﺧﺗَِﻠﻔَـﻳن  ،وذلك إنما يكون بترجيح أح دھما
عل ى اآلخ ر باألعلمي ة واألفض لية  ،ألن األعلمي ة ُتغل ب ظ ن الع امي أن ص احبھا أق رب
للصواب .ا.ﻫـ ] اﻻﻋﺗﺻﺎم /٨٦١/٢ﺑﺗﺻرف ﻳﺳﻳر [.

١٦

ومعنى كالمه  :أنه يجب على العامي أن يتبع قول األعلم من العلماء المختلفين .
وﺑﻧﺣوﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﺧطﻳب اﻟﺑﻐدادي ﺣﻳث ﻗﺎﻝ  :إن ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻳﺗﺳﻊ ﻋﻘﻠﻪ وﻳﻛﻣﻝ ﻓﻬﻣﻪ إذا ُﻋﻘﻝ
أن ﻳﻌﻘﻝ ٕ ،واذا ﻓُﻬم أن ﻳﻔﻬم  ،ﻓﻌﻠﻳـﻪ أن ﻳﺳـﺄﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﻳن ﻋـن ﻣـذاﻫﺑﻬم  ،وﻋـن ﺣﺟﺟﻬـم ،

ﻓﻳﺄﺧذ ﺑﺄرﺟﺣﻬﺎ ﻋﻧدﻩ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻘﺻر ﻋن ﻫذا  ،وﻓﻬﻣﻪ ﻻ ﻳﻛﻣـﻝ ﻟـﻪ  ،وس عه التقلي د
ألفضلھما عنده .ا.ﻫـ .

ٕواﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﻓﺿﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠم ٕ ،واﻻ ﻟو ﺟﺎز ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﻳﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺷﺎء ﻣن
اﻟﻌﻠﻣﺎء  ،ﻻﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﺷر ﻛﻠﻪ  ،ﻷن زﻻت اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﺛﻳرة  ،ﻓﻣن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻪ دﻳن
ﺟدﻳد ﻏﻳر دﻳن اﷲ اﻟذي أﻧزﻟﻪ ﻟﻌﺑﺎدﻩ وارﺗﺿﺎﻩ ﻟﻬم .
وقد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفض له اإلجم اع عل ى المن ع م ن تتب ع ال رخص
واألخذ بما يوافق الھوى والغرض من أقوال العلماء .
وق ال اب ن الق يم  :وبالجمل ة ف ال يج وز العم ل واإلفت اء ف ي دي ن ﷲ بالتش ھي والتحي ز
وموافقة الغرض  ،فيطلب القول الذي يوافق غرضه فھذا م ن أفس ق الفس وق وأكب ر الكب ائر
وﷲ المستعان  ].اﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﻳن .[٢١١/٤
إذا ﻋﻠــم ذﻟــك – أﻋﻧــﻲ وﺟــوب اﻷﺧــذ ﺑﻘــوﻝ اﻷﻋﻠــم ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎء – ﻓﻣــﺎ اﻟظــن ﻳــﺎ ﺗــرى ؟؟!
أﺻ َﺣﺎﺑﺔ رﺳوﻝ اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم واﻟﺗـﺎﺑﻌون ﻟﻬـم ﺑﺈﺣﺳـﺎن واﻷﺋﻣـﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ وﻏﻳـرﻫم
َ
ﻣن أﺋﻣﺔ اﻹﺳﻼم اﻟذﻳن ﻳﻘوﻟون ﺑﺗﺣرﻳم اﻟﻣﻌﺎزف أﻋﻠم ؟! أم اﺑن ﺣزم وﻏﻳرﻩ ﻣﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﺟواز
اﻟﻣﻌﺎزف ؟! اﺗرك اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟﻳﺗﺑﻊ ﺑﻌد ذﻟك اﻷﻋﻠم ﻣن اﻟﻔرﻳﻘﻳن .

وفي الختام كالمي أحب أن أوجه نصيحة لكثي ر م ن المس لمين اﻟـذﻳن ﺟﻌﻠـوا ﻋﻘـوﻟﻬم ﻣﻛﺎﻧـﺎً

ﻟﻘﺿـــﺎء ﺣﺎﺟـــﺔ وﺳـــﺎﺋﻝ اﻹﻋـــﻼم  ،ﻓﺎﻟﻣﺟﻠـــﺔ ﺗﻘﺿـــﻲ ﺣﺎﺟﺗﻬـــﺎ  ،واﻟﺟرﻳـــدة ﺗﻘﺿـــﻲ ﺣﺎﺟﺗﻬـــﺎ ،
واﻟﺗﻠﻔﺎز واﻟﻣذﻳﺎع واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ اﻟﻬـواﺋﻲ ]اﻟـدش[ ﻳﻘﺿـﻲ ﺣﺎﺟﺗـﻪ  ،ﻣﺗﺻـورﻳن أن ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻠﻘـﻰ

وﻣﺎ ﻳذاع ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ أﻧﻪ ﺻﺣﻳﺢ ﻻ ﺟداﻝ ﻓﻳﻪ  ،ﻓﺗرى اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻻ ﻳﺗورع أن ﻳﺄﺧـذ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ  ،ﺑﻝ ﻋﻘﺎﺋدﻩ  ،دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺎﻗـﻝ  ،وﻫـﻝ ﻫـو ﺛﻘـﺔ أم
ـق ِﺑ َﻧﺑـٍﺄ ﻓَﺗَﺑ ﱠﻳ ُﻧـوا أ ْ ِ
ِ
ـﻳﺑوا ﻗَ ْوﻣـﺎً
ﻓﺎﺳق  ،واﷲ ﻳﻘوﻝ َ ] :ﻳﺎ أَﱡﻳ َﻬـﺎ اﻟﱠ ِـذ َ
ـﺎء ُﻛ ْم ﻓَﺎﺳ ٌ َ َ
َن ﺗُﺻ ُ
آﻣ ُﻧـوا إِ ْن َﺟ َ
ﻳن َ
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ٍ
ﻳن[]اﻟﺣﺟرات[٦:
ﺻ ِﺑ ُﺣوا َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻓَ َﻌ ْﻠﺗُ ْم َﻧ ِﺎد ِﻣ َ
ِﺑ َﺟ َﻬﺎﻟَﺔ ﻓَﺗُ ْ
وﻟﻳﻌﻠَم ﻛﻝ و ٍ
اﺣد ﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﻣﻌذور أﻣﺎم اﷲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺄﻟﻪ  :ﻟم ﻓﻌﻠت ﻛذا وﻛذا ؟؟؟
َ ْ

ﻓﻳﺟﻳب  :ﻗرأت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻼﻧﻳﺔ ﺟوازﻩ أو رأﻳت ﻓﻲ اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻔﻼﻧﻳﺔ إﺑﺎﺣﺗﻪ !!!!.
ِ
ـت َﻋﻠَـ ْـﻳ ِﻬ ُم
ﻳن  ،ﻓَ َﻌ ِﻣ َﻳـ ْ
ﺳـ ِـﻠ َ
ﻗــﺎﻝ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ َ ] :وَﻳـ ْـوَم ُﻳ َﻧــﺎدﻳ ِﻬ ْم ﻓَ َﻳﻘُــو ُﻝ َﻣــﺎ َذا أ َ
َﺟ ْﺑــﺗُ ُم ا ْﻟ ُﻣ ْر َ
ون  ،ﻓَﺄَ ﱠﻣـﺎ ﻣ ْـن ﺗَـﺎب وآﻣ َـن وﻋ ِﻣ َـﻝ ِ
ٍِ
ـون ِﻣ َـن
ﺳـﻰ أ ْ
َن َﻳ ُﻛ َ
ـﺎءﻟُ َ
َ َ َ ََ
ﺻـﺎﻟﺣﺎً ﻓَ َﻌ َ
َ
ﺳ َ
ﺎء َﻳ ْو َﻣﺋذ ﻓَ ُﻬ ْم ﻻ َﻳﺗَ َ
اﻷ ْﻧ َﺑ ُ
َ
ﻳن []اﻟﻘﺻص. [٦٧–٦٥
ا ْﻟ ُﻣ ْﻔِﻠ ِﺣ َ
اﺳﺄﻝ اﷲ أن ﻳﺑﺻرﻧﺎ ﺑدﻳﻧﻪ وأن ﻳوﻓﻘﻧﺎ إﻟﻰ اﺗﺑﺎع ﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ إﻧﻪ ﺳﻣﻳﻊ ﻣﺟﻳب اﻟدﻋﺎء .
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