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ولفظلساه موافق ام فهو : الزنى رقية وأما ؛ تمار انذ رحمه القيم ابن قال 
بنالغضتل عن معروفة التسمية وهذه منه أمحع الزنى رقى ل فليي اه لمعنمطابق 
بنفضل قال ؛ قال الرحمن مل بن الحسبن ا أخرن-• الديا أبي ابن قال ماض 
الميملابن ايدالشطان ممق هفان اللة إغانل . الزنى رمة اء الغن: ماض 

هذال ا قممو أقوالا نقل وقد ار. تعالله رحمهم لف المن وغيره ٣(؛ ٦ ٩ / )١ 

٠فلتراجع الض 
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من، أعمالنا سيئات ومن أنفنا شرور من يافه ونعود وستعمره نستعيثه و نحمده طه الخمد إن 
لهشريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد ، له هادي فلا يضلل ومن له مضل فلا اطه يهده 

تسليما.وسلم وصحبه آله وعلى . ورسوله عبده محمدا أن وأشهد 

اوالفاهيم غيرالحاس ت ل
،بميب ليس وهذا بعيد رمان منذ اكاس كثيرمن أذهان ق الحقائق تغيرت فلقد ت بعل أما 

اختلافايرى فمنكم بمش من فإنه ) فقال بذلك وسلم عليه الله صلى ال~ى أخبرنا قلقل 
. ٢٦٧٨الترمذي  ٤٦٠٧كثيرا(أبوداود 

الأموركثيرمن ي العجاب العجب ذلك من حمل قد أنه وجد حوله نظرة ألقى ومن 
والدعق.والستة والباطل الحق عندهم فاستوي 

•ليما وغربة زماننا لورأى فكيف ( فتعجوا متويا شيئا اليوم رأيتم إذا ) ؛ أحمد الإمام قال 

ؤيدعولأفكاره يروج فكل ، الضلالات فيه وانتشرت ، الأهواء فيه كثرت عصر ل فنحن 
الأعمار؛قلوب إليه لمحغى ؛ القول زخرف ي ؤيزوقه ، الحق لبوس ذلك ؤيلبس ، لباطله 

•المدى عن ويحيف ، الحق عن ؤيمد ؤيضل فيضل ، الأغرار آذان له المع وتميخ 

وأنالخلق يثن ينشروه وأن ، بالحق عقيرتهم يرفعوا أن العلم طلاب على لزاما كان هنا وس 
عننلك مى )ليهلك الحسنى له سبقت من الله ليهوى ؛ حياضه عن ؤيذودوا عته يدافعوا 

الأنفالآ  ٤٣عيتم ينصع الله ؤإة محن؛ عن حي مذ ييخثى محنؤ 

يئتوبمحكم ?ن امحذ سنذ لكم ق~ذ الله )يد وجل؛ عز الوو ينول 
ئجيلوأالئهواءأن يتؤعوذ الزيذ ؤيييد عليكم ثوب يؤيدأن والله ٢ ٦ حكيم عليم والله 
الماء( ٢٧غنيذ تلا 



٦^كةد==^=^^ءءءء=ءدء=| 

بالخضارةناثر وممن شهوات وأهل ، ١ وعلما ْن1نمتي من المرء أرباب يفعله ما ذلك ومن 
مناض دين ل واكلمس وٍلمه الخق إخفاض و ونشره اشاطل رفع أجل من الزائفة الغربثة 
الناسدعوا يم حالها على العصية لوتركوا لأنهم محببة بأسماء بتسميتها للمعاصي تزيخن 

متنرةبأسماء بتميته للحق وتبغيض المليمة الطباع منها لنفرت إليها 

;لذساسم[نليك

عفافهامجن المرأة خروج ؤيمون المرأة. والمفوربحؤية والتعري الفاضح التبؤج يسمون 
الاختلاطؤسمون للحب تعاطي الزنى ؤيسمون للمرأة نحؤيرا ا وحجابهوفضيلتها 

بطلةالخليعة الممثله ؤيمون • فنانه الفاسقة الفاجرة المغنية ؤسمون والتميز. المتهاتربالأدم 

لوأنهم يعلون لأنهم الله سبحان الفن اسم نحت والدياثة والفجور الفسق هذا كل وبجمعون 
وافهلا أحد بجبه لم الفلاني فلأن الفاسق الفاجر الغني إل الاستماع غدا موعدكم ٠ قالوا 

القديرالقي مع غدا معادنا فيقولون الاسم هذا يقلبون ولكنهم النفس منها تشمئز بالفهلرة 
محتلكباطلهم إل وبجروهم الناس يغووا لكي وهكذا المتاز والمثل الخمثل الصوت صاحب 
بالفوائدافه محاربته صاحبه الملعون انحرم الربا سموا كما ٠ هذا يومنا إر آدم خلق منذ حيلهم 

يمنيشرعيا حجابا التبؤج الحجاب وسموا الربا اسم فيمسحون للأموال تنمية أو استثمار أو 
أوأصفرأبيض وكذبا محرما أسود كذبا انجرم الكذب وسموا و١لقدم^ن و١لكفني الوجه كشف 

وسموا٠ نقدا والمنة الكتاب بنصر اتحرمة الغيبة وسموا ٠ يقولون كما مباحا أخضر أو 
اللمزؤينبزون ■ أواقرنتش انحلتنيا موعدا به الإسلام أمر الذي الوعد ق الصدق 

وأيأمانه أي اطه سبحان ٠ والصدق الأمانة عندهم الكفار ت فيقولون ١^٠١^^ ويمدحون 
١بدنةخاصة — اتحرمة الوسيقى بأن : وقالوا • ١٠ ١٠•١  ١٠خائن فاجر كافر من ذمة وأي بل صدف 

مشروباالحمر ؤيسمون • الصدر ؤيتشرح القس تكن فبها النفسية للأمراءس علاج نها أ~ 

تطويرشعاراتها ومن كهر جاملي طاغوتي حم ومم اللين قير على الحياة إقامة أنها للسمة الممحبح والميلول إ ر 
الشريعة«تيهق في ر>اكرح الشريعة« ررتتين السر« احتياجات لتلبية الشربمة مرونة » الشريعة 
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الخمرأباح الذي ومن ؛ افه بحان الله سبحان به يتداوى علاج أنها " قال من ومّهم روحتا 
عنالقسي للكبت سا الشقان وانحاذ بالخليلأت الاتصال واباحوا سلأج؟؟أا.ر 

للشرفوذهاب للزنا وصيلة هو الذي الشهواني امحرم والحب والغرام العشق .وسموا الشباب 
بلادإل السفر وسموا ٠ منها ماح لا وعلائات عذريا حبا للعرحس وانمهاك 
إليهؤإنا لله وتغييرحوفانا ونفيس وترؤيح واستجمام ونقاهة ترفيه والعهر والدعارة الفجور 

.باض إلا قوة ولا حول ولا راجعون 

فضولابالمعروف الأمر سموا أنهم حتى الناس بمص عند الوانين تنقلب عندما وهكذا 
وبغض' تحررا اف شؤع على والتمرد تزمتا الله بدين والتمسك • تعلملأ النكر عن والنهي 
اضشميعق تحكيم إر والداعي واعتدالا توسهيا ومحبتهم وموالاتهم ٠ تطرفا ومعاداتهم الكفار 
قولعن والكون . لبانه والنفاق سياسة والكذب . حكما اف ضيعة بغير والحاكم ، أصوليا 

والحجاب٠ بطلا والمحرم صديقا والعدو عدوا والناصح . فتنة بالحق والصيع ، حكمة الحق 
،حبا بغيراف والتعلق ، حؤيمة والتعدي قيدا والزواج ، تقدما والتبرج ، وناحرا تحلنا 

والزكاةعادة والصلاة دعية صرورة والربا ، هدية والرضة ذكاء والغش ، تسلية والفجور 

الدليلأهل الأئمة وإتب-ااع ، تكسبا والعلم ء نزهة والحج ، ونوما كلأ والصيام ، غرما 
،انحلالا والأدب ، جمودا والفقه دينا، الرخص وتبع ، تحزبا ال إل والدعوة ٠ تعصبا 
سوءأن والشابات الشباب ظن حتى ألفاظ من ذلك إل وما ٠ غاية و١لرياصة ، محونا والفن 
الضلالوأن بطولة الإحرام ؤإن فنا الانحلال و والفجور والخلاعة أدبا يقرؤونه الذي الأدب 

وانموصة والتبرج التعري وأن طربا الماحتة الأغاني( سماع مدمض من تتمكن الي والغواية 
Iنالوا نوصحوا أو تكلموا ؤإذا • رجعية اش منهج اتباع وأن تقدمية اض منهج عن البعد 

تاش رحمه الشافعي الإمام محول صدق حتى الزمان في^احر تحن تغير الرمان عثرالأول الزمان 

اسوانعيب لزمانتا ا وم•٠٠ ينا والعتب اننا زمنعيب 

هجاناالزمان ق ونطول... ذنب بغير الزمان ذا ونهجو 
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تصانفلا تداس وأخلاقا ... أناس على تصان حللا أرى 

■الرمان فد وما فدوا وهم ••٠ فساد به ان الرميقولون 

الرسالةهذه ق يعبا والذي الناس س كثير على الخقاتق فيها تغيرت ام الأشياء هذه ومن 
بيوتمن كثير ق اللاهي الأت فشت فقد ~ ~الزنى رقتة ~~ الغناء بمدده نحن ما المختصرة 

يتبجحالعلم إر بون ينثالذين من بعصا مع نوتحن ، لا كيف ، الخاصة عن فضلا العامة 
أ٠ سيء فته ولى حلال العناء إن ؤيقول 

أنمن وهوأسقهل الرمان هذا ق العلم ار ينب من يقوله الكلام فهذا ، هذا من تتعجب لا 
.الغناء سماع عي- الخشؤع يعتردها الي هي فقهل الخبيثة القلوب لأن ، عليه نرد 

ييبأرى ولا عتران ذلك و ينمملح لا حرام حرام الزمان هذا ق تفشى الذي الغناء إن ثم 
.ءاقلأل١'ذلك 

لأنوالغناء والرقمى والدف السماع ييح صوي إما الغناء أباح من أن لرأينا قليلا تأملنا ولو 
وتقواهمعلمهم فل ممن العلم إو سون ممن بقولمم بمد لا أومن والطرب الرقص دبه 

٠حقيقتهم هذه من بكلام يغتر لا واللم ، الله بامر وتساهلوا 

ٍره(١^٤ كشف ر( 
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~ت [ ٥^٢ نبيه ت] 

إنف، اك نأتعالما سالت إذا أنلف : خلاصته السلمي كيرمن لدى فاسد فهم بود 
كمارفته ق وضعتها لأنك عليك لا العالم ذلك عاتق على تكون افه يدي ين الثولية 
بمولون•

محمدلمنا أح-رنا الذين جهتم أبواب على الدعاْ ق الصحيح الخدث يرده باطل اعتقاد وهذا 
،نتنا لبأ ؤيتكلمون حليتنا من بأنهم وصفهم والذي ، عنهم وطم عليه افه الى ً

الشيخانرواه الذي الصحيح الحديث بيته كما ، الإسلامي ١لتاريخ من فترة ق سيخرجون 
ألونيالناس كان : قال ~ عته الله رضي — اليمان بن حذيفة عن : لم ومالبخاري 

قكنا إنا ؛ افه رسول يا فنالت، يدركني أن محافة الشر عن أسأله وكنت ، الخير عن افه رسول 
تقلما نعم. ت قال ؟ ثر من الخير هذا د بعفهل الخير، بهذا الله وجاء ، وشر جاهلية 

;ال ن؟ يخته وما : قلت ٠ دخن وفيه ، نعم ٠ : قال ؟ خير من الشر هذا بعد وهل 

فهل; قلت وتنكر« نهم متعرف ، بغيرهدئي ؤيهدون ، بغيرسنتي تتون ي»قوم 
فيهاقذفوه إليها أجابهم من ، جهنم أبواب على دعاة ، نعم ؛ قال ؟ شر من ذلك بعد 

فمات قلت ( نتنا بألؤيتكالمون ، جلدتتا من هم ) ال قلنا ٍوفهم افه رمحول يا ت قلت 
لمقاف ؛ قلت ( ؤإمامهم السالخض جماعة تلزم ) : ال ق؟ ذلك أدركني إف ي امرن
بأصلولوتعص ، كلها الفرق تلك فاعتزل ) : ال ق؟ إمام ولا جماعة لهم يكن 

؟ذلك على وأنت ا،لوت يدركك ، شجرة 

الذينوالدءاة العلماء هزلأء من الأمة حذر قد وسلم عليه اش صلى الله رسول فإن 

ينهونأو الله أحل ما محرمون أو ضلالة إر يدعون أو الله حرم ما فيحلون الناس. يضلون 
والدارالله وجه لا اس النوجه ؤيبتغون الدين اب حعلى اس النأوبجاملون سنة عن 

•فتها قذفوه أجابهم من جهنم أبواب على دعاة أنهم أخر الأخرة 
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علبهغار لا الشات هؤلاء سملع إن ٠ ؛ مع حواره يعص ق : أحدهم قال 
٠ء فلانت للفنانة الأس٠اع يفضل هومثلا وأنه 
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أوأخطارها القصاب الفتاوى ل
الشالفتاوى أي : الفضانة بالفتاوى واكمود ، الفضائية الفتاوى الأيام هذه انتشرت قد 

فتوىز ، الإنترنت العنكيوتية أوالشبكة أوالإذاعة التلفاز ق للاقتا، اكب من نمير 
*أوالشاهد السامع أذان ل استقرت حتى عيرالفضاء انتقلت، 

رغبةالفتاوى هذه لعرض الفضائية القنوات ت، ايقت، السامتي كثيرمن حلفها انساق وقد 

الفتاوىوتعددت فيها القتون وتكاثر ، أوالستمسن الشاهدين هزلا، أكبرمن عيد مع جل 
ؤيعارصهالعلانية القناة ق بكذا أفتى قفلان ، الموال وكثرة والقال بالقيل الاس واشتغل 

ؤيؤيدأنحادثة مسالة له وقعت، من ويأتي ، الفتي بهاذللن، للئ، أفتى غيرالش الأخربفتوى 
لزالهجوابا الفلاني الشح من الفلأنية القتاة ل سمع بانه أوصاحبه جاره فصه عنيا يسأل 

تمريوهكذا ، ويضس ف؛زيد فيها أويكذب ، خطأ مفهومة أو خطأ مغلوؤلة له فينقلها 
،الفضائية الفتاوى هذه حجية بيان إر معه بجتاج مما دينهم أمر الناس على ليتفرق ' الخطأ 

هذاحقيقة تأصيل مع عليها الاعتماد وعدم ، منها الحذر يوجبا محاذير من عليه تتْلوى وما 
فيهئا ؤييان ، وعلمائهم لم،ن اللعامة نصحا السمتي من والغث، ١لهلالح محن للماخ ، الأمر 
،غيرمحونين عراة اكاس يقف، أن يوم ، وعلا جل الباري أمام والتقني القي لذمة تبرئة 
•' نكاءُ أمورهم من، علته يخنمحا دلا 

لماذاشيخ يا وقال أحدهم إلي فجاء الماجد أحل ق محاصرة ألقمتؤ مجشاهئتا أحد يقول 
الرجالبى الاختلاط إن يقول قناة ل فلأن الدكتور والشيح ... الاختلاط مسألة ي تشدد 

لألقيت، ؟أو شهوة بغير الفلر وكان الية نت، حإذا والحملات الولائم ي جائز اء والن
وأشكالهصوره نمحمح حرام فقلت، ؟ الربا حكم ما شيخ يا فقال أحدهم إلي فجاء آخر مكان 

إلي؛وجاء به بأس ولا العمر صرورات من صرورة أنه يقول قناة ل فلأن الشتخ فقال •• 

إليهأللرجوع جدأ مهمة وهمر ألرشود لخالد ٠ مرآ اسنأاوية الفتاوى في الشرعية إ ر 

ر'آ-1اأسساوية الفتاوى في القرعبة المحايهر ا ر 
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وآخر، حلال أنها فلأن الشيخ أفتى ئد قال نم الوسيفي و العازف حكم عن مستفتيا ثالث 
العادةؤإباحة والأجنبي والخادمة بالمائق الخلوة يبيح ورعا ولا نقى ولا علما بملك لا ممن 

أخمن الحجاب وعدم والقمار بالشهلرنج واللعب الفوائد وأخذ البنوك مع واكعامل السرية 
انحرمةوالصور الفاتن الترج والنقاب انحرم تشر الى والدئوش ونحوهما العم ابن أو الزوج 

اممهإر يتقرب ممن وآخر العهر بلاد إر فر والالمابطة والأفلام والدخان محرم بدون والمر 
منسيئة. وبدعة نة حبدعة فقعها وبالبيع غيراض ودعاء والذبح والشرك بالشرك تعار 
ونمقوالوالد والمعراج الإسراء محملات اش يتعبد وآخر والرقص والتمثعر التصوف أهل 

وغيرها.ورحب شعبان 

الوعلعهؤلاء أمثال من الشرعية الأحكام يأخذون اليوم الناس أن الشديد للأسف نعم 
ستهل مثلا أحدهم فيقول الفاضحة الفضائية والقنوات والدوؤيات انحالس ومن الجهال 

الفلأنية.والحلمة الفلاني انجلى ز أو التلفاز j حللوه لقد الفلاني الأمر عن 
؛قائلا بشدة يوقفك الدنيا علوم من علم ق الغوصر عند البعض نحد أن حقا المؤسف ومن 

لهاى ا فالتمالدين ائل مأما ، الاختصاص لذوى واتركه ، الأمر هذا عن تتكلم لا 

•يم؛ سهلة قولهم حد على فهي ' ١ ؟ أحد لكل مثرؤع 
حكمعن بر يعفيها المتكلم فان ~~ البعض يقلن كما كذلك ليت الشؤع ائل فع

يئتهاون،به اهل مبحتى عنده من بني، باتي ولا ورسوله. افه ص ؤبمرجم ' المع 
~ائته رحمه س باز ين العزيز عبي• الشيح الوالد سماحة ذكره ٠ ؟ الممهلة لهذه تنبهنا فهل 

ال، ودب هب ممن الفتوى ياخذ لا وأن ، لدينه بحتاحل أن لم المعلى بجب ٠ ٠ قال حيث 
علمانيغير أو علمانيا القائل كان سواء منه يتثبت لا حلريق أى من ولا مذاعة لا و مكتوبة 

التبتمن بد فلا للفتوى، أهلا يكون أفتى مءن كل لهى لأنه الفتوى من التقت بد ولا 
بل، أهلها غير من الفتوى ياخذ ولا ، الأمور ق يحجل فلا لدينه بجتاثل المؤمن أن والمقصود 

حتىالعلم وفضل بالاستقامة المعروفس العلم أهل ؤيال ، المواب على يقف حتى يتثت 

٢٥٨٠٥٧١ِ اللطف العبد المخألفات في الري إ ر 



همالذكر وأهل . ٠١٠{ ئشون لا محإ الدكرإن أهز ناّنآئوأ } : نال-ماو نمسه،بجاط 
يعرفأو ، علمه يعرف لا أو ، دينه ق يتهم من يسأل فلا والمنة. بالكتاب العلم أهل 
ُأ'( المة أهل حادة عن محرف بأنه 

الفتمن.اختلاف من التنض موف ت ا سألة مل 
غرمرجحمن أقوالهم من فول اختيار العلماء اختلاف j الاظرين بعض وقع مما ؤإن 

(JUمن أكثر التفتي سال إذا نقول .ونحن  ٠٢٠العلماء اق باتفباطل معبروذلك 
ائيالعوام فان ممرنا ق الخال هو كما اختلافها مع العلماء فتاوى اشتهرت أو فاختلفوا 

علىالواجب ؟ يأخذون وم ؟ موقفهم فما الواحدة المسألة ق عالم من أكثر قوى عرفوا 
بقولأخذ نماووا فان الفتى من الأعلم بفتوى ياط أن الفتاوى نعارصت إذا المتقي 

يغلببمن أخذ ثم ذلك من بهم العارذن سأل والأورع الأعلم جهل فان الأورع و الأتقى 
.٠٠٠والأمي الأعلم أنه فله على 
والأولبالأسهل. يعمل وقيل بالأحوط يعمل بعضهم وقال يتخير العلماء بعض وقال 

إذاو انحتهد عند كالدليل العامي عند العالم فتوى أن صحته على والدليل هوالصحيح 
عندهتعارضت إذا العامي فكذلك الترجيح طلب عليه وجب انحتهد عند الأدلة تعارضت 

•الفتوى 

(.٤٣الفل)سورئ ر( 

سعدمحمد وإشراف جمع باز بن الزيز عبن الشيخ سماحة تالبف ا به يتق وما التوحيد ر متنوعة ومقالات اوى J٠مجموع ا ر 
اميرر1"/،ْ(.

•( ٩٥)'محّبم« ذ بن مصي لككتور الفتوى تيسير ضوابط ( ر 

(,tAU-iAl)ألمنمي نامي نمياض جهله السيه بممع لا ال،ئه؛ثذي امول را( 



؟يقدم فماذا ومبيح حاظر اجتمع إذا ث ا مسألة ل
وينهماوالحرام بحن الحلال )) ه لقوله الشبهات محن لديه صيانة المح على الأءلر فشيم 

وعرصهادينه اصتبرأ فقد الشبهات ايئى فمن ٠ الناس من كثير يادالمهسا لا مشبهات 
.سثلأ'((ُ".

حاكما والإثم ، القلب إليه واطان الض إليه اطمأن ما ))الجر :الأخر الحدث وق 
الأمإر ا مفيع أفتوك و ناص التاك أفوإن ، المدر ق وتردد س لنفاق 

يريك((^.

ؤإن، طمأنينة المدق فان __Ji، مالأ إل يريك ما يع )) ه قوله شرح ق الطبي وقال 
(٤)الكذبرية((ُن.

قترتاب نفك وحدت إذا : ومعناه ، الكلام من تقدمه لما ممهدا القول هدا حاء )) 

الشيءمن فارتيابك الكذب. من وترتاب المدق إل تهلمثن المؤمن ئض فان فاترى الشيرء 

والمدق. يه ك فتبحقيقته مشعر للمتيء وطمانيتتلئح فاحيره للباطل مظنة كونه عن منى 
الشيخقال (( الاعتقاد من ؤيبطل بحق وما ، والأفعال المقال ق يستعملان والكذب 

مشكوكاالأمر كون فإن واصملرابها النفس قلق : ( المية أى ) حقيقتها )) القارى؛ على 
))لو؛ العسكري ونال . (( له نظمتن تما صادقا صحيحا وكونه ، النفس له تقلق تما فيه 

/(٦)((الشبهات نحب ق قيل ما كل استوعب أنه لتيقنوا الحدث هدا الحذاق تأملت 

(١٢٢..١٢^١/٢(٠لمر١٢٦/١ر٠(١لثرير

•( ٢٣)الدوّري الغهيد لجاسم الياء رخص تتبع عن السفهاء زجر ( ر 

.اri[^ia|اهJس١٦'^.^١lV|t١٦r.ص)'( 

.أ(ُاكار.م)أ/ْ؛أ(والترذيرهاها(.)'(_)>/.

٢،رء الدوسري ألغهيد لجاسم الياء رضر سع عن المغهاء زجر ( ر

.ء(٢v٣)٦(فض١صساوير



١٦^^^إكصءء======ءءء| 

إليهيستروح خلاف كل فليي العالماء بى خلافية الغناء مسألة أن أحد يقولن ولا 
أوتزندق أقاؤيلهم من بالرخص وأخي العلماء فيه اختلف ما شع ومن ، عله ويعتمد 

كاد.

الشرفيك اجتمع عالم كل أوزلة عالم كل برخصة أخذت لو ;) التئمي ليمان سقال 
كله(.

بحيثلدلك محتجا ، معذور وأنه مررا عنده يعتبر خلاف أي بمجرد أنه والمصيبة 
الواهية.الحجة بهن.ه ومنكره خهلثه على فيقيم ( رحمة أمتي )اختلاف ت له أصل لا 

فيهامحتلف مسألة ق والتحريم بالغ مفت أفتى ؤإذا ، متزمتا عدوه منكر عليهم أنكر ؤإذا 
؟رحمة والخلاف خلاف محل والسألة والتحريم بالع تفتي لم قالوا 

وءا-مالأنوال ل للتوسع رحمة الاختلاف الناس بعض جعل الفاد الكلام هذا ومن 
،الحرج إر بالماس وملت ، واسعا حجرت لقد ; له ؤيقال . ٠ ر واحد رأي على التحجر 

لهوضعت بما وحهل ، كله خطا القول وهذا ، ذلك أقسمه وما حرج من الدين ق وما 
ازظز:قال ولذلك . ٠٤٠الثريعة.

الطرمّن حظ له خلاف إلا معتبرا جاء خلاف كل فليس 

نمر( ٢٦٢)الأرب قضا، ١( )٨ لها اصد V التي الاحميث راسق[ الداورأ( ؛-ا"؛( )V ضدا طبه تكف V ; اتطر• )"( 
(٩٠)تنكرت ٦( ٠ ر البيضاوي منهاح في الواقعة دالأتار الأحايث تخريج رالمحقق[ ( ٣٦ر المقاصد مخمر ( )٠٧اض ( ٤٢)

انمالممر ( TAA>/) المغبر الجامع يثرح اكبر مض ا/،'خ( ) الإماء تخرج )آء( اكوافح ١(  ٩٢)الأسرار ( ٣٧)الشنرة 
(٢A٦٨٦/١ (٦٢)المحتاج تذكرة ( ٢٨٨)الجا،ع ١( آ/مه ) الخغا كشفت ١\إلأ0( ص السبمة الملمة (رالمح،ق[ ٠

رانلمصوعة ( ٢٣٤)الخبين الفضل )٩( المقترح ( ٦٠)الإملأم من لس< كتب ( ٧٢)المشتهر ( ٣٠) الحييتية الفتاوى 
,لكهبي)آ/ماهآ((ضان ١٣٥-١٣١الرفاص)

■٧( ١ ) المحوبي سعت بن محمد لليكتور الفتوى تيسير ضوابط ( ) 

•( )٢٧ابيض صد بن محمد لليكتور الغتدى سير ضوابط ( ) 

.)٣٧( البوض معد بن محمد لليكتور الفتوى تبمير ضوابط )ُ( 



١٧—ء_^ٍ__ء___ا 

طيعةعن النفلر بغض الدليل يرجحه الذي القول بجار أن الخلاف ائل مل الناظر وعلى 
العالماءالعنبرسن الخلاف : عتيسن ابن الشيخ يقول والشدة اليسر حث من القول هذا 

الالذين التعاين العامة حلاف النظرأما من حفل له الذي هوالحلاف ؤيذكر ينقل والذي 
ربه عبرة فلا يفقهون ولا يفهمون 

اتقدم غيرما الوصؤع ق للكتابة الدواعي ن مت 

;-تقدم غيرما الموصؤع هذا ق المحابة إل دعاني ومما 

تمعوهويسيارة ق شابا صادفت ؛ مشابجا قال وكما بحكمه، السلم\ن بعضن جهل 
يعرفلا أنه لي فأكد ، إليه الأستماع جواز وعدم الغناء حرمه عن فكلمته مسجلة اغنية إل 
أحرام. الغثاء أن 

..١ .١ .١ ؟ هوحرام وهل : متتكرا يقول بعضهم بل 

الزمانهذا ق الأخيار تواترت فقد I وصرره وخطورته الغتاء شر واستفحال انتشار ت ومنها 

،الشاشة ونالت وقامت بموته فهلربت يغنى الغتى أحد وفيه التلفاز تشاهد كانت امرأة أن 
ؤيقولا< طلقها أن إلا منه كان فما طفل بالأمر أبنائه أحد أخثره زوجها جاء وعندما 

أنأراد إذا أنه الغناء إر يستمعون كانوا الذين الأشخاص أحد أخبرني ر ت مشابجا أحد 
فإذافيتذكر، ه نقإل ير-؛ع يشعرنم أن دون فيتغنى للغناء لسانه أويستغفرسبقه انته يذكر 
ليلهمن فكيف اء للغناسمع من وحال ديدن وهذا ، الغناء إل لسانه سثقه الذكر أراد 

وألحانه.أ\'*الغتاء ل وقته وجل ونهاره 

قد(ر 

.٢(ر الشبملأن موت ر'إ 
,اصلأنر-ا-ا(صوت ر( 

(.٠٣)الثملان موت )'( 



١٨

معنمات حتي، انتحرن القيان يعمى أن سمما أأنا ~ كشرة والعجانب ~ العجسب ومن 
حيث، وأهالها بالأغاني الماس فتنة على يدل فإنما ، شيء على دل إن وهذا ، مشهور 

،رa الله دون معبودم باض والعياذ الموى ضار بدمائهم وامتزج قلوبهم على "مها استول 
٠راجعون إليه ؤإنا ض فانا 

عنانتشاره على وساعدوا به جاهروا فد فهم عملهم نح رغم والمغنيات المغنون وهؤلاء 
بالمعصيةانحاهر لأن ، ومعصية إثما بانحاهرة وكنى ، الناس بثن وبثه الأسواق ل طرحه طؤيق 

١ُلمجاهردن، إلا معافى امي كل ) ت الصاضي-ح الحديث ق ورد كما باق مستخف 
،أتانهم زفاف حفلات لإحياء والمغنيات الغأين ؤإحضار اسّتثجار ق تساهلهم وأيضا 

درجةأقل نحن هل : وقالت ، هدا على أصرت زوجتي بأن ) زوجاتهم بافوال ؤيممللون 
أتوايلم ; الناس عنا سيقول وماذا ، .١ ؟ الهلؤبة الفنانة أحضر الذي . ..فلأن.ت من 

'٢؛.٠ الكلمات... تلك إلآخر ( .١ ١ مت... زواجهم ... ؟١ بفنانة 

رء،الأسلاب الاشتراكية : نالوا كما الإسلأُية الموسيقى أباح له خلاق لا من وبمض 
يريدمن برهانا المهتدي منها وليتخد عنده علم لا من على حجه الرسالة هده فجاءت 

٠ؤيمميه ريه وبجشى المداية 

٠ا ٤ ٤ ، ٤ ر٣ الثريعة تنزيه إ ر 

هابي حمث >، مميم ١( را'/ا'١ وسير ٦( •  ٦٩رالبخاري ر( 

ه،ه٥^٤،٤٠ر٩ الشبميان صوت ا ر 

سير,ضرف ( ١٥الطرب)آلات تحريم ر( 



١٩

الرسالة[]أصل 
:أقول فه للكابة الدواعي أهم فها ذكرت التي افدمة هدم ذكر وبعد 

والزورأبالوهو المسمى عن ~ وتذكيرا سيها ؤإندارا إعذارا أذكرها ~ محمرة رسالة فهده 
،الأحمق والموت نفاق الومنت الشيطان وأذان والممدية والمكاء واللغووالباطل 

•الفجور ورائدة ، الزنا وداعية ٠ عود والومزموره الشيطان وصوت الفاجر والموت 

والفقدالشهوات نمل إر للمشي والمهيج والفجور بالفسق والأمر للممحرمات والنين 
،القلب على والطامس انله. ذكر عن له والماد للقلب والملهي والعدالة الروءة للإنسان 

.مكرا ينكر ولا معروفا يقر فلا 

والأوصافؤماء الأّلدي نيا أوصافه على دلت أ/مازه 

المرعونه يان الزمهدا ل اس النوبعض الزنى رقية ؛ إنه إنه ما أدراك وما إنه 
هذهإلفا نتيجة إلا شابهها وما الأعراض وتدنيس اللواط و الزنى وما ، ... والفن والهلرب 

ولاانحرمات اقتراف إو تدفعهم الض والشهوات للوحي المثيرة ١لرuنة الرقيقة الأصوات 
؟، ٢١رادءا بجدون 

فلا، الزمان هدا ق القس أعثلم من والموسيقى الأغاني موصؤخ صار العموم وجه وعلى 
دعاوكم فاحشة من أحدث وكم شاب من أغوى وكم قلب من أقسى كم الله إلا إله 
٠الضلال إلا الحق بعد وماذا وكم.... وكم فجور إل 

.عض مصي طبعة ( ٣٩رص• إلى ( ٣٦رص• ، ألفم ص أللهفان اغائة م منصلة •يكورة التسمية مذء ض الأطة ( ر 

,( ١،٢٧ رلأ/؟ الشيطان صوت )'( 

وبعصوالشيبوتر الأطيال والعاب والأجراس كالساعات كيرة أشياء في الموسيتى يخول عمرنا في البلاء زاد ومما ( ر 
لمحمدالناس من كتير بها استهأن محرمات ر , المستعان ،واه عزيمة الى يحتاج امرا يلك تحاشي صار ، الهادف اجهزة 

المذجد[را"ا(.



مكانكل ق والموسيقى الغناء ممامل فانتشرت الزمان هذا ق البلوى عمت ولقد نعم 

النجاةله هق الله ثاء من إلا احد منها ينج ولم ،  L--_Jيت كل ل شروره ودخلت 
كلل ؤيرددونه به ينشغلون والصغار والكبار والنساء الرحال أصح حتى ، والسلامة 

وكذلكوحالتهم مولاهم لكاب وقراءتهم ترديدهم من أكثر أحوالمم وحبر أوياتهم 
والطامةالكبرى المصبية هي وهذه القرآن سملع عند تلذدهم من أكثر سماعه عند يه يتالذدون 
عشيلا ءلاهر أمر والغناء الموسيقى " المعازف بب يوالدنيا الدين شاد العفلمى 

رأيتفإذا بالمعاصي، إلا يهلمثن لا قلب من فكم ، سليم وقلب عقل ذى كل على 
}١اافيينآنوات يقول قق افه فان ، منحوس منكرس ماحيه أن فاعرف القلب ذللئح 

صذمشألأ/ذماشمحمح{)؟(
أباءأحد تزوج لما ، اتحاورةالجلاد إحدى ق سنوات عده مل أنه الحمح على بجفى ولا 

والراقصاتوالرانمون والطريان الهلربون واستجلب طوال، لمدد البلاد اصبثت كبرائهم 

مافيها وحمل كاملا، أسبوعا دامت التي الزفاف حفلة لاحياء العالم أنحاء جمح من 
الكفربلاد لفر يالزفافهما حفل العروسان وأكمل ، والفسادالعهر من حمل 
التيجةفكانت يمل، إر العمل تحول ذلك وبعد العسل بشهر ينمى ما لقضاء والفساد 

منالخل اقتلعت ويياح عواصف جاءتهم فمد ، البلادعلى العقوبة وحلول الطلاق 
كامل.بوع أّلمدة أماكنها 

لمنليرة دلك ني )إلأ وقال؛ الأبماو( ثأؤلي لعلمزة ذلك ني )إذ تافههذ قال 
يخض('ًر

السمنصنوف ببن والغناء اكوسيني نئو على الحرص قل حربمون واعوانهم ونمارى بهرد س ابلبس جنود هم وما ر( 
أعئلمانهامن ويلك ناعق آذانالكل وتجعلهم المصيرية قضايأمم عن وتلهيهم الشعوب تختر التي الوسائل اعفنم انهاعن لعلهم 

ربهم.*دى ما اياس، إبعاد وسانل 

,ر'(ّور؛الرءنرئ(
.؛؛أ0لّور؛وصران;م'اُامر:

.[ ٢٦اىزءأت سورة ر )'( 



ا؟^^محدكد========^^:=ء=ءا

بمعصيةالزوجية حياته من يوم أول سدأ الذي هذا ، الصيس وبس الفعل بتس ؛ وأفول 
.تعار افه 

:واكاب للشقاء سب اش عن العمله إذأ 

النكرمها يكثر بل ، هك اض ذكر على تنوم لا والى الأفراح ليالي بعض نان ؛ ؤلذلك 
إبليسلتدخل ، الشيطان أمام صموده ل القلّ_ا إيمان صعمؤ إل يؤدي مما ، الله عن والغفلة 

فعجب ولا ' والجن الإنس شياطتن مى أعوانه ؤيكثر ، الصفو ؤيعكر ؤينتن فوسوس 
والعبن...والمس حر العن كثيرا مع ن زلنا ولا ■ بالسبمّب للإيقاع فرصتهم فإنها ذلك 

٠اله ذكر عن الغفله غالآ نشغلها والني ، الليالي هذه جراء من أكثره بمج مما وغيرها 
الضلالمن الطمة هذه لدى الرابحة الورقة لأنهن ؛ اء التبذلك يماب ما وأكثر 

٠والنخر>ان 

عبنفأصابتها ، اليدان ل ترقص وأخذت شعرها عن أسفرت أن _ U،Jندمت امرأة من فكم 
•إبليس ّثهام من وسهم حاسدة 

ساحرةفأصابتها ؛ والطل المويتؤ رفع ؤ، مشاركتها بع—د ئحرت امرأة من وكم 
بجحرها.

لهالجا بها أحدهم فيحل ؛ وعقلتها وجمالما نينتها ابن اسثعل شابة من وكم 
.إليهاوثوقا 

الأموالوينفق ، للعلاج لأخر مكان من ونذهب تئن ، الفراش طربحة المرأة ثمبح ... 
يد.اك) ؛ لها قنقون ّ اض عن الغفلة : ذلك ق بب وال. الشفاء سبيل ق للعلاج الهلانلة 

.( ينخ وفولب ' أوكتا 
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;أمحي فلمت ، بجب كما كلامي يمهم أن يجب ولكن ، العلاج من حين والونايه 
،ذكرنا الي ليات للماديا أفضل محه البعد ولكن ، اء للنالدف وصرب المرحة ضم 

٠١٠بأس..."فلا مها حلا فان 

بنالهل-ال عموما والعازف والموسيقى الغناء مقار سرد ق لم الأحي معلنا ولومميتا 
•قق اض ثاء إن كفاية ذكرناه وفيما يتحمل لا والمقام الخديث 

فهؤلاء، العلم إر وبهتانا زورا المنسوبين أقوال وانجوا أهواءهم انجوا أنهم الناس أصل وند 
،السوء علماء من ؤإياك فإيانا ' هف اض يرصكب ما لا يرصيهم ما صح على الناس يمتون 

وافقتإذا انمالم قولة فان هدا ولأحل ، بهم إلا الدنيا ولا الدن j بلاء كان ما فواض 
وليست، بالحق الماس اعرف ولكن بالماس الحق تعرف ولا بالنواجذ عليها فعض الحق 

اللفوهدى والمنة الكاب يوافق بما قال بما المرة ولكن ، هؤلاء من قال بمن المرة 
؛.ر المالح« 

ؤيهزؤيسرة يمنة ويميل ليدندن الإنسان بجلق لم هف اش إن ويافم وباق وافه ؛ اللم أخي 
كوحيدحلق بل واض لا ، والفلتة والمتنة الدندنة على ؤيعيش ، كفا ؤيضرب وسعنا 

ومحادته.الله 

ا١ ٦ ٣ منحة ر المنرح لسليمان إ الزفأف ليلة مل و وصايا ر ; انفلر ا ر 

باخسارْ-آ■( ص ر الضويان حمد تحقق ٠ الجبل قاضم لأبن الغناء في فتاوى ( ر 





٢٤

صححهق البخاري رواه ما فيها صح قد الملهية والألأت  ١٠-■ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
.((شرطه ق داخلا به محزوما تعليقا 

النهايةق .كما به يضرب مما وغيرها الدفوف هي ( العازف ) و 

كمنبرومكةأومعزف عزف الواحد ، والطيور كالعود اللاهي هي ء : القاموس وم 
.ا( والمغني بها اللاعب ( العازف )  ،

العازف.انولع محته ويدخل بها يضرب التي اللاهي آله هي فالمحزف إذا 

أهليبن خلاف لا ، اللهوكلها آلات هي ار : اللهفان لغانة j القيم ابن قال وليلك 
.(( ذلك ق اللغة 

،بها يعزف الش اللاهي آلات لكل اسم العازف  ١١:السير ل الذهبير قول منه وأوضح 
.(( والمتوج والثبابة والهلنبور كالزمار 

"ص"' الخفافل. تدكر " محابه ي تحوم وقال 

محتمعةكانت إذا إلا محرم لا العازف إن t قال من قول ، الزمان هدا أعاجيب إر تلتفت ولا 
•وبينة همرهدى على منه محازفة فإنها ، والزنى الخم من 

اللهإن  ١١لم وصعليه الته صلى الله رسول قال ت قال ه؛ عباس بن القه عد عن )٢( 
حرام«•مكر وكل والكوبة واليسر الحمر ~ أوحرم ~ علي حرم 

الحسدعبئ حس لعلي المعازف... لحد.ث البخاري رواية تصحيح في الكاثف ١ّ 
ر"ااا،ه"آاالحتيع افد عبت. للشيخ الميزان في والمعرف الغنأء احاديثذم ٢. 
(.٥١-٣٨)الأت١كمحبلأداني تحريم ٣. 
الأنصاري.الملاهي تحريم ملي اللاهي تنبيه ؛. 
..٤( للألباني)٢ والحرام الحلال احانيث تغربج ٠. 
.( ٢٧٢.٢٧الم).،/.ابن للأمام ابيداود ض تهنبب ،-. 
٩ر٤ ادريس صر سعيد محمد تحثيؤ، للأجري والملاهي والشملرنج الئرد تحريم ٧.  كيروغيرهم ٢( ٩ 

.)'(الاستقامة)\/؛آأ(

,(١٠٨٨١)؛()
.(rpTTY)()

.( للأيس)٩٧المترب آلات تحريم )'( 
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ما) : بذتمة بن لعلي قلت : شان قال بذممة بن علي بن سميان طؤيق من الطماني رواية وق 
)اتجل()اآ؟(ثال:الضبة 

؛.حرام٠١والذمار حرام والكوبة حرام والمعازف حرام الدف ) ءباس.بموله ابن ؤبمسره 
علىمحده الأدلة لتوفر ؤإنما عنده من الحكم بجكم أن يمكن لا هماس. ابن أن ومعلوم 

كبه.ذلك 

شهدالزى يرالمحابي تفأن العلم طالب ليعلم ٠ ؛ الله رحمه الحاكم نال وك 
.ا( تد م حديث اليخن عند والتميل 

،الباحات من وهي ، فيها شيء لا الأمور ه هن. إن ؛ ؤينول إنسان يأتي هن.ا بمل- فهل 
.؟ عليكم بالله نتع فمن ... ٠ حرم الله إن ٠ ■" يقول والرسول. 

نذق)؛(أمتي ز ليكونن )) افه رسول قال : قال ه حصبن بن عمران همن )٣( 
وكشرتالعازف ظهرت ؛إذا نالال؟ ذلك ومتى ؟ افه رسول ثا آ،)أ،ئل وحش ومسخ)"( 

الخمور!ومربت القيان 

)أن الدلالة ووجه ٠ ؛ محتمره ما المعازف حديث عقب اللهفان إغاثة ل القيم ابن قال 

ذمهمU حلالا ولوكانت ذلك. ذ الفنان أهل ض حلاف لا اللهوكلها عيآلأت ( العازف 
توعدوفد . . . والحر الخمر تحلال باساستحلالما قرن ولنا ، تحلالما اسعلى ه الله 

ثفص بيى ونبو ١( )٩٢ الأترة وض ٢( )١/؛v ني المفي امد ( ٢٢ا/> ر. رالبببمي ( ٥٣؛١ ر داوء. ابو س )٠( 
سسصرأا/هاهاا،آادأاا.ُانغلررسالأساعضام

.( ٤٦؛،رء البنان ض والعازف اس ض واحاييث رْء،اْ( الأليض الطرب الأت وتحريم ره؛.ا؛( الملي اد مد 

راءا(.اليدان م القا، ض ر"(اكهسر-ا/أآآ( 
١(الإثراح)V ١( ا/ ر.١ [ له الحيث علوم يرقة ني كمل إ ثل •رفوع اي : ث ومض ٢( اا/ا'ْ ر الستدرك ا ر 

,رالنةترا-ال{
٢(ر،/٩ أ الأمحر لأبن نهية ] الماء ض بحجارء يرعون اي • بقوة 'لرمي :٠> القف ( ر 

[اللغة متن ممعم ] الغرد منة على جعله ; اي زيا ك وصته ' سه-أب اخرى مودء ايى انمودء نحويي *و : الم-خ ر( 
رد/آاآ(.

(١٣٠ر;/[ المصط الذاموس ا مهأ ث : الأرض بغلان اد وخن. الأرض. م الذدلأم- »ُ : الخذ )'( 
؛/أزابنرذا'م/او• التن الواريةس المنن في والذي رقا/آ( الملاهي نم غي الميا ابي وابن ( ٢٢١)٣ ام•ذي ا>جه ( ر 

الْلربالأت وتحريم ٤( الميزان)٠٣-• في والمعازف الغناء يم احاتبث وانخلر ا/اه؟إ بغداد)٨ داريخ ذيل ذي ١لذج١ر 
للألباني)ما--ه\■(.

.-.ا-م>( ٢٦١))٠( 
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وإنوخنانير، نردة خهم وبمالأرض، بهم ه اش بجمف بأن فيه ( العازف ننحالي) 
٠والوعيد الذم ق قط واحد فلكل الأفعال هده جميع على الوعتد كان 

دولءرأنهاساعائر.وهدا 
وانتشارالخياء وانعدام الدياثت فتجد ، هدهأيامنا ق واقعة المح هذا بوادر أن ز شك من وما 

ورحمته.بمنه خ الله عافانا العاصي، أهالي ب؛ث والفجور ال الف
الوعيدانتظار ي ونحن ، بهجهروا بل ، خفيةولا سرا يصيح ولم وعم وقع محي كله هذا بل 

الهفإل • الحجارة أستبهلئ وأنا الأمطار تنطئون أنتم : الساق بعض نال وند ، عليه 
.المشتكي 

هذهار بإظهقاموا الذين i ما قهاء الفعل بما تؤاخذي لا ، ورحمتك غفرانك اللهم 
العازف.

[اش رحمهم الأللعت والأئمة السلف أقوال من يسيرة جمل ت الثا ث ل
السلف.أقوال من ١" 

الشيهلمان.مزمار والعزف الغناء فهد: الصديق أبوبكر يقول 

بايعتمنذ بيميني ذكري هت ولا تغنت ولا تمنيت ما : فهد عفان بن عثمان ؤينول 

بتركه.وتبجح الغناء عن فهد فتنزه وسلم. عليه اله صلى اله رسول 

ًالشيهتان. مزمور من اليوم حبك : عمره ابن ؤيقول 

•ردآ( الطرب آلات تحريم (ر 
ر'(ر،ةالآساعر،-ل(.

•)٣( الجزاري لأضبئر حرام والغناء الرف بان الإعلام ( ر 
,(١٤رصء يم راحاسنر ٦( ١ ٦- ٠ رص/ الأسمأع نزهة وانظر ( ١ ١ ا/"آ ر ماجه ابن رواه ( ) 
ا١ ٠ ٤ ر الطرب• ؛لات• تحريم إ ر 
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٠. للرب مخطة للقيبح منية الغناء فهر الضحاك وقال 

'٢٠• ا الزنى رب الخاء ر محاض؛ بن الفضل لفول 

٠٢.'( الخار ق والباطل باطل الخاء ) محي:بن القاسم قال 

س.وأكرهه يته أنهاك : قال الخاء عن اض رحمه سل ولما 

.؟ هو أحرام ؛ قال 

."،؟ الخاء بجعل أيهما ففي الباطل س الحق اض ض إذا ١ أحي يا انظر : قال 

.( الرجز وأحب الخاء لأبغض إني ر : المسبب بن سعيد وقال 

تعلمحتى ، ودانيها الأرض أقاصي ي عليهم الفتيا تدور الدين الأربعة الأئمة أقوال ٢- 
علماءاسن.خالفت قد أنها هاو،الأائقةلأ، 

نيأُئط^_رجمه_الإيتطر_ئ
فيهوفولمم الداهب، أشد من حنيفة أبي فمذهب الذنوب، من وبجعله الخاء يكره أبوحنيفة 

قف١^^، رسماع : اقه رحمهم أصحابه فال حض ، ٧٠الأقوال أغلفل - الخاء ي أ- 
٠٨.'كفر واكلذذبه 

,(١^١٧.٣ر(ادسفى 

١(؛ ؛ رالغنأ، نم ( ا/آ٦٣ر امنان اغتة ( ١٥٨الشا)ابي ابن )'( 

حرام)٣(راسء الزق بان )'(الإعلام 

تمشاش رحمه حكهم رجل من حكهم رهوجواب . ( ٢٣٥)إبليس تلببس ش الجوزي وابن ٢( ٢ ا/؛ الببهنى)• ( ٦٠))( 
.٢( t أ/ه ) اينان اغته .٣(  v.r. ).- النضى المض 

.١( . )١ المترب آلات وتحريم ١( ا/ص؛'اا' )١ السف في ^، ١٧١)'(عبئ 
,ثاهلتهم على منى وس ؛والملامحن ريبنالربه انعذته ام الموفيان من للماء المحبين اض ( ) 
ابمبانالفتاوى ( ١ ٢ ؛/. ) للزبلمي اكئانق كنز شرح ( ١٦٨٨ ) للألوّي افاني روح ( ٣٠)آ/؛ المختار اكر ( ٦٨)ا )
•٣()• النفيس المنض ( ٣٤٨/١)اهمغان إغثة ( ٣٦٨/٣)
حجةبه تقوم لا س، ضعينحنث بالمعاع الثني تكفير م اث رحمهم حجتهم ( ٦٩)( ر
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ص}ّصسسذون

أنله كان معية فوحدها اشترى إذا ) : وقال ، استماعي وعن الغناء عن نهى مالك 
بالعيب.'يردها 

.باعهامن على السالعت به ئرد عيبا معية فاعتركونها 

عندنا.المساق يفعله إنما ) : فقال ؟ الغناء من المدينة أهل فيه يرخص عما افه رحمه وسل 
^^هإسمرن

ومن، وانحال الثاهلل يثبه مكروه لمو الغناء إن ) : القضاء أدب كتاب ز الشافعي قال 
*شهادته ترد فهومنيه منه استكثر 

حلهإليه ب من على وأنكروا بمدهه العارفون أصحابه وصرح 
هوبما الغناء ببعض^آلأت يغني أن ; الثاني م الم; ( روصته ق النووي أبوزكؤيا فقال 

بحرم' والأوتار العازف وسائر وانمنج والعود كاتجور مطرب وهو الخمر ثارش شعار من 
i( واستماعه استعماله 

محزمةمنفعة على — الإجارة يعني ~ تمح )ولا ; التييه ق إسحاق أبو الشيخ وقال 
حلافا.يدكر ولم ( الخمر وحمل والزمر كالغناء 

التغبيرمونه يالزنادقة أحدثته شيثا ببغداد حلمت ) ; قال أنه الشافعي عن تواتر وقد 
٠( القران _؛؛؛ عن الناس به يمد.ون 

(شهادته ترد سنيه فهو ماعه، لالناس جمع إذا ابارية وصاحب ) ؛ الشافعي وقال 
.'٧،( ديوى كان ذلك فعل فن هوداثة :) وقال فيه القول وأغلظ 

ملمختصر وشرح ٢( ٠ )ة/ه البر ب لأبن والكافي ١( رد،" للخلأل بالمعروف الأمر ١ احمد علل ٧( ر٠ )١( 
٣٠^ ٠ ٠ ر النفس والمنتقى ١إ  ٣٠٨رللحْلاب 

المبلمرجب لأبن الأساع نزهة ( xrrnالمتن). م البيض ( ٢٧٨٨ميض)اجر ١J>(T رم؛ للشافس الأم ( ٧١ر )'( 
(.٢٣اتكسابئبسر.ر١٧

(.١٢٨٨/١ ر الطالبين روط ( )-١٧)'( 
فيخرونالرقص على الناس يحمل لأنه الغناء إنه ;)نجل المتني مويى ابر الحاظ قال . الغناء م الملف لمان ;في التغبير ( ) 

.((١٢٤)الممأع اله معلى (زالكلأم التراب وحتى والفحص بالدق الأرض 
(٨٩٠٨٨)للهلمتدسي البدع واجتناب المنن اتباع جزء () 

.( ٢٧٨٨للهيتمي)الزراجر ( ٢٢إبليس)••تلبيس ( ٢١٤الأم)،/اللهفان)ا/أْ-ا( ل(إغاتآ 
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;تعال اض رحمه حنل بن أحمل الإمام ٣" 

ينبتالغناء ) ; فقال ؟ الغناء عن أبي سألت ث ابنه النه عبد قال فقد أحمل الإمام مذهب أما 
١( المساق يفعله إنما ) ; مالك نول ذكر ثم ( يمعتي لا ، القلب ل الفاق 

رآ،غناء ولا مزمار ولا طل فيه عرسا يشهد لا ) ؛ أحمد الإمام وقال 
كرهعلى ندرت إن ز ت فقال ؟ حلل صوت قمعت ميت غل إر دعيت ت رجل وسأله 

•خرج ١٠ؤإلأ ' ناكره 
،الع_تي ل الإباحة ; التالث ) : الإجارة باب ق الخنابلة فمه ق التمنع زاد صاحب ونال 

محرم•أولمع كية داره وجعل والزمروالغناء كالزنى محرم نفع على تصح فلا 
مزماروكر عليه الماثل كقتل هدر ~ الدابة أي ~ جنايتها لباقي ١ ؛ الغصب باب ق وقال 

.{ محترمة غير حمر وأية وفضة ذهب وأنة لصلب 
والشعبيُ التخعي ؤإبراهيم وحماد الثوري مفيان الكوفة أهل مذهب وكذلك 
منهالمنع ل الثمرة أهل بى أيما ، خلافا نعلم ولا ذلك ق بيتهم اختلاف لا ، وغيرهم 
٠٧١الثمري كالحن 

الغتاءّماع ، الشي3لاسة الأحوال ينوي ما أعفلم )ومن ؛ تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
نقتصرلكن كثيرة الباب هذا ل اض رحمهم نصوصهم فهذه . المشركن وهوسميع والملاهي 

علىالإجماع تعال ار،له رحمه الملاح بن عمرو أبو حكى وفد . الإطالة خشية هذا على 
االله رحمه فتاؤيه ق كما والغناء والثبابة الدف هع الذي السماع "ميم 

.( ٢٩٧)اتجس انمنممى ر تبميأ لأبن الأ,عة ،( ، )١ اث ب سانل ر احد طل )٧٧( )'( 
.)٨٧(نز،ةالآساع)آا•()'( 

,( ٦٧١رص جي اقل،ة 11الاوري سفيان هته ( ر 
ص.ممعة روأس لمحمد ٢( ١ رص؟ سلبمان ابي بن حماد فقه ( ر 

((٤٠٦٠٠٠٥ص ر عسعود بن اش مد فقه ر سموي بن الد مد هه وكر 
أكغم،رأ/ئ،"لأ(.سمراا/؛(رصرم.أ(ملالآومر؟/.آ( 

.٣(,الأمد). ٦٧٢( 
.( ٧٦)T/. البمري انمن ص اطر ثيبة ابي ابن سف ا/اْ( )٤ الترطض تقبر ا/اآآ( • ) امحم >، ( ) 

)(سعالنميى)اا/ْآأ(.
(,r.T)( ٤٩٨٨)الأمان )'(رموارد 



٣١^^سء=ٍ==^ءءٍءسصءا 

'محي١٠ايبه سد محدما عنهما الله رصي عمر اش أثر أورد أن بعد نعال اله رحمه والقرطي 
المحوت حق ل هذا كان إذا ; علمازنا قال ' ُ : ٠ ينول ' ١ الراعي زمارة لصوت سماعه 

فماذا; أفول المشتكي اله إر ' وزمرهم الزمان هذا أهل بغناء فكيف ، الاعتدال عن بجرج 
مصرس فهل ؟ وموسماهم زماننا أهل ي بمال 
منوغيرهم الأربعة والأئمة و١لتابعتي الصحابة من الص_الح لف الأقوال من حملة فهذه 

معأننا وأخيرا أولا نوكل ؤإنتا i ومكان زمان كل ق يعتدبمولمم ممن • لمم الشهود العلماء 
التبوعونوالأئمة الراشدون الخلفاء بجدوها التي القافلت هده . للأسادم الكبرى القافلة هده 

اق.نيدعو ولاحقا سلف يعد خلفا الوثونون والعلماء 

المذمحمحزخرخط! ؤمحغ الهدى له تص ما بمو صن الرسول، يشاقق ردمن ؛ يقول ه واله 
اتبعمن أن هف النه من بيان الأية هذه ففي • )ً( ( مميل وساءت جهنم ومنيو ئولى ما ئولو 

فمنهوسيلهم السلما؛ن ؤاحماع ، بالله والعياذ جهنم مصيره فان غير سيل 
٠٠صائلة على نحتمع لا أمتي إن ٠ ه وقال • الأية هذه من نميب له إجماعهم حالف 

بقيوالغناء الموسيقى تحريم على السلف احهاع على يدل ما الملم أخي لك ذكرت أن وبعد 
المومحيقىأن على صراحة نصوا ممن الإسلامية الأمة وأئمة علما بعض أسماء لك أذكر أن 

;تحريمه على بحمع بالموسيقى المصحوب والغناء 
٠١'■١^ أبوبملة ( )٤ ' ٠٠_ أبوانمليب )٣(  ٠٨٠الصلاح ابن )٢( الرل'اا بد (ابن ر١ 

عنهمآاش رصي صر بن اث عد اتجتيل انمحفي ذس؛وواقييبه ١٠٤ويلك الغناء سمعت إنا ايغيك مد إ ر
رمة(١نغتر ٢٢T(وابمير.١٢/١(والآجوي)ء^^لر٦Wر(وُاْ 

الآطعراْ-؛ْ(.
.ر(ميرالرطبير.ا/ا'.ا'آا(

)•(مبسادسرأآأ(

آآ١ ره اكساء سورة إ ر 
ر'(اينسر.ْبمم.

(.T/V)القرطبي مم ل( 
ادلأحرأ/آآد..ْ(,0ئُىاين 

١(. ٢٧)الم،اع ه عنى )■؟(محمحأر^أ(رصم 



٣٢

السام'*)٩(أبوبكر )٨( ' ٢٠الخبلي رحب ابن )٧( ؛ ٢١الأحرى )٦( ؛ ١١تيمة ابن )٥( 
،١١المتم حجر ابن ( ١٣)كيرص؛ابن ١( رَ*؛)٢ قيامة ابن ١( )١ ؛ ٦١الراقص ١( )٠ ؛ ٠١الووى 

برهان( ١٧اددرر'ا،)ابن ١( )٦ ، ١^١^١١١الدش شهاب ١( ر"ا،)٥ الرازي يم ( ١٤)
؛١١١ممرون ابن ٢( ايرزيرْاا)٠ الدش جمال ( ١٩)، ١١١رند ابن ( ١٨الخق"اا)د عن 

الخ_وحرىرا"( ٢٥الممرها،)إ؟(الشيرازير■'')ابن ( ٢٣)' ١١٨لفرير( ٢٢)ا ١١٧لقرطير
(٢٢)؛٢٢١قاواْة.ابن 

الخاءمسألة أن ذكروا ، الي-من أئمة كسار من ، افه رحمهم إماما وعشرون ستة فهؤلاء 
فيهاحكى ومن ٠ : الهتمي حجر ابن العلامة نال ، ضي على محمع مالة والوسثقى 

سةعن به وزل ، هداهْبن ومنعه وأعماه أصمه حتى هواه عيه غلب أو غلط، قفل. حلافا 
.. ،(٣٣، .مواه

.( ٥٧٦)/آآه.١ ر النتاوى سع "( 
.( ٢٠١الآ,،اع ؛نزعة 

(.٦٤الأسماع)زعة نإ 
,(صبمعاعاويىراا/^ْ(

ًاةفمءاعرآ/ه.مآ
.;(كفالرء'عرآ7،.م(

.؛( المماع)٢٧اله طى الكلام ؛( 
أ؛كفالرءاع)آ/آ.م.ب.م(.

(٣.٧٠٢(ةذالرطعرآ/آ.'
(.UU/T(ردح؛_,،^_))

_(الإقاعلأينالثرر)7؛آ(.
.( ٤٠٦المماع)مسالة على الكلام ''( 

المجه)آ/أأ>(.(بدابة 
.(كفارعاع)آ/).٣( ٠٠

'''(كفالرءاع)آ/ا.أ(.
 c٤( الباري)آ/آ؛ وقح ا/؛ْ( يرْ)، مم.
.(٦٠)الشريعة نزيه ت( 
.١(٢ ١ ، ١ ١  ٧،١.المماع)٦ مسالة على لكلام ا( 

.(كفالرءاع)آ/؛.آ.ه.)(■
Y(r.A،ir.)/؛.الرعاع (كف 

(٤٦٦)السماع معالة على الكلام ( ' 
(.٣.٧،٣.٦/٢الرء١عر؟'(كف 





٣٤ك_==============ا 

ةتاُملأفلوق
منعفن ما لطم ، الأرض بأرجلهن يضربن أن الومنات نهى قق اض إن : النم خي أ« 

بنيمحا ما ببملم يأزجيهى ونا ر اش نال ؛ الخلخال فها التي النيّة 
ومن()ا(

ظهورإو بوئي لئلا ' بالأرجل الأرض النساء وهوصرب التصرف هذا عن نهى هف فاض 
فإن، النائمة للمشام وإيقاظا الكامنة الشهوات لتهسح مدعاة نيكون ، الخلخال صوت 

الأمرفجاء ، عطرها أوشم أوحلتها الرأة ثوب رؤية نيرشهواتهم الناس من بعض 
الخلخالصوت كان فاذا ٠ فتة إر بجر لثلأ الأرض صرب عن ناما الإلمي السماوي 
الألأتحبه ونما والوعة الليونة فيه اLلتع٠ا. التاهلق بالموت فكيف عنه منهيا الصامت 

الروءةعن وخروج موعة و ونحث وسمح وقاحة من مها ما بكل البوم اشثة انحرمة 
أبيئة ذئاب ورائه ومن الماجتة والكلمات ، ورذيلة قبح بكل وانماف والفضيلة والخباء 

«. حرمة خهليروأثطو جد الأمر إن 
الكلامكل كان ؤإذا المرأة منه متعت خلخال صوت كان إذا اف سبحان اض سبحان 

وتمطيط^ الغناء وهو تعال الله رحمهم وعمرهم عهدهم ل كان الذي الغناء ذم ل القدم 

حمروزنامدح مه ليس والذي ، محرم محذورولا مها لتر ضة بأبيات صوت أورفع 
والأتمعزف من وتهييجا إثارة أقل دون ومعازف الأت بأصوات أو بالأجنبيات ونشبيب 

بجاولالذي وآلاته اليوم هذا أغاني من عهدهم ل الأغاني هذه أين ، الزمان هذا ل الفن 
لمإمكانيات وتوفرت الثر صفات فيه زادت غناء إنه ، الوقت هدا ي إباحته الناس بعصن 

والغنيانالغين من رخيمة أصوات على يثمل فنا أصبح حتى قبل من موجودة تكن 
علىو١لتحريصر^ والغرام العشق وموصوعه القانتة الهلربة الوميقية بالألأت ومصحوبا 

ورثاقةوالعينتن الخد-ود وصف من والغرام العشق على والباعث للقوس الثير ، الفاحشة 

ر'(سورتاومر;ا-آ.
.مغالط مكعر او جاش إلا تلك بمل لا • البلخلل ض ليست انهأ أو الحق س انها يتول ان هّتطهع من )'( 

.( i__(rUTT)(مرت



^^فلك======ء=^====اْم

والقامةوالخال والغزالة والغزال والمدوي والوصال والقيود والهول والخاصرة 

أوالغية تقعد انحموم عارالخني الؤيوقفل الغريزة ؤيب بكاروسفاح ؤإغراء والاعتدال 
صوتهمامع يوالأتان الوجد على يبعثا رغيم بصوت، غناءهما فيودون .^ jd؛أمام المغني 

حنةما بألحان تقوم وقد ، والسفالة الرذالة ومنتهى الأنحهلاءل غاية ل وهو فربا ومن بعد من 
لوالوفؤع للمحرام يدفعيا بما الغافلة القلوب ؤيبه ايانمة الشهوات ؤيوقفل فاتنة وآلات 

ولأهلهايتفقون سيلها ول بملربون وكتمانها يلهجون الأغاني بذكر فهم ' والأثام الإجرام 
•ييعادون يوالون أجلها ومن ؤيعفلمون بجون 
افهؤإر ' أيامهم غناء من بمراحل أفد الأيام هذه غناء أن تذكر ؛ الله عبد السالم أحي 
قييحهو حن حسنه الغناء ) مى ممحتا الأيام هده فجور بجوزون قوم من المشتكي هقآ 

العمرمغني من بمدر الذي الساقهل الماح الكلام هدا من زمانهم ل غناؤهم أين ، ( نيح 
.والصفيق الرقص ديتها بموفة ولا ومقلديه حزم تغتربابن فلا 

٠بنيا>تا عنلئا فيع خفاء به ليس حق فهذا 



٣٦ضةدءص==ء===ء=====ا 

االله رحمه مالك الإمام على خطيرة فية ل
النولإله نسب أن ، اش رحمه دارالمجرة إمام مالك الإمام على القرى أفرى من إن 

٠قال الغناء من اانمي1ة أهل فيه يترخمى عما سئل عندما النه رحمه القائل وهو ؛ الغناء بمواز 
أماللاجري والملاهي والشطرنج النرد تحؤيم رسالة محقق ءتدنا(.قال المساى يفعله )إنما 

فباطلوالعود اء الغنأباح أنه افه رحمه أنس بن مالك المجرة دار إمام إلى سب ما 
أنهمأبيه عن سعد بن إبراهيم إر نده بتاربجه ل الخطب حكاه وما ، مردود 

،وقدره فقهه من أقلهم ومالك ، حلة يومثد وهم يربؤع بني ي كانت ميعاة ل اجتمعوا 
إر.. يغتيهم وهو مربع دف مالك ومع ؤيلمون يغنون وعيدان ومعازف دفوف ومعهم 

:وجوه من باطلة حكاية وهى ، القمة آخر 

اللهعبيد فيه لأن تالفا فوجدناه الخطيب به أخرجها الش سندها ل نفنرنأ فد أنه : أحدها 

الاحتجاجبجون لا القلويان الثقات عن يروي ) : حان ابن قال عفير، بن كثير بن سعيد بن 
الذهبي.حكاه كما صجحه ق عوانة أبو عنه روى قد أنه هع ، ( به 

قالحتى والزهد والملاح المشهورة مالك الإمام سيره نفالف القصه هذه أن : الثاني 
.( وكبيرالتثتن الضن رأس ) ؛ حجر ابن الحافظ 
jالغناء حكم ز مالك الإمام قول حكى أن بعد  ٠٠١تيمية ابن الإّلأم شيح فال ; \س 
مالكأصحاب كتب ق معروف مالك عن نص وهذا : ( عندنا المساق يفعله إنما ) المدينة 

ا1خا؛نمتفي ٠ إدريس عمر سعيد محمد لت ( ر 
.بغدادرا-/-آف؛خ(تاريخ ر'( 

ر(اطرالمزانرم؟(.
غيفان ٠ معروف اراه ولا جانز فغير علهه المسحة إطلاق اما ، لمسلم المسحبح على سّتحرج أنه العلم اعل صد المعروف 

الخاسفباتي ان ونلك ، الرجال في المني أخر لاخاتلأف معلوم امر وهذا ٠ ضعيفة احاييث افحيحبن على المستخرجات 
فيمعه يجتمع فتن ٠ المحيح مساحب مريق عير من تنفه احاييث فيحرج المحهح ألى الاستخراج يرد الذي 

ممةفيهم بمترط لا لرجال المتحرجات امحاب تخريج أن يعلم هذا ومن ٠ الأغلب وهو فوفه من أو - قيل وجذا — ثيغه 
٠الإسناد في العلو ْللب عليهم الأغلب بل ، نسيهما به الشيخان ألزما كما 4 رجاله 

.(٢٢٣/٢التقريبر)'(انغلر 
٠ا ١ ٨ ه ٠ ر النهرية الرسعتل عة مجمو انفلر ا ر 



٣٧ش>كء؛ء^ءء=ءءيء^===تء=^ا 

بالشرقطائفة من المدية أهل وعن اسل محه يشل ممن وأصبط بمذهه أعرف وهم ، مشهور 
.الفقهاء بمداهب لمم علم لا 

وبه. أه # عليه افترى فقد بالعود صرب أنه مالك عن ذكر ومن  ١٠؛ الله رحمه قال نم 
إرنب ما وكل الغناء إباحة على المدينة أهل وجملع من حكي ما شت لم أنه يعلم 
.الصحة من له أساس فلا بالعود الغناء أباح أنه مالك الإمام 





٣٩—_ء؛سٍ_ءءصدءٍا 

االأناشيد مع الطبول حكم ]
بدلكاليالي وتمضي الأناشيد مع الطمول نستعمل وغيرها الناسات بعض ق إننا : س 

للطبولامتعماكا أعني . منكر. هذا عملنا هل ، اس النأحد مرة علينا أنكر ولكن 
اشحزاكم أتوني ، الفاحش الكلام من لت نريدها الش الأناشيد أن عالما .. والأناثيد 

>ا؟
علىيدل المحيحة الأحاديث ظاهر بل ، الهلبول استعمال ييح شيئا نعلم لا ■ ج 

أنه. عته ثت ما ذلك من ، وغيرها والكمان العود من اللاهي ائرآلأت كاستعمالما 
العازفولمفل ا( والمعازف والخمر والحمير الحر يستحلون أقوام أمتي من ليكونن ار ؛ قال 

•باز ابن الثتخ اللهو• آلات يجمح يشمل 
(.٣٩)أ/• إسلأب ناوي 

عناستفتاء هؤ الله رحمه باز بن العنيز عبد الشيخ العلأم؛ن الوالو ماحة لكتبت أني كما »أ» 
•"كالتالي جوابه نص فكان ، النماء حق ق الزواج غيرمناسبة ي الدف صرب حكم 

رئيسالسلمي الله عمد بن أحمد الشيخ فضيلة الأخ حضرة إل باز العنيزبن همد ن م٠ 
;ؤبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلام هق. اممه سلمه . بالأحاء الأول عدل كتابة 

حكمعن فيه نال الذي م/ه/بما؛اه اريح ون ١٠٢٨رقم كتابكم إر فأشير 
اللجنةمن صير أن سيق أنه ؛ وأفيدكم . النسا، حق ل الزواج غيرمناسبة ل الدف صرب 

اءالتمن الماجن غير والغثاء الدف صرب جواز ي ناوي والإفناء العلمية للبحوث الدائمة 

،ه الله شاء إن الكفاية وفيها منها سخا فرقق ، الرجال حق ل ومنعه الزواج فلات حق 
السعوديةالعربية للمملكة العام الفني محيب. سميع إنه ؤيرصاه ثمحبه لما الخميع الله وفق 

.(( والإناء العلمية البحوث ؤإدارة العام.اء كبار هيئة ورئيس 

;الفتاوى ط، بعض ؤإليك 



ا( الزواج ل والملل ) الغناء حكم ت
طدثمم^|ئداتحسيإسملأدادات

ظئرسءوقوإلأءوشار_

وما؟ فقط التلة يقصد أسمعها أني رغم ؟ لا أم حرام هي هل الأغاني حكم ما ؛ إوسوال 
بالرغمحرام الزواج ل الطبل على القرع يهل ١ الميممة والأغاني الربابة على العرف حكم 

.حطاكم ويد اض وأثابكم ؟ أدرى ولا حائل أنها سمعت أض من 
الإجابة

وصدهاوقسوتها القلوب مرض أساب ومن ومنكر حرام الأغاني إر ١لأسماع إن 
)نمنى_افنىتعالى; ه قولم العلأهل أكثر ر فوقد الملأة وعن اض ذكر عن 

^تحلئ_لي؛اإأئإيع
هوالغناءلموالحدث أن على أفأعهية~بم عود مبن اثّ همد وكان (بالخاء محععن،) 

وذكر، أشد اكحريم صار الطبل و الكمان و والعود كالربابة لهو ألة الخاء هع كان وإذا 
.إجماعامحرم لهو بالة الخاء أن ؛ العلماء بعمر 

صهي_أوذلم» : قال أنه الني. عن صح وقد ، ذلك ءن الح-ذر ذ1لواحب 
٠لهوئرينوإلضمقئثنى_ 

~الزنى بمكب ~ الحرام هوالفرج ؛ والحر 
.الطرب وألان الأظتي هي : والعازف 

٢٠ا  Y.٤0 ر صفحة الشين صالح ااشدتي و باز بن العزيز عبئ ئئئيغ النكاح في ورسائل ى فتاو ( ر 
.شان:؛"ر(-ور؛ 

ونجاععكرمة ر عام ابن الأمة; من جمع عن _، iJانميث لير تغير وجاء ا ( ر 
[١( ء ؛ ١- ت :٢ رصفية ( الأدس للئبخ الطرب آلات نعريم ر ني رواياتهم : انظر 

٦(V ١ ١ ; )رقم ٢ ٦ A/، حبان ابن ; ووصله ( ٦ بالباب ،■ ر - الاشربه كتاب ر لس تطبقا البخاري اخرجة ( ١ ر٢٣ ( ر 
وابنالفتح لم حجر ابن صححه ( ٥٨٨: ررئم ا/؛-ا-ا ( الشاميين نث ر و ( ١٢٤ ١٧: )رئم  ٣١ irرالكببر( م والطبراني 

فيتبمبة ابن الإّلأم شبح وصححه ٤( • ٣٩:رنم ر نتنه في داون ابو واخرجه ( ٣٦٨٨; ررلم نن( النهيبب ر قس ئبم 
-٣٨إ صمتحة ر الألباني نتثيه إ انطرب الأت تحريم ر إ أتمر  ٢٢٦•; صيحة ر إ رالإغعة في القيم وابن ٢ ٩ آ/ت الاصتنأمة 

.أ انمبث صيحة وببن  ٢٠١



ففيهماالدرب على نور وبرنامج الكرُ_م القرآن إذاعة ب»اع ؛ وغيرك وأوصيك 
الطربوآلات الأغاني سملع عن شاغل وشغل عفلمة فوائد 

مدحولا محرم إر دعوة فيه ليس الذي العتاد الغناء مع الدف صرب ب ؤحيع الزواج أ*ّا 
كمافاح الوبين بينه والفرق ، النكاح لإعلان خاصة اء للنالليل من وقت ل تحرم 

.الض. عن تذلك نة السصحت 

اسعمالبجون ولا خاصة بالدف يكتفى بل ، العرس ق صربه يجوز فلا الهلل أما 
الفتنةمن ذلك ق لما المعتادة الأغاني من فيه يقال وما ، النكاح إعلان ي الموت مكثرات 
الملمينؤإيداء الوخيمة والعواف العظيمة 

إعلانه ببحمل الذي القليل بالوقت يكتفى بل ذلك ف، الوقت إءلالة أيضا بجون ولا 
،ها وقتز ها أدائعن والنوم الفجر صلاة إصاعة إر نقمي الوقت إطالة لأن النكاح 

.النافقين أعمال ومن أكرانحرمات من وذلك 
فمهلالنساء فعل من هو الأعراس ق بالدف والضرب الغتاء إن ؛ وأقول أذكر وبالماسة 

الرحالغناء ; وهي ألا والأعراس الأفراح j عادة الأيام هده j شاع حيث بهز خاص وهو 
وهومنكر.. الأعراس ذ بالدف وصربهم 

:الله رحمه العثيمين صاخ بن محمد الشتخ فضيلة نل 
لالزواج مناسان ل الأخطاء كثرت الصيفية الإجازة بدء وبمناسثة الأخيرة الأونة ل إنه 

والغناءالصوت بمكبرات الضرب : مثل ؛ وأفح أشد القصور ول الأفراح نمور أو المازل 
،النساء أمام زوجته يقتل التزوج الرجل ذلك من والأشد - بالفيديو والتصوير اء التمن 

.؟ اليه س والخوف الحياء فأن 
أفتىالفلاني الشيخ : بالقول يجابهون ، الله محارم على الغ؛ورين من التمح إسداء وعند 
ليقفللناس توصح وحدود صوابعل الطل لمدا أليس ، صحيحا هذا كان فإذا • الملل بجواز 

؟ألتهورون هؤلاء عندها 

للألبأئيآ آلات!لطرب تحريم (ور اللهفان اغائة ر ; اتْلر ا ر 
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٠٠الخواب 

ذلكق كان إذا سنة أو جائز أنه انمرس أيام الدف ل الحق أن : افه.ث وحنك اعلم ا
:بشروط لكن ، الكاح إعلان 

بالطارالماس بعض عند مى هويسو ، دف بالالضرب يكون أن ت الأول، الشرط 

لهوغيراتجل ص الوجهم من المختوم لأن واحد وجه من وم وهوالمخت
وهوالدفألا حاله على دليل الدل ما إلا حرام وكلها افازف ٠>،آلات لأنه جائز 
العرسأيام حال، 

دفمعه كان اء ب ۶ ممني هذا فان ة للشص اك المايهل كالخاء م مح، صحه ألا : الثاو ط الش 

ىاُ;محثمّفيأسأُلأ: 
بدلكحمل قاف ، للرجال الخميلة الأصوات كنلهور فتنة بدلك بجمل ألا : الثالث الشرتل 

مع.فتة 

تثلهرأن مثل مموعا كان أذية فيه كان فان أحد على أذية ذلك في يكون ألا ; الرابع الشرط 
بهدمينزعج ممن وغيرهم الخيران على أذية ذلك j فان الموت عبرمكبرات الأصوات 
بعضهمبجهر أن المملى فق النبي نهى فد أنه نعلم ونحن أيضا فتنة بمنلومن ولا ، الأصوات 

دفوف؛الوات؛ بأصفكيف والإيذاء التشويش من ذلك ل لما ُ القراءة ز بمص على 
؟؛ والخاء 

ساعتكف«،، : بلط ٩( راصد)■ا/، ( ١٣٢٢لقم: ر داود أبى عند م الخيري سمد ابم عن ذلك زري : محبح حنث ر )١( 
بعضكميرفع ولا ٠ بعضا بعضكم يوشن فلا ، ربه مناح كلكم رن ألا وئال! المتر فكشف بالقراءة، يجهررن ممعهم ، المسجد 

.[ ؟/٨٨ احمد ءند ه علص، د  ٣٦٠٦٦/٢عمر ابن عن وروي . الأئبتي وصححه (< الصلاة ض قال أو القراءة في بعص على 



عننفلا عاغل يرض ولا ، محه ل عاقل يشك فلا ؛ التمؤير بالة المشهد تصوير وأما 
ككون؛ وغيرهن والزوجات والأخوات والمات الأمهات من محارمه صور تلممهل أن مؤمن 

•فاسق كل إلها بالظر يمتع ألعوبة أو واحد لكل تعرض ّءلعة 
،والمع بالرأي حيا المشهد يصور لأنه ؛ الفيديو بواسهلة المشهد تصوير ؛ ذلك من وأقبح 
عندهمن تييحه يأن أحد يتخيل ولا ء مستقيم ودين سليم عقل ذي كل ينكره أمر وهو 
•ؤإيمان حياء 

المسا،ب؛ن تقع الى الأحداث من بلغنا لما بجوازه مني لا فهونيح • الماء من الرقص وأما 
ببه.ب

وأما. فيه ما يخفى ولا ؛ اء بالمالرجال وهوتشبه ، أنبح فهو ؛ الرحال من كان إن وأما 
فيهلما ؛ وأقبح فهوأعفلم ؛ القهاء بعض يفعله كما مخلض : والماء الرحال يعن كان إن 
عرس.وئشوة نكاح متاسبة المناسبة وأن سئما لا العفليمة والفتنة ١لاختلاحل من 

تعجبفان ، أمامهن زوجته ؤيقبل الماء يجمع بحضر الزواج أن من • المائل ذكره ما وأما 
المكرالفعل بهذا فقابلها الزواج بنعمة عليه افه أنعم رحل من هدا مثل بحدث أن فعجب 

العرسثشوة وق الماء أمام الفعل بهذا يقوم أن ه لتفيبيح وكيف أ ؛ ومروءة وعقلا شرعا 
هذايشاهد أن يخافون أفلا أ.١ ذلك من الزوجة أهل يمكته كيف ثم .١ .١ الثهوه هومثار الذي 

عيتهمن زوجته فتفل ؛ وأبهى زوجته من أجمل هي من الماء هؤلاء يجتمع j الرحل 
٠حمدة غمر عرسه وبين سه العاقيه وتكون ، الكسر الميء التفكير من رأسه ل ؤيدور 

اللهيشكر القسام إر وأدعوهم ، السيئة الأعمال هدء ترك عن اللمن أنصح ت الختام وق 
المنةبه جاءت ما على خيقتصروا ، الصالح الملف ببعوا وأن وعيرها النعمة هذه على 

ا•سواءالميل وأضلواكشراوصلواعن نل قدضلوامن لاسعواأهواءقوم و، 
عثيمعنابن السح ~ ~إسلامية فتاوى 
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[المسلسلات ومشاهدة والأغاني الموسيقى استميع حكم ل
؟المسلسلات مشاهدة حكم وما ، والآءا'ي الوميقى استماع حكم ما ؛ س 

منالسلف عن حاء وفل نحؤيمه، ذ شك ولا حرام، والأغاني الوسيقى ننماع ا ج
والركونلموالحديث من الغناء واستماع ، القلب ق الناق ينت الغناء أن والتااع^ن الصحابة 

يمرالله سؤش عن نجنأ لهوالمحاءي>ثؤ يسري نن الئام روية • هف الل قال دفئ ' لل؛ه 
.٦ لقمان ( مهعأ عياب لهم أوليك نزوأ ؤيتخدث علم 
وتفسسرالصحاض( الخاء هوإنه إلا إله لا الذي والله ر • الأية هذه تفسير ق مسعود ابن محال 

:مراتب ثلاث الضيرله لأن ، الضير ق الثالثه الربة وؤ، حجة 

القرآزبالقرآن.١- 

بالسنة.القرأن وتفسير ~ ٢ 

الصحابة.بأمحوال ونضير١ماأن " ٣"

لهليس أته الصحيح ولكن ، الرمحع حكم له تفيرالصحابي أن إر العلم أهل ذهب حتى 
الصواب.إر الأقوال أمحرب هو وإنما ١^^ حكم 

أقوامأمي من ليكونن ؛ ار بقوله الض. حذر فيما ومع والوستفي الأ'ءاتي استماع إن ثم 
~البخاري رواه اللهو~ آلة هي العازف I والعازف والخمر والحرير الخر يستحلون 

والوسيقىالأغاني استماع من بالحذر السّلم\ن إحواني إر النصيحة أوجه فإض هذا وعلى 
واضحةييمه على الأدلة لأن العازف بإباحة العالم أهل من نال من بقول يغتروا وألا 

الفتنةإر تودي دامت ما حرام فإنها النمساء بها الني المسلسلات مشاهدة وأما ، وصربحة 
الرأةأوتشاهد الرأة فيها يشاهد لم ؤإن حتى ضارة غالبها كلها والميلان ، بالرأة والتعلق 
يقيأن قلث اش أسأل وأخلاقه ملوكه ق انحتمع على ضرر الغالب ل أهدامحها لأن ، الرجل 
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)كوى• أم آعلم والته المسلمتي إصلاح مه ئا المسامتي أمور ولاة بملح وأن شرها السدير، 
.( ١٣سؤال بة أسثلت ( ١٠٦ص الرأة يتاوى كتاب من ابن الشيح 

؛[ وقيود بشروط فقط الساء ل ]

•ممهل واحدة جهة من بالخلي يغشى حشى إطار ( بالطار ايروف ) محالدف 

والترنماتالغعات محدث الش الصراصر أو أوالأجراس الخلاحل من حاليا يكون وأن 
أيومن الوتر من بجلو بجث بسواء سواء الغناء تأثير القوس ل الموترة الموسيقية والإيقاعات 

اكاء.على حتى حرم ؤإلأ علميه زائد شيء 
الباطل.والبداء الفحش من وحلوالغناء 

.الساء مع أجانب رحال وحول وعدم 
.النساء لموت الرحال سعلع وعام 

٠تقال الي الألفاظ نفلمافة العرس صاحب يضمن وأن 

إسلأمية)أ/آاا'م([]^١^ 

؟ذلك أباح من وحكم ؟ الطرب بآلات الغناء حكم 
والكمانكالعود اللاهي ءل-يىآلأت الاجتماع من الناس بعض يتعاطاه ما حكم ما : س 

•؟ ماح ذلك أن ؤيزعم الأغاني من ذلك إل يضاف وما ذلك وأشّاه والطبل 

واكحذيراللاهي وآلات الأغاني ذم على آلموية والأحادث القرآنية اوات دلت ئد : ج 
افه.قوانحاذآيات ، الضلال أساب من استعمالما أن إر الكريم هران الوأرشد ، منها 

طمائويمر سحتلؤ عن مذ، لهو يشتري من النام )ومذ قق؛ قال كما هزوأ 
٦.لقمان سورة ( ٤١۴عداب لهم أوليك عروا وثتء?تعا 
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،الخز عن يمد صوت وكل ، الطرب وآلات بالأغاني لموالحديث أكثرالعلماء فر وقد 
والخمروالخرير الحر ينحلون أقوام أض من لكونن -■ >ا نال أنه اض. عن وصح 

الملاهي.وآلات الأغاني هي والعازف ا والعازف 

وهداوالحنم والزنى الخمر ينحلون كما يستحلونها نوم الزمان آخر يأتي أنه المي. أحر 
.كله وقع ذلك فان ، ؤفف نوته علامات من 

والأيات، والزنى الخمر استحل من يذم كما استحلها من وذم نحؤيمها على يدل والحديث 
أباحه افه أن زعم ومن ، حد'ا اللهوكثرة وآلات الأغاني من التعيير ي والأحاديث 

الموىهناعي مجن العاقة هل افه أل نعفصأ منكرا وأتى كدت فقد الملاهي وآلات الأغاني 
هداأن ثك ولا ، متعة أنها قال من جنممة وأشد وأقبح ذلك من وأعظم ، والشيهنان 

ؤإمماشت على والكذب هف اض على الحرأة من بل ، بدينه والخهل ه باض الخهل من 
ولا، ماح الوبثن بينه والتمر لإعلانه خاصة نساء للالنكاح ل ١كف صرب نحب ي

منكرعلى تشجيع فيها لبس الأغاني تلك كانت إذا الدف مع بيتهن فيما اء النبأغاني بأس 
إعلانولا للرجال غيرثنالهلمة من بينهن فيما ذلك يكون أن ويسترُل ، واجب عن تشيهل ولا 

زلما الكبرفهومكر بوامهلة رعلأن من الناس بعض يفعله وما ، عليهم ؤيثق الحران يؤذي 
أنغيرها ولا الأعراس ل اء للنبجوز ولا وغيرهم الحيران من السلميرن ريداء من ذلك 

،مكر ذلك بل ذلك وشبه والرباب والكمان كالعود الهلرب آلات من غيرالدف يستعملن 

منشيء استعمال لمم بجوز فلا الرجال أما ' خاصة الدف استعمال ل لمن الرخصة ؤإنما 
الحربكالرميءلى٢لأت التدرب للرجال اض شؤع ؤإنما غيرها ل ولا الأعراس ل لا ذلك 

الرماحاستعمال على كالتتدرب الحرب أدوات من ذلك وغير بها ابقة والمالحيل وركوب 
يعجنما وكل والقنابل والرشاش باليافع كالرمي وغيرذلك والهلاترات والدبابات والدرق 

زللفقه يوفقهم وأن اللمز أحوال بملح أن هف افه وأسأل هف الله سيل ز الحهاد على 
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الشيخ• محيب سميع إنه وأوطانهم دينهم عن والدفاع عدوهم جهاد ي ينفعهم ما وتعلم دينه 
[( ٤٣٩ ، ٣٩٣/إسلأب)٤ محاوى باز.ل ابن العلامة 

[معصية العمل ذا هل 

،بالا بيا يلقون لا أنهم ادعوا محرم ذلك إن لمم قيل وإذا الأغاني يسمعون أناس هناك س: 
•؟ عليهم نرد فكيف بالموسيقى نهتم ولا الكلام نسمع إننا يقول من ويحنهم 

٠عاص ه نفالغني أن كما معمية الأغاني ّمأع لأن وذلك حطأ هذا أن سك لا ج: 
لمويشتري من الناس ومن ) بقوله ا يفضلهمن هف اقه ذم وقد ، لها المستمع فكذلك 
يتلذذونيكونوا لم ولو سماعها إل مميلون الذين وهؤلاء ، الأدلة من وغيرها ( الحدث 

التوبةلأم والأول الفعل هذا ف، أخطنوا ند ونقول فعلهم على نسهم ومحوها بالموسيقى 
والكلاموالدعاء والذكر بالقراءة ال والاشتغ، ونحوها والملاهي الأغاني هزه عن والبعد 

بمين•ابن الشيخ • اللهوواياطل هذا عن عوضا المقيئ 

؟غيرها على أو الطاولة على التهليل حكم ما 

علىالضرب يثبه لأنه مكروه أنه فيه نقول ما فاقل وشبهها الطاولة على بالإيقاع الضرب 
([)١٧المزال الفتوح الباب لقاء .] العازف 

شكتإذا خاصة والطبل الدف صرب بها يوجد التي الأعراس إر الماء ذهاب حكم ما 
؟العرس صاحب من الطبالة لبذه المال دفع حكم ؟ للعرس الذهاب قبل طبل يوجد لا أنه 

تكونأن بشرط به بأس لا حضوره فان الدف إلا فيه ليس الذي العرس أما ; الحراب 
مباحة.الأغاز 
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منمستور الطل أن والدف الطل ب؛ن والفرق ؛ حضوره بجون لا فإنه طول فيه كان إذا وأما 
فوجئتثم العرس هدا إر ذهبت ارأ، أن قدر إذا ولكن ، واحد جاب من والدف الخاذ^ن 
أنعليها وحب ؤإلأ المطلوب فهذا امتثلوا فان 4 وتنصحهم هدا عن نهاهم فإنها بالطول 

ءرج•

يجوزفلا للطبالأت دفعه وأما ، مباح عمل على لأنه به بأس فلا للدفافات المال دفع أما 
٠١٠٠نمه حرم شيئا حرم إذا اينه إن » . قال وقد 4 محرم عمل على لأنه 

ا( ٧٥٥)( ٧٥٤)رقم الفتوح (لباب لقاء 1

علميللرجال رقص يجمل الزواجات ل الخنوب ل منطقتنا ل عندنا السال يقول ؛ س 

٠؟ جائر هدا فهل ، بأسلحتهم الطبول 

يجلولا ، الطول ومنها حرام أنها العازف ل الأصل أن اعلم 4 فيك اممه بارك أولا ; ج 
هالرسول عهد j كان والدق 4 الدف هو به الشرع ورد والدي به الشرع ورد ما إلا منها 

أحدؤيكون 4 كالمحن مدور شيء عن بارة والدف 4 بالدف يضربن اء التإلا يرتاده لا 
منومحوم واحد جانب من مفتوح إنه يعني ' صوت له يكون الذي بالخلي تورا م جانبيه 
الرقميلأن 4 يجوز لا فان ، للرجال الرقمي أما ، الستة به وردت الذي هو هذا 4 جانب4 

ومابوق والبالبنادق بالسلاح اللُ_4 وأما 4 الرجال ءادات4 من وليس النساء عادات من 
يلعبواأن الحبشة مكن . الض لأن 4 به باس لا فهذا طبول فيه يكن لم إذا 4 ذلائا شابه 

•رقص بدون لكن ٠ ٠ برماحهم . مسجده سهل ول 

([١ '  ٤٨)رقم الفتوح الباب قاء لل 

حم)ا/'اآام،-اا'فى'ا،آ(( ٣٤٨٨١ر'(د 
ر(ىااضبخر،ْ؛(مرأا'م
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االغناء بجع لمن تأجيرانحلأت نحكم 
:الزال س:وردإوالسنسا 

الأءانيييع شخص من بإبجارً قام الرجل وهذا ، لرجل والدي من محل إبجار لقد؛ 
أنحمل الأمرالذي لكن ، نحرجه أن وبجب حرام هدا ت لوالدي وقلتا ، والوسقى 

ثمالأغاني صاحب من الدكان بابجار نام هوالذي والدي من امحل استأجر الذي الرجل 
الشيءهذا لوالدي وقالت الأغاني أصحاب من الرحل يؤجر أن حرام أنه فيه كتابا علته قرأيت، 

.؟ حرام الأغاني صاحب ص الدكان إبجار أن على الدلل مي والدي خشروطلب 

الأغانيي~عآلأت لن تأجيرانحل بجون لا بأنه أجابت للأستفتاء اللجنة دراسة وبعل •' ج 
قال، باهللهم نرؤيج من وتمكينهم انحرم على إعانتهم من ذللنا ل لما وأشرطتها والموسيقى 

.٢ والدوان{المائدة الإثم على وأماونوا اثروامموى على }ونماونوا : قلق افه 

االإسلامية الفاوى الدائمة.ل اللجة . وS اكوفيق وباض 

النفخأوآلأت ١^٠٤ مزالان كانت مواء وأنواعها كلها العازف حرمة لنا يتجتن تقدم مما 
والخنكوالخرافة والرباب والعزفة والطنبور والمرنا والناي كالزمار : قدتما العزف أوآلات 
وحديثها~ الأن حتى ستعمل يزال لا ويعضها ~ قدتمة وه-ذهآلأت ، والدف والكوبة 

والكمنجةوالقانون والطبل العود ت المثال سيل على منها بعضا أذكر ومتنوعة كثيرة وهي 
٠تقدم لما اخ  ٠٠٠والقربة والصنجان والقيثارة والبيانو 

وسنانيمحصوصة وكيفية محموصى وقت ل الدف إلا مهللقا ذلك من شيء ؤ يرخص( ولا 
.بيانها

كالاعراصالمناسبات j لما وايساء الرحال ساع حرم القيمة الألأت بحرمة قلنا ءؤإذا 
،كالغناء بغيرها مقرونة أو منفردة سماعها حرم ، المناسبات غير أو الحرب ووقت والأعياد 
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لعمومالأحوال هذه حميع ل تحرم فإنها ، النجيل أجهزة بواسهلة أو ماثرة سماعها حرم 
كذلكحرم ، حال دون وحال نؤع دون لنؤع الحصص الدليل وحول وعدم التحريم نصوص 

تعلمهاوحرم ، الانحار أنولع من نؤخ أي على بها والاتجار وصنامحها وشرارها العزف آلات بيع 
ذلكفان ، الكب وتأليف لها والراكز الدارس إنشاء وحرم ، عليها الأجرة وأخذ وتعليمها 

المسائلمن المعازف إن بل ٠ ر ا( الشؤع و نحربمها مقتضي من استعمالها وائل من وغيره كله 
مدم.كما تحريمها على الجمع 

١ا الدفوف كم حل 
منبالخلي يغشى خشبي ار احلموصفته ، المعروف الهنار أو الغربال هو الدف ت الرف تعريف 

خروقاز توضع ، غيره أو نحاس من صراصر أو جلاجل له يكون وفد . شل واحدة جهة 
■الدف ب، جوانق لما متح 

أيومن الوتر يخلومن بحث الصراصر أو الخلاجل من خاليا يكون أن جوازه ولشرؤل ; نبيه 
■النساء على حتى حرم وإلا ' عله زاني شيء 

لئلاالأخرى الخاء مزالان غيره دون بالدق الضرب، تحديد على التأكيد ملأحظة ها تجب، و٠ 
الذيالخلعل من وهذا ، الدف منام قيامها بحجة الألأت إحدى لاستخدام ذريعة ذللث، يكون 

•٠١وصغيرة كيره كل ل العمر محاراة بدعوى بجون لا 

.رصم'ا'ا( الغزالي لمالع الإ.لأمءة الثربمة م الفن سأرة حكم )'( 
تالبحث يذأ مراجع إ ر 

.الريس سعبد مصي تحقيق للأجري والملاهي والشطرنج النرد تحريم ] ١- 

.المفتري يطيل انمين احكام في العبس م؛ ٢- 

.٢( رام/ا'اُ المحئاح نهاية انغلر ا ر 
.(١٩٥)الفن سار—ة حكم )'( 
٧(٤ رص مصل بن إبراهيم حليمة لأبي الحنيف الشرخ يوافق بما الحيث انمر ض المبأح اللهو رُ( 
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أصلاالستثتى يكون أن يصح ولا العازف تحريم وهو عام أصل ْن مستشى ألدف إباحة ولأن 
•نجاوزها يبني لا حدود ق الدف فاباحة ، عتره عليه يقاس 

ااء بالتخاص لدف ال 

،ذلك لمم بجون فلا الرحال أما ، والخواري اء التحمانص من الدف صرب أن اعلم و٠ 

منه.ؤلرف مر وتد الأحاديث عليه دك كما اء للنيه أذن بالدف الضرب 

;منها هلرفا ندكر وسوف ذلك ل العلم أهل أنوال 

اللهويمن ألولع 3، النم. رخص ولكن ' أ ؛ ٠ افه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
الرحالوأما ، والأفراح الأعراس ي بالدف يضرين أن اء للترخص كما ، ونحوه العرس 

زعنه ثن بل ، بكف يمنق ولا بالدف يضرب منهم أحد يكن فلم عهره. على 
البخاري؛ أحرحه ال اء للنوالتمفيق للرجال بيح التا ؛ ال قه أنالصحيح 

اءباكالرحال من اكبهى 0 افه رسول نمن » و [ ٤( ٢ )٢ لم وم١( ٢ ٠ ٤ ، ١ ٢ ٠ )٣ 
والترمذي٤( •  ٩٧)وأبوداود ( ٥٨٨٥)الخاري : أحرجه أل بالرحال اء التمن والمتشبهات 

عملمن بالدف والضرب الخاء كان اوئ ١( ٩ ٠ )٤ ماجه وابن ( ٣٦٩)والنسائي ( ٢٧٨٤)
اءبالتالتشبه ؛ بالمخث الراد ل ٠ محثا الرجال ص ذلك يفعل من يسمون السالف كان النساء 

.االيوم السائل العرف هو كما اللواحل فاحشة يفعل من لا ، حركته أو ورته صز 

كانؤإنما حال كل على ضكروه للرجال به الضرب وأما ٠ ُ : المقدسي قدامه ابن وقال 
الرجالمحن التشّهتي الغي. لعن وفد اء بالتتشبه به الرجال صرب ول النساء به يضرب 

.« اء باك

ا/ه"ْ(ر١ المارى مبموع )'( 
ر'(شاضرا/؛'،'ا(,
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أنه[] كلامه وظاهر » ثدامه ابن كلام على معقا  ٠١٠الرعاع كف ل الميتمي حجر ابن نال 
٠اكحريم أراد 

هذهأمهل فهو الدف وأما W ت )صرأ'*آا( التصوف مدعو عليه ما ذم ق قدامه ابن ونال 
ولا، أضا غيرالنكاح ق فيه الرحمة وجاءت النكاح ق ءق النبي به أمر وقد ، الخمال 

الرحالتثبه من فيه ئا فيحرم بالناء يتشبه رجلا يه الضارب يكون أن إلا نحرممه لي بنتن 
،له وانحارية هق افه بقضاء خط للإظهارا ذلك فيكون الميت عند به أويضرب ، اء بالت

.( بحال حراما أراه ؛ فلست ، ذلك من خلا إن قاما 

.(قلناكما الفصل هذا ل الشافعي ومذهب ٠ الغني؛ ز كلامه آخر 3، قدامه ابن قال ثم 

ثيخهعن ال؛هفءا الإمام حكى » : (  ٣٥ص ) الرعاع كف ز ال١يمء^ حجر ابن وقال 
)منهاجه وعبارة ، حامحة للناء نبيحه فإنما الدف أبحنا إذا لأنا يخالفه ولم الحليمي الإمام 

0اممه رسول نمن وقد أعمالض من الأصل ل لأنه اء ليإلا بحل لا الدف وصرب 
(>ء اء يالنالسبهان 

يقصلا ذلك أن على ( واضربوا ) بقوله واستدل I : ( ٢٢)آ/ا■ الغتح ي حجر ابن وقال 
بهنيلتحق فلا اء للنذلك ل الإذن فيها القؤية والأحاديث ، ضعيف لكنه ، بالنساء 

•«بهن اكب عن الهي لعموم الرجال 

عامالحديث هذا ل الأهلاب كان إذا بأنه القول ممكن ، الحديث هدا صحة افتراحس وعلى 
أفعالمن الدف ضرب أن على دلت الأحرى الأحاديث فان ، اء والنالرجال يشمل 

القيدعلى )اضربوا( ا، والنالرجال اشتراك على الدال وهواللففل الطلق فيحمل ، النساء 

وهوالهللق على يقضي المقيد لأن بالنساء خاص يصيرامحتاب ذلك وعلى ، اء وهوللت
أعلم.والله الأصوليتن عند معلوم 

)(ص)هي■
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ماقال له قوى ق ، تعار اض حفظه باز بن العزيز محي العلامة الشخ المعاصن العلماء ومن 
ولامحرم إر دعرة فيه ليس الذي العتاد الغناء مع الدف صرب فيه فيتسع الزواج أما ٠ • نصه 
كماالسماح ؤبجن ينه والفرق الكاح لإعلان خاصة للناء الليل من وقت ز محرم مدح 

بلغيره ل ولا العرس ل صربه بجوز فلا الطبل أما ، النبي. عن بذلك الستة صحنا 
(اسح ز رسائل و فتاوى • - الرحال دون وللنساء فنط العرس ل خاصة بالدف يكتفى 
كلامظاهر وأيضا ( ٢٥" ٢٤)صفحة العتيمن محمد والشيخ باز بن العنيز عبد للشيخ 
العرسj ا، لأنمح يأن له ويجوز » ; ىل : )_Un( الزفاف اداب ى الألبائي الشيخ 

.٠فقط بالدف بالضرب الك>'ح بإعلان 

عليهنرد أن وقبل ، صحيح فغير والنساء الرحال بى يفرقوا لم الحمهور أن الككب نول أما 
أنبحد الرعاع كف ل المنمي قال فمد ، الحليمي فيه نانع الذي فوله ننقل سوف بالتفصيل 

بتنيمرقوا لم الخمهور بأن الحلبيات ي بكي الونازعه « -• سبق الذي الحليمي فول نمل 
اثوالإنالذكور اشتراك والأصل ، صعيف بينهما الخليمي ففرق ؛ نال ، اء والنالرحال 

يقالحش بالناء بجتص مما ذلك وليس هنا ترد ولم بالفرقة فيه الشؤع ورد ما إلا الأحكام ق؛ 
عليهواضربوا النكاح أعلنوا حاء وقد العموم على فنبه فيه بهن التشبه الرحال على بحرم 

بالدف.«

:لأمور وذلك صعق فيه قاله وما 

لمبأنه نقله تقدم بما مردود اء والنالرحال بجن يفرقوا لم الخمهور بأن احتجاجه أن ١" 
يفعلمن يسعون كانوا إنهم بل ، به صربوا أنهم صحيح وجه من السلف من أحد عن بحفغل 
الأواطفاحشة يفعل من لا ، أوحركته صورته ز بالناء التشبه ؛ بالحنث الراد ل محنتا ذلك 
وكالحليمي قولهم نملنا ممن العلم أهل من غبرواحد إن بل • ا النوم الساند هوالعرف كا 

متشبهافاعلمه وامحثروا ;اكفريق قالوا، حجر وان والأذرض تيمية وان قدامه وابن الههمي 
.الشافعي مذهب هو ذلك إن قال قدامه ان إن بل اء بالت
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زتنال الي الخماسية الأشعار مراعيا النكاح ق الدف صرب إباحة ■على دلالة الحديث ول 
آلاتعن النهى عموم من وهومحصوص اء للنالأفراح ي بالدف واللب ونحوها الحروب 

الخاء.ل اللهو 

الدف ١٠;لمظ ول «  ٠١٠الدف.ل الضرب والحرام الحلال جن بما نمل » : وله. قو 
'ا. الكاح ي والموت 

;بشروط وذلك 

شرعي.نكاح ز ممحون ان ~ ١ 
منبجلو فقط واحدة جهة من حلي عليه جعل قد غربال عن عبارة الدف يكون أل ٢" 

الوتر.

ثانبةبها وليس والباطل الزور وس والذاءه الفحثر من حالية بالنافل الخاء يكون أف ٣" 
•أوهجر كفر رائحة ولا شرك 

رجال.لا اء نالغض يكون أن ٤" 
الأجنبياحتلامحل لأن ، أجاب رجال العرس ل الممونات اء النمع يكون ألا ~ ٥ 

كيلك.حرام بلدة الأجنتة صوت ساع ولأن حرام اء بالت
فدما كل يراقب وأن وؤلهارتها تقال الش الألفافل نف1اذة العرس صاحب يضمن أن ٦" 

بحصعلى أنكر نيينا. أن وذلك تمنعه، ما وينع الشيخ أباحه ما فتثثح العرس غناء ل يقال 
كنباليي وقولي هدْ عنك اادءي : لما ش'ل ) غد ل ما يعلم نى روفيتا قولمن الحواري 

II. اض إلا غد ز ما يحلم لا •  ٠٠رواية 'اول تقولتن 

اكس( Tt-vl)؟/المنة ١فميفىثر٢ ر'ا/آاّآ( السمس ١( )؛٩• الترمذي -اجهرا/آا'\-ا( ابن رما'ا؛( اصد )( 
ْ-اْ(.اررا،ْ)V/. ( ٤٢. )UV الجامع رسبح الألمس ١( )U/؟ ئببة ض ابن ١(  ٠٧٦٥جاصه)ض المبوطي ١( • )؛■/؛ 

^٣١ره اثنمم صحيح  ٢١ره"آه ماجه ابن صحيح  ٢٨٦ر٩ الترمذي صحيح إ ر 
(.١٠٣٩ماجه)ابن سبح ( ) 
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والخاءالدف جاز الشروط هده توفرت فإذا 

والطرقشوحة فالأبواب إسلاما زواجنا يكون أن أردتا إذا ت آ للغاة مهم نبيه تت 
لتحقيزجاءت 3ضح\ ، بالدف الضرب ولا النكاح إعلان نعارض لا فحن ، واسعة 

أنأردنا فإذا ، الشريعة منعته ما على تحايل فيه كان محا العارض إنما ، الفاسد وينع الص_الح 
.ميسرة فاليل بالدف بالضرب نكاحنا 'نعلن 

الكلاموس-اقط البداءة من سليمة محاففلة وبكلمات خاصة بالدف يضرين نساء يوجد ~ ١ 

سواءمنهن يمي' مجا ؤيفعلن يقلن بالدفوف الضاربات بعض إن بل ، الخيربجده يتحر من و، 
الالتزامحدود ق الفرح عن نمر طينة كلمات أو العفن ساحة من محلؤبة كلمات ذلك كان 

بمللجهما على الدور ؤيشى الوليمة هذه إر دعي من على الدور محقي الإسلأمة بالاداب 
.المستمعون هؤلاء 

وفيهاالدف ففيها ، الحمح يرغيها الي بالصورة النكاح تعلن سماعية أشرطة وجود ٢" 
ندهبالض النقود مجن الكثير توفر هدا مع وهي ، النكاح ؤإعلأن والدعاء الترجمب كلمات 

•النسوة هؤلاء أجره ق محيى 

ؤيعلنوايفرحوا وأن الة الاليينالك الأنس أجمل وما بينهن فيما نساء الاجتماع ٣" 
والدعاءالترحيب باناشيد احري.ات وتنشد بالدف الواحدة تضرب كأن باح بأمر النكاح 

٠الله والحمد الخمع أراد ما ويتم النكاح ؤيعلن القصود وبحصل 

(٢٧- ٢٦)صفحة ، الخطاف أصر بن لأحمد الدفوف( لمده لا ) رسالة : نظر أل 

لالترخيص يعذر الموسيقية فرقهم مع للغناء المغتن يستقدم أن للم بجوز لا ؛ تنبيه 
٠بتفصيلها نطيل لا وانتصادية واجتماعية دينية مفاسد من ذلك ل لما الأعراس 

رْسأ'م،'اا'آاالجزائري بكر ابي للشيخ حرام والغناء الرف بأن الإعلام ( ١ 
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؛_انمخلأسر

أمحديث من صححه ق البخاري رواء الذي للحديث وذلك والدف الغناء فيه فيرخص 
الأنهارحواري من جاريت_ان وعندي بكر أبو دخل ) فاك عنها الله رصي عائشة ١^٠^^ 

ريا؛فهد بكر أبو فقال ، بمغنتتثن وليتا ؛ فاك • بعاث يوم الأنصار تقاوك بما تغنيان 
؛ائته رسول فقال ٠ عيد يوم ل وذلك ٠ ه ائته رمول بتت ي الشيطان أمزامير عائشة 

((٠١١عيدنا.وهذا عيدا قوم لتم كر أبا يا عهما د» 

يهودوليعلم — المغار الخوار من — والفرحة السرور لإفلهار بالدف والضرب الغناء فيجوز 
وآدابه.الإسلام فواعد من فيه المقول الكلام بمرج لا أن على قحة دننا j أن 

~القرآن على والشعر الغناء مفضلا ~ القانل الغزالي و١لغرالي حزم ابن استدل ؛ فانية 

مالأمنها يهيج الشعرا من ل البيت فان تعال الذ بحب محترقة كانت يإن لقلوب ا٠ 
>)و عديدة لوجوه القرآن من للوحي. تهييجا أشد الغناء أن اعلم ار وقوله 1ا القرآن تلاوة تهيج 

أوجه!*سبعة من القرآن من للوحاّ تهييجا أشد الغناء أن فاعلم ... 

٠■وجوه ءا-ة مءن عليهم والرد مطلقا الغناء جواز على الحل.يش بهذا نحوهما نحا ومن 

الغتاءؤإباحة حزم ابن على الرد وقبل 

زملزكور هو كما ٠ اء الغتيبيح الله رحمه حزم ابن أن والشهور المعروف من ؛ نقول 
انحلى.كاب 

بجللونالعلما، من غيره أو حزم ابن أن سمعوا إذا اواس أن عليه ننبه أن نريد الذي لكن 
مسارحالوعلى والإذاعات القنوات ز اليوم الموجود الغناء إر اليم بذمب • اء الغن

ناح( ٢٢ا/،' اييهنم)• ( ١٨٩٨)ابن،احه رم،-آا( ات—ض ( ١٦)( ٨٩٢سير)ء٩( ٢،٣٩١r١)اسري )'( 
باكظحل،لآ.والطماني ٤( )آ/•؛ المح ض مما الينبا ابي ابن )؛/1ه،،اا( 

)مْأم(.الإماء ()



٠٩

مثلعالم عن فملأ لم مبه يمول لا الغناء هذا الكسرفمثل الخؤيأ من وهذا والفنادق 
أوفسقفعش على يشتمل غناء كل نحؤيم على •تنقون فالعلماء حزم. ابن الكر الإمام 

،القطبة الحرمات من في_4 بحيث وما اليوم الغتاء حال نعلم وتحن • معصية على تحؤيض أو 
فيهتقف ، الخمور وشرت والفجور الزنى إر السافرة والدعوق الماجن والاختلاط كالترج 

الحببكلمات لتنعق الؤضة والقلوب الوقحة العيون أمام عاؤية شبه أو عاؤية الغنية 
.وسخد الله معصية ل ؤيهلؤُون اء ونرحالا الخميع ؤيتمايل . والرومانية 

أبنإر بمرق أن ، الخاء سح حزم ابن أن الناس ل شع من على أن نقول ولذلك 
•١؟ كلامه ينتهي أين إر وليعرف الله فلينق ، وقيود ضوابمل يدون أطلقه إذا هذا كلامه يؤدى 

.فيه بحيا الذي واقعه إل ولييه 

وسلمعليه الله صلى اليي عن الصيح النص حاء أمرا ييح غيره أو حزم ابن كون اعلم ثم 
،الله عند ينمعك لا بتحريمه 

اجتمع، عالم كل أوزلة ، عالم كل برحصة لوأخذت : الله رحمه التئمي سليمان قال 
كله.الثر فيك 

٧[،]١^ ( زنانياكإقتة فخدوث التّثول؛ )و'ن\ض : وءلأ جل الله وفدقال 

ءدابأويمتنهم فئ ثميبهم أن أمرء عن بمفابمولأ النيذ محخدر ل ؛ أبضا ال وق
رولم(لالور:'لا-ا.

;درالقانل واينه 

هفيفاجهد والإجملع صح إن ٠ ' ٠ ه رسولقال الله ال قم العل
فقيهرأى وبتن الرّول ، ٠jw ٠ ٠ جهالة الحلاف نهب من وحذار 

فخذهاوجوه عدة فمن عليهم الرد أما 



٦٠ّد=ءصءسءٍٍٍٍ_؛-ٍا 

ءّال.«يوم فإنه ليهما > بقوله ذلك محإ ال~ي علن فقد ، عيد يوم ق الذكور الغناء أن ~ ١
بالغناءماهرتتي تكونا لم وأنهما ، ءغ-رمح جارتتي من الغناء ل خاص الحديث أن ٢" 
(٢٨٩ ) لم وم( ٩٥٤)البخاري عند الروايات إحدى ق فولما ق عائشة بدلك صرحت كما 

.( تا ليو) 

وهذا، بذلك والمعروفات الغنيات يعرفه كما بالغناء يعرف ممن لبتا أي ) ؛ القرطبي فال 
]( الكامن ؤيثعث الساكن بجرك وهوالذي ، به الشتهرين عند المعتاد الغناء عن تحرز منها 

أنفلرالفتح)'ا/آإإ([

٠به. معروفتان ولا ا لبعادة الغتاء ليس معتاء • : ( ١ /٧٨ )٦ ملم شرح ز النووي وقال 

الباببحديث الصوفية من جماعة استدل » :)اآ/آأ؛(الفتح ي حجر ابن الحاففل وقال 
وليتا) الحديث ق عاتشة تصريح ذلك رد ؤ، ؤيكفى ، بالة وسماعه الغناء إباحة على 

رفععلى يطلق الغناء لأن ، باللففل لمما أنته ما المعنى شق من عنهما فنفن ( ممغنتن 
وعلى، المهملة وسكون الموز بفتح ( التعب ) العرب تسميه الذي الترنيم وعلى الصوت 

وتثؤيقونكيروتهيج بتعطبمل ينشئ من بذلك يسمى وإنما — مغنيا فاعله مي بولا الحداء 
•أوتصريح« بالفواحش تميض فته بما 

فالقول٢( ٢ )٤ إبليس تلميس ل الحوزي ابن بذلك حزم كما الإنشاد بحرد على يطلق فالغناء 

دليلإذا الحديث ق فلمس ، لااشعار إنشاد يجرئ كان غناءهما أن سبق ما على بتاءا الصحيح 
غنيتاإنما الخاريتى لأن — ولاغيره عيد يوم ق لا اللهو~ أهل عند المعروف الغناء إباحة على 

[( ١  ٥٣)ص للتونحري الأهلاب فصل انفلر ل بعاث يوم فيك الي والحروب الشجاعة بأسعار 

تالبا بأنه( £انيتين وليتا ) عتها الله رصي عانثة لقول حزم ابن تاؤيل أن تعلم هنا ومن 
واللعب،اللهو أهل عن المعروف بالغناء تغنيان كانتا الحاريت؛ث أن كلامه من يلزم ممحستتتي 
بل، غيرصحيح تأؤيل وهذا ، الساء معرفة ز أوالحاذفتن لمتا ولكنهما 



أهلعند الشهور بالغناء معروفتين لمتا الخارتثن أن عائنة هول ظاهر من التادر الصحيح 
•"١ حجر وابن والنووي القرطص قول من تقدم كما به لمما عادة ولا واللعب الغناء 

منهياخد فالذي 0 الني أفرم الذي فهذا بدف، كان الحديث ي الذكور الخاء أن ٣- 
قعليه يطلق ما وهو ونحوه كالعود العازف أنواع من نؤخ أي على والعزف الخاء جواز 
وحملوالإنصاف الصواب جادة عن حاد قد يكون أن شك فلا ، الحائي الفن اسم زمانا 

أوعيد ل — الإطلاق على — يباح لا الخاء من الموع فهذا ، بجمل لا ما الخى من الحديث 
وفدالعازف تحريم ل الثابتة الأحاديث عليه دلت U الأوقات س ذلك غير ق أو رس عق 

*تقدمت 

قالولذا ~ والعيدش كالعرس والأفراح النكاح ق الدف صرب إباحة هي : فالخلاصة 
فيهورد ما على فتقتمر واللهو اللعب عن اكره والأصل ار ; ٤(  iT'/Y) القح ق الحاففل 
.٠ الأصل لخالقه تقليلا وكيفا ومحا المص 

بالأشعارالإسلام صدر ي العروق الخاء هو تقدم كما جوازه ق حلاف لا الذي والخاء 
المغماتعلى والتمطيهل بالتلبمين العروق الخاء أما ، ذلك ونحو الحماسة والأناشيد 

قدبما الكريم القارئ أيها تغتر ولا ، العلماء جمهور عند تحريمه ل شك لا فانه الوّيقية 
الطربوآلات الخاء بإباحة الفول من الممقهة من اليوم المشهورين بعض عن تسمع 

المستعان.وافه ، والوسيتي 

بعضق 0 افه رسول حرج ؛ قال فهء بريدة لحديث الغانب لقدوم الدق بإباحة قال من أما 
افهردك إن ^رت كنت إني افه رسول يا : فقالت سوداء جانية جاءت انصرف فلعا مغانيه 
نذرتكنت إن ء ؛ 0 افه رسول لها فقال ، وأتغنى بالدف يديك أصرب أن سالآ 

;0 بالهي خاص فهذا  ٠١١• الحديث فلا« ؤإلأ فاضربي 

(٢٢٦١.١٦ءهأ،؛آ؛سمارد(امملةأبحةرآ.
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الغزومن الرجؤع أو ، اف فر المن القدوم أن على دليل ٠ ... نن.رت كنت إن ه وقوله 
وهوالراجح.التاسة على لا التن.ر على فأحال الدف فيه يرخص مما هو ليس متتمرا 

سمعإذا لكن فهء عمر أن ) ; الخبر لضعف وذلك يشت فلا للختان الدف ي الترخيص أما 
.( سكت ختان أو عرس ; قالوا فان عنه سأل الدف صوت 

فهد.وعمر ّّيرين ابن ب؛ن شناعه لا صعيف فالحديث 

،عليها يقاس لا الرخمة لأن الدليل به يرد لم مما وغير، الختان ز والدف الغناء بجون فلا 
(٣)بُأعلم وافه أصولية قاعدة هذه 

بأنن،ورت الى للمرأة قق؛ النبي بسماع للرجال الدف بجواز قال ممن استدل • ا تنبيه ل
وعلىلام والالصلاة عليه بالبي؛ خاص ذلك بأن ؛ عليهم ونرد رأسه على بالدف تضرب 

كانلما بأنه نحه فيجاب ~ ذلك خلاف فالأمر ؤإلأ تترلأ و افتراضا ~ الخصوصية بعدم القول 

أمافيه مرخص أصله لأن للرجل سماعه جاز غاب بقدوم للنساء يباح ام المواطن من هذا 
بينفرق هناك وأيضا محرم اتحرم إر والاستماع الحرمة الأصل لأن يجوز فلا فته يرخص لم ما 

والأّتماع.السّماع 

لوسمعهاكما ، إصغاء ولا غيرقصد من أوالوميقى الأغاني ساع ؛ ا نبيه تل 
أنوعليه ، السماع بجرد لا الاستماع هو ٧^٠، ، عليه إثم فلا ، ونحوه محل ق الإنسان 

•المكر عن والنهي المح يذل 

(.٢٢الملي)معردس بنت اث عبئ ام تحص وحب، لأس الأسماع نزعة )'( 
انميوائد نطيق > اممهم لأبن الساع علىسالة الكلام ( ٢٩ر'ا/• السني شبارأ/اآ١( أبي اس ا/ْ( ر١ الرزاق ب ( ) 
٠ا ١ ٤ رمرٍاه الميزان فى والمعازف الغناء احاتيث ( ١٢١)الطرب الأت تحريم ( ١  ٣٣)
.روي( >^ ٧١تزيه ( ر 



===========^^٦٣١

قكشير من كس-ماٍع إصغاء ولا قصد دون السماع امذا ) ت الله رحمه بار ابن الشيح نال 
بيتهل وهو يأتيه ومن ، المارات من به بمر ما أو الدكاين ز اللهو غناءألان 

،عليه إثم لا أمره على مغلوب فهذا ، ذلك يتهويه أن دون جيرانه بيوت من الغناء صوت 
ككنهمما التخلمر ق عي وينة الحوالوعفلة بالحكمة النكر عن وينهى ينصح أن وعليه 

عننقلا ، انتهى ( وسعها إلا ا نفيكلف لا اتله فان طاقته حدود وق ، وسعه منه التخلص 

أعلم.وائه .  ٢٨٩/٤إسلامية فاوى 

ققواعد متضمن رد يع الحد و القرصاوي على الرد ] كتاب صاحب ذكره ما نص وأنقل 
اءالغنفقه ا كتابه ق القرصاوي يوش الدكتور على ارد واللغة والحدث الفقه أصول 

والدكتورالإسلام ميزان ق والغناء الموسيقى / وذت1بص الحد؛ع النه عيد / والأستاذ والموسيقى 
الغناء/ وكتابه المرعتلمي محمد / والدكتور والمعازف الغناء أحكام / وكتابه الثقفي سالم 

االدكتور له وفدم وراجع موسى بن رمضان عبدالله تأليف . العاصر الإعلام ق والعازف 
تالمقارن الفقه أصول ق دكتوراه حجازي محمد 

ا.البيحين شبهات من المساح لدليل ا] 

رصيالألمي بريدْ عن ( لأحمد واللفظ ) — صحيح باسناد ~ وغيره أحمد الإمام روى 
حائيةفجاءت ، مغانيه بعض من وسلم عليه النه صلى الله رسول رجع : قال عنه الله 

علىأصرب أن سالما تعار اقه ردك إن ندرت كنت إني ، ادله رمحول يا ت فقالت ، سوداء 
فقعد: قال ندرت كنت \ني قالت ، ورلأفلا فافعلي درت كنت إن فقال بالدف رأسك 
بالاpففضربك وسلم. عليه الله صلى الله رسول 

ققؤية حجة الحدث فهدا ; (٢٢)ص٢ كتابه ق قال نم المرمدي رواية الحدح الأستاذ ذكر 
الحديثق قال وسلم عاليه الاله صلى الني لأن وذلك ، بغيرمحذور والغناء العزف إباحة 



الني_ا لرأذن ل-ا محرما نذرت الرأة هذه فلوكانت . معصة ق لنذر وفاء لا ت الصحيح 
انتهى.٠ مباحا نذرت لكونها به لما أذن ؤإنما ، به بالوفاء وسلم عليه افه صلى 

;يلي بما يتضح شبهتهم ؤإبطال انحرمات يبتح من به استدل ما أصعم٠ من الحديث هذا قلى 

;للمرأة وسلم عليه الله صلى نوله عن شديدة عملة غفلوا فد الُه نحرمات اليحتي إن : أولا 
فقوله. تفعلي( فلا تفعلي لم كنت إن ) ؛ بلففل رواية ول ( فلا ؤإلأ ••• نذرت كنت ن إ) 

بالدفالضرب عن صح نهي فيه ( تفعلي فلا ) ونوله ا فلا وإلا ر وسلم عليه الله صلى 
التحريم.على يدل النهي أن الفقه أصول علم ق تقرر وقد 

اكميمل رجعوا الصحابة ؛ ~ الله رحمه ~ الزركشي الإمام نول ذلك على ؤئدلك 
،الحمهور عليه هوالذي وهذا ( ثانتهوا عنه ثهاكم وما ) تعار ولقوله ، النهي مجرد إلى 

وما; الأحاديث ز العلل باب ل : الرسالة ل فقال ، عليه الشافعي وص نم وتظاهرت 

إنماأنها على دلالة باتي حتى اكميم على فهو ١ وملم عليه الله صلى الله رسول عنه نهي 
اللهرّول من النهي ؛ والنهي الأمر صفة كتاب ذ الأم ق وفال • غيراكدريم به أراد 

غيرالت٠حريمبمعنى انه دلالة تأتي حتى فهومحرم عته نهى ما كان إن وسلم) عليه الله صلى 
علتهانله صلى الني أن بذلك تقرر فقد نلت انتهى •( أيضا القرآن أحكام ل عليه ونص 

~المذكورة الذر حالة سوى فيما وذلك صربجا نهيا بالدف الضرب عن نهى قد وسلم 

.( فلا وإلا فافحلي نذرت كنت إن ) ؛قوله صح فهذا ~ عليها الكلام وسيأتي 

والغناءالعزف إباحة ل قؤية حجة الحديث فهذا ) •' الخدع الأستاذ قول فساد بذلك فثبت 
•انتهى-ا محذور بغثر 

أ١ ؟ ( فلا وإلا ) وسلم عليه افه مثلى قوله ل ^٥ ٣۵١١التهي نجاهل لماذا أدري ولا 

١١(؟تفعلي )فلا ؛ الصح الهي هذا عن عينيه أغمض لماذا 



٦٠^^لفصء===^=ً====^==ا 

صلىقوله ل الصريح الهي عن أعماه اتحرمة للموسقى وعشقه حيه إن ت نقول أن شيد ولا 
روإلأفلأ(؟أامحطلهوي:

١١؟ؤبمم يعمي للشيء حثك ٠ يقولون كما أم 

•وسلم عليه افه صلى يارصول ذلك بجصوصية تصؤيح فيها المذكورة النذر حالة إن ت ثانيا 

إننذرت سوداء امرأة ؛ محال ، الأسالمي برددة عن ~ حسن بإستاد ~ الحديث هذا ثبت فقد 
للأمامالصحابة فضائل أنفلر الحديث بالدف.( عنده تضرب أن غراها عزوة من رسوله رد الله 

أفهردك إن ) ت يلففل ~ الخدع ذكرها كالئ ~ صحيحة أحرى روايات وق ٣ ٩ ٢ / ١ أحمد 
،( رأسك ) (،افه ردك إن ) :تولها ق فالكاف ( رأسك على أصرب أن سالما نماو 
أطهصلى الله برسول ذلك خصوصية ق صؤيح ذلك كل ، ( رسوله رد اض إن ) : وقوب 

هورأسه محوق بالضرب ، وسلم عليه الله صلى هو عودته ق كان إنما فالتذر ، وسلم عليه 
•وسلم عليه الله صلى به خاتمئ ذللثs محكل ، وسلم علته الله صلى 

اللهعن للش-رع هوالمبلغ وسلم علميه الله صلى ارسول أن ت فيه نحن ما يب؛ن سؤالا فلنسأل 
الفرحعل ، - هووأمي بمأيي — ١^٠؛ القرآن به وبص الدين، اض حققي وله تعار، 
هوأم ؟ والنكاح بالعبد الفرح يعادل هل ~ الهلاك فيها يظن ام ~ الحرب من سالما بعودته 
؟متللقا ^آحر فرح أي يعادله لا أو ؟ دونهما 

.مهللقامحرح^احر أي يعادله لا الحرب من الله رسول بعودة الفرح ٠ الممّيح القْلُكب ابواب 

،وصلم عليه الله صلى هو عودته وهي ٠ الذكورة الحالة هذه الهي من ١^٣^٤ اسثش لذلك 
٠وسلم عليه الله صلى هو يديه ين أو ، هو رأسه فوق والضرب 



٦٦

؛( النووي للإمام ~ النهاج بشرح اتحاج تحفة ١ كتابه ل امحتمي حجر ابن الدين شهاب قال 
)): الدينة قدم حن بالدف رأسه على تضرب أن نذرت لن وسلم عليه افه صلى قال لوإنما 
٠انتهى , ( بقدومه المنافقين ؤإغاظه لمين المسرور غاية من به اقترن لما ؛ (( بنذرك أوق 

النووي،للإمام ~ المنهاج شرح إل انحتاج نهاية ر كتابه j( ؛  ١١الرملي الدين شهاب وقال 
لمابالدف رأسه على تضرب أن سالما اض رده إن نذرت لن وسلم علميه افه صلى قال إنما ؤ١ 

الناشزؤإغافلة المسامتي رة مكمال بقدومه اقترن لأنه ؛ (( بنذرك أول  ١١• المدينة فدم 
،( بقدومه 

خاصذلك أن ق صح ( الكفار ؤإغاظة المسلمتي مرة كمال بقدومه اقترن لأنه ) وقوله 
سرورغاية ،ور (الكفار ؤإغاظة لمان اارسرة مكمال أن إذ وسلم علميه الله صلى يه 

؛( غزوة من رسوله رد افه إن ) ؛ المرأة قول ق إلا يتحققان لا ( الناؤق^ن ؤإغافلة الملمين 
وسلم.عليه الله صلى بالرسول خصوصية على صراحة ذلك فدل 

إثارةففيه ) ؛ نال حيث الحديث هدا ل الله رحمه الألباني الشيخ قاله ما هذا قولنا يؤيد ومما 
يقولكما لها عموم لا ء؛ن حادثه ق وسلم عليه الله صلى بالهي خاصة القمة أن إر قوية 

١٢٥ص الطرب نحريمآلأت انتهى ( مثيلاتها ق الفقهاء 

منالدف أن المعلوم من ) ( ٣٣)م/• المحيحة السلسلة ق اني الألبالشيخ أيما وقال 
الأربعةكالفقها، ، الأعلام الأئمة عند ^۶١ على والشق الإسلام ل انحرمة العازف 
٠والعيدين العرس ق وحده الدف إلا منها بجل ولا صحيحة أحاديث فيها وحاء وغيرهم 

لنذر ولا بنذرها تفي أن لها وسلم عليه افه صلى النّي أحاز فكيف ، كذلك كان فإذا 
؟تعار اله معصية 

الغزومن وسلم عليه الله صلى بقدومه بفرحها مقرونا نذرها كان لما ، أعلم والته • والجواب 
أنفيه شك لا ومما والعيد العرس ق الدف على بالضرب وسلم عليه الله صلى ألحقه سالما 
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والعيدالعرس ق الفرح من ~ يماس لا بما ~ أعظم وسلم عليه افه صلى سلامته الفرح 
انتهى( غيره به يقاس لا وسلم عليه النه صلى بالنبي خامحى حكم هذا يض ولذلك 

بقدومهمنها فرحا كان لما نذرها  ١٤٢؛/الصحيحة الللة ي الألباني الشيخ أيضا ونال 
فرحهالإظهار نذرنه الذي المسب لمسا اغتفر منتصرا مالما صالحا وسلم عليه ائته صلى 

الأفراحق الدف جوار من يؤ-><و فلا جميعا الناس دون وسلم علته اثنه صلى له خصوصية 
الأدلةلعموم ذلك ولمنافاة وملم عليه الله صلى به كالفرح به يفرح من هناك ليس لأنه كلها 

انهي.( ذكرنا^أنفا كما استثني ما إلا وغيرها والدفوف للمعارف امحرمة 

الأحكامببعمتر خصوصية له ولإسلم عليه الله صلى الرسول أن يعلم لم موكل ٠ قلت 
تمنها نذكر ، الشرعية 

عليهالله صلى للرسول النيادة أبيحت بينما ، ١ربع من باكثر الرواج ١^٠٢٠٤ حرم ~ ١ 
.خاصة وسلم 

،خاصة وملم عليه الله صلى للرسول أبيح بينما ، الصوم ل الوصال  ٤٠٣١١حرم ٢" 
٠البخاري الصحيح ل كما ( منكم كأحد )لت ت وقال 

tلغيره ليست خصوصية له تعار الله جعل ~ عنه الله رصي "" خنبمة الصحابي ٣" 
الأنصاريخنيمة ) ت قال ، ثابت بن نيد عن صحيحه ق البخاري الإمام رواه فيما وذلك 

٠الحديث ( رحلن شهادة شهادته وسلم عليه الله صلى رسول جعل الذي 

الضلالس فهذا ت ( معصية ز لنذر وفاء لا ر ت بحيث الخديع الأستاذ استدلال وأما ت ثالثا 
١٠ ١٠بمياح إلا يكون لا النذر لأن ؛ مْللقا مباح الدف بأن القارئ فهويوهم ؛ البثن 

منشيئا يفقه لا من قول هو هذا قوله أن ٠ ~ تعار الله بعون ~ نقول الشبهة هذه ولإبطال 
;يلي كما وبيانه ، الإسلامي التضع أمول 

غيرها.بجد ولا عطشا كوت مجن حالة التحريم من واستثنى ، الخمر ١^٢٠٤ رم ح ١



.الأحوال جميع ي الإباحة على الذكوريدل الأسشاء إن : نقول أن الضلال ض
معصية.يكون المشاة الخالة j الخمر ثرب : نقول أن الضلال ومن 

•غيره بجد ولا جوعا بموت من ١^٣ من واسم ' الية أكل القمع حرم ~ ٢ 
■الأحوال جمح ق الإباحة على يدل المذكور الأسشاء • نقول أن الضلال فمن 
معمية.بكون الشاة الحالة ق المة أكل ; نقول أن الضلال وس 

كالحكة.، الخلمدي المرض حالة وامش ؛ الرجال على الخلير لتس حرم القمع ٣" 
الأحوال.جميع j الإباحة على المدكوريدل الأمشاء إن : نقول أن الضلال فمن 
معمية.يكون المرض حالة ق الحيير لس ؛ نقول أن الضلال ومن 
وسلمعليه الأة صلى المي رخص ) قال ، أس عن صحيحه ل البخاري الإمام روى ققد 

()١ ( بهما لحكة الجير لبس ل الرحمن للزمحروهمد 

للما رخص ) ؛ النكاح ق بالدف الطرب ل قالوا أنهم المحابة من جمع عن ثن وقد 
(■العرس 

العام.التحريم من هواسشاء والدف الجير ف، الترخيص فهدا 
الذكورةالخاصة الحالة ذلك من واسشى ، بالدف الضرب الشؤع حرم ، هنا كذلك ~ ٤ 
لحدث.ال 

الأحوال.جميع 3، الإباحة على المذكوريدل الأسثاء ; نقول أن الضلال فْن 
ادأةمن وقع الذي وملم عليه افه صلى بالرسول الحاصر النير ت نقول أن الضلال ومن 

معمية.يكون 

\\لخلأ>،أ[.■

،مهمسة لمس المرأة من وقع الذي ~ وسلم عليه افه صلى بالرسول الخاص ~ اكذر أن 
٠بنذرها بالوفاء وسلم عليه افه صلى الرسول لما أذن لذلك 
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صلىالرسول نهاها لذلك ، صحيح بدليل استثناوه لت ما إلا ١كحريم على يبقى ذلك وغير 
.( تفعلي فلا ) وقوله ، ( فلا ؤإلأ ) ؛ بقوله ' ذلك سوى فيما صربحا نهيا وسلم عله اش 

منهفالإذن ، اض معصية ق تذر لا أنه على الآدلة دلت وفد ) : الثوكانى الإمام نال وند 
ذلكمثل ل بمعصية ليس فعلته ما أن على يدل بالضرب ا،لرأة لمذه وسالم عليه افه صلى 

(١٢•الوش(انتهى.نيلالأ'وًلار)ار/واا- 
ئلت:وأينمثلذلكالوطن؟أأ

عقلأو قالب له كان لن الواهية الشبهة هذه رد ز هذا ؤيكفي ) ت حجازي محمد الدكتور قال 
•انتهى • إليه بالرجهمع ننمح والذي المذكور الكتاب من انتهى ( تعار اض شممع به يعقل 

الرأةبحديث مستدلا غائب لقدوم بالدف الضرب ل الخصومة يعدم قال من نول وعلى 
واياقثةالأدلة من سردتا لما ذلك بمنع القول والأحوط الاجتهاد فيه يؤخ فأمر نذرت ام 

.بعاليه 

تالفمقارنة فقهية دراسة الإسلامي الفقه ؤ، الدف أحكام ت بعنوان القيمة الرسالة وانفلر 
المؤلفةبها تقدمت جستّر ما رسالة الكتاب هدا أصل ~ حكس أحمد علي ولمحا بت مؤيم 

ممتازبتقدير الرسالة أجيزت ومحي بابها حالي الملك، جامعة إر 

[ثنبيه تل 

—غيه رخص ما غير ق ~ الدفوف فيها استخدم حفلات حضروا إذا العلم أهل على 
منمرة خرج المشايخ وأحد ، باءللهم على يقرونهم أنهم الناس يقلن لا حتى الخروج 

أنىالناس يظن لا حتى •" فقال خرجت لماذا ؛ له مميل ، الدفوف فيه استخدموا لأنهم الخفل 
يقعدونلا فإنهم النكرات هذه مثل رأوا إذا العلم أهل يفعل وهكذا الفعل هذا على أقرهم 

تزل)وقد جث افه وصدق ، الخميح على الله رحمة وغيره حنيفة أبو فعل كما مرتكبها مع 
حتىمعهم معدو؛ قلا ؤينتهزأيها يها يكمن الله سجتمآياُء إدا أى امحتاب ثي علتكم 

جميعاجهنم في رالكانرين النتاقمحن جامع الله إ0 ظهم رذأ إئكم عئرء ح،ءبم في يحوصوأ 
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قيبمئوْتوأ حتى عتنم ثآغرض يحوصوف؛٧^٠ ١^ رأيت ريإذا وقوله الماء  ١٤٠(
الأنعام ٦٨( الظالهئ الثوم نع الدكرى نعد معد محلا ال|سطال ينمؤتنك ؤإما عتره حديثؤ 

الأطفال[وأعاني والوطنية الديية الأغاني ساع احكم 
الأغانيبان وأحتمونا الأغاني سماع عن فضيلتكم من انفرنا أن سق ; ١^١)، 

الميلادوأعياد الأطفال وأعاني والوطنية الدينية الأغاني سماع حكم ما لمذا ، سماعها حرم 
؟الراديوأوالتلفريون 3، سواء بعرف مصحوبة دائما تكون بأنها لما ع٠ 

■'ابواب 

أعيادوأما ، محرمةفهي بالعزف مصحوبة كانت إذا الأغاني وحمح ، مطلقاحرام العزف 
منالثام )ومن سبحانه اض لقول فيها والمشاركة حضورها وبحرم ، بدعةفهمب الميلاد 

أكثرالفسرينقال الآية ٦ الأية لقمان الوُمرمنم( لجين؛ عن لمؤذ لهزالأذيسث؛ يشتري 
افهرصي عود مبن اض عبد قال العازف، أصوات به ؤيلحق هوالغناء — موالحديث ل— 

النمبعن البخاري صحيح وق الريع، الماء ينبت كما القلب ق النفاق ينبت الغناء ؛ عته

والخمروالحرير الحر يستحلون أقوام أمتي من لتكونن قال)) وسلم عليه الته صلى 
كل: والحمر ، معروف ; والحرير ، الحرام الفرج والراء المهملة بالحاء : والحر والمعازف(( 

عنعنها الله رصي عانثة عن الص-حيحن وق ، اللهو وآلات الغناء : والمعازف ، مكر 

فهورد((منه ليس ما هذا أمرنا ق أحدت من )) : قال أنه وسلم عليه اض صلى النبي 

بهأمر ولا ذلك يفعل لم وسلم عليه اض صلى الرسول لأن •" انحلثان من بالوالد والاحتفال 
وهم، يفعلوه لم عنهم اش رصي وأصحاله الله. بئ-رع م وأعلمهللأمة الناس وهوأنصح 

مونالحيرا كان ولو نة الاتثاع على وأحرصهم ، وسلم عليه الله صلى للنمب الناس أحب 
علىوسلم الله وصلى بالله إلا قوة ولا حول ولا المتعان والله كثيرة هذا ق والأدلة ، إليه 

وصحبه.واله محمد نبينا 



•( الأول الخرء متتوعة ومقالات فتاوى ثبممؤع ) الله رحمه باز بن العنين عيد الشيح سماحة 

يميما إل أستمع بل الأغاني من الأنواع تلك إر أسمع لا إض : يمول قائلا ولعل 
بعاله.ذكر ما والخواب الفضائل. إر تدعوا أوالتي والحماسة الوطية بالأغاني 

منوغيرها لليف الصاحبة والأناشيد المدارس وحفلات والتحرج النجاح حملات ومثلها 
.لليفوف، مصاحبة دامجتر مجا الخنلأت 

آباطل ستثتاء ال 

وجهولا ، كؤية العالموسيقى المعاصن بعض به وألحق ، الحرب ذ الطل بعضهم استثنى 
لأمور، المةلدلك 

وهووالاستحسان الرأي نحري سوى ، محمر بلا اكحريم لأحاديث نحصيص أته : أولما 
،باطل 

قال، ربهم على بقلوبهم شلوا أن ، الحرب حالة ز لمى المعلى المفترض أن : ثانيهما 
بجيكمذات وأصلخحوأ الله نائقوأ والرمول بمب الأذالا م الأمال م سألوئك تعال 

،لبهم ذكر عن ؤبمرفهم ، ذلك علميهم د يفالموسيقى واستعمال 

تياركالله حرمه فيما سئما لا ، بهم التشبه بجون فلا ، الكفار عادة من استعمالما أن ؛ ثالثا 
عليهكانوا هدى بمد قوم صل ما ر . ١ ٤ ٥ / ١ الصحيحة كالموسيقى. عاما علمينا تعار 

٠صحيح ( الحيل أوتوا إلا 

ترجم•١ الماء إباحة ق وسلم علته الله صلى مجده ل الحبشة للب بحدبث، يعضهم استدل 

ثال، ( العيد يوم والدرق الحراب باب ) .٠ صحيحة ق الحديث، هذا على الله رحمه البخاري 
ؤيلمتحق، المسجد ق الحرب آلات من ونحوه بالسلاح اللب، حوار فيه ٠ الله رحمه النووي 
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حجرابن الخاففل قال كما ولكن مسلم شرح ٠ الخهاد على المعنية الأسباب من معناه ل ما يه 
(العجائب هذه ممثل أتى همته غير ل تكلم من ) ت ائته رحمه 

]يم\لأص[
وعملاودراسة حفظأ والسة بالكاب ين'ذهم ْع ضؤل الصحابة أن او1بمة ١لآىر ص بمناد 
الخهادإر محيرهم وق اجد الموبناء الخندق حفر مثل ق به يترنمون وحداء أناشيد لمم كانت 
تمالكنه ، وعنايتهم همهم حل ويعيروها شعارهم بمعالوها أن دون الماسيان من ذلك ونحو 

جوازعلى ندل الأنار فهذه ذلك وعلى >ثسم'ُم به ؤيهيجون هم أنفعن به يروحون 
الدينعلى والغيرة يثيرالحماس والعبرما والواعفل الحكم من فيها الي الإسلامية الأناشيد 

إريسمعها ومن ينشدها من نفس لترفع الذهني الشرود من ينفر أو الإسلامية العواؤلفح ويهز 
وعادةيلتزمه ه لفوردا ذلك من يتخذ لا لكن ، هذ محميته من وتنفره ، هل اطة ءلاءة 

كالأعرامحرإليه تدعوا ودواعي متاسبات وحول عند الفينة ق ذلك يكون بل ، عليها تمر ي

الخير،فعل إر بها واكهوض النص لإنارة الممم فتور وعند • وتحوه للجهاد والأسفار 
منه.وتنفيرها عته لردءها وجموحها الشر إر القس نزؤع وعند 

فان، الثابتة البؤية الأذكار من وردا و يتلوه القرآن من حزبا ه لفيتخذ أن ذلك من وحير 
العديثؤأحن ثزل )الله القلب وهلمانيتة الصدر شرح ل وأقوى وأطهر للنفس أزكى ذلك 
زكرإلى ومح4م ئلأجلودنم م ييهم يخنوف الذين حلود مشعرمن كام متشابها محايا 
[٢٣: الزمر ز ( من ثه »نا الله و0ن،ل' ومن سائ من يه يهدي الله هدى ذلك الله 

[٣٢٥٩رقم الدان٠ة \ي نوى من ستفاد م] 

؟الإسلامية الأناشيد حكم عن عديدة أسئلة هاك : س 

:حاكن من تحلوا لا الإسلامية الأناشيد : ج 
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علىمشتملة لأنها ، حراما تكون الحالة هدم وق بالدف صرب فيها يكون أن •' الأول الحالة 
سماعه.بجرم وكدا الحالة هذه مثل ق ياح لا الذي اللهو 

عليهايكب أن بمعنى ، موعظة اتخاذها يجوز فلا ذلك من سليمة تكون أن ؛ الثانية الحالة 

•والحديث اصم القران موعظة عن ؤيغفل 

أشياءعلى تشتمل لم إذا هدا ، بأس فيه يكون لا أرجوأن فهذا أحيانا إليها تمع ي كونه أما 
تكونفانها ذلك على اشتملت فان ، أوغيرهم الموفية من الدعية الأذكار كعص تحوز لا 

.حراما

أرىولأدا وغيرمثرؤع مشروعا كان ما و\ن يفرق أحدا يجد تكاد لا الباب هذا ق أنه واعلم 
وغيرالمحيحالمحيح ب؛ن مميز علم ْلالب على تسمع أن قبل تعرض أن بد لا الأناشيد أن 

لموما يجوز فلا دف على منها اشتمل ما أن أنفا ذكرنه الذي الحكم تأخذ ذلك يعد م ن ،
عيبن,ابن . غيرهما ق توحد لا موعفلة والستة القرآن ففي ؤإلأ ، أحيانا يه بأس فلا يشتمل 

[العلم طالب آداب بعنوان اه ٤ ٠ ٦ عام والمعادن البرول جامعة ق الشيخ ألقاها اصرة حم] 

تدبرعن واشتغلوا اكاس بعهس بها افتى ر؟ا الش بالإملامية المسماة الأناشيد حكم ما ت س 
وسماعه؟القرآن 

أدريولا الغناء شجه إر أخيرا تحولت أنها سمعت بالإملامية تسمى الش الأناشيد هزه ت ج 
تكونحتى معينة نغمات على تقال وصارت ذلك إر تحوك فان ؟ لا أم صحيح هدا هل 

.فيها إشكال ولا حال كل على حراما صارت انحرمة كالأغاتى 

باستماعهابأس لا فانه ، اللهوكالطول مزالان وطيمة ذس من صليمة كانت إذا أما 
والسنةالكتاب مواعفذ عن الإنسان به يتلهى للقلب موعفلة تتخذ ديدنا تتخذ أن أما ، أحيانا 
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.. رسوله وستة ه الله كتاب عن تمد لأنها مكروهة ؤإما محرمة إما حينئذ تكون فإنها 

•عنمن ابن 

أالعلم إر الإنسان حاجة بعنوان له شريط ز ل 

[:الخاء سميف 

برفعذلك ؤيكوي( ٠ ونحوهما نثر أو بشعر والتر"م التطريب هو ، ( والد بالكسر الغناء) 
بها)(.ممحويا يكون لا وقد بموسيقى مصحوبا يكون وقد وموالاته صوت 

.محانهاوأظهر بها تغزل : بالرأة وتغنى • أوهجاه مدحه إذا به ونغز بالرجل غز ؛ يقال 

محنيممونه ووالاه صوته رفع من كل ؛ اللسان ق منظور وابن ( ) النهاية الأثثرذ ابن ُال 
.غناء يسمى الحرب 

محيالعروق الحداء وعلى ( ( التعب) ) العرب عيه تالذي الرم على • الغتاء وبمللق 
.الإنشاد محرد وعلى ، العرب 

حارسانومحيي ) ءانث_ة حديث j ازرآ( اللمق منظور (وابن ) النهاية الأيرل ابن قال 
{.ر بعاث يوم قيلت الني الأشعار تنشدان أي ( بعان يوم تغنيان 

الموسيقية.النغمات على بالأشعار والتلحن التمهليهل على الغناء ؤيطلق 

تميملها وذلك باللف الممحلحبه الأناشيد بحرة وتجزم نقطع ا ر 
•( ٣٩رم• مطرآ/ا'اآ( (>العجم ٣٣٣ر،/اللغة ص وسجم ١( ا/آ"ل رْ الرب لمان )'( 

.ا/آ"ام( ٩١(ر 
.ر'(اطراتثترأ/آ؛:(

.(٢٩٢/٣ر;(ر
.ر(را'ا/؛م-ا(

انئنرالغتحرأ/آ؛؛(.ر(
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ؤيعثالساكن به بحرك لأنه مغنأ فاعله مي يوهوالذي الأخير، هذا به فالراد : أفرد ؤإذا 
أوأمردامرأة بموت أوكان ' موض صمه  obوهوحرام بالفواحش ليعرض الكامن 

.إممأوأعفلم حرمة فأشد 

وكمانعود من ( ر الطرب آلات على العزف فترن على يطلق يوناني لنقل ت والوميقى 

.ونحوهاومزمار وطل 

يكونحتى الغناء الموسيقى تصحب أن يلزم لا وأنه شيءآخر، الموسيقى أن يتبعن وبهذا 
موسيقىصحبته سواء غناء مي يوموالاته الموت رفع مع والترم اكطؤيب بحري لأن ، غناء 

أملأ)أ(.

حدودل وكان منها الغناء خلا ؤإن ، حرام فالغناء غناء أي بها اقترن ؤإن حرام والموّيقى 
فمباح.وآدابه الإسلام قواعد 

إن؛ يقول والني. كيف اطلاقا هوبانحرم والشعرليس ، بالثعر عادة يكون الغتاء لأن 
؛ه رواحة بن افه بد شعر كمثل أحيانا منه بشيء يتمثل كان أنه ل ا حكمة الئعر من 

"٠تزود لم بالأمارس ؤيامحك 

كانفإن ٠ نيح. قييحه و حن نه فحهوكلام : الشعر عن مثل لما قال. ولذلك 
،والمقام وزمزم الكعبة فيها يمنون أشعارا ينشدون الaلرتات ل الحجيج غناء ز الشعر هذا 

الأءتا-ال.عن وبجرج يطرب مما إياها إنشائهم وليس باح الأشعار تلك فسماع 

•الغزو على بها بجرصون أشعارا ينشدون فإنهم ، الغزاة هؤلاء معنى أول 

,( ٨٩ A/Tرالوسط انمجم ر'( 
.١(  ٩٠٣ر المدان أحمد ٠ والغناء الموسينى احكام ا ر 
(٢٨٠١ر المسمط إ ر 

,( ٣٢٢)المرد الأنب رمحبح ٢( • ٥٧)المحهحة )؛( 
)ْ(ادممحأ)'\؛،(.
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النزالعند تفاخرا للأشعار للقتال البارنين إنشاد هذا معنى وق 

tكقولمم مكة طؤيق ق الحداة أشعار معناه وق 

والخبالأالخللح شن غدا وقالا دليلها بشرها 

كانوقد • الاعتدال حد عن المخرج الهلرب يوجب لا اك>ريك هدا أن إلا الإبل بحرك وهدا 
سوقارؤيدك .١ أنحشة يا افه. رسول فمال ، الإبل فتعتق أنحثة له يمال حاد افه. لرسول 

٠١ُ ُ • بالقوايئر 

منرجل فقال ليلا خيبر إر اممه. رسول مع خرجنا ) قال الأكؤع بن سلمة حديث وق 
فترل، شاعرا رجلا عامر وكان ؟ هنياتك من تمعنا ألا الأ'كوع بن لعامر القوم 

؛يقول بالقوم بحدو 

اصليتولا ا تمدقنولا دينا اهتما أنت لولا اللهم 

لاقيناإن دام الأقونت تا عليسكينة فألفن 

افهيرحمه ؛ فمال الأكؤع بن عامر ت قالوا ؟ المائقء هدا ءمن انثه. رسول فقال 

ابنقال ، الحكم ق به ؤيلحق ، منه أرى أنه إلا حقيقته ق الحداء يشبه وهو النصب ومنها 
باسلا النصب وهو العرب نشيد وكيلك واستماعه فعاله ق يه بأس لا مباح الحداء ت قدامة 

منالإباحة حكم خلاف نقل من أر ولم ، الغتاء حر إر يخرج لم ما الإنشاد أنولع وسائر يه 
منرجلا أعلم ما ) الزبير بن افه عبد قال ، النبي. أصحاب عن متقولة وهي العلم أهل 

ار( بالنصب يتغنى وسمعته إلا المهاجرين 

)'(الشيخان.
.( ٢٢٨٩داود)ابر ممح م ع مخر وم رغبرْ مسلم ( ) 
بتصرفالطربالأت تحريم س باختصار آ ر 



.l ٧٧سةسكةد

علىالرد صدئ وهون أنحثة حدث إو أشار أن بعد  ٠١٠الاعممام ق الشاطئ الإمام قال 
محرقبجري ما العمان تحسمن من لما يكن لم العرب لكن > حن وهذا ) ؛ الصوفية بعض 

الذينالعرب بأمية يليق وجه على وممططونه الصوت يرققون كانوا بل ، اليوم عليه الاس ما 
منشيء مم كان وإنما ، يلهى طرب ولا إلذاذ فيه يكن فلم ، الموسيقى صنائع يعرفوا لم 

عندينولون الأنصار كان كما ه اطه رسول ;؛•ث و بجع رواحة بن اقه عبد كان كما النشاط 

:الخندق حفر 

أبداحيينا ما الخهاد على محمدا بايعوا الذين تحن 

فجمهم

والمهاجرةللأنصار فاغفر خيرالأخرة حيرإلأ لا اللهم 

ليمونهاالأخرة ذكر إر القلوب تزعج وتلحمن بمْلريب المزهدون ينشدها أشعار ذلك ومن 
تبعضهم كقول ، الزهديات 

ضيني المج—ران ومدى عانته ما لكزاد وف

بىرح بفقد تماديه ق لاهيا إلا ر الدهأرام لا 

اللعبق ذا كر العمق بأ المهذا ما السوء ميز يا 

يأربمه أفضى أن نل ى فمضي عنبان وشاب 

مطلبيعلي الشيب ق صيالقنا إلا ده بعي أرجما 

أربولا لا ل ميجز أبرا ا أراهلا ي نفؤيح 

وارميوخال ى المولراقي الموى كان ولا كت لا ي نف

){)ب{



 |_٧٨

الأخر:وفول 

ائحاالقبتتحن متى إر ورانحا غفلت ق ا غادييا 

االخوارحبه اض يتنطق موقفا نحاف لا م كإر وكم 

لواصحا١ ا نحنت كيف ر مبصوأنت منلئج عجبا يا 

أحمدأشار مثله وال ، أيضا ٌباح فهذا 

بما؛ حنل بن لأحمد قلت ) :قال أنه الخلقاني حامد أبى عن ندء ب٠ ُ الخوزي ابن روى ثم 
مثلت فقال ، فيها تقول شيء أي والنار الجنة ذكر ق الض الرقاق القصائد هذه ما الله عبد أبا 

تيقولون ؛ محلت ؟ شيء أي 

تعصيتياستحييت أما ي ربلي ال حمما إدا 

تأسىويالعميان حلقي عن الدب ونحمي 

البيتداخل من نحيبه ممعن الباب ورد بيته ولحل فقام ، عليه قاعين ، علي أعد فقال 
:يقول وهو 

يتيتعمتحت امحأما ربي لي ال قا مإذا 

يننأتنوبالعميان حلقي عن الذنب وتحفي 

كانأنبهه وما هذا ُ ر ; قال ثم القبيل هذا من شعر فيها أحرى قمة الشاؤلثي الإمام وذكر 
بل، الشعر محرد على الوعقل ولا للنفوس التنشيهل ق يقتصروا لم ذلك مع وهم القوم فعل 

ذلكيكن لم إذا ١^:^ الأشعار لذكر يتحضرون كانوا ولا ، موعفلة بكل هم أنفوعقلوا 

(•()٢٤)
)ا)'ا-لأي■
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الإسلامل لحل وإنما نيء أزماننا ل تعمل الماء الغنمن عندهم كان ولا طلباتهم من 
,المساامان العجم خالط حين يعدهم 

.المناسات بعض ل بدونآلة الغناء جواز على ظاهرة دلالة والاثار الأحاديث هذه ول 

السفروعشاء عن والألتهاء النمس عن أوللترؤيح والوطن للأهل أوالشوق كالتذكربالون 
الاضطراببه يفرن فلا الامحدال حد ص به بمرج ولا مهنة يخد لا مما ونحوذلك ومثاقه 
فكونوقواعدها أصول حالف أو ا( بالروءة بجل مما بالأرجل والضرب والتشي 

محرما.

ت[ نبيه تل 

الخاضنرذوس على أوبالة الموسمة الغرق بجلب يكون إنما انحرم الطرب أن البعض يظن 
ذلكأن شك ولا عندهم طربا يعد فلا نحوه أو ثربمل طريق عن ذلك سماع وأما فحب 

عننمير الم يقثة الموّالنغمات أن يظن البعض أن كما صحيح وغير غيرمحله ل الظن 
يترفعغنائية نغمات فيه فوضع الناس كثيرمن به افتن الذي كالخوال المختلفة الاتصال أجهزة 

اللهبيت ل ذلك كان ولو بذلك يال لم وهو بها والسماح وضعها عن السليمة الألباب أولو 
أوالمكالمات تحويل انتظار حال ق الموسيقى وضع أو الأطفال أوألعاب الكمبيوتر أجهزة أو 

تلحقولا اللهوانحرمة آلات من تعل لا أنها يظن الموسيقى أصوات منه بمدر مما غيرها 
أنواعهاباختلاف العازف صوت منها بمدر آلة فكل غيرصحيح أيضا وهذا انحرم بالغناء 

•إثم أليها والاستماع شرعا محرمة فهي 

أواستماعها يجوز لا حراما تعتبر كانت وسيلة ياي تسمع الي المختلفة العلمرب فالأت 
•الخاصة أو العامة الأماكن أو عمله مكان أو سوقه أو أوسيارته اللم بيت ز بها السماح 

,المابق المرجع في اس طظه نهرها ا ر 
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محوزلا ت فأحامت الخوال ي الموسيقية النغمات حكم عن للإفتاء الدائمة اللجنة سثالت وقد 
الموسميةالألأت اسملمع لأن ، الأجهزة من غيرها أو المواتم ل الموسيقية النغمات استعمال 

لالتوفثز •و المائي الخرس باستعمال عنها ؤستغش الشرعية الأدلة عليه دلت كما محرم 
.[ ١٧٩٥العدد الدعوة محلة 

فانه، هدا فعل لا أن والأول ، قرآنية آية على جرس صسهل ممكنه أنه المائل ذكر وقد 

كتابليكون المران أنزل تعار ارنه فإن ٠ الكريم للقرآن امتهان نؤخ هذا ل يكون أن يخشى 
وسيلةليكون لا ، فيه مما ويعنل ، ؤيثدبر ، ؤيرتل ، نقرأ ، أقوم هي للش يهدي هداية 

.المعتادة الخرس نغمة على هاتفه بجعل أن المائل قيكفي تنبيه 

٠اعلم تعار والته 

(www.islam-qa.comوجواب)سؤال الإّلأم 

:المزال 

عليهاوالحرص الموسيقى بصوت المزعجة الخوال نعمات من مع يفيما فضيلتكم رأي ما 
؟المساجد ل ثسمع ضحت حتى وتناقلها 

:الخواب 

وقيحاشناعة ؤيزاد ومحرم منكر الموسيقية الأصوات على الخوال نغمات وصع لته الحمل 
قوامحرم للباطل إعلانا ذلك ل لأن الماجد وهي اينه بتوت ل يكون عندما نكارة و ومحرمما 

عليهائته صلى النبي أن ومعلوم أعظم وزره و أشد صاحبه إيم فيكون الفاصل المكان هذا 
الخوالأتوهده الموسيقية الأصوات تصدر ني الوهى المعازف تحريم على نحر قد وسلم 

ولمتالخوال صاحب إر تأتي مكالمة كل ل وتتكرر منها تدلع الأصوات هده فيها مسجل 
أثناءالنه بيوت ق بالموسيقى جوالاتهم تعزف الدين هؤلاء صحائف ق سيكثب ماذا شعري 
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فدرالوسقى سماع تلافى أن فحاول الماتف j الأنظار على الأخر الطرف وضعك 
ّؤالالإسلام . رحماغفورا كان اض إن اض واستغفر الأنغام مع والاسترسال وإياك .الإعان 
.النجد صاخ محمد الشيخ ( ٩١٢٥)وجواب 

><عالقرآنالشم[ل
بهدبهيهتدون القنآن هو والأخير الأول الشاغل وشغلهم الأوائل الس_ومتي هم كان لخل 

أو^_LJ، الدوام على مشغولا السكتي قمار النوم يعفنا شغل أما نهجه على ؤييرون 
علاهفد تراه اض لكتاب وقت عنده ليس فن أو كره أو أوملل أوأغنية محلة أو صحينة 

وكلامعزنا مصدر يعامل هكذا ١ أ .١ اض سبحان فيه الخراءه لعدم أصفر الصحف ترى الغار 
كلاممع حاكا أهذه أ ١ أ ايثه كلام نعامل أهكذا الله سبحان افه سبحان شريعتنا وأساس ربنا 
.ولال لمأو أوملهى موسيقى أو لأغنية ؤلربا وتميل البعض قلوب نحشح ال؛ه سبحان الل4 

وناالص من يزلا ر.ما يذكرائو قلؤيهم ئخذع أن آمنوا يلنين يأن رألم القّ لكلام تكن 
ئاّيئول(ركين^4؛ ئلؤيهم سنت ١^ عثهم فض' كن امحاب أوتوا كالذين يكوئوا 

إليهيستمعون ولا شيثا مته يقرؤون فلا بالكلية القرآن هجر من السالميرن من كم ( ١٦الخديد)
الغناءإلا ومراكبهم بيوتهم ق يمع لا من المان ادسمن وكم بصلة إليهم بمن لا وكانه 

١١١•إبليس صوت والمومقى 

المصائبوحدوث الشاو.اناو نزول عند أو رمضان ق إلا ١لأر^ن يعرف لا من اللمز من وكم 
الخفلأتبه تفتتح ثانويا أمرا القرآن جعلوا من اللمجن من وكم ، .١ أ.١ ١ أ والكوارث 
كأنحتى اكاس من كثير عند واقثرت الفكره هذه راجت وقد ز؛،0^ ؤيتلى والتاصبان 

أ.١ أ.١ .١ ؛ ١١ومأتما.عزاء فه أن على دليل الخرآن فيه دأ الذي المن 

ف،التامل عن ورجها النفوس، تهلرب الض الملحنة الخراءة عن العلماء ونهى ت تنجه 
ؤيكونالغمان، أصوات يقارب الذي البني، ل -اهر الفلللموت والاستماع المعنى، 
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افهرحمهم ~ السلف كرهه وهوالذي ، هواكلص فهذا ، والغنسات المغنين كأصوات 
،اء العنألحان من القراءة ق يدخلون .. القراء وكان )) ؛ افه رحمه فنية ابن قال ،  ~

كانمن ومنهم ، رقيقا دسا ذلك من الشيء يدس كان من قمتهم ؛ والرهبانية ، والحداء 
ر(( يسلخه حتى يدلك بجهر 

معالخم ؤيمايل ، الايات معاني ق التأمل عن القلب يلهي أنه التلحتن علامات من و، 
فيدعوللشيخ، النشوة لتأتيه الملحنة للقراءات المستمعين بعض أن حتى ، النغمات 

لعدموذلك ، العذاب ذكر فيها يقرأآية أنه مع -١ أ شيخ يا انله زادك ؛ ؤيقول ، بالنيادة 
—اصيم للقرآن اتماعهم حالة ز حنى ~ للملمف فالمحالفون ، ٠ ٠ الأيات ق التأمل 

القارئو ~ بعضهم قول ذلك ومن ، الشريعة ق مبتدعة ، الستة عن يعيدة أفعالا يفعلون 
ال، بالأصوات اهتمامهم عن تنئك الض الألمافل من ونحوذلك ادثه .١ ١ الل4 : - يقرأ 

أنزلكما تعار الله كلام تائية ل الحهد إعمال والواجب ، الايات عليها الدالة المعاني 
•متل'ُْ واضح بثن بلفظ بل ' عجرفة ولا ' غيرتمطيط من 

هيبل الغنائية بالقامات أشبه هي مقامات بواسهلة القرآن قارئ ق سماحتكم يقول ماذا س؛ 
؟خيرا الله حزاكم بذلك أفيدونا منها مأخوذة 

قرأهكما يقرأه أن بجب بل الغبن وطؤيقة الغناء بألحان القران يقرأ أن للمؤمن يجوز لا ؛ ج 
حتىمتخشعا متحزنا مرتلا فيقرأه باحان وأتباعهم الرسول. أصحات من الصاخ سلفنا 

.الصموت حس فيه كأن ما اس، رحمه مرادء فانما : يكرمه لم الشافعي إن روي وما ، ٧( ا ر٢ خليون ابن مقلمة ت انفنر ا ر 
ذسالعقيد والقول (* ١٢٤)إبليس تلبهر I انظر ٠ الممونين والأJتار i ائوسينية الدرحاوت،ا بحسب يكون الذي التطريب لون 
()٥٣الأنميد حكم 

اليرجاتانهتطم ٠ اليراع كمأر احد اخبرني وقد ، (١٢٠)الحوزي لابن تلبيس ; وانظر (* ٢٦٩)قيبة لابن المعارف ( ) 
٠تمرسها حتى الموسيقية الأنغام على يتدرب وكان ،  ١١النغمات حسب على  IIبريد كما الهران يقرا ان ستطيع حتى الموسيقية 

١١وطرب بموت ، هذا قلد لمرة * هذا بقلي فمرة ٠ المختلية القراءات هرا امبح ئم 
اددعوصءنها،صكدرطوض)مفآد(

٠)ا/حآ؛-؟م؛( القيم لأبن المعاد زاد ، ا/ه'ا-ا"ا( ) الحاج لابن الميخل ٠ ( )٦٨وضاح لابن 
٠( ٢٢)زيد ابي لبكر القراء بدع * (٢٢٠)لثقمحري وانمبتدعات المنن I انظر )'( 

١١)للمعكي النغم ومبيد النعم معيد ; انغتر ( ز  ٠),
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وعلىالغنثن صنة على يقراه أن أما بذلك هو يتاثر وحتى تسمعه الى القلوب ق يوثر 

•بجون لا فهذا رص 

(٤ ٠ ٠ / ٢ ٤ ) متنوعه ومقالات فتاوى محمؤع ٠ باز ابن 

محصيةالستة وعن ، غؤية بدعة قانها ، الأعجمية بالاحون القراءة ا1لاحة القراءة ق يدخل 

مزماراأونت لقد ل •' عته اله رصي الأشعري موس لأبى وسلم عله الله صلى قوله أما و، 
،الموت حن معناه إنما ؛ والتلين الترديد به المراد )) فليس ، ٠ ٠ أ داود مزاميرآل من 

((بها والقلق ، الحروف محارج ل والإبانة ، القراءة وأداء 

وأهلالكتاابتي أهل ولحون ؤإباكم وأصواتها العرب بلعون القران اقرؤوا : حا.يت وأما 
يجاوزلا والواح والرهبانية الغناء ترجيع بالقؤآن برحعون قوم بعدي سيجيء فانه القز 

٠ص شانهم يعجبهم من وقلوب قلوبهم مفتونة حناجرهم 

.ضعيف : فهو 

(٢٢)٧• )بم؛ا"أ(الثكاة ١^، ( ١٧٢ )٩ ١^ ق العلمراني ( ١١٦٥)ضعيف : آننلر 
.( ٥٥٣/)١ المزان ٢( ٤ ٠  ٦/٥)لكب الجامع ١( ١ ١ / )١ الثاهية العلل ١( )U/\،\" الجمع 

هوالذي يتبدلون بالغناء ربهم و مولاهم كتاب عن الملمون انشغل إذا والأمر والأدهى 
;أن اعلم الله j وحسبى أخي هوخير.. باليي أدنى 

يجتمعانلير عتر محلمب ق ٠• الغناء الحان وحب الكتاب حب 

ءلمللنبغ الابمداع رضان في الإبداع ، ١( ٦ ا/. ر امميم لأبن امفأن اغاتة . ا/:ً( ) لابن اسو : انظر )'( 
.١( ■ ر زبد أض لبئر ال؛راء بدع • )٣٧( ثوْن 

،,,,,,, السافرين ملأة كتاب ، ومسلم . ءا ٠  ٤٨١،بال1ر،ن الصموت حسن بابا/ ٠ القران فضائل كتاب ، البخاري رواء إ ر 

(.٧٦٣)خليون ابن )آ(شن 
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ولاأحطر ، وتفهمه القرأن ندبر عن تبعدك معصة رأيت ما ، ١دL١م أحي ت ا
القرآن،محن القلوب تهد التي واللهو، الطرب وآلات والوسقى الغناء سمأع من أعظم 

العلممءن مسه قل من بها كاد والش ، ومصاند٥ إبليس عدوالله مكاني أمحفلمم من فهذا 
وتدبره.وتفهمه الهمان محن فأبعدهم والدين، والعقل 

الإدمانبل i القران تدبر من يمنعه كثيف حجاب فهو د القلب محلى كثيرة أخطار له فالغناء 
سمعولو القرآن، صور استماع من إليه آح-ب الشيهل-ان مزامير عنده الإنسان يصبح عليه 

فلعمر. وحدافيه أثار ولا قاطنا له أزعج ولا ائنا صحرك لما إرآخره أوله من القرآن أحدهم 
والمياياللمبيان عيدا به أصبح حر من وكم ، الغايامن بالغناء صارت حرة من كم ، انه

محلىبثه بأصبح وثروة غنى ذي من وكم ، البرايابثن نيحا اسما به تدل غيور ماز كم و' 
.والخشاياالمطارق يعد الأرض 

الإصلأم،ووقار الإيمان، وبهجة الحقل، وبهاء الوقار سمة وعليه الرحل ترى فبينما 
مروءتهوذهت ٠ حياؤه وقل ، عقلهنقمر ت إليه ومال الغناء استمع فإذا ٠ القرآن وحلاوة 

•شيطانه ه لفرح • وقاره ى ونحلي ' بهادهوفارقه 

الذينشبابنا على المدور ؤيضيق الأفنية وبجري القلب يقطع حزنا الخزن كل لحزين وإني 
يعملونولا قراءته بجنون ولا الكريم القرآن آيات بعض مجففلون ولا الأغاني مئات مجففلون 

وبجففلواالقرآن فيعوا ثريا وبالثرى بعيرا بالبعر يتبدلوا آن التعظيم حق يعظمونه ولا بهديه 
اJثيهلانمزمور من بدلا الفرقان 

مزامير ٤١٠٠/لا القران سأع وسمالأبيات سم—؛٤ لا الأيات ماع يت الحبيب أحي فعليك 
٤١٠لا،ماء والالأرصى رب كلام ماع وصالشيهلمان  اءالأنبيوسملخ الشعراء نماني ٠ 
الغيوبعلام حوار إر القلوب بجرو حاد السحاع فهذا والaلربتي المغنان سماع لا والمرمحين 

النم.لأبن ر'(اظ!ةامئن 
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وأرفعالقامات أعلى إل العزمات سكان يثير ومحرك الأفراح ديار إل الأرواح يسوق وسائق 
القلوبيدعو داع و الخنان ؤلريق ق بالركب سمر ودليل للإبمان ينادي ومناد الدرجات 

الإصباحفالق فبل هن والصباح بالساء 

الفلاحعلى حي الفلاح على حي 

اسارة شرى بل 

(الخنة أهل س٠اع ر ب فلثيشر الغناء من سمعه نزه لن 

الدنيابغناء تمتع فمن الخنة ل العن الحور بسماع تحفلى لكي الدنيا أغانى من سمعك ثزه أخي 

الحنةل العتن الحور غناء حرم 

ساكيئسملع أردت إن سماعك نره 

ذاسرم لأ->ثرالأدنىشالأض 

الالنازل ملع للارك اختيإن 

الو القلب ق ماعهم سإن والته 

دأبههو الذي ك انفما والله 

حلالهحل رب البيت فالقلب 

اصاره_ماع باوسسق تعلفإذا 

الألحانذه هعن ا الغن

رمانالحذلت يا وذا 

الضانمن اص على ى أدن

دانالأبق م المنل إبمان 

نبالرحمالإشراك من دا أب

انالإحمع ؤإخلاصا ا ح

لانوفلانة فلكل عدا 

معانبجتر ليعيد قلب ل الغنا ألحسان وحب الكتاب حب 

الإيمسانع بشرائتقده رأوا لما م عليهاب الكتثقل 
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ألخانومن رب طمن مه ما رأوا ل—ا م يهعلواللهوخف 

أ؟ القوتان يستوي أنى القلوب قوت رآن القوإنما وس النفقوت 

والصيأنوان والمال كالخهان الضذي ظ حتراه ولذا 

الالعقل من أقلهم ب وألذهم 

_الكلذة ك اق الفلذة يا 

رفانالعا أخل فصحيح 

رآنقولا نعقل رار أب

والعيدانار الأوتيلذاذة تتعرضي لا الأسماع نت ليا 
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الحامعصحيح ء به أور فالن١ار سحت من نبت جد كل * هإ الرسول قول تذكر 
.ونمسسمام،محكونانريم؟أ

هؤلاءفقام الوت توفاهم ثم يغنون ^؛^١ الذين الغنتن أقارب بعض صنعا أحمن 
حياتهحال ل الفعل بهذا قام الذي هو لثته ويا ، قريبهم أءاُي إذاعة بميم يالتوسط الأقارب 

؟.لفه وقدم 

معصيتهعلى وسيبعث سوء ياء قلق النه رحمة تتداركه لم إن المعنى 

لمم٠ عليه مات ما على عبد . كا يبعث * محث رسول قال ت تال عنه اثنه رصي جابر عجن 
اقمعلة/خس\أوكذا 

مفتوناكان لأنه ، بمني فجعل الله إلا إله لا قل ' الوت سياق وهول لأحدهم ل قه 
٠بالله والعياذ ، بالغناء 

علىويعقد قلبه على يطمس قلق الله فإن ، الغداء وسمع تغنى من عاقبة وسوء ديدن هو هذا 
كان^حرمن الض الشهادة تلك ، بالشهادةالهلق على ينوى فلا * الاحتضار عند لسانه 

كانمن ه ; ائه رسول قال : قال ه حبل ن معاذ عءن i الحنة دخل هي الدنيا من كادمه 
[٦٧٩]^/صحيح . ٠ الحنة يحل الد4 إلا إله لا كلامه آخر 

وسماعهالغداء ممعصية قلث فه مبارزا وكان الأعفلم قلث افه باسم المتلق على يقوى كيف 
أ.؟ وأمنه رخائه حال هذ الله من يستح لم وهو العفليم الأمر ذلك على يقوى كتف 

لموأمثاله ، ' (٠١ضزوبا ولأ ِلي واشكروأ أدكزكم بالمثل يعامل هك اض إن 
.٠ وء نى سهم بأن الإلمي العدو فج'ء ومح'ذة صحة أم j كونهم حال قؤ اض يذكروا 

ميماالأ0< طاعة عن اختاره وما ا والعنوالدف المزمار صاحب فيع 

صالثيمأن موت ا ر 
,١٥٢ر(ررةالبمئ 
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[باقية الطاعة ولدة زائفة العصية لذة ل
ؤإنأنهم شك لا الأغاني، سماع يتلذذون الذين مثلا؛ ذلك فمن لذلك، الأمثلة بعض نذكر 
وبذكرi القرآن يقراءة يتلذذون ١لهلاعة أهل كان إذا للعذاب، عرضوها ولكن أنمهم، لدذوا 

بدلبجعلون الذين فهؤلأء لذة، هوأعثلم ذلك ؤيرون عفلمته، وياتحقنار ، وبدعاته ائه، 
أشبهوما والمنانة، والفنان وايلرية، اشنرب صوت وسعاع وفلانة، فلأن، أغنية سماع ذلك 
ومحوللاسجان، مثيرة وينغمات رقيقة، بأصوات يتغنون الذين عند بحضرون كذلك أو أ ذلك 
والذينكتابه، وتلاوة ، ذكره تعار؛ الله يحبها لذة نعيمهم الذين بم، يثرا فرقا هناك إن •١ ذلك 

همأنفحرموا ند فيكونون الأصوات، هذه )، ومس وتمايل، ■ ورقص وزم، ، غناء نممهم 
ائته،كلام تثقالون يأنهم لث، ذلوعلامة بالعمية، التلذذ بها تبدلوا واس٠ يالعناعة التلذذ 

دا.أبان ;نحتمعلا ، ونحوه الغثاء ذا بهتبدلونه يم وأنه، رآن القاع ّمتمملون ي
افه;رحمه القيم ابن يقول 

بجتمعانليس عبد نلب في اكا ألحان وحب القرآن حب 

البالغناء يلتد والذي منه، يتقن وأن ، الغتاء ّماع يكره أن بر لا القرآن يعي، الذي أن • بمي، 
فيهمنال حتى ا،لتأحرين، ول االتقدم؛ن ل كثيرا واقع وهذا ' الله كلام ّماع عؤه يثقل أن بد 

الثعراء:بعض 

لاهيساه لك_هإطرا3، خيفة لا فأطرقوا الكتاب تلي 
اللهلأجل رقصوا ما والله فكالحميرتاسوا الغناء وأتى 

فرحا،ثه طاروا الغناء جاء ولما ولمو، سهو مع ولكن ، اطرقوا القرآن سمعوا لما أنهم • يعش 
سم•ممثل سههم كالحمير: فرحا، به طاروا • ولذتهم نعيمهم سمعوا كأنهم 

اللهلأحل رقصوا ما والق، فكالحميرتتاهقوا الغناء وأتى 
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وهذه٠ الراقص وهذه ن النغمات هذه فهوت الدنيا أهل سماع وأما الخة. أهل سماع هذا 
٠وبالصلاة ، Jمااع تالذذهم فان تعال النه أولياء أما ٠ بها تنعموا ؤإن ا اليذيثة الكلمات 
ذلك.أشه وما ٠ ويالتهجد 

منألذ ليلهم ق الليل , أها قال: افه رحمه الدارائي سليمان أبي عن روي العلماء: يسو يقول 
يملون،الليل، طوال يتهجدون الذين التهجد.. : يعني اللمل أهل لأ-وهم؛ ل اللهو أهل 

وتنضعون،لربهم بجشعون ؤيسجدون، يركعون ويمعدون، يقومون القرأن، ؤيتدبرون 
أهإاللهو٠ أهل من ألد العبادة بهده ليتهم هؤلاء الدين، له محلصن يدعونه تنه يتواضعون 

آلات- الألأت وأهل التمايل، وأهل الرقص، وأهل المزامير، وأهل الماء، أهل يمي: اللهو 
يتنعمون.وأنهم يتلذذون، أنهم نظرهم ق أشبهها" وما والطول الأعواد، ونحوها: اللهو 

نشوة،له وبجدون النه، بذكر يتلذذون هؤلاء التهجد، أهل وبين كيمبينهم، فرق ولكن 
دنياهمل الله يثيبهم ذلك ومع امهم، آجل وقوة قلوبهم، ز وقوة وسرورا' ا، وطرب

والبأذولكن يسام' ق نموا ثان اللهو" أهل " الأخرون وهولأء وأخراهم' 
أهلفإن ٠ الدنيا ي ؛^ ٧١وار وآجلا، عاجلا العذاب، وار ، ، الخوفؤإر الخسران، إر بالنه~ 

البغال.بهم طمهفه وإن إنهم : قال أنه الخن عن روي كما يدلهم تعار افه أن بد لا المعاصي 
١عماه من يذل أن إلا افه أبى قلوبهم، يفارق لا العاصي دل قاف البنائين، بهم وهملجذ 
زاهم.ائل أو اهم دنيز دلهم ؤيثلهز ان، العم'يذل، الله أن بد لا بحي؛ 

إذابمي؛ ٠ وامرأتي دابمي حلز j ذللنج فاعرف، اممه لأعصي إني : يقول الما،دن بعض وكان 
الشدابته حلق ق حتى • عاجلا المعمية هذه أثر رأى صغيرة" كامنغ ولو " سيئة عمل 

برتم،أثرالنىهىزوبم'" - امرأته حلق وق ذلك، تحو أو يمر أو بض أو كفرس يرتمها 
شك،لا الدنيا. ق عقوبة هذه معه، حلمها تسيء أو عشرته، تسيء وبان عله، تتسلط بان ذللث، 

تعار،افنه طاعة على بجرص أنه بد لا • عليه حمه ويعرف تعار. اتله يعرف الذي المسلم أن 
زنة الحله يعجل تعار الته إن بجيث، عاجل، الدنيا ي الهتاعق محواب، أن يعرف أجره، وبجتب، 



فحنت١ نة حالاحرت وق حنة، الدنيا ق آتنا رينا بقول؛ ريه دعا إذا دعوته وبجنب الدنيا، 
تالدنيا نة وحi اام،نىء الرزق ت الدنيا وحنة الصحة، الدنيا؛ وحنة السعيدة، الحياة ت الدنيا 

وهيالله، إلا نيرها يعلم لا الاحرق وحنة ذلك.. أثب وما والاطمئنان والمرور، الأمن، 
علىحطر ولا ، سمعت أدن ولا ، رأت عتن لا ما فيها ، والأرصن الموات عرصها الي الجنه 
َه

بشر.تلب 
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عنلشر ما إيناع على الخم أحزاء من أوأكثر بجزء حركات تائية م : ٠ والرئص 
ننتصر■كلى، كثيرة ذلك ق والأدلة ، الرص عن الإسلام نهى وقد . معينة أومعان نعور 
:بعضها

ئيضس:-

(لمولا الصال، ئبمع ولن الأزض ئحرث لن إئك مرحا الأزمحم ثي ثض رولأ قك اش قال 
الرصصن ص طى القرآن ابمنءقتل:)قدض أبوالوفاء الإuم نال [. ٣٧: لإسراء ال 

٠والطر..٠ الرح أند والرص ' الخال وذم ( مرحا الأرصي ثي ثعش رولا فقال؛ 

:-ئئثنيلئ 

وملاعيتهفرسه وناديه بقوسه رميه إلا باطل الرحل به يلهو شيء كل ؛ محل قوله ~ ١ 
؛.٢١الحق! س فإنهن امرأته 

٠١٠( الرص ضم ي صريح ص هذا ) ؛ الحلي ابراهمم نال 
٠ا1 مهم فهو بقوم تسه من ■ ه محوله ~ ٢

.الساإمان بغير تشبه هو إنما بعضهم من وقوعه و ، الام؛ن أعمال من ليس وانرمحمى 
٠رد فهو منه ليس ما هدا أمرنا ي أحدث من ت . محوله ٣" 

•الدين أمر من لس لأنه فعله بجوو فلا بدعة الرقص 

بأخصاررمشا'ه-'آآ'؛ الحمد راشد تحقيق القيم لابن السماع مسالة على الكلام ٢ ر 
.ر'(تمءرالقردير.ا/م'ا-آ(

.انماكم)٢^٩( ؛٩( رآ/. س ابن ١( ؛ )،/١ الرذي ١( ؛ ):/؛ اصد رراً ( ■ر 
•)٧؛( للض اتركي سف راترسف مدس ( ر 
المنح١ ■ ر الآءراب-ص ابن سجم ( ٣١رْ/آ شمه ابس ابن ( ٨٤٨)صبي بن عبد ٠( رآ/• اصد ٤( ■  ٣١)د'ُد ائو ( ر 

(٦V٦/١(والمسةر١T٦١رْ/اص!، اطو , ( ١٢٨(liرغlدرامر؛١٢V/،ر. 
.رما؛أ( )(الغاري 
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الرحالمن انشصهن أس النه رسول لعن ) ت قال عنهما ائته رصي عّااس ابن عن ~ ٤
(بالرحال النساء من والشهات بالنساء 

.حرام يهن التشيه لأن اجتنابه فوجب النساء سمات ْبن سمه والرنمى 
العلماءأقوال من ثالثا 

(الرقاص ولا المغني شهادة تقبل لا ) أصحابنا: ْبن الفقهاء )قال : الخوزي ابن قال ~ ١ 
. ٠٢٠(بالأطفال يق الذي الق إلا الرص، ذ سى أي - قال أن إر -  ٠٢'

ا.٠ سفاهة( والغناء نقص الرقص ) الكي؛ وقال ٢" 
والضربوالماء الصفيق انحاذ وأما ; اش رحمه تيمية ابن الإسلام ثيخ وقال ٣- 

ليسفهذا ه اض إل وطريقا وقربة دينا ذلك على والاجماع الشابات ق والفخ بالدفوف 
الدينأهل من أحد ذلك استحسن ولا محإ محمد بيهم لمم محرعه تما ولبى الإسلام دين من 

تابعيولا بإحسان تابعيهم ولا المحابة عهد ولا اله. رسول عهد ل ذلك يفعل ولم 
ولاباليمن ولا بالشام ولا بالحجاز لا الأعمار هن الدين أهل من أحد يكن لم بل ، اكابعن 
الدين3، ابتدع ؤاتما السماع، هذا مثل على مصربجتمع ولا باينرب ولا حرسان ولا بالعراق 

٠الزنادقة( أحدثته شيئا ببغداد حلفت ) ذلك؛ رأى لما الشافعي قال ولمذا ، الثلاثةالقرون بعد 
أفعالمن ذالك إذا ، من بغير مكروه فكثيره باليدين التصفيق وأما : القرطبي قال ~ ٤ 

عارفايكون أن العاقل وحق الأذيان من بضروب الزمان تضع هو ثم والصبيان النسوان 
،.شأنه«' على مقبلا بزمانه 

ورعونةفخقة والتصفيق الرقص أما : لام العيد بن العز قال ؛ الميمي وقال ~ ٥ 
أنفاعلها حهالة على ؤيدل > جاهل أومتمع أرعن إلا يفعلها لا ، الإناث لرعونة مشابهة 

.ز(الثرير'ا/ء.آ'(

ر(تكس|دسراام.

.؛( تسهابن 'ار"ّلأم لنبغ اد'عْوالرسنى رزا 
رص.؛>.ا؛ا(.القاع كثف ر( 
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الأساءمعتترمن ولا الانبتاء من أحد ذلك فعل ولا منة ولا محاب ق يهما ترد لم الشريعة 
بالأهواء({الخمائق عليهم البت الذين ألمنهاء الخهلة يفعله ؤإنما 

٠ء للما إلا يصح ولا عقل نانهص إلا يتعااطإه لا الرقص ت أيما وقال 
هوهل والحملات باياسات الصفيق عن باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة وسئل ٦" 

؟.مكروء أو جائز 

،الكراهة فيه يقال ما وأقل ، الخاهلية أعمال من الحفلات ق الصفيق ) : الله حفظه فأجاب 

وصفل بحانه قال وقد بالكفرة التشبه عن منهيون لأن نحرممه الدليا ز والأخلهر 
[.١:٣٥لأنفال ل ( وثصدية مكاء إلا ايتؤ عند صلاثهم كان )وما : مكة أهل من ١لكفاار 

ماسمع أو رأى إدا للمؤمن والستة التصفيق، والتمدية .، الصفير الكاء : العلم،اء قال 
المبي.عن دلك صح كما ، أكبر اله يمول أو ائته سبحان يقول أن ينكره ئ أو يعجبه 

معوكن الصلاة ي شيء نابهن إدا خاصة اء للنالتصفيق ويش-رع . كثيرة حاديث أق 
فيتبهونهالرحال أما . بالتصنيق التنبيه لمن يشرع فانهن الصلاة ي الإمام فسها الرحال 

تشبهفيه الرحال من التصفيق أن يعلم وبهيا البي. عن المنة بدلك صحت كما بالتسبيح 
التوفيقولى وافه عنه منهي وكلاهما واكء بالكفر 

وصربهنالزواج تمتاسبة الماء برقمي بأس لا ر : الله حفظه الفوران صا-غ الشيح وقال 
أنبشرمحل لكن شرعا يه المأمور الزواج إعلان من هدا لأن ١لتريه الغناء من شيء مع الدف 
المرالكاملويشرمحل مكانهن ؤيتجاوز يرتفع لا وبموت فقتل الماء محنط ق ذلك يكون 
،التاء حضرة و يكشفه الملمة ا،لرأة عورة من شيء يبدو لا بحيث 

ونهودهنأعطافهن وهز لتهن  L-bرصهن ل العاهرات بالراست التشبه عدم وبشرط 
حشمةولا حياء بلا وتغنجهن والحات الأفعى تتلوى كما وتلويهن وتكسرهن وأعجازص 

بازبن العزيز عبد الشيخ تم'حة ٢(  ٢٨/١ر الذوي الدعوة كتاب ر'إ 
,رآ/اْ،■(الملمة المرا؛ فتازى رم 
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اهبالأشبلاقى قد باطلا يا الخا بعد عليهم خف والرقص 

ىهإلا وماله عليه وحتى محمل ن ديماخان ياأمة 



١■ ١

(١١"، ۶٠٢٠٧١الزار) فاة حل 
والزجال-اء النبعض على بملرا مذ عصى ُرض م الرار؛ 

بالطبول، وس الممن بزعمهم الحتي لإخراج الدجالون يفعله ما هو ت الزار حفلات 

.بالباطل أموالبم ويبزون ١لخاهلتي الغنل؛أن عون بخد 

—للمريض بممل وهناك الشيطان يرددها الش الضربة والدفوف الهلبول فتضرب 

اعمايهفتهدأ العغليم الهرحان بهذا القرح ونشوة والغناء بالدفوف الابتهاج ~ وانثى ذكرا 
سلطانمن عليهم ومالمم اجاو فعل من ذلك اف — غيرها يعتقد كما — فيعتقد آلامه وتكن 
يسمعوما الريض يعاود أن الرض بليث فما قصيرة أو طؤيالة مدة زواله أو الألم بمنفة ؤيشعر 

كان.كما وعاد إلا أويراه بالزار 

يرسلونكيف جيدا وعرفوا أتقنوها التي القثيحة الخبيثة الحقيرة الهنة هده أهل إر فيذهب 
ووقعالطبول دق على حماسية لبجات ق وتثيرالشاعر الأعصاب تهيج الش العبارات 

نمومن ، القهلر بلله العمفور انتقص كما هزة وتعروه \ذووض أعصاب فتنحرك الألأت 
بالدمؤيغلى أعصابه تتوتر حتى رؤيدا رمحيدأ يشتد ثم الراقص بحركات أشه بحركات يقوم 
فيهاالمريض ملمع قد جنونية ثورية حركات إر الحالة وتنقلب رشده الغالب ز فيفقد رأسه 

علىقتل فينواه نحور أن إل كيلك همينى لبا يرثى حال ق ؤيكون عورته وتنكشف—، ثيابه 

الأعوانهؤلاء ينول وعندئذ وتعب إعياء من أصابه ما فرط من شيء على يلوي لا رحس أل١ 
المناحيسهؤلاء تصرف تحت ~ عورته بدت الذي ~ عاري جمه ؤيكون هذه بحالته رفعه 

نحبهالليل يقضى حتى الحال تمر يدواليك وهكذا دوره فيأخذ الحاصرين من غيره يقوم ثم 
■الفجر ويفلهر 

.،'إ-أ ٦١رصنحت نلبيحا'ني إ الراء استاذ كتاب ر من بتصرف نش ا ر 





١ ٠٣

بمهرجانيسمى ما أو القرقيعان عيد : — } مى ناهرة ظل 

القرقيعان[

حق، الناصفة عشر الخامس رمضان قرثيعان ( المرقعان ) : منها ت t أسماؤه ل  ٠
عندشيء عظم إذا معروف هو وكما أشمان من ذلك وعير الشعياب،  iiJUiحق اض، 

أسماؤءكثرت ثوم 
اللهجاتاختلاف بجكم ألأخر القطر عن نحتلف تسب قطر فلكل 

الكبير،التسول مهرجان الحماعي، التسول التسول، بمهرجان بالاحتفال نميته ويامكاننا 
والسحاذةالتسول بدعة الخماعية، الشحاته ، الطرارةالتسول، يدعة i التسول مسيرة 

•الجماعي 

انحصارواكساؤل والاستغراب شرالدهشة مما إن : ؟(حاء أين من ) [ \_ ] ٠

والبلدانالناؤلق من غيرها دون ّ الخليج مثطقة ~ الهلقة هذه ق الاحتمال ز الاحتمال هذا 
منيكون محي الض والتغيرات المكان وحال الهلمة ؛ ٣٧ل للنفلر يدفعنا وهذا الإسلامية 

والدولاكاهلق باقي من سواها ما دون عليها الاحتمال هذا انحصار سبب استثماف حلالها 
الإسلأمة.

ببوسلآسا تاريخي ارتباحل على بميل عيرها دون منتلمة دون منتلمة ق ما أمر فعل أن إذ 
فتهاالاحتفال هذا لإحدات 

الرحؤعوبعد الاحتفال هذا لبداية بالدقة تحدده أن سممطح سن زمن هناك ليس الحقيقة ول 
وأممدول عليها تعافأ،ا قد الهلمة هذه آن نحد الهلقة عن تكلمت الش التاريخ كتب إل 

استقرنم ومن ، طويلة مدة القرامطة وحكمها قيل كما الفرس أعيار من يكون ففد كالفرس 
.التبعة فيها 
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تقارببالسيرة ليت فترة الخافي الصلييى الرتغالي الحكم نحته المنطقة هذه رضخت وفد 
ذكركما -( ٥٩٦٨نة إو ^( ٥٩٢نة.)١ من الهجري العاشر القرن j وذلك قرن نمق 

.المنطقة مورخو ذلك 

عرفواوقد من الغالب وهذا تما لامسالمغلوب على أثرا للغالب أن شك ولا 
وأزمنةخاصة أفعال لها الني الاحتمالات ومنها التعبدية وطقوسهم بأعيادهم بالاهتمام 

.خاصة 

شعائرهم.يقيمون كانوا أنهم بمغ فلا فيها يم حامية ووجود المنهلقة ق نواحيهم وبجكم 
أواخرj ؤئكون سنة كل ينعل ١^١^الذي ونل • ال|لهمين عد لقيل الخلؤين، عد دمنها 
كالتاليايوين عيد ووصف أكرر شهر 

ؤيقرعونالنازل على لينجولون سلال معهم وبجملون الأطفال يجتمع عندهم اليوم ذا هي 
فاهدرواتذمرهم أبدوا حرموا ؤإن المعطي شاكروا أعطوا ؤإذا الحلوى ؤيعطون الأبواب 

صجرهم.نوضح أفعالأ 
الأفعالبعض تغيير الزمن مع وممر ، والحوار السيطرة بحكم المنطقة إل ببهم بانتقلت فلعلها 

.بالقرقيحان والمس الأن الوجود الوصع على الاحتمال فأصبح والعبارات 
؟؟للنصارى الاحتفال هذا ة نيستبعد من هناك ولكن 

واتتاعمطلوب الثِتهة فترك اشتباه يولد شبه فهناك تغرب يولا هذا مثل يستبعد لا أقول 
وغيرهاأعيادهم ل النصارى مشابهة من الخروج 3، سلامة الشن 

-: ا كشته ]  ٠

منعشر الحامر ق وبعضهم ثعبان دن عشر ا-داص وليلة يوم ق الناس بعض اعتاد 
خاصةماكل لشراء أموال من فيها يمرق وما ، غيرهادون الليلة هذه نحصيص أيضا رمضان 

إنشادمع الشوارع j والتجوال . الللةلتلك خ'صة ة ألبالأطفال وإلباس . الليلةلتلك 
والمغارالكبار الحمع فيه يشارك عاما احتفالا بحتفلون صاروا بل الليلة بتلك خاصة أناشيد 

حتىفيه ؤيرفون يبالغون الناس وأخذ القرقيعان أمر تطور و المنازل ق والإناث الذكور 
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الفنادقوبعض والامحتراحأت للمألأت وحجز الدارس ق واحممال خاص لاس له أصبح 
مامع ، سة كل متكررا عيدأ صارت الي المهرجانات وعمل ، الاحتمالات وإقامة والأندية 

اهرمفلوترى ... للامحلفال وممايمات وهدايا للضيوف تراثية أشياء تقديم من يصاحبها 
تلكيعترى وما الخاصة والملابس الغالية الحلوى شراء ق واضحة والتفاخر الإسراف 

ا،لمابقاتتقديم و تحته طائل لا فيما تنفق طائلة وأموال ، وتبذير بذخ من الاحتفالأت 
وانحلأتبل والبيوت للثوائ والإصاءات القنات من محلفة وأشكال وأتولع والألعاب 

مجنهو ما كل بل والمكسرات الحلويات بتوفير التجارية انحلأت وتقوم الاحتمالات وأماكن 
والمكسراتالحلوى بتوفير والتجهيزات والإعدادات والأستعدادات كبيرة بكميات لوازمه 

الوسائلبعمل خلال من به بجتفا و بمجد فأصبح الأمر زال. بل الاحتفال قبل دلك وتحو 
وبالنسبةوغيرها المركنية الأسواق لمسا وتستعد المنشورات لبا تطبع وصارت الإعلامية 

كيساوصدورهم أعناقهم على وبجعلون عيد ل كاهمهم جديدة ملابس يلسون فإنهم للصغار 
أنالناس يسألون الأبواب يقرعون القرية أو الحارة ل يتجولون نم ، المناسبة لمده أعد قد 

دلكعير أو المال أو الكسرات أو الحلوى من كان سواء عندهم مما يعطوهم 
:فيه يمارس الذي قته و ٠

إرالأيلالصباح من اكاطق بعض وق الليل متصف إل المغرب من ممارسته j يبدأ 

فلكلبعضها ق اختلاف مع - ; ا فيه تردد التي العبارات بعص ل ٠
وعبارةلمجة بلد 

مكةيا ، يوديكم مكة بيت ، يععليكم افه أعطونا قرقيعان قرقع فرغ ر العبارات هذه من 
اللهأعطونا الله عليكم يرضي آلله حق .أعطونا الله مال من ا أععلون) ومنها ٠ ( يالمعمورة 

سكتكمق )قرقيعان يقولون أو وليدكم بجلي القّ محتكم قرقثعان  ٠٠٠يوليكم صلة محت يعطنكم 
عهلوناوارميصان أضير بن ما بالصيام عليكم عادت قرقيعان قرقيعان بيتكم يخلي آلله 
سلمالله مال من ععلونا عواشه لكم سلم طامة لحبة ..عهلونا عليان لكم سالم ليان لحبة 



السلاسلأم يا العمورة يا مكة يا يوليكم مكة يت يعطيكم النه عطوتا •٠ اض عبد لكم 
اليلةالليلة حق سير الله يا اثنه عبد افه ييت جدام اثنه حق انستر ألنه يا نوره يا والذهب 

ليلة.أحر 

سمهممحادا القرقيعان كجميع البيوت من بأكبرقدر الطواف على بجرصون الأؤلمأل وترى 
(1يسوق ما قال فإذا و يسوق ما ولا الخمار يسوق لونه قيأ الباب لمم وفح البنت صاحب 
ائتهعبد ينذبح ولا الله حق من عهلونا الله يا لامه ..حله الله يا ولدهم ملم عبارة يرددون 

أعطاهمومن لامه ولدهم سلم لأمه نفع يا هالعجيلة بذبح ولا هالليلة الله حق من عطونا 
ربمابل وسبوه يموه يعطيهم لم وممن وتصونه سة كل يعودونه عاكم ودعوا شكروه 

كلؤيص ويص عال بموت أمامه يرددون الأذى م^ن وشيء الحجارة برم للاعتداء تعرض 
■مص جما محتكم 

يضمالذي الوكب رحيل بداية إر إش'رة ، يوق ما أو الحمار يوق ت الأطفال وصاح 
بدينةبالنافل شديد غضب حالة ق وهم ت الممليدى الدعاء يرددون ثم ، الأطفال عشرات 
آوتعودونه مجا عاكم ت داعمن صاحوا أو بالحجارة بيته قذفوا ل حدود لبا ليسر مقذعة 

آ.سااحرة باهروحة جما"ض صوت ي يصيحون 

فوعقؤخ عرفوع نسل j مقطع جربوع ;اس عشاكم غضارة j مقطع احمارة راس 

;ؤيقولوا مهم فغضون وجوههم ز الباب اقفلوا إذا وأحيانا بالوقوع قؤع فوع !^١^^٤ 
٠محاس4 وجهكم و طاسه بيتكم حدام 

حبعلى اركبه الدارجة وباللمهجة العامية الشعرية والأهازيج الأبيات من ذلك غير إر 
.ونحوها الغير وسؤال وشحت وتول بذيئة ألفاظ على تحوى الض القافية 

إرعاد نبما ل ، امتلأت قد الرقاب حقاثب لأن الكب بهذا أدراجهم يعودون ذلك بعد ثم 
٠الليل منتصف حتى وهكذا وصلوها الض الدار إر بالركب اكحق ثم الاور وفرغ البت 
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بمدينهم وهل "١ الفعل على اياعث إو بفلر غرهم، فعل من لكنت فإن ؟ غرهم فعل 
أوبهيئة؟ مع؛ن أوباجتْاع ؟ معين أوبمكان ؟ معينة أوبألفاظ ؟ معين بوقت بجددونها أو بها 

:معنه 

•الأمور مده مثل ق تراعيها أن بجب التي الضوابط من ذلك إر وما 

الإثارةسبق الذي انحرم التشبه من فاتها الوجوه هذه من وجه بأي لبمم مث،ابهة كانت فان 
نحريه،الحءّح على نرعيي واجب الأمور هذه مثل ومراعاة ■ إليه 

فأثىيبواثه إيلأ ينحر أن نذ،ر ~ وسلم عليه الته صلى ~~ ١^ رسول عهلت على رجلا أن ودليلها 
صلى~ امحي قال، • يبوامه الحرإبلا اف لدرت إئى ؛ ممال ~ وملم عليه الله صلى ~ الثص 

رسولمحال • لا ؛ .نالوا ٠ يعبد الجاهلثة أوئان من ون فيها كاف ؛ ~ وسلم عليه انته 
الفينا ولا اممه سمينة في لندر وقاء لا فإنه ندرك أوفب : ~ وسلم عله افه صلى ~ الله 

مراعاةأهمية لنا تتبهت العظيم الحديث هن-ا خلال ومن • واليهقى أبوداود ا آدم ابن بميلثإ 
هلوسلم عليه الله صلى فقوله ؟ يشابه ومن ؟ الفاعل ونمد ؟ للفعل الصاحبة الأحوال 

وأما. والكان الزمان عن أل فللزمان مراعاة عيد فيها هل وقوله للمكان مراعاة وثن فيها 
؟عليه متفق أصلا تحالف هي هل فيتنلر السدان فعل من العادة هذه كانت إن 

والضوايهلالقواعد هذه وبعد دودة ضر محالفة وجل فإن ؟ الشرعية التموصر من أوشيئا 

أومن؟ الملمين احتفالات هومن هل الاحتفال هذا عن نسال : العباد أفعال j الشرعية 
وانبجال. بجون لا فهذه كالنصارى غيرالملمين فحل من أنها ثبتا إن ؟ غيرهم احتفالات، 

ينيفكيف فاسد؛ الأصل كان فإذا بالأصل العبرة إذ والأقوال والأفعال الأحوال تغرن 
سائرق والنصارى اليهود مشابهة من وحذر نهى وسلم علمه اممه صلى والمي غيره عليه 

اللهول رمحنال أشد منه التحذير أن فلاشلل وأعيادهم بدينهم يتعلق فيما باللف فما أحوالمم 
أبوداودفهومنهم، بقوم تشه من ر. 
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والتهديدالشديد الهي على دلالة نمه داود أبو . نهومنبمز« ؟ 'خننثب كير ابن قال 
ذلكوغير وعبادتهم وأعيادهم ولباسهم وأفعالمم أقوالمم ق بالكفار التشبه على والوعيد 

من) ه افه رسول قال وفد ; الإسلام شيخ .قال عليها نفر ولا لنا تشرع الض أمورهم ٌن 
•٢ يائي أبو - ٠ نهومهم وم نب 
لعيدهم يوم الشرين على الدخول كراهية باب ق صحيح بإسناد البيهقي روى وفد 

عطاءعن ينيد بن ثور عن الثوري سنتان عن ومهرجانهم نيروزهم يوم بهم والتشبه كتانهم 
تدخلواولا الأعاجم رطانة تعلموا لا ) : ى اض رصي الخيتاب بن عمر قال ; قال دينار بن 

نعلمعن نهى قي. عمر فهذا ( عليهم ينزل الختل فإن عيدهم يوم هم كناتل المثرين على 
قصدأو أفعالمم بعض يفعل من فاكيفح عيدهم يوم عليهم الكنية دخول محول وعن لسانهم 

أوليساللغة ل موافقتهم من أعفلم العمل ل موافقتهم أليت ديتهم مقتضيات هومن ما 
ينزلختل الكان وإذا عيدهم ق عليهم الدخول محرد من أعظم عيدهم أعمال بعمل عمل 

لعقوبةتعرض قل. أليس يعضه أو العمل ل يشاركهم فمن عملهم بسبب عيدهم يوم عليهم 
فيهبهم والاجتصع لقائهم عن نهيا أليس عيدهم( j الله أعداء اجتنبوا ) :قوله ثم ذلك 

وتبومهرجانهم نتروزهم ممتع من ١ ؛ له كلام j عمر ابن وقال عيدهم عمل بمن فكيف 
قالفإن أعيادهم؛ ق النصارى مشابهة من شدياِ نحدير فهذ.ا ( معهم حشر يموت حتى بهم 

بيم.الشبه أنمي لا أنا ; قائل 

يثت ما بدليل حرام ومواسمهم أعيادهم ق لهم والمشاركة الموافقة نقر ث له فيقال 
سطانزش بين ئطلع حبن نطلع فإثها ) ؛ وسلم عليه انته صلى الله رسول عن الصحيح 

نقسلكن كفر لونمده إذ ، ذلك يقمد لا والملي ّ لم مالكنار( لها سجد وحبنثد 
الاحممال.هل.ا على ينعلبق احكم هدا حرام. ذلك ق لهم والمشاركة الوافقة 
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بهفكفى عيدا وجعلوه ابتدعوه الذين وهم الشيعة فعل من الاحتفال هذا كان إن وأما أقول 
بجورلا الش والأضحى الفطر عيد على زائدة أعياد و١خترأع اليع ي الوقوع من مانعا سبا 

أحرى.أعتادا عليها شد أن بحال يا 

,الكاملة ق وطعن الحكيم للشيع مضاهاة فيه ثم 

لكمأكملت اليوم ) وجل عز قال كمل والدين دليل غير من تشريع أنه المضاهاة هذه جه وو 
وأهلبالكفار تشبه ففيه ٣ .(المائدة دينا الإسلام لكم ورضيت نعمي عليكم وأتممت دينكم 
البيع.

الأمةوأحبرأن الكتاب وأهل الفرس مشابهة من وسلم عليه ائته صلى التبير حير ولقد 
٠سنتهم ونتع مسلكهم ستسلك 

تلكيقطنون الذين المنة أهل افلمن إل البدعة هذه انتقلت البيع لأهل ألخوار وبحكم 
•الأقوال و الأفعال ق فماثلوهم الشعة فيها وشابهوا الأماكن 

قبلكمكان من سنن لتتبعن ) وسلم علته اتله صلى انته رسول قال قال الخيري سعيد أبى فعن 
اليهودالله رسول يا قلنا تثعتموهم ضب جحر دخلوا لو حنى بذرلع شروذراعا شبرا 

عليه.متفق C ؟ فمن قال والنصارى 

وقيلإليه عادوا كأنهم يعود جمع فيه يوم كل العيد ٠ العرب لمان ق قال ت العيد تعريف 
.والحزن الفرح فيه يعود الذي الوقت العرب عند والعيد العادة من اشتقاقه 

ؤيومالفطر كيوم عاند بوم منها أمورا بجمع فالعتد ) ٠ الإسلام شتخ قال 'آم'؟ ١ ٩ ٣" ١ ٨ 
يكونومحي والعادات العبادات من ذلك تتبع أعمال ت ومنها ، فيه اجتملع ومنها ، الخمعة 
أنينبغي مما وهذا ٠ ٤ ٩ /٦ ١ الاقتضاء من انتهى ( عيدا تسمى قد الأمور هذه وكل مطلقا 

منالإسلامية بالأعياد الاحتمال جعل فاكرع العيد معنى من الناس مفاهيم ي يصحح 
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الدينوكمال الإسلام ينمة الفرح الكلي فالضد . الكليةللمقاصد المكملة الفرعية القاصد 
تشكرونولعلكم هداكم ما على الله ولتكبروا العدة ولتكملوا ) تعار قال ، النعمة ؤإتمام 

رصوانإر الوصلات من العمة وشكران الصوم عبادة بإكمال الفرح ؛ ^١٨٥٨١لبقرة ا( 
jلها لجن بليلة الاحتفال أما فكذلك. الحديد ولهس العيد j والكير الاحتفال نم اض 

.بعينها ودة القم الشرعية للأيام ومزاحمه ، فيها إحداث دليل ١لثريعة قاموس 

لائته جعل ما بخني لا ت ؛ اض رحمة الإسلام شيخ قاله مما الدرر هذه السلم أخي إليك نم 
ولدةوراحة واجتماعا إنفاقا بأمر0 والاهتمام به والمرور العيد إر الشوق من القلوب 
حمربما انتفاعها على عوى الهلييعية العادات من فيه القوم على ومحع ما قمار ٠.. وصرورا 

يكونالذي أوبعض حفلها اليوم غيرذلك ق القوس أعهليت فإذا الشرعية العبادات من به 
 jالرغبة عن فترت افه يد ع j فنمىواكعفليم انحبة من عدها له كان ما وزال اممه عيد

فإذا; قلت .. الاقتضاء من اثهى .... [ مبيتا خسرانا فخرت فيه الهاخ العمل تأثير بذلك 
عنوتكاملوا الومنين قبل من الشرعية بالأيام العناية قلتأ الوامم هده تضاهي أيام جعلت 

منالصف ليلة الاس من كثير انتذلار من الواقع ي هومشاهل. كم' فيها بالثروع القيام 
للعيدتعدون يوكأنهم ، الخاصة والأؤلممة الخاصة الألبسة بثراء لها والاستعداد رمضان 

قيتفنن أحدن اللاتي النساء وشهوات الأحلفال لهو ق الأموال هده تضيع ثم الشرعي... 
ذلكبعل كداس منها أنواع شراء ل الميالات من النات وبذل وتتؤيعها الحلويات تزؤيق 

هذامن أوالأخرة الدنيا ق مرجوة فانية ولا الأكل.. يتخم حتى أوكوكل ولعبا يول بالأقدام 
الفعل.

لالخالقات فعل تغلبغل ورد وقد مبارك فاصل شهر ق الهدعق ط، حصول والميتة 

يإلحاوقيه يرد )ومن ; تعار اينه قال "" لحرم فكا ~ الأمكنة أما ، الفاصلة والأزمنة الأمكنة 
:وسلم عليه الله صلى ال؟ي فكقول : الأزمنة وأما ٠ الحج  ٢٥(ألم عداب مى  'سيظنم 

وهذا، البخاري وشرابه ؤلعامه ييع أن ق حاجة لله فلبى به والعمل الزور فول يدع لم من 
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(القرتيعان ) حول للأفتاء الدائمة للجنة مزال وحه 

:وبعد بعدم نبي لا من على واللام والصلاة وحده ض الحمد 
انملمةللحوث الدائمة اللجة اطلعت ص ١ه ٤  ١/١٣ ١ / Y ٤ بتادخ ( ١  ٥٥٣٢) رقم فتوى 

باليمامالدعو، مركز مدير / تقني المن العام الريس سماحة إر ورد ما على والإفتاء 
وتاؤيخ( ٥٠٥٤)برقم العلماء كثار لميثة العامة الأمانة من اللجنة إر وانحال بالنيابة 

:نمه هدا سؤالا المستقي مال آ'/"ا/آل؛اهوقد 
وهدا( القرثيعان ) مهرحان هناك يكون أن الملكة وشرق الحليج دول ق العادة جرت انه 

يرددونالبيوت على يتجولون الأطفال به ينوم وكان نبله أو رمضان شهر منتصف ل يكون 
لم_اصابهز لا وكانت ، النقود من أوقليل أومكرات حلوى يعهليهم من الناس ومن أناشيد 

وغيرهاوالدارس الواقع بعض ل احتفال لما وصار بها العناية بدأت الحاصر الوقت ق أنه إلا 
؟الأموال... لما نجمع وصارت هم وحل. للاطفّال ليت وصارت 

منعشر الحامي ليلة ق الاحتفال بأن عته أجابت الذكور للامتفتاء اللجنة دراسة ويعد 
وكل) الإسلام ق لما أصل لا بدعت القرقيعان مهرجان يسمى ما بمناسبة غيرها ل أو رمهنان 

الدارسق لا مكان أى ق إقامتها نحور ولا منها والتحذير تركها فيجب لم ما ضلالة بد.عة 
بالقيامالاجتهاد بالفرائض العناية بعل رمضان ليالي ي والثرؤع غيرها أو الوسمات ل ولا 

اللجتة: وسلم وصحبه وآله محمل. يئنا على النه وصلى اجلوفق وافه والدعاء• القرأن وتلاوة 
.والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة 

يقولأحدا تسمع لا ه ١  ١٤٣ ق ونحن المجرة من ١ ٤ ٠ ' عام  ijأي عاما ئلامح، نل أخي 
لهأصح حتى فيه ؤيرفون يبالغون الناس وأخذ القرقيعان أمر وتهلور القرقيعان بيدعية 

لهذهتمدي غفلة ق اكاس وبينما ، للمالأت وحجز الدارس ق واحتفال خاص لباس 

وقد، تعار الله بجمي كثيرمنهم فتنبه لمهن الويهوا العلم وطلثة العلماء س ثلة الثالاAرة 
ّالوسمية البدعة هذه عن الناس من وانزجركثير الفتوى بتلك اممه نفع 
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عثرسعة مذ صدرت فد القوى هذه أن اعلم السنة إو اض وفمك الكريم القارئ أحي 
تعاراض وفقه من فمنهم ، مواقف منها للناس وكان فهي عاما 
وهموالعوام البدع أهل من كثيرا أغاظ الذي الأمر ~ أسالغنا كما ~ المريعان بدعية إر وتنه 

فأخذواخهلورتها. مدى ولا البدمة معنى ما يعلم لا جاهل ؤإما بدعته ل غرق ئد مبتلع إما 
بالفتوىاستهزأ من ومنهم ذلك يم أنى لكن شأنهم من ؤيمللون العلماء بفتوى يخرون 

زعممن ومنهم علها جواب ولا إليها غيرالتفات من حالفها من ومنهم اعتارأ لما يقم ولم 
فهمواوما سمعوا ما على أفتوا علماء الدائمة اللجنة فتوى صدور وبعد خهنأ السؤال أن 

المريعان.حميمة 

بدعةإنها : قال من ومنهم بدعة يكون حتى عبادة ليس المريعان إن محال من هؤلاء وأخطر 
.حنة بدعة ولكنها 

وعواماحي مأئمة تحاليل ~ ذلك خلال من ~ وتسمع تنظر وأنت خاطرك ق بجز مما ؤإن 
ضبوفل رأيه لك ؤيتدي ، هواه يوافق ما ■على بغيرالفتوى الكل ••• الفتوى هذْ ونحوهم 

مبلغهمذلك ، رممه إلا القرآن ومن ، اسمه إلا الدين من يعرف وهولا ومقتا إماما ه نف
العلم.من 

وأنالعال؛ن... رب عن توقيع ووضعها ارها معن الفتوى تغيير أن وأمثايم هؤلاء علم وما 
أجمع؛ن.١الناس إل رصاكه ؤييلغون دينه بجفظون علماء الأنبياء بعد الأرض ق امتخلفّا الله 

بنالله عبر بن العنيز عبر الشيخ العلامة الوالد الإمام رأسهم وعلى الدائمة اللجتة فأجمعت 
ولامنها والتحذير تركها ويجب الإسلام ل أصل لما وليس بدعة )) أنها على الل رحمه باز 

.٠(( مكان أي ق إقامتها نحوز 
كلههدا وبعد 

ذكريهللجة وجه الذي المزال أن بقوله الدائمة الأجنة على تحاله الطفل يعي ألا 
،مهرحان ليس نفعله والذي ( )مهرحان 

،عشر الراح ل نحعله القادمة السنة ي ؤيمول الأجنة على يتحايل من هذا يعي ألا 
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اللجنةالخواب أن الكمن علم وما ه ؤيوخر يقدم ثم ، عثر السادس ق يعدء الض والسنة 
.(( غيرها ق أو عشر الخامس ليلة ق بقولما)) دقيقا كان 

.٢ ٤ الزخرف ( آباءكم عاليه وجيم مما باهدى جثكم لو أو ثل ) تعار قوله يقرأ من م ألا 
مماأفضل عليهآباءكم وجيم مما وأفضل بجير أي بأهدى جثتكم لو أو للكفار محمد يا قل 

.القدماء المشايخ عليهم أنكر وما دلك يفعلون آباؤنا دلك بعد يقولون ثم آباءكم عليه وجرم 
علىولبوا خصمهم بها يقنعون حجة الإشكالات هذه جعلوا اللجنة على نحايلهم وبعد 

...الإشكالات هذه فمن بدلك العوام 

آبائنا.عن أخذناها عادة هي ؤإنما الليلة هذه ق الشرع ق عبادة نرد لم نحن يقولون نهم أ- 
بعضبجمص ما مثل فمثلها اثرالليالي من الليلة لمده نحصيهنا أن أيضا يقولون ؤ- 

.عنده العداء ؤيأكلون والدهم ببت ق اللقاء يتم الخمعة يوم أن العوائل 
ومولدوالمعراج الإسراء ليلة ل يفعل كما أدعية تحصص لا الليلة هذه ق أننا أيضا يقولون ؤ- 

.شل العشاء لنأكل نحتمع وإنما وسلم عليه ألنه صلى النبي 
الإشكالاتهذه على الرد ما أ٠ 

الأول:uلإشكال 

الليلةهذه ق عباده ردم أنكم قال ومن ، الليلة هده ق الثرع ق عيادة نرد لم تقولون أنكم 
عيدأنحعله لم بأننا قلنتم ؤإن فيه نحتمعون عبدأ الليلة هذه يجعل الشرع ف عادة أصالخم بل 

اللهرصي مالك يمن أنس حديث هؤلاء وار • الصلاة إلا العيد وبين بيتكم الفرق ما ٠ فأقول 
): فقال ، فيهما يلعبون يومان ولمم المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم ت قال عنه 

خيرابهما ايدلكم قد اتثه إن ) : فقال الخاهلبة ق فيهما نلعب كنا : قالوا اليومان؟، هذان ما 
.١[  ١٣٤الألباني وصححه سننه ل داود أبو رواه ث ( النعلر ؤئوم الأضحى يوم : منهما 
كلؤيعودان شرعيا ليس لأمر ذكرى جعلوهما لما لكن عادة يومي يكوئا لم اليومان فهذان 

يتعود شرعية مناسبة من وليس يعود مكان أو زمان لكل اسم العيد لأن عيدين صارا عام 
والفطرالأصحى ب-ى سوى الأطفال على والتوسع الخديد ولمس والابتهاج للفرح عام كل 
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وجهعلى بالمملكات الشرب والمطمة الخالتج دول ي الاحتفال هذا اششار يكثر وللمعلوب 
أهلإل الاحتمالات هذه الأمؤيكان عمالها نقل الي أرامكو شركة وحول بج بالخصوص 

.المستعان واض المطقة 

منهاالأمور بعض المناسبة هذه ل دائما وليس أحيانا وبحدث 
.يقولون كما نحتمع ١ سيدات محضرها عامة حفلات ق اء التقصن ر. 

القرقيعان.هذا فيها الفضة من علب ونيع ت. 

وإذاوالمكرات الحلويات وؤللمب الأبواب وؤلرق التوت على بالعلواف الأولاد بعض يام ق- 
البيتأهل وشتموا وسبوا بالحجارة الوافد أو الباب رموا يعطوا لم 

علىالعارض ل يعرض الذي الشعبي الفلكور من نوعا يعد صار الناسبة بهذه الاحتفال ن أ- 
المعيناليوم هذا ل العادة بهذه الاحتفال حكم نيين منكم فالمرجو . المنهلقة تراث من أنه 

والتهبفتواكم تنيروا ؤيحكمها الماس ليعلم, والذلاهر الأعمال من عنها  ٤٠٢٥٠؛ما وحكم 
أجمعثن.وصعه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله خيروصلى لكل وإياكم يوفقنا 

،، وبعد ■■■ وبركاته الله ورحمة اللام وعليكم الحواب 

الأعمالهذه على بحتوي أنه وحيث العام العرف ل ولا الشؤع ل له أصل لا العيد فهذا 
إنكارهايجب محدثة بدعة فانه والمزال ذكر وما الفرح ؤإفلهار والهلرب الرقص وعلى 

.فيهاوالمساهمة إقرارها يجوز ولا عليها والقضاء 

الخمينالرحمن عد بن الله عبد / قاله 

الإفتاءعضو 

وسلموصحبه وآله محمد على الله وصلى 

بفعلهاتدعوننا فكيف عبادة وليت عادة بأنها ؛ قال من قول وأما 







^^_قفمحمحكهد

٠ا جدا مهم نبيه تل 
ورسوله.ممه التسلم : هو و مهم أمر إى أنبه أن أحببت 

ولارأيا لا ولم علبه الله صلى ورسوله ائته يدي با؛ن يقدم لا هوالذي الوحي المؤمن فإن 
إلاالنص مع ليس فانه المريح المحيح النعم ثن إذا سئما لا شهوة ولا هوى ولا عادة 

الثم يهم شجر فيما بحكموك حتى يومنون لا ربك و )فلا تعار الله قال ، والرضا التسليم 
بأنالمومتثن أمر وقد  ٦٥اء الم( سليما ويسلموا قضيت ئ حرجا هم أنفز يجدوا 

اللهيدي ض نا'تقدموا أمنوا الذين ايها يا ر ; فقال رسوله ونول اينه فول مع الأدب يلتزموا 
(الحجرات ١ ر عيم سجثع الله إر الله وامحفوا ورسوله 
قيدور بما عليم تقولون بما سمع أي عليم ّمع القه إن : بقوله العجيب الختام فتأمل 

عدمه..أو الرضا من صدوركم 
إذافيما هذا أورأى. نقاش فيه يقبل فلا الصميح الصحيح الص ثت إذا المؤمن أن المقصود 

.الصريح الصحيح العس ثبت 

فان، والمأول الاجتهاد بشق الحكم فيها يثبت التي أو الوازل من تكون التي انل المتبقى 
آمنجاءهم ؤإذا بقوله) القرأن أدبنا كما أهلها إز يردها أن ادائل نحوهذه المسلم واجب 

ال-محينلعينه منهم الأمر اويي، وإلى الرسول إلى ولوردوه به أناءوأ الفوف أو الأمن مذ 
الماء( )٣٨ نملا ]لا الثيهنأن لاثمعتم ورحمته غديإ الله نصل ولولا متهم يسثطوثه 

لالعبرة وإنما علماء أنهم ل لمس هنا والعبرة ، الربانيون العلماء هنا الأمر وأولو 
والواقفةالالتزام ببض فإنه بالدليل المؤيدة الفتوى وجدت ما فض •• يتأولونه الذي الدليل 

ؤياليناقش أن له فإن فهنا 'آخر دليل على يعتمد المتقى أو ازثل أو المعارض كان إذا إلا 
مقابلل وهواه رأيه بحكم أن له يسوغ لا فإنه دليل أي مملك يكن لم إذا لكن i وصن 

•١أربانيثن العلماء فتوى 
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قالوا— تقدم ما على نيادة ~ ، والمنة بالمحاب استدلوا إنما القرقيعان تميم قال ومن 

;قال ^^٥ أبي فعس ، الناس أبدي ي عما والزهد التعمق على الصي، يربى أن سغي 
ظهرهعلى قيحتطبن يغدوأحدكم لأن لا ت يقول؛ وسلم علمه الله اقوصلى رسول سمعت 

ايدقار ذلك أومنة ، 1liac-رجاما سأل أن من حيرله الناس عن به نتعني مه قيثعندى 
للممرلام والالصلاة عليه وقال ، عليه متفق  a'iijMيمن وابدأ الثملى الند من أصل؛ العلنا 
يمهلالممر أولئك بعض رأيت فلند ; الراوي قال « شنئاالناس الوا نلا » بايعوء الدين 

ؤيهلرفونالشوارع بجوبون الأتلفال أن شك ولا  ١٠٤٣لم ميناوله أحدا يسأل فلا سوؤله 
أنعلى علاوة ، خيرلمم والتعفف أومتعوا أعطوا ولشبما ، الحلوى عن بحثا البيوت أبواب 
،محاًلر فيه رقيب دون ليلا الصغار الأؤلفال تحول 

فان، الاحتلام ّن قاربوا غلمان قبل س ( اء المعلى اكحول ) ؛ ظاهرة أخلاقية مفاسد 
حالأوقات ثلائة ق بالأستتدان الل٠تي أولاد — الإيماني الحياء لأصل ترّيخا ~ أمر اقه 

للثيابووضع راحة أوقات وهمب الحلم يلغوا لم إذا هدا ، وأمهاتهم ءلى'أبانهم دحولمم 
الماءعلى الداخل كان إذا فكيف دِط بهذا طولنا الإيمان س لأنه الحياء لبدأ ترسيخا ف ،

فالأول، لها أصل لا عادة تقدص أحل من الفضيلة هده تهدر كيف بل ؟ الأولاد من ليس 
وماالبدعة من لما وتنفيرا ، المنة على للنفوس ععلفا هدا يمنعوا أن الرشيدة ألحقول بذوي 

إليه.تفضى 

لوساؤلأت[
...؟ والخحاذة الطرارة ؟ بالمألة نحتفل أن بجون هل اءل... ففت

..الخماعي التسول أو التسول يدعة أو التسول مهرجان باسم 
.الناس سؤال وعدم ، النمس عزة علمنا وسلم عليه الله صلى محمد قدوتنا 

تلمم فيقولون سألونهم الناس أبواب يقرعون أبناءنا ندغ بنا فكيف 
..الله مال س أعطونا أو .. يعطيكم الله أعطونا 
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الغاليةالخلوي ثراء ق واضحة والتفاخر الإسراف مظاهر القرمعان ق أن ذلك إل واصف 
تلكيعتري ما جيدا يدرك الأمور لمده والتبع . اد_رفتي بحب لا واله الخاصة والملابس 

لعلكمإ : تعار قال كما للعناية رمضان شهر شؤع بينما ، ونذير بذخ من الاحتمالات 
تتقون{

أعيادهمأومن ؟ السلمان احتفالات هومن هل الاحتفال هذا عن اءل أنث كله هذا بعد 
الاحتفالهذا نكرار ؟... الكار دون اعياد للأطفال وهل الأطفال أعتاد هن هو وهل ؟... 

عليهالله صلى الرسول حذرمنها الى الدين ي المدع لمن خاصة بهتثة معتز يوم j سنة ل كل 
-انحدثات — من محصوص بزمان محموص فعل تحديد إذ ؛ لم سو 

مسألةل جيدة رسالة الماجري رمزان بن محمد وهوالشيخ الفضلأ، إخواننا لأحد أن كما 
ثموأسبابه.,٠ وصفته وزمانا مكانا نشاته عن تاريخية ونبذة التسمية أصل عن تكلم القرمحيعان 

كثيرةلأسباب يجوز لا بدعة الاحتفال هذا أن لتا يتتآن تقدم ما خلال ومن •" بقوله ذلك ختم 
قالضالة الفرق بعض مشابهة . باراالثار الهلوين عيد ق النصارى مشابهة : يلي ما منها 

منوأنه جوازه بعدم العلم أهل إفتاء بدعيم. أكثر وما ببه سأنهم يظهر والذي مواليهم 
انحدتة.البدع 

بعوده.يعود سنويا مجعتاث بيوم نخميمه . والطعام الثياب ل العيد لفرحة المماثل الابتهاج 
الساءةأن . الدينية المناسبات من أنه على به الاحتفال . له أصل لا و الأطفال اعتاد من اعتباره 

حشيةالخروج عن الأطفال نمس أن أمرنا بل ، فيها الخروج عن منهي فيها يمارس اش 
يعباراتس للنا التذز العيد. مفناهر أهم أحد من أنه على به الاهتمام الثياط^ن. م»ن عليهم 
وفافة.حاجة من إلا المسألة عن الملم نهى . يوديكم( ماكة بيت يعهليكم اتله أعهلونا ) المسألة 

علىالأبناء تعويد ٠ البدعية الأعياد هده على الملمبآن تنشثة فيه . جماعيامهرجانا اعتباره 

لبدعإحياء فيه ٠ للدين مناف وهذا أحد على فيه عتاب لا مفتوحة ليلة اعتباره . المسالة حب 
الناسإشعال ٠ الإسراف من نؤع وهذا محلها غير ز الأموال صرف . الأجداد وتقليد الخاهلية 
للعبثوليس القرآن وقراءة للعبادة الصيام وقت • بالباطل العيد لمذا والاستعداد بالإعداد 
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اعتقاد٠ الاستعدادات من وغيره الحديد بلبس وذلك الشرعية للأعساد ومضاهاته ٠ واللس، 

.ماركة لبالي لياليه أن الظن ٠ له الرزق بسْل ق سب نه الأطفال على التوسعة أن البعض 
مغيبمن تبدأ العند هذا مراسيم أن خاصة للسوء الأطفال نميض . فيه الاختلاط- حصول 
وموادعتاد أي الناسبة لمده نحهر أن التجأؤية للمحلأت بجور ولا ٠ الليل منتصف إل الثمس 

البدعةبهده الإشادة والصحف للجرائد يجور لا ٠ والعدوان الإثم على الإعانة من هدا لأن 
المدارسولا يجور لا . الناس استحسنها ؤإن مثلها من نحدر أن عليها الواجب بل 

أوتراث أو فلكلمور باسم كان سواء مسمى أى نحت الاحتمالات هده تقيم أن والخمعيات 
ا.ه.I محرمة بدعة كوته عن تحرجه لا الأسماء هده فكل " ٠٠مهرجان 

الأعيادأسوأ أحد هو الملوين عيد فان ، إسلامية نظر وجهة ومن ؛ المجد محمل الشيخ يقول 
بدتوأن حنى ، العيد بهيا بالاحتفال المثاركة بجرم أنه شاك فلا . الونني أصله بسب 
علتهالله صالي الرسول أن إذا ، الخير يعص فيها أو برينة العيد هذا ل الممارسات بعض 

أنكما ٠ طيبا أمرا ذلك الناس بعاس اعتبر ؤإن حتى ، ضلالة بدعة كل يقول وسلم 
الأمرمن يغير لا فهذا ، الشيطان بعبادة التة له علاقة لا اليوم هلوتن عد أن يقول من هناك 
هذهمثل ق الملمين مشاركة وتعتبر حراما العيد بدلك بالاحتفال المشاركة وتبقى ، شيثا 

صلىمحمد تبيتا بيا أتى الي للرسالة نبذا أو ، إك-انهم صعق مظاهر مجن مظهرا الاحتمالات 
.الخاهلية ظالمات من ليخرجنا سبحانه الله بعثه الذي وسلم علمه ائته 

؟هلوين يوم ل معل ماذا 
يطرحالذي والسوال . الإسلام ق حرام هلوين بعيد الإحتمال أن للشك يجالا بلع لا بما أثبتنا 
؟الليلة نلك ل نفعل هوماذا ، نفسه 

ليلةق الحلوى وجمع البيوت على للعلواف أولادهم الملمون الاباء يرسل أن يصح لا 
•ملوين 

.هلوين بعيد نحفل لا يجعلنا الذي السب لأولادنا نشرح أن علمنا 
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عندماخاصة ، وصراحة بصدق عرضنا، لوأننا المسب يتفهموا ان الأولاد لعظم ويمكن 
)اليدين عن أولادنا محبر أن ا فعلنالإسلأمة. والمناسبات الأعياد j وفرحنا بهجتا ظهر 

(الحيي لاستقبال لثهيثتهم الناسب الوقت هو وهذا ن الفطر وعيد رمضان شهر اقترب قد 

الدينلأولثلئ، الخلمؤيات ؤيقدمون ، البيت ق يمكثون الذين اد—لمين حتى أنه بالذكر وجدير 
.الاحتمالات بهذه مثارين يعتبرون بدلك فإنهم ، بابهم يقرعون 

بجكمحيرانك وأعلم ، الباب لق-رع تصغ ولا الأمامي الباب أنوار أطغى ' ذلك ولتجنب 
لمموبمن . هلوين احتفالات ق اركون يثلا المام؛ن أن وأعلمهم ، ايألة ز الإسلام 

ففد. لصراحتك وسيحترمونك مشاعرك ؤيقدرون لك سيصغون أنهم شك ولا . السبب 
الترمذيرواه نتعه من أحور مثل الأجر من له كان هدى إل دعا من أن الخديث ل جاء 
اه

ورسولهافه عند ما على بجيلهم أن دلك من شيئا وأولاده أهله منه محللب إذا للمسلم فينبغي 
حولفلا يرضوا لم فان ، غره إر استشرافهم يقطع ما الخقوق من افه عيد ل لمم ؤيقضي 

النساءؤياعت من العاقل فليحذر ، وأرضاهم الله أرضاه فه أهله أغضب ومن بافه إلا قوة ولا 
أضرفتنة بعدي تركت ما ال،له رسول محال ؛ نال نيئ بن أسامة عن الصحيح^ن ول ، لك ذل 

rrr/yoالفتاوى من انتهى عليه. متفق الما،'■ من الرجال على 

;ونقول والأجداد الأباء عن الموروثة العادات من هو القرقيعان إن ; يقول البعض ولعل 

لحثبهم بالاقتداء باس لا ١لشرع علميها حث حمتدة أمور من الأجداد عليه ّار ما إن نعم 
منيكون لا الشرعية الأحكام تلقي لأن تركه ل لنا عذر فلا هومحالف ما وأما عليها الشؤع 

كماكله هدا من حذر ائته أن بل والأجداد الأباء من ولا والتقاليد والعادات والعامة الدهماء 

الزخرف ٢٣( مقتدون ءلى^آثارهم ؤإنا أمة على وجدناآباءنا إنا ) دعواهم فاضحا تعار قال 
قديمالأمر هدا ، عليه الناس رأينا ما هذا ت لمقوله بعضهم ترديد سمعتا وكم ~ تقدم ما ك~ 

فلااواس عليه تعارف ما وهدا ذلك ونرى مع نونحن النه خلفنا منذ ، الناس منتشر؛،؟!، 
وفعالهالخيأ على الكثمين إنكباب إن : وأقول [ ير والدين سهل الأمر فان المسالة ل تشدد 
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عتااممه عفا وحكمه ضرره لنا يثن وقد أ العمل صحة تعني لا الية وسلامة • صحته يمي لا 
•نهم عد 

للأطفالويوماح وتسلية وترؤيح وتفريج تميح أنها يقول؛ الأخر البض ينمل 
.أطفالي فأفرح عليهم للسرور وإدخال المغار 
ؤئرصيالرحمن يخط بما إلا به تفرحهم ما لم ما وحدت أما ; اض هداه له لنقول 

إنهذا ، الممالح جلب من أول الفاسد ودرء ، وأخطاره مفاسده ذكر تندم وقد اوش؛ءلان 
النعومة.املحة نه كانت 

أأخرا وت 
منذكرنا لما عليه يعترض ولا له لم يأن يبني والذي المسالة هذه ز الحق هوفول وهذا 

حاءؤإن والبرهان يالخجة إلا يعرف لا والخق عليه صادفة وشواهد ناطقة ودلائل بينة أمارات 
عنوصرح الحق وحمحص الظلمة وأسفرت الشبهة أنارت فدلك الرحمن عباد أخمل به 

محقه.

عزوالمور فتأثم عليه كون أوالكتمانه من والحذر الحق نبئتن إلا القارئ أض يق ولم 
عمران(آل تكتمونه ولا للناس لتيتنه الكتاب أوئوا الذين بيثات اض احذ ؤإد ) يقول وجل 
داودوأبو ((أحمر نار من بلجام ملجما القيامة يوم حاء يعلمه علما كتم من الحديث وق ١٨٧

والحاكم

أخواتيلخو١تي 
الونالسالحان لإخوانه توعية نم أولا الأجر ليكسب • نثره الوصؤع هذا يقرأ من كل أدعو 

سرمن فكم والكرات الميع من وغيره المدعي الاحتفال هدا لغ أمرنا ولاة يوفق أن اقه 
وصحبهوآله محمد نبينا على الله وصلى .آمعن ذلك على الله أءانهم بثبهم عنا الله دفعه 

•الطامّين الطجن 



١ ٢٦^صءص^=^=====ا 

عنالعالم طلبة من تكلم من بعض من ~ أهله إر نسيته العلم بركة ومن ~ استفدت وقد 
القطريالرحمن عبد أبو القرقيعان مسألة ل الخيران نصيحة ١ ت القرقيعان 

عليحالي د الثنوتقديم الله عبد بن نحمد رمضان من عشر الخامس ليلة ق القرمحيعان ت  ٢
لحقينةالإخوة تنيبه ت ٤ الخرمير حالي القرقيعان يدعة من الإخوان تحذير ت ٣ الشيقح 

:رمضان من عشر الخامس ليلة ي القرقيعان بدعة : الشو٥ افه عبد ين محمد القرقيعان 
رمزانبن محمد تأليف القرقيعان الخماعي. التسول يدعة ت ٦ الشتو ايله عبد ين محمد 

٠إليها الرجؤع بجدر للأسزادة الماجري 



١ ٢٧^فء====^====ء=ا 

ا:والتبعية والأنهزامية التقليد مظاهر ن مل 
الزائفةوالخمارة المادبأت وء_الم والضلال الكمر ركب ق العادة يقلن لم ماض سبحان 

العزة)ؤللمه الخسران وبغيره والأخرة الدنيا ي سعيدا يعيش بالإيمان أته ت السكتي هذا ونسي 
وأذلأحقر خبيث نحمس رحسى فهو الكسافر أما للمؤمن فالعزة ، ؤلرسويو 
و( تجس اJنثزمل )إئنا منه وأشرف أفضل والخنير والكلب المحيرة ، الله حلق وأخس 

ألانم و)إل ( لهم ثوى والناو الآئعام ثأك-ا؛ كما ؤناكلول بمتعوف كمنوا )والذ؛ى 
اض.بادة وهي أحالها س خالق الي قام U لأنه لماذآ ("٠ نٍلأ أضئ شأ لكلآئنام 

يشبهممن ينقضي لا والعجب أعجب لا ومالي لأعجب إني تالي و باض و اف محو كله هذا مع 
أوة محالأو محالقلة أو مشية أو هيئة أو لباس أو شكل ل حذوهم بحذو أو يقليهم أو بالكفار 

إلهلا أن يشهد لم مالقه سبحان . يهم واستعلاء ثناء أو افتخار أو بهم تبجج أو إليهم سفر 
يلبسمزؤية بء1ريقة شعيراته ليصنف الساذج للحادق يذهب الله رسول محمدا وأن الله إلا 

ممنكلمات تحركه لم مافه سبحان وتميع يتكسر يمشي الناعم والقميهس الضيق ١ليaلال 
داعرثيوعي أو نمراش أو يهودى ممثل أو لأم؛ دغ وتأسره راقص تصرفات وتقوده 
المارأهل هومن الذي الضال الخاسر بهذا يقتدي صاع صايع منحل متهتك ٠^١^ ُاجن 
سه.الاقتداء ؤيترك 

الس'من)٨(سورة ١( 
(٢٨الندبة)سور؛ رِا 

رِ(سورةسدرآا(
)■ا.مرةالسقدر،،(



١ ٢٨^^ٍٍ_ٍٍيصا 

;ا لميحن التشبه لاهرة ٠] 
بحأصحتى والفتات الشباب أوساط تميرز بشكل بغيراللمز التشبه ظاهرة انتشرت كما 
اص.ممرمن س مألوئ شيثا امحرم الأم هذا 

وهذااليبج الملص أو يديه. ز اور والأ،عتقه، ق والقلائد الذهبية السلاسل يلبس فهذا 
يلبسوهذا أ حياء أو حجل دون القصير بالشورت ويّيرفي الغربية القثعات بلص 

علىشعره يقص وهذا . والمثلتي والمغ_ني ا١لأءبتي المشاهيرمن صور عليها التي القنانيل 
.الباروكة يلبس وهذا ... فيها ما الشرعية المخالفات من ونيهّا ، الغربية القحات مثال 

شابههوما الرولن الديكوأو أنغام على الغربي الرقص فنون نحيد فتاة وهذه 
.جدها ي شيء أدق يفصل الذي الضيق الثنطال تلبس وهذه 
...الفاضحة المكشوفة الملابس وتلبس تتعرى وط، 

شعرهاإر وتعمد ومزاحها وكلامها وحركاتها مشيتها ز ، بالرحال تتشبه وهذه 

؟١عناء بحد إلا الشاب وبين بينها يفرق أن يستطع لا الرائي أن حتى ٠ الولد قحة 
دون، بذلك التفاخر مع حديثها ق القرنية أو الإنحلينية الكلمات بعحتر إدخال تتعّمل. ه وهلم. 

..الكلمات هذه مثل استعمال إو الحاجة 

والاهتماماتالأهداف j التشبه إر الأمر وصل بل ؛ الظاهر التشبه على الأمر يقتصر ولم 
التامالتشبه إر بمر ١لفلاهر ق التشبه لأن ؛ هلثيعي أمر وهذا ، للحياء الكامل التصور و، 

فمدشيء كل ز الكفار يقلدون شباب ٠ العلمُ أهل قرر كما والثاهلن النلماهر يثمل الذي 
كالكابوريا) والنعجة الغريبة القهات مثل الأعمى مفلماهرالتقليد من أشكالا بأعينا رأبنا 

الائية نوبألوان الخجلة والملابس ( إخ ... اممه أعزكم ديانا كلب الا.اخلية الكثيرة الفرنسية 
العورةتكشف ( ثورت — كن ) نميرة الأحي،ان بعص ق أنها إر بالإضافة بالرجال تليق 

ذلكمع الكفرة أواللاعبين الطربين من الخشن أحد صورة عليها كان إذا بلة الطين وميل 
شايابنفي رأيت ولقد خجل ولا حياء دون العامة الطرقات ل بها بمشي الشباب بعض نحد 

,الوطن بدار اسم للنم الأصم اس )~( 



١٢١ئ1نذضسس^^^=^^^ٍْ==^ 

فهذه ١١١الأمريكي العلم تمثل ( قميعس ~ سروال ر ليميه بدله يرتدي كين شباب من 
الماطة.والتمة المقيتة الاتهزامة هي 

افرنتشا بليز أككيوزص سوري أكي ) الألفاظ ل حتى والأنهزامة الممليد ملل تمر ؤي
بهاؤيمون عيي يا نمي وهي — ( جيم أوه ) بعضهم يمول التعجب وعند وغيرها 

أكبر.شرك بالأموات الاستغاثة أن ومعلوم اللام عليه بعيي الاستغاثة 
أنحما وانحرن جدا االوسف فمن سياراتهم ق ؤيترانمون بشمانلهم يأكلون بعضهم وأصبح 
المقيتةوالأنهزامية التبعية مجن الأيام هذه ق وصلوا ما إر لم الالثياب توى م يمل 

الكافر.بالغرب والاعجاب 

والموالاةانحئة مثل بالقلب الميل إو يمل أن \و سنمر لاكفار الذلاهرى لل مؤرن 

فقدسابقتها من أحهلر هده أن شك ولا وغيرها بالمعتقدات الباطني التقليد إر يمحل نم ومن 
ليسهدا أن المرة والحقيقة يشعر لا أو يشعر حيث من وتفصيلا جملة بالكفر الشباب يتلبس 

ؤيعيشون( الدش ) المواتية الأطباق على الطوال الساعات يعكفون الشباب كان إذا 
هدافإن ( اخ... أنياء زنا اختلاط رقص أخبار أفلام غناء ) أوفانهم حل الغربية الحياة مع 
ولاالعلمية حياتهم ل شاهدوه ما سيطبقون لأنهم الأمة شباب على الخطورة غاية ل ال الف

مااخطر هو المباشر البث أن ) ت يقول الذي الأمريكي ناتور الذلك أمثال سمعت إذا تعجب 
أشديملكون أنهم العلم مع ( الحكومات عن رغما بيت كل إر دخل أن نستهلبع لأننا نملكه 

المثاشرالبث هو نملكه ما أخهلر ؛ يقول ذلك ومع وغيرها التوؤئة الأسلحة مثل فتكا الأسالحة 
يفعلهلا ما انحمدية الأمة ل يفعلان وغاتية كأس : ادصّرين أحد ئالما التي الحقيقة هذه و. 

لخالدياشباب بعنوان رسالة من ل اخ... والشهوات.... المال.، حب ل فأغرفوهم مدفع ألف 
غيرمأموروانظر • موضوعيا ي حيدة فهي بكاملها الرسالة واننلر ١ ا ١ ٩ ١" ص—٦ الوال 
نماذجوذكر العال عبد لعادل والتقليد الشباب بعنوان نفعها ق كثيرة حجمها ل صغيرة رسالة 

:منها



١٣٠^^محاض=^==ص==ء===^=| 

منشعار القمة هذه يدري لا أنه إلا الغربية شعره بقعة فرحا ثابا رأيت أض مرة أذكر ~ ١
قجيا الشاذين بموصة تلص فد الناب هذا أن متعجبا فأخبرني الإخوة أحد معي كان و؟ 

.١ ١ الرأس لشعر الغربية القمة هذه وشعارهم . الغرب 

الرقصحركات بإتقان يتميز التاسعة سه يتجاوز لا فتى ْع لقاء أجري وافد محلة ل ٢" 
هذاصوره وضعت اللقا، ثنايا وق المشهور الماجن الغني ( جاكسون يكل ما ) ب الخاصة 
.إ آ مثله يرمحص وبدأ يكل ما ملابس مثل لبس وقد الشاب 

سلسلةحوله ولف الأطراف مشققة ثياب لبس فد الشواطئ أحد عند ثاب جد و ٣" 
هكذاولكن السلمان أبناء بين يعرف لا ضب منظر وهو معه بئران بكلمتن اتصلت حديدية 

التقلد؛يفعل 

ولمالبلدان إر أسافر ولم الأفلام أنابع ولم الأسوق إر أذهب لم إذا يقول البعص ولعل 
أجلسأن أستطيع لا أفعل فماذا البلدان لتلك للمقر مضطر وأنا والغناء الموسيقى أسمع 
نحنيالش مزرعتك هو العبد أيها تعيشه الذي العمر هذا أن ؛ فنقول ومر أقضي كيف هكذا 
منوكنت . والفلاح المعادة جنيت صالخر وعمل يخير زرعته فان . الاخرة الدار ق ثمارها 
الحاقة( الحانة الآثام في أسلمتم بنا هزي؛ا واشوا )كلوا ١^١^^ الدار ل عليهم بائي الدين 

الدامةتنقع لا يوم ندمت . والمخالفات بالمعاصي زرعته و العقلان ل ضيعتم ؤإن ٢ ٤ 
ئدكرمن فيه يئدكر ما ئعمركم )أولم لك فيقال . القيامة يوم الدنيا إر الرجؤع وتمنت 

حتىالقيامة يوم عبد قدما تزول لا ) ؛ قال أنه ه عنه صح وقد  ٣٧•فاطر ( الزير وجاءكم 
وفيمابه أكتأين من ماله وعن أبلاه فيما شبابه وعن أفناه فيما عمره عن • أربع عن يأل 
إرفيه وتقرب العمر مواسم اغتنم من عيد فالالترمذي رواه . ( به عمل ما علمه وعن أنفقه 

.الرسالة هذه آخر الموعظة وانظر ~ الطاعات بأنواع ائته 



١٣١ساضك=ص^=====ء====ا 

مشينةوعادات منحرفة مظاهر ل

التميزالنهج علك لأنها متميزة فتاة تكون الصحيح المنهج عرفت الش الفتاة * الملمة أخي 
الظواهرمن بعضا وجئت جنك بض من أخوتك لبعض ورؤيتك عخالهلتك ولعلك 
..منها شيء أي ي ٌُما أن بك نربا والي المشينة والعادات المنحرفة 

بةبالنامتحانها يعنى لا للمرأة ها ذكر بأن ضن أن منها تحذيرا بعضها نذكر ونحن وحسبنا 
:باب من القلواهر تلك بعض إر الأن و .. مشن اكلرف؛ن كلأ من فكلها أوالرحال للشباب 

فهالخيريقع من الشر يعرف لا ومن لتوقيه لكن للشر لا الشر عرفت 

ا(الخاهلية يعرف لا من الإسلام يحرف لا ١١؛ عني الله رصي عمر قال كما 

;ذلك فمن 

(الرباهل ) لعمل معهم والتعاون والسحرة والعراف؛ن الكهان إر النساء بعض ذهاب ( ١ 

؛فرعن على المسالة هذه حكم و غيره.. أو 
بماكفر فقد فصدقه كاهنا أتى من : الخدث ففي بالتصديق مقترنا كان إن الكفر : الأول 

محمدعلى أنزل 

أتىمن لم ومعليه الله صلى النيئ قال كما وحكمه التصديق دون السؤال محرد ٠ الثاني 
((يوما أربعن صلاة له تقبل لم شيء عن فسأله عرافا 

بهم..بحتدى مثالا أنهم واعيار بالغرب الإعجاب ٢( 

ر*آآ.هماعالم هرن امين لمصي الثمحية رسالة الخعأصرة المسلمة للخراه عابرة كلخات ا ر 
والترذيرهما(اينطجةربمم1()(ابجداودر؛.ا،م 

٢٣٨ء/ا'ا"(رْ/* ) احمد صد هي وإنما مسلم صد بمايقول<<لبست فصدقه ولسله  ٢١٢ ١٢٣ر■ مسلم ا ر 



١٣٢

أوالأنياء ق سواء منهم ا إلنيفد ا مكل ق أوالشرق للغرب الأعمى التقيد ٣( 
*.٠غيرها أو التربحات 

داودأبو I(. فهومهم نوء سئذ س ؛ لقوله. حرام : نله والذي هدا وحكم 

;الني. لقول بها غيرها أوإعجاب إليهم بسفرها الكفار لبلاد تذهب من افتخار ( ٤ 
اار؟ُنارهما تراءى لا المشركثن، أظهر  Cjyيقيم.ملم كل من بريء أنا 

هوبإحياءبالغرب الإعجاب من الخلاص أن ( الملتزمات الفتيات ) بعض إعتقاد ٥( 

من 'هالرسول قال وقل التصوف، كب من والقراءة عليها والحرصي البدعية الناسبات 
(١فهورد منه ليس ما هدا أمرنا ل أحدث 

أيةعلى غيرشرعية محبة إر نته تكون الض وهي الشرعية انحبة الفتيات بعض ترك ٦( 
.؛؛*( العتبئ ءدوإلا لبمض بمضهم يومم )الأخلا. تعال اممه قال وقد • كانت صورة 

علىأوأدائها مهللقا أدائها يعدم سواء الصلاة ألة مق الفتيات كثيرمن تساهل ٧( 
بتنت قال. وقد حقيقة سريعة أدائها أو الموم أو وقتها عن بتأخيرها شرعية غير صورة 

فيبغيتوضأ لم ممن ما ت أيما وقال tt الصلاة ترك والكفر الشرك وبين الرجل 
nأمه ولدته وهوكتوم انفتل إلا يقول ما فيعلم صلاته ل يقوم نم الوضوء 

لوصلىلكن نجوز لا أنها الصلاة وحكم الأرواح لذوات صور فيها بثياب الصلاة ٨( 
(٣)التحريم.مع صلاته صحت لحيوان صورة فيه بتوب إنسان 

رأ/.ء(.،(اصد دارئ)؛/١٣أبو '(
(٢٢)؛,-١( ر؛. الرذي ( ٢٦٤٠دارئ)بر ا( 
.ا١ ٧ ١  A/r)سلم ٢؛ ،- ٩ )ه/'\ افغاري علبه ق ث( 

.( ١٦٧^•>•"-)(سورة 





١٣٤

الأنها بحجة إليها تقدم إذا المالح الشباب بعض من الزواج الفتيات بعض رصا عدم ( ١٩
دينهترضون من أتاكم إذا ؛ ويم عليه افه صلى النبي نول رغم معقدة تكون أن تُيد 

'.٠١١( عؤيض وفساد الأرض j فتة تكن تفعلوا إلا فزوجوه وحلقه 
حتىالمناب الوقت ق الزواج على ذلك وتقديم المرأة بيد سلاح الشهادة بأن الزعم ، ٢ ٠ 

.ظاهرة ذلك ق تة للوالمخالفة الشهادات بعض تآخي 

وجوبرغم طاقته هوفوق بما له أوإرهاقها المعروف ق لزوجها الزوجة طاعة دم ع~ 
'٢١نني١( إلا ثنا اللت تكلفا تعار)لا اض قال وقد عليها اكئاعق 

ذللشوق الأمور لتوافه وتفرغهن الخادمات على الأبناء تربية الأمهات بعض ترك ( ٢١
•للواجب واضح تقيح 

.ذلك ق الشرعي للهي حرام وذلك النساء بعض ها محلالض والتميمة المحة يجالس ( ٢٢

وسماعوالرقص الخليعة عبرامحلأت كالمراملة الفارغة المووات ببعض الانشغال ( ٢١٢
.وقتها بحقغل مأمورة والمومنة ... ونحوها الطوابع وحمع الغتاء 

وتصنيفالموديلأت وتتثع والشياكة والزينة التجميل ق الهلويلة الأوقات صرف ( ٢٤
٠الصلوات نوافل أو القرآن قراءة عدم ْع وغيره الشعر 

.باض والعياذ الفتيات بجن والغرام الحب رسائل ( ٢٥

اءا|.رالنمن الرحلة اف لعن وقد رجال وكانهن النساء بعض عند الزانا..ة الحرأة ( ٢٦
معهمالعبارات ق والتلجن السيارات واتقي العارض لأصحاب الماء بعض ملاطفة ( ^١٢

'.ر ( معروفا ئولأ وئلى فليومرض في الزي محطمع يالمول ئ*حصغرآ رظا تعال ايل قال وقد 
.بيت ولا زوج ولا لما قرار لا )مضيفة( جوية كخادمه )المكينة( المرأة استخدام ( ٢٨

.المثركرآ/ْآا( الماىاس اين.ّابرا/'اا-؟ا( ١( )■T/؛A. التردي ورام )'( 
(٢٨ر البقرة محورة ( ز 

ر'(ابُدمدر؛/آل'.؛(
محورةر'ا 



سنسمسس^=====^طًءا

خلوةي الأزواج مع للخادمات وتركهن الزوجات بعض محي الغيرة وجود عدم ( ٢٩
معهم.اختلاط أول محرمة 

النفسعن والترؤيح والتمشية الترهة بغرض للأسواق اء والتالفتيات بعض نزول ( ٠٣ 
'•'، محويكن م روثزف تعاو ايل قال وقد 

لأتوالملالأفلام إل بفلر حينما أزواجهن على الزوجات بعض غيرة عدم ( ١٣ 
وعندهازوجته دون بإحداهن الزوج أعجب _-l الزفاف صور على محتوي التي وانحلات 

الكارثة.تكون 

اضةق الزفاف حفلة بوم اء التإل بغلر حينما أزواجهن على الزوجات غيرة عدم ( ٣٢
والعيالعليها قلبه عنتلف ومحلها بغيرها أعجب فلربما نينة وأجمل حلة أحلى على وهن 
باش.

حقابعلى واللاعبن والغتن والقنانبن بل والغنيان الفنانات صور تعليق ظاهرة ( ٣٣

فيهبتتا تدخل لا الملائكة أن وسلم عليه ارن4 صلى النبي أحبر وقد الغرف أو الدفاتر أو المدرسة 
صورةولا كلب 

والألحانالأغاني( كلمات وحففل والمغنيات الغنتي( أصوات بعض الفتيات بعض تقليد ( ٣٤
أنلمة المترصي فهل أحب(( من مع ..المرء وسلم عليه اض صلى قال وقد بهم والإعجاب 

١١.الممل هزلأء مع تحشر 

وغيرهاالمدارس j( الفتيات بين الأنباء ومحلات والأغانى الخليعة الفيديو أشرطة هم(تبادل 

أ.١.الثقافة تكوين بحجة ؟١ أ الدراسي العام نهاية قرب محي خاصة 

الملمة.بالفتاة -ليق لا الي الأنعة والحركات الرقص على ا-آ(اكلرب 

الآ>ابرآ-ا()'(سورة 
ا/ه؛آء(ب)ت.اأياكارير.طيه 

.( ٢٦٣٩)؛/سلم ( T-.AA/V)تيه ثق ( ر 





١٣٧

الإسلاميةللاشرطة سماعهن وعدم الدينية للكتّب، اء والتالفتيات بعض قراءة عدم ( ٤٧
ؤإنماالإسلام عن مغلوهل فهم وهذا حرام شيء كل نجعل والأ'شرءلة الكتب هذه أن بحجة 
غيرإر لشأنها... وإعلاء لما وحفظا للمرأة صيانة الكرات من وحذر الضوابْل. الإسلام شيع 
منأجمع؛ن يعافينا أن تعار افه ونال اء التانتثرت الش والعاد.ات الظواهر من ذلك 

أعلم.واض الأخلاق سيء 



١٣٨^^دك====ء=صء=ءء=ا 

مظاهرامن يكتنفه وما بالوالد الاحتفال ل

ومنكراتعفليمة مفاسد ذكروا العلماء فان . فكيرجدا المنكرات من ا،لوالد ق بجمل ما أما 
واحتمالاتاعياد ; الوالد هذه مثل ل بجين لأخر. بلمي من لتفاوتها حمرها يصعب فضعة 

النغماتورعةس الدف صوت ذلك إل أصف ، شيعة وألفافل ، اليوية يالخضرة مي يوما 
ممشروعيتهواعتمادهم ، بالصيام الولد يوم نحميمهم ، ثالثأ عيدا الولد يوم واتخاذهم 
لالآح_رينودعوة ومشارب ومطاعم وولائم ذبانح من المولد حفلات ي المال ،اصاعة 
ْعالوالد أيام وغيرها اجد المز انحرف الذكر حلقات إقامة من النكرات من حملة وحصول 

العزفوألان والدفوف للطبول احيتها وممالحاد التمفيق مع المنشدين أصوات ارتفاع 
وجدو وميل وصاح الرؤؤس هز و لأسفل أعلى ومن محيرة بمة التمايل و والرقص 

،والنساء الرحال مع ا،لرد ْن الكير وحضور ، والرجال النساء واختلاط واجتماع والدوران 
أكشرل عمله يجري ما على الدجالن و والمثعوذين الخرافن ;أعمال الدين صورة وتشؤيه 

فيدخل، حينئذ احتفالمم محلمس بجمر ه الني أي النوبةآ يقول)الحضرة والبعض ■ البلاد 
أميكاإل المغرب إل الص'ن من الوالد بميمون من كل على يدخل وأنه الليلة نلك ي علمتهم 
أحادثسرد من الوالد هذه ز تبي العلى كذبهم أ، أ وجنوبا وشمالا وغربا شرقا 

فضيعةباطلة واعتقادات شنيعة ألفاظ من فيها يذكر وما ، إليه ينسبونها وموصوعة ضعيفة 
والبوصيري قصيدتي من ينشد وما ، وكفر وشرك بل ، وإطراء وغلو بدعية ونوملأت 

.والأوهام والبيع البواح والتكفر الصراح الترك فيهما التي اليرض 

محتكجنوالعلرب هر والبالغناء الاليإق تلك بجنون والغنيان الغين أن العجيب ومن 
مزماروصوت دق صرب يواكبها شركية وأدعية وأغان يابته١لأت مترغذن ئ اء ونرجالا 



١٣٩سفص=^ء==ص=ء=^^==ا 

ولمحالهوأ محبنهم ائحدوأ )١^!؛>؛ ؛ قوله عليهم ؤينطبق محته زاعمثن ذلك كل • أعواد وهمع 
٠١٠(اكةاض بج;إنإ

هيإلا إفسادها إل وسعى أحمد صرأمة ما عصبة يا 

بملاهيمحالة محط أرأيت شائن ونغمة طارومزمار 

غرا— المييع أمل يعشون اميحوا — بعييون منهجهم عن وهم — والجمأعة المنة اهل إلى المنتسبين بسش ان والخمسة إ ر 
بينبمرق لا السلم السني الشباب ص كبر أسم حتى ولينهم، منهجهم هذا أضحى ض يلممنهم، واسحوا يقيسونهم بل 

اشرحمه السانح سلغنا لمنهج والخشب المبتدع 





!======^======^^١٤١

العقلوقلة السفه على ودلالة با-لروءة إخلال لأنه ، حرأم فهو ب يدور وما المميل عن أما 
التاءوجود لأن الله بغترذكر الكلام فيه يكثر والتمثيل ٠ وزور كذب هذا كل وهومع 

٠والغناء اطلوسيفى تضاف وقد أحد على بخفي لا ما والفساد الشر من فيه الرجال مع الممثلات 
ؤوالمال الوقت ولإصاعة الكر، هذا لإقرار ، الذنب و الإئم ي للمثل شرك واكرج 

الأجيالوتربية الفاحشة ؤإشاعة والفجور الفسق لنشر أداة التمثيل اصح وهمد والخرام الباطل 
الخباءننع على يدل مما والخيانة والخلاعة العري صور على وتعودهم الميتة الأسوة على 

ممثللأنه ، ؤيقبلها امرأة بحتضن رجل يشاهد أن تقبل التقوس أصبحت حتى ، النكر وإقرار 
•تمثيل أنه بحجة هذا كل ؤيتعاتقان يرقصان وقد ، زوجها أو أبيها دور 

وأمامجن وخسران عار هذا وافه ■ والأمهات الاياء وأمام والبنات الأبناء يراه هدا وكل 
منفعةلا محتما للوقت إصاعة لأنه ، يجوز لا فهذا ومصارعه كرة من الباريات مشاهدة عن 

عنوالأشغال الركبة إر المرة هن الرجل عورة أن حيث العورات رؤية وكذلك . محبه 
راجعون،إليه وإنا فه إنا ، الخما-عة هع ومحتها ق الصلاة 

بنائته عبد للشيخ كلاما ثة للمناصوأنقل التلفاز خطورة مجن وتملل ونحتمر تستهن ولا 
،منتزهاتنا ق i وشوارعنا بتوتنا ق الفتنة نار أوقدنا )لقد ت الشيخ يقول المبرد عيدانمنيز 

يسقهلكما فيها قنطوا النار نحو الفراشات يتداع كما والشابات الشباب ^١^ أومحدناها 
كبارهم، وشبابهم شيبهم العائلة أهمراد أمام الأممة الشاشة نفتح أننا ترون ألا ، الفراش 

بالنكتيتمتعون كانوا إن محالأؤلفال يعنيه مما يتلذذ وكل ، يتفرج الكل ٠ وصغارهم 
،وأفكاره المانل أحدات يتابعون كانوا إن ~ وزوجته المن رب ~ والكبار ، والضحك 

هذهعض إو يفلر محالشاب ؛آخر JUق حوارك إو بجلمان اللذان بتك أو الشاب ولدك فان 
وعزلة، شعورآخر ق ولكنها أمها جوار إر نحلس كذلك الشابة والبنت تلك وقوام المثلة 



١ ٤٢^سركةد===^^=ء=^^=^^=ا 

إلالجميع يأوي ثم ، الضخم اكاؤع هذا أو < الوسيم الشاب هذا ار تتفلر فهي تامة 
وتنعم؛ القلب مطمئن ، البال هادئ تنام ثم لك الله أحل ما إل فتذهب أنت أما ، فراشهم 

وصورفرشهما إر أؤيا فقد الشابة وبنتك الشاب ولدك أما ، وديع وليل ، سح بنوم 
الفتياتأذهان تفارق لا اق الفوجوه و ، الناب محيلة تغادر لا الواعي الممثلات 

وأنتالذهن مشتا ، النفس ممزقا ؤإنهما ، نائمان وأمهما وأنت مضاجعهما ل يتقلبان إنهما 
.١.١ الذنب ي يقعان يوم لك ؤيل ١ ١ عنهم تال يوم لك فؤيل نائمان ، البال هادنا وأمهما 

وتردالشاب ترؤيج تتعذرعن الزواج من محرمهما أ أ ؟ الحلال من ومحرمهما للفتنة أتعرضهما 
ُالشباب وفتنة الشهوة جحيم من الخروج لمما شبي لا وكأنك البنت عن الخطاب 

فاصنعشئت فما محلوقا ونستحي ٠ خالقا٠ نحش ولم عرصا تمن لم إذا 

أهممن القلوب — الحذاء — العال تعديل على الحرص : والبكي الضحك ومن أفول 
يعدلمالم من على والغضب والإنكار بتعديلها الأمر بل الناس  ilryانتشارا وأشهرها الحالات 
لأنوتعار سبحانه الله ْع الأدب حن من هذا وأن وحل عز الله احترام من هذا أن ؤيدعي 

ماعادة وهذه يقولون. كما وحل عز الرب وجه أوإل الماء إل مقلوب أوالحذاء النعال 
بلله أصل لا خاطئ فاسد اعتقاد بل مقلوبة تركها ل حرج ولا سلهنان من بها الله أنزل 

علىالحميص النكر كان إذا الثكي الضحك بل والأنكى الأنكر بل والأمر والأدهى . خرافة 
بتعديلهاأهاله يامر أوثراء أأأ افه سبحان افه كفرسبحان وتركها للصلاة تاركا العال تعديل 

فأيهمبحْلمه ولم يعدله فلم جلاله جل العالتي رب سماء إل ووجهه بيته سطح على والدش 
بمدالذي الدش الله عند جرما أعظم وأيهما الدش أو الحذاء والتغيير بالتعديل وأجدر أحق 

بهالله ما والضلال والشهوات والفواحش والدعارة الكفار عقائد من وفيه الماء إر وجهه 

؛١٧٠١٦١اميجري لأمد ثسة حا٠Lت تضن ولا عطة طهت شيابنا تمحن لا حتى إ ر 



!============^^١٤٣

العادةيبن الشباب بعنوان) رسالة من واختصار بتصرف . ؟إلاكلوب النعل أم عليم 
الكبير.والتناقص العجاب العجب ترى اقرأه الوقت الطلأل ليف والعبادة( 

[انتبه انيته نتبه ال 

والعثرةللعفلة للافساد وسائلهم من القصص من )نماذج( 

عديدةبوسائل الصلاة وعن اض ذكر عن فصدني الشيطان أعواني مراهفة.. فتاة كنت ضذ: 
فارسحب ق بها أهيم الى شغلني؛الأغاني حتتشة.... بطرق الأسممامة عن وحرمني .. 

—ب وأصلتي ، والأزياء األوصة متاهات ق بها أحلق قادة بمجلة وأغراني الأحلام.... 
منتبقى ما به  ٥٠٢٥١وهاض لالرذائل.٠ وندفع الغرائز تهيج أفلاما فيه أرى الن.ى الفيديو، 

ٌلريئهوعن ، حياتي تلاشى سماعته حلال ومن ٠• اني مامالأخيربيات هدا ومن ، فراعي 
ألأمرهينة ، تنتهي لا حرات ة حبيأندا وها النتيجة أخ... رجعة..... غير إر عقال ذهب 

الذيشرق على أأبكي أدري فلا . العموم وأمضتتي ، المعوم علي تكالت ، تنقضي 
أ•١ ؟ بمأساتي مسرة من فهل •••• فهل ••• فهل هدمت الذي يتي على أو ، أهدرت 

الن4أراد فلما .. والاثام المعاصي لحج ق غارقا بعيدا افه... عن غافلا كنت يقول ثاب قصة: 
وبمدالأيام من بوم ض •• الصواب إو وردني رشدي إل أعادني حادثا لي فدر الأداية لي 
بينالسرع عير سيارتي انطلقت اليمام مدينة ي عائلية نزهة ق جميلة أياما قضينا أن 

المأثورالمفر أدعوبدعاء بأن وبدل ٠. الثلاث أخواتي ومعي والؤياض اليمام 
عنغافلا سادرا لأحلل الأغاني سملمع لي ونين ورجله بجيله علي وأجلب بموته الشيطان 

الإسلاميةأوالأشرطة ، الكريم القران إذاعة سغ على أحرص بداك أكن ولم .. افه 
.أيدا واحد قلب ل بمتمعان لا والباطل الحق لأن والعلماء للمشاخ اكافعة 



الأ-غانىأسكت أن مني طلبت .. لحدوده طءظن  ٠٥١ذاكرة مومة صالحة كانت أخواتي إحدى 
وملكالشطان علي استحوذ وقد لذلك أستجٍب أن لي أنى لكن.. الحق صوت إر وأسمع 

أختايذلك ق ثاركتي وند طيها فرشت بالإثم العزة فاخذض وقوادي جوارحي علي 
منهاخر نوأخذنا ، ؤإصرارا عنادا فازددت ، طلها ا،لومتة أخض وكررت الأضتان••• 

١.١الطئيق.ىرعة على أنزكك وإلا ١لأل أعمك إن / اخرأ لما قلت إني بل ... ومحتقرها
سبحانهوالته i عليها ما وأدت بقلبها العمل هذا كرهت فد م3تمبي على أختي فصمتت 

،سبق الله من وبقدر الحبان ز يكن لم ما حمل وفجاة وسعها. إلا نفا يكلف لا وتعار 
طريقهاعن بارة الخامحرفت ٠. ة سيئي. رعة بسر ونحن البارة عجلات إحدى انفجرت 

طلق وأصبحنا .. مرات عدة انقلبت أن بعد أعلاها أسفلها فأصبح حاض منحدر ق وهوت 
الذيما ولكن .. المنكوبة سيارتنا حول الناس فاجتمع ... العفليم العلي اينه إلا يعلمها لا 

المؤمنةأختي عدا ما الخفيفة الإصابات بعض من إلا ، اين حميحا خرجنا لقل ؟ حدت 
بهاتهزئ نكنا الي الحبيبة أخض ماتت لقي. أخض نعم ١. توقت فقل. الهليبة انحنمة الصابرة 

يرفعأن افه وأسأل الأبرار الث<هال.اء عداد ل تكون أن لأرجو واني ' جواره إل اش واختارها 
-المم جنات ي درجتها ؤيعلكب منزلتها 

حقيقةفابمرت اكلما، عني وانكشف أحض على أبكي أن قل شي على بكتن فقل- أنا أما 
أرادفد وعلا وجل عز الله أن علت هّ والضياع والغفلة الغرور من فيه كن وما ، نفي 

وكلماالص_الحّ والعمل بالاله الإيمان ملؤها جديدة حياة بدأ لا جديد.ا عمرا لي وكب ضأ يي 
فأجد؟ لي الله سيغفر هل t نفي ق اءل وأتوالندم الحزن دمؤع أذرف أخض تذكرت 
ثاأنسهم على الذين ء؛امحي يا ض } 'ذو نوله ق وجل عز الله كتاب j الخواب 
ّالقمة انتهت، ٠ ُ { التّحيم هوالثغور إئه جميعا الدثوب يغير اللمن إف اللب رحعة من منطوا 

يصاحبها أن حيث، .. الأغاني و١ستماع الشيهلمان بل حماتباع .٠ اقه عن انغفلة تفعله ما هذا 
وقبلالمجرة قبل المكرمة مكة ق الغناء الله حرم ولقد .٠ ارله ذكر عن غافلا محعله دائم سكر 

(٠٣:)الزمر ّورئ (ر 



١٤٠^^دلض=ص=^^====^^^:=ا 

لخطورتهوذلك ، وغيرْ خمر من امحرمات سائر نحرم أن وقل الفرائض كثيرمن تفرض أن 
منوالفضيلة الهلهارة على ويبى القلب يشب لكي وذلك والملوك... الأخلاق على 

وهوالمروءة.... ؤيهدم ، الحياء ؤينقص العقل د فهويفعاقل.. بجهلها لا الغناء وأصرار 
عنويّعدْ الشطان من يستمعه من ؤيقرب ، القلوب من الأيمان ونور الغيرة ذهاب سب 

الطاعةوعن الاكر وعن القرآن عن الأمة ألمي الذي وهو ، والفواحش الزنى ضيد وهو اممه 
تمعيهمقلوب ق النفاق وأست، 

فأهلالأوغاد من وأذانهم والمحارى واليهود واكاشن العلماسن من الحذر كل احذ.ري 
ومزاحمهالميارة وقيادة الثياب ورقع الحجاب خلع منك يؤيدون بالمرصاد لك ال والفالثّر 

مهانةبن.لة رخيمة سلعة وجعلك الأخلاق اوئ مبواكخلق الأسواق ي والتهتك الرحال 
٠لشهواتهم رة أم

الإنسشياؤلمن عتن. أيهنا تجل ، الله عند تجل كما فانها ، الماتفية المكالمايت، احذ.ري 
احذريوعرصك سمعتك من أوللنيل ، ■^JUللضغط سلاحا فيسنخدمونها ، الحب ألعيال 

الشالأسلحة أخطر فهومن صاحثه ولعن تحؤيمه على علاوة فانه ، أنواعه بشتى التمؤير 
وافترامهاوتهديدها الضحية لإرغام البشر ذئاب ستخدمها 

.والضغهل التهديد ل وسائلهم من أيضا فهي الغرامية الرسائل كتابة احذري 

وأوراقهاالملونة صفحاتها بين تحمل فإنها المايطة والرسائل والروايايث، امحلأيتؤ احذري 
والفللأل.والتيه قيمة الوالأفكار الزعاف م الالمصقولة 

لئلاحاجة بلا وغيرها الأسواق إر الخروج وكشرة ، والأغانى نور والالمرج احذري 
وعقابهالخيار لغض، تتعرص؛ن 

٢٧-٤ ر الغهيد عبداش بن لناصر والاعتبار الغانية أراد لمن وأنار قصص ( ر 



^^ضقضمحكد

المرأةإفساد على ورجلهم بجيلهم بجلبون الذين التقدم وأدعياء السوء دعاة احذري • أخش 
المسلمة|

والعاروالدمار والشقاء الخزي فيها فماذا الفضاحية الفضائية والقوات الدشوش احذري 

ولموعشق حب ومرة أغاني ومرة وتعر حلاعة ترى والملأك والضياع والخرائر والفضائح 
ومشنقخانق وعليك محب لك إني يده نفي والذي افّ أيم و وناش وباش واش ومضاجعه 

راحم.وبك 

هذاحول لقد ) الدش على الكلام بمدد : راُ التكبن أمحار من مماب صاحب يقول 
-منتكسبن إل اللتزمتن وبعض مراهفثن إل الكار الخهاز 

كابلخمفل الخهود كل بدل لوقته مقلما كان مملحا وتقوى ير على كان شابا أعرف ت قصة 
الخهودكل ويدل بيته على الحيث الخهاز هذا لحل وفجاءة محانما ونهاره قاثما ليله يقضي ربه 

الخهازهذا قاده الأيام مرور ومع أهله على وهوانه وصعقه حيلته لقلة يستطع لم ولكن لنعه 
يفيدكلا ما ولع يقيدك ما فخذ وفائدة حير فيه الخهاز هذا إن الشيطان له وقال التجربة إر 

سحرهفقد مفارقته يطق لم الحز ذلك ومن مر يتجعله متفلر وأغواه الحهاز فتح تردد وبعد 
أفلامفيها ليس الش الأوقات ق الين ل يوليها وأصبح الخماعة صلاة ل وفرط الحهاز هذا 
المداية.وله كا انته أل نوضعه على يزال ولا ١ مياؤيات ولا 

وايتهالصالحن ففارق الحث الخهاز لمذا أسيرا كيلك شط للقرأن uفظ١ كانا وأحر ; قمة 

مزروأعدادالأن الوضع إن لي وفال لي صديق هاتفتي الكتاب هذا طباعي وقبل • المستعان 
بالشرنلوكم و ر تعار قوله فتذكرت نماذج لي ذكر ثم تتزايد الحهاز هذا بسب النتكستي 

مايفعل والتذكيرواض المح فعلنا ولاشك ابتلاء هذا أن وقلت  ٣٥الألياء { والخيرفتنة 
ا.هساء« 

ر؛أ_آماالعصيمي صالح إ ر 
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صالحتقناة على موصؤع مبرمج أنه بعضهم ؤيقول ~ داره الدش الأياء أحد أدخل ؛ قصة 
لوحدهاالفتاة البنت وتركوا زواج إر بكاملها الأسرة خرحن، الأيام أحد وق ~ وأحبار 
حتىحب ومرة أغاني ومرة خلاعة ترى فاحيانا الفضائية القنوات ق تقلب البنت فأخيت 
المارةمن شررها وبجمد بملفثها عمن تبحث البيت من فحرجك العارمة شهوتها هاجت 

لصاحبهاوقالت السيارة فأوقفك إليها أشارت رأتها سيارة فأول تتفلر الإسفلت عند ووقفك 
بالقصةزوجته وأخبر بقها فمنزله وأدخلها أبشرى لما فقال تشاء ما يى أفعل معك خدني 

فقامتشانها وتولي وتلظيها تهدئيها أن وعليك عليم به اقل ما الشهوة بها بلغت، حالتها وأن 
نحكجعلني الذي اش الحمد وقاك نكي البنت صارت حتى اش بحكم وأخبرتها بالواجب 

فقاموعرضي بشرق وعبث ولعب ُي لذهب اق الفمن غيركم عند لوكنت لأش أيديكم 
ابنتهمفرأوا أهله مع فجاء اللحنلة هذه ق يأتيه أن وأمره بوالدها يالأتمال الرجل هدا 

الواش فقال فكره وأخذه باليش اض بارك لا الأب فقال بها فأخبرته قصتها ما وسألوها 
الفضائيةالقنوات بسبب كله هذا البيت بشرف يذهب كاد الذي أخرى مرة البيت ق أضعه 

حصولتنتظر هل له فنقول شيء جاءني ما الحمد وش محاففل وأنا الأن إر يقول وبعضهم 
.١١؟المصائب 

تأثراأمه بل أخته ق يفعل وذاك أخاه يركب هذا الدش هذا وماسي قمص ولوذكرنا 
اشأل نتحركك إذا فالشهوة , الرأس يتكس فاضح محز هو مما ذلك وغير الفقنائية بالقنوات 
خطيرجدالأمر أن أوأولاده. أوبهيمة أمه ولوق شيء أي ق إطفاءها بحاول الملامة 

ملذ.اتمن الحهاز هذا بحمله بما دائما ندكرهم أن ويجب الاس أعين ق نهونه ألا خعليريجب 
؟ستكون ماذا الهاية ولكن للإخوان ومفارقة للأوقات وتضح للتهوات وتحريك 

والعارالإثم ؤيثقى الحرام من صفوتها نال ممن اللمذاذة تفنى 

الناربعدها من لذة خيرق لا لما مرد لا سوء عواقب تبقى 



يتفقانكيف ربربك قل عان بجتمكتف ودين دش 

ؤينشربحمل الذي البلوتوث بخدمة الروي الخوال أو الكاميرا جهاز استخدام خطورة ننس ولا 
جرانرجرائم فضائح تفسخ تعر تهتك خلاعة للفطات وصورة وصوت فيديو ومقاني مناظر 
والحشمةوالفضيلة والعفاف والحياء والتوحيد للعقيدة هدم للفاحشة إشاعة رذيلة عار خزى 
٠تهكم سخرية اّاءراء دناءة خة دياية سفالة سر فحمن ■حب غس خيانة 

أوالشاب مشاعر تبدأ حيث ٠ الراهنة مرحلة هي الإنسان عمر مراحل أخهلر من إن قصة: 
ستكونالعواقب فان الأمر أولياء من وتحصينا ورقابة تهذيبا تلق لم فإذا التغير، ل الشابة 

التخرجعلى مقبل شاب قصة تبدأ هنا من  ٠٠سوء رفقاء ^^ ١١ق برز إذا خاصة وخيمة.. 
أسرةمن ما نوعا جيد الدراسي مستواه طالب وهو ، الحامعة ليدخل الثانؤية الرحلة من 

تعرفثانوي الثالث الصف ق دراسته أثناء ق ولكن ، الخلال وعبقة الشمائل طيبة ، عريقة 
،•ميبة هيئاتهم تبدو كانت ، الفصل نفس ق معه يدرسون ممن الطلاب من محموعة على 
يلحغلإنه حيث ٠ ومهاحبتهم عليهم التعرف اختار ذلك مع ولكنه بالري؟ة توحي فهي 

وكماإليهم الفلر يلفت وصحكهم ئ تنتهي لا ا(التي والسواليف ، الدائم السرور عليهم 
صديقtt.يجرئ ساحبءوبداية قيلالصاحب 

وأعيشفرحهم مثل أفرح أن المانع ما قال ت ولكنه ، معهم الانخراط قيل البداية ل تردد 
اقترابهبمجرد ينقطع كالكلام الحاسبة.. من بنؤع عاملوه الأمر براية ق كحياتهم.. 

والتقديرالاحترام ؤإظهار ، المعهود عير على ثه الترحيب ؤيزداد يجلومه تريد والابتسامات 

أخذوافشيئا وشبثا الدراسة مقاعد على مقتصرا اللقاء مازال ولكن  ١١الشلة مع ه نفعلى 
الغناءأشرطة عن ثم إبليس( )سهام الفضائيات ل يشاهدونه وما ، الخنس ق يتكلمون 

٠الكرؤية المباريات عن وأحيانا ، الحديدة 
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نيحةأمور من يفعله بما إليهم ليقرب وبجادل تمع وب، حييتهم ل بجاليهم الشاب أحد 
قالما.أو فعلها أنه ؤيتفاض 

فلاكشرة الأسؤع حصص أن خاصة عليهم ضيرا اللقاء ونت وأصبح الأيام مضت 
ليذهبواالأربعاء يوم الدراسة بعد الكاء على وتواعدوا الحديث محال ق التوصع يسممليعون 
الفضائياتومشاهدة الأغاني واستملع البالون يلمج فيها وقتهم ممضون استراحة لأستثجار 

علىواستمروا ، الدراسة مقاعد على عنه الإفصاح سممليعون لا صا والتعيير ، المختلفة 

لدرجاته وتضعف دراسيا يتضاءل الشاب هدا ,.وأخي كثيرة أسابيع الاستراحات إر الخروج 
بيتعمارة ل عنه فهومشغول والده وأما ~ اهتماماته تغيرت فقد عجب ولا ~ المواد جمع 
والدهإر يؤمله لا بالهلح ولكن الابن مع خطاب مرة كل المدرسة تبعث ٠. الحديد العائلة 

وق٠ المذاكرة وترك الأسواق ق ات والمعاكسالسهر نتيجة الدراسي التأخر ق الشاب واستمر 
عندماية الخنسمغامراته عن يتحدث أحدهم اخذ الشباب بهؤلاء الخاصة الخلمسات إحدى 

المشروباتأسماء عرف وكيف ، مشبوهة صداقات كون وكيف ١لقردبة الدول لإحدى سافر 

المساء...وبيوت الدعارة حوانيت ق تقدم النير 

مادائما والمط واة^نصة القه قه ٧٥يرمغ مح^ صديق^.م يكن كطل الخ^لم^ اتسما٠ ونل. 
عنداللحم يرى الحاع كالكلب حراكا يسممليعوا أن دون الشاشات خالف يرونها كانوا 
حكص .٠ القادمة المرة ي معك تذهب لا لماذا ~ مازحا أحدهم قال ~ أكله يستهلع لا الخزار 

...الفكرة هذه استحسن وكأنه يتامل وقف الشاب صاحبنا ولكن الحمتع 

المرةي معك سأذما : السفريات لبطل الشاب ماحينا قال ~ المدرسة ق ~ الصباح وق 
منخلية موافقة مجن بد ولا الءشرين دون وأنت ، جواز محك ليس لكن فأجابه القادمة 
أالحواز ١ءهلاء على والده من خلية موافقة على حصل ما وبملريقة ، المفر على والدك 

أنيعد الخنس ق العملية الدروس يتلقى الوء رمق ْع وساقر الخوان على حصل وباكالي، 
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الدراسةأثناء والت والخمعة والخميس الأربعاء أيام الفر وقرر ، الطرية الدروس تلقى 
...الأثن\ن يوم الدراسة ليواصلا الأحد يعول. 

يفعل١. قفصه من خرج الذي كالعصفور أصبح ُّ بال على له نحطر لم أمورا وجد سافر قالعا 
أوخلقي.ديتي وانع حتى ولا مانع ولا رائع لا ١ أ بثاء ما يقول .. يشاء محا 

وقبلوالا.يه على سلم .؟ العانلة منزل دخل فعل بما مرورا شاهد مما فرحا السفر من عاد 
والأممفاصله ق يوجع الوالد شعر أسبوع وبحد ١ .١ والرضا الحنان كلمات ليعهلياه رأسيهما 
المستسقياتلإحدى ذهب فاند.ة لا ولكن الدواء أخد  ٠٠١٠٠١انحاور للمتوصف ذهب وسعال 

...الإيدز بفيروس اب محالأب ••• الكبرى المفاجأة وكانت اللازمة التحاليل بإجراء نام 
•.■ خطأ يكون فمد رجاءا التحليل أعيدوا . حياتي ل قط حراما أفعل لم ••••• الأب استغرب 

بقيةوفحمي الوالد على الحجر المستشفى طبيب قرر ، ذاتها التيجة وتبقى التحليل أعادوا 
الابنأقر الاستجواب وبعد ... الشاب وابنهما  ١٠٠.أيضأ الفيروس تحمل الأم أن فوجد العائلة 
أباهالمرض يمهل لم لأبيه... الإبن هدية ( )الإيدز الخبيث المرض وكان صنيعه وسوء بفعلته 

٠تعان الموالله ... ا وابنهالأم ه بلحقت م ندها بعات ممع__ا>ودة أسسايع إلا 
ؤويةيوم كل وق الفتبات.٠ تتبع ق عادة الأن يقلن كان صديقه عن صاحبها يقول : قصة 

كان.. وطربه لموء ق وبتفق تلف ؤيرق يفكان موظفا يكن ولم للخارج فر اليكتر .. 
للماsلار.٠إيصاله طلب يوما هاتفني .. فجورامنه أقل ~~ يشهد والله ~ لكني بحاله شبيها حالي 
أينإر ٠ قالته شعره وقصه لباسه من تعجتن، ... بتداكره يلوح مبتهجا وكان سيارتي ركب 

افرن: قلت ... عتهابرت صما جربتها لو : قال  ١١٠ افه مبأعوذ ; قلت قال.... ... ؟؟ 

كانسكتنا ّّ دبرتها : قال ؟؟ والمحاؤيف ; قلت .. أشاء ما لأفعل نعم قال؛ ١ وحدك 
خلنا)سواليفنا( انتهت : فقلت لإطفائه بي فصاح ؟؟ فشغلته التوبة عن شريْل بالجل 

التائبينوقصمن التوبة عن الشيح تحدهمؤ .٠ كت ف... شئت ما وافعل افر ميم ئمع 
:وقال ١. تذاكره ومزق فبكى الوعتلة زادت نم افه استغفر : يردد وبدأ صاحبي ..فهدأ 
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تيقول كان يعدما عليكم.٠ اللام ت قائلا نزل  ٠٠شديد يتأثر بيته وصالنا للهتا*... أرجعني 
دائماؤينصحتى أوذاكرا مصليا إلا أره لم انما هومن يعدها وعاد لمكة مافر ثم .. باي 

تحكانأيام وبعد ٠ ٠ ٠ إليه اقر فأخرى بمدينة أخوه مرض ٠ • والاسقامة بالتوبة 
اتكأثم البارحة الغرب صلى فلأن... ل عزاءك افه أحن ؛ وقال أخوه بي اتصل أ المفاحأة.١ 

.ميتا وحدناه العشاء ثملاة جئنا فلما .. الله يذكر المسجد ل سارية على 

:الإيمان زورق : قصة 

محدافأي بيدي لل أمأن دون القلؤيل حياتي مشوار يه لأقهلع زورق ق ركت ت تقول 
الأمان.بر إل الوصول إر لياعدني 

و١هللااأعرق أن كديته ف الحياة زورق ق وأنا ، الشديدة والهاح القوية العواصف واجهتني 
منهفخرجت المال اكوبة نهر ل زورقي بي رمى ، ربي رحمة لولا ، والذنوب العاصي من 

بزمامبمسلئ، من بدلي أن بعد والضلال الفللأم من بداخلي ما النهر هذا قتل ، آخر إنسان 
والإيمان•بالود حتاش 

جعلني، العاصي إلي حبب ، عملي سوء لي ينين ' الهر ل أغرق أن ئل الشيط'ن كان 
وحاجزميعوقر أذاني ل وأصح ، والعصيان العقوق لي نين سواه شيء ولا الغناء أعشق 

وآياتوأمكر أتدبر لأن الغلق محكم ياب الغافل فلبي وعلى والمواعفل المانح سماع من 
الاختلامحلمن اني يمنعوكسميائي غروري فأصح رأسي ق البلمان نفخ ، وخلفه النه 

أنبعد الحياة نهر و وغرقت ، الإنس شياؤلثن من شاكلتي على هم يمن إلا ، بالأخرين 
أجلهمن أذهب الذي هدو لأن دراسي ق أوفق لم لأني متتابين لعاممن الدراسة تركتآ 
لتسادلسوقا انحدناها الي الدرّة إل أذهب كنت ~ سبحانه ~~ الرب يرصى لا تافه هدف 

وموريلأت....أنياء من بحوزتي ما ولأعرض •••• وعترها والصور الأشرطة 
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إحدىأصرت بعدما بعباده الرحيم الله نحاني أن وبعد ، أغرى أن نيل حياتي هده كانت 
..عدة محاولات بعد علي التاثير القه بجول واسطاعت بي الباشر الاتصال الملتزمات الأخوات 

المشويهدل الوالدين ثم الله رصا من جعلت ، يدة حد مولودة وكأني الهر ذلك ماز حرجت 
لكي، وكنوزه العلم بجور من أنهل كي الدراسة مقاعد إر عدت ، لتحقيقه أسعى الذي 
،والمسيسلأت الأغاني نبذ إل وأدعوهن والطاعة التوبة حلاوة لمات المأخواتي أذبق 

أستطيعوسيلة بكل الله إر وأدعوهن . والرذيلة البرج ولذ ، والفضيلة بالخجاب والتمسك 
بهاذلك.

،والصبر الإبمان زورق وركبت أ.١ حياتي منوار بداية ل ركت الذي الحياة زورق أحرقت 
٠الأخرى بيدي والمعرفة الحلم ومحداف ، بيد الأمل محداف ت انحاديف اقوى بيدي ومكن 

،الثكار أمحاق على وأربك ، اليتامى عيون من الدمحة أمح وأخذت ، بزورقي مئين 
والرحمةالحنان وأصبح ، الحيارى لكل الدرب وأنير ، الحزانى شفاه على الابتسامة وأرسم 

زورقيق وأنا الزاخر الأمام إر تدفعني والأمل الإيمان وشح،ات . سمانه .سماادة و زورقي ماء 
الذيالإيمان زورق إنه ، فيه وأنا ذقتها سعادة من لما ويا ، فيه ركبى زورق من له ويا ••• 

لنُاُطوبى ا.ه الرحمن. ألقى أن إل فيه ١^ - الله ثاء إن - افلل وّالأن، فيه أعيش 
يمكن.ألا قبل المكن وادر . الأوبة فوات قبل خط'ياْ عن ورجع . بتوبة الذنوب درن غل 

٠اب متيه فأنت عما آن أما  إيابالبعاد بعل من لك وهل • '٠
٠طاعة غير ل الأعمار بلد تقضى  ٠ ٠ محراثمبوهو ترصاه عمل سوى ٠ 

:القال در ، OJ; اله عبد 

زلهمن وجانب القمل وقل زل........ والغالأغاني ذكرى اعتزل 

لأفم جبالصبا ام فلأي........ اس لارام الذكرى ودع 

٨٢١- ر الهريني لحمد التأشأت نممس بيعمن الأخوات اتحاف إ ر  ٠



لحم والإثها لداتذهت ........ يتها قضءسثة أهنأ أن 

عقلمن ون حنؤ، يعي تمف فتى....... كنت إن هدا يا الخمر واهجر 

وصلإلا رئ امقلب جاورت .••••ء.. امالله فتقوى الله واتق 

لطالبافه ق يتمن إنما •،.•••.. بطلا طرقا يقطع من لتس 



١٠٤^^==ء==ص؛ً==د| 

[:الاللهضالخ1ممةالخاتمة ل

قليس وأنه ، معتبراقولا ليس القول أن — للمنهضن — الخمر هذا من سآن لعله 
تغترولا أسطاع، لمن الإنكار ز يتدرج ئم بالحنى النصيحة فتجب قولان، المالة هذه 

الهلربوألان الغناء بإباحة يقول من فان ، غرباء فيه الدين أهل أصح زمن ل رجل بثهرة 
عرصتإذا فانهم ، ~ ١ يوقع وهو يفتون العوام وكأن ~ اليوم الناس هوى ينمر نما إ ،

،أدلةعن يبحثون ثم — —زعموا الأيسر أخذوا ثم ، فيهاالعلماء أقوال ق نظروا مسألة مم 
بهذاللناس هزلأء أمثال شمع فكم أ والنطيحة والتردية الوفوذة بن تتأرجح شبهات بل 

إسلامكتعرف أن أخي فاحرص منها. الإسلام يبرأ الإسلامية الشريعة باسم أمورا التمويه 
اعرفبل بالرحال، يعرف لا الحق فان ق'ل؛الأن؛: تقل ولا ، نيك ومنة ربك اب حمس 

ّبقما ولعل ، لولاه وحضع هواه نبذ لن كفاية القدر هذا ق ولعل ، الرحال تعرف الحق 
عنمعرض كل محمضع ، موّوّهم، قوم وسواس ويطير ' مومص ثوم صدور ينهم، 
،بغيرعلم الله على فتقول الأوائل به يأت لم بما أنى أنه ظن ، للرخص متتبع ، الوحي 
سبيلله خيرا كان وقد ، - فيه الله بارك لا — اJلءة ق فوقع المسق من الخروج وطلب 

الومنن.

اللهورحم وألفه عليه سار ما ويلخ الحق ينع أن بدليله الحق له بان ما بعد امرءا الله ورحم 
سععما إمح، اض( امءآ 
والبيانفللأستزداة والعازف الغناء عن الموجزة المختصرة النبذة هذه ذكر وبعد 

للألباني.الطرب نحريم^لأت : انظر 

.للنجمي الخليعة الأغاني إباحة عن الشريعة تقيه 

.الفتاح عبد العزيز لعبد الشيهلان صوت 



١٠٠

فوزانلابن والحرام الحلال محاب بقد الإعلام 

القيملابن الشيطان مصايد عن اللهمأن إغاثة 

ابوزيلابن إبلبص تلبس 

الخمدانلأحمد والستة الكتاب ق الغناء أحكام 

غاريعمر ساعد تحقيق ، الأصيهاني نعيم أبي الحافظ أمالي من يجلس 

الحميدعبد حن لعلي العارف تحؤيم لحديث البخاري رواية تصحيح ل الكاشف 

الغزاليأحمد لصالح الإسلامية الصبية ق الفن ممارسة حكم 

الغامديلذئاب والعازف الغناء أهل على القاصف الؤيح 

واللغةوالحديث الفقه أصول ل قواعد متضمن علمي رد والخدع القرصاوي على الرد 
موسىبن رمضان الله عبد تأليف 

أحمدعلي ولي بت ٌريم تأليف مقارنة فقهية دراسة الإسلامي الفقه ق الدف أحكام 
حالداللك جامعة إر الولفة بها تقدمت جمتير ما رسالة الكتاب هذا أصل ~ حكمي 

ممتازبتقدير الرسالة أجيزت وقد بابها 



١٠٦؛1 صمحمحكئد

عظة[



١ ٠٧^=====^^=^==ءءد| 

الحياةهذه إُما نوم الرذادرم'*آ(يا سبيل أهدكم اثمعون قوم يا آمن الذي وناد } تعال قال 
عملوس ثها أنا يجرى ننا حنثه عجل س ( المر١ر)٩٣دار هي الآخره و1ف تاغ الدتا 

(نيا٤ ٠ ■?ساب،) يغتر محها يزرئوف الجنه ندحلوف فأزكك مذمذ ونو اش أو ذكر من صالحا 
بومالآكئرباللووأشرك ثذغوض ا ٤ ١ النار) إلى وندنوش اشبماء إلى أدنوكم بى ما ئوم 

دعوةله ليس إليه مدعوثيي ائما جرم نا ( ٤ ٢ العمار) \ذ»ويو إلى ادعوكم وانا عالم يه لي ليس 
ثدكنول٠iالناو)مة( أصحاب هم الم1رين وأر ١^ إلى مردنا وآف الآخرة محي ونا الاثتا محي 
{ ٢٤٤ثاليباب)بمنير الله إنا الله إلى امرئ وازض لكم اقولت ما 

:محال (( خلقا أحنهم )ر محال ؟ أفضل ١لومثتي أي : سلم و علته اض صلى للسي رجل قال 
أولنلثااستعدادا بعده لمأ وأحسنهم ، ذكرا للموت أكثرهم )) ٠* قال ؟ أكنس اجلومنتن محاي 

تكلسشما .* العيد دقيق ابن قال و الترغيب صحيح / والبيهقى ماجه ابن رواه (( الأكياس 
٠آلله يدي  ijy.جوابا له اعددت إلا فحلا فعيش ولا ... كلمة 

٠منسيا نسيا يعد فيما تكون ثم ، عليك وسيبكي ٠ أنت ستموت •> غدا 

..صوابا وللجواب جوابا للسؤال أعددت محهل 

.الخياة مدة انقضاء وسرعة الرحيل يمرب هوالحلم ت الأمل قصر 

الدنيافراق عليه هان الأخرة كمال له لاح من 

بهيسير الرجل أن ~ الحيوانات أبلد هو الذي ~ الحمار هداية من ائته رحمه القيم ابن قال 
بتنؤينرق إليه، جاء خلى فإذا النزل فيعرف مظلمة ليلة ل البعد من منزله إر يه ؤياتي 

إرانملريق يعرف لم فمن السّير على به بجث الذي والصوت به يستوقف الذي الصوت 

الخمارمن أثلي فهو ~ الخنة وهو ~ منزله 



ليس. الحنة ل يضعها ندم أول عند ت قال ؟ الراحة لذة العبد بجد متى أحمد الإمام سئل 
حلوبىشجرة نحت إلا متراح للعايد 

منبجرد أن النهاية ق نمأواك والخبروت العزة من وصالت مهما ابن^آدم يا سفيه أنت كم 
تراب.من حفرة إل بعدها البياض ناصع قماش من حرقة ي وتلف الشاب 

أ((١ يرتيع لم الحبال عنده تناطحت ثم ، والقرآن اقلون يردعه لم )من ت تميم ن ينيد قال  ٠٠٠

المكرقلبك عن ينجاب لا وحتام الدى قرب تصحووقد لا فحتام 

الذكريتنع لا حن قولي وتذكر الغط-ا ينكشف حن تصحو سوف 

١١ الجدة { رجعوف وبكم إلى ئم بكم وكل الدي النويتؤ ملك يثوماكم محل ر تعال غال 

يقتربوالوعد ، تدون والأعمال ، تنج والأكفان ، تتوار والأهلة ، تْلوى الأيام 

وترحلتودع الدنثا س وأجيال 

كست؛ قال ؟ الدنيا وحدت كيف العمر، طؤيل يا و الشر أبا يا ■' اللام عليه لوح قتل 
الأخر.من وخرجت أحدهما من دخلت ، بابان له 

'أي أبو وأين أش، أين< ص يا 

واحسبيلك أبا لا عدي وأبوه وأبي أبوأين أبي، أين ر نفيا 

أبمن كآدم أبيعث وبتي بيأحد فلم قدنظرت، محاني ، دي ع

الطلبوجه مت لديت ههلا ، دهم بعلأمة الترجين أمحأنت 

الكيرالأشيبإل المط—يم إل ح الرصيإل ابخم، مامح، مات قد 

لعبتلم ت أتإن نية الوأرى عبا لا ي أرانهدا متى محار 



١٠٩

{ص،الله إر وازمرذنا قال-ساو} 

طمرهم؟ الأن هم أين ٠ الدائن وشد القصور يني فيمن وجل عز الله عظمة فننظر نتنكر 
رحلتكم ٠ النفس شهوة أين ، الأمس لدة أين ٠ الأجداث ونسيتهم ، القرون تراب 

■القبور بهم تضعضت ند ؟ هؤلاء أين ، فدما وأزلت رأسا نكت وكم ، ندما وأبقت 
،يقدمون ما على وما . الدليل وحار ٠ السيل وطال ٠ مزادهم وجف ، زادهم حف 

القدمبهم تزل أم أنثت 

رمممن القبور ق ما على وقف  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠الأمم أسلاف فكرك على أعد 

الهتضمالضعيف أين أم والماهر  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منكم وى القأين ونالهم 

قدمكل ه تحتاوت تثم  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الثرى فوق أوصافهم تفاضلت 

ابركا،لقجلأسه واعظي ولا ♦؛♦•ث♦♦؛♦  ٠٤٠٠منفلرا أفجع كالوت أر ولم 

عقابل ؤيتفكر ، الأزمان و القرون حلوته ما فئتيبر فكر بعثن الخياة ق ينظر الفطن الوس إن 
.الغانية الدار تلك حقيقة فيعرف ، والعتاة الهلغاة 

مجنفالعيد .( جلت أو ، جلت أو . حلت أو i حلت .أو كت أو ، كست إدا ت فالدنيا 

.باعها ، باعها له مدت ؤإدا ، رباعها صرب 

،العلامات له رفعت ملك من وكم ٠ مات ، سلا ما عاشق من كم ، باللامات معتزا فيا 

•نط وما نني نود من وكم • عدنا وما عدنا ْريض من وكم مات ، علا فلما 
بنممون عن ٢ - ١ اككاثر( )مودة المابن{ دم محي المحار(؟) أياك؛ إ -مار قال 

زرتمحى ) الفار(؟ الهاكم إ فقرأ الميز عيد بن عمر عند جالسا كنت ت قال مهران 
لمنزله إل يرجع أن للزائر بد ولا نيارة إلا القابر أرى ما متمون يا •' قال نم بكى { الفائر 

نمضفبم المتن (لأف تمني قد أنها مع زيارة محرد الشر 3، الإقامة كانت إذا • النار أو الخنة 



^سضسضةد

فاسأليوم أوبعض يوما لشا رقالوا تأمل ؟ ن؛ن عدد تتجاوز لا الي الدنيا ذ إقامتنا 
آ)ا،لؤمونمآاا(العادين 

يعصونال أ البعيد ليفر يعد ولم أ القريب للسفر أعد ش عجتا . الفرطتن، حسرة طول فيا 
كنتؤإذا باللهو، ثابا كت ؤإذا ، المبيان مع تلعب صبيا كت إذا الحكماء)) 

((١١تعار؟لله تعمل فمتى * ضعيفا صرت شيخا 

فهدا. لحفل،،نمق لا بنا ير نوالحياة . فشيئاشيئا ينقضي والعمر . يومايوما تدوي الأيام 
انالأتض مهلا فمهلا التراب وارا، قد الشيخ وذلك امحى. قد الشاب وذاك ى. قد الطل 

تيبس.وزيرتها تفنى أيامها ترحعة م وعائية • زائل ظل إنها حالية لتت الحياة فان 

علىاض ليحاسبه الأتان ؤيحود • وشره حيرء • الإنسان عمل منها ؤيقى • تذهب وسعادتها 

عليكيعود بما تعود ولا تذهب التي أيامك تممي أن بك بحن شره.فلا و حيرء عمله 
بماليقدر لا ثمنه من كز فهي الرحمن طاعة ي سخرها الساعات شذه فاغتنم والدم بالحرة 

لمالهلريق منحنيات ل وصلوا حيارى فتاهوا فيها وحولهم وغاية الد.نيا حقيقة أناس جهل 
والحرةبالقوس يعصف والألم تذكروا ذلك عند أرواحهم تل الموت وملائكة إلا يقيموا 

الالذي التاوه فتاوهوا يجدي ولا يفيد لا فيما المنقضي العمر تاوكروا القلوب تعمر والندم 
صالحاأنمذ لتلي  ٩١٩ ارجعون، رب نال، إ • قالوا فحينئذ الحياة ضيعوا أنهم وعلموا بمي 
منوأكن نأصدث هميط أجز 1زا أحنمحي نزلا رب } '١ ٠ " ٩٩{اُمنون ركن محنا 

٥٦الزمر { الله جنب م رطن ما على حنزثى يا } ١ • المنافقون آ المثال٠ءتي 
يرالعقلانأّيا >*»<ه ات وفر العممضى 
الفواتقبل مسرعا ❖❖❖ ادر بو الزاد حصل 

اتواضحأمور عن ❖❖❖ التعامي ذا كم ار ن
الثللماتار جيق  ٠٠٠٠٠ارق غت أنكم ؤإر 

والعظماتزواحر بال ٠٠٠٠٠٠٠أصلا بك قليكن لم 
اتمقيل أحيه عن  ٠٠٠٠٠يأل ان الإنييتما 



واتلللفسرعة  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠وه حملوتراهم 
راتبالعحرة ه.j.❖❖ يعلوا يكأهله 

اتالمافناد بالخي❖ ٠٠ر يفخكان ثل من أين 
الراساتال كالخب ٠٠٠►أه،و. ل نيجال موله 

انالوحشللقبور  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ف أنرغم عنها ار 
راتناحعظام من  ٠٠٠مكث ول ؤلمن بها كم 

انالمعقل يالتقي <❖ ٠٠ادر وبالعمر فاغتم 
المب—اتمنه رنحى ت  ٠٠٠ممن ران الغفواطلب 

أفلو ئود سوء محس قيلت وما مخصرآ جمر محن عملت ما مم كئ ئجد يوم } تعاو تال 
كئوثوم ممها عن ئجامحلا مم كل ثأم ثوم ز ٠ ٣( * ءمران 0ل تصدأ{ أمدأ ؤيثه بجتها 
ذمن فقنع الصور j ينفح بوم د ١( ١ ١ النعل؛ ) { يظلنولأ لا ونم عجنت ما مي 

بوم} قالتعاو  ٢٨٧راكل داضن أتوه وكل اش شاء من إلا الأرض ل ومن السماوات 
٦)الطففن اص{ ئ النا٠ذ تنو،؛ 
،تراه كأنك الله اعبد نال)) ؟ أوصي الله رسول يا : تال محه الله رصي حل ين معاذ عن 

ستةعملت ؤإذا ، شجر كل وعتل حجر، كل عند الله واذكر ، الموتى ل نفسك واعدل 

الترغيبصحيح الطبراني رواه (( يالعلانية والعلانية بالسر الر ، حنة بجنبها فاعمل 

؛فنال ' بمنكي وسلم عامه الله صلى الله رسول أخد ؛ قال عنهما الله رصي عمر ابن عن 
تتتطرفلا ، أمت )إذا يقول عمر ابن وكان (( أوعابرّثز ضب كأنك الدنيا j ))كن 

(لموتك حياتك ومن ، لرصك صحتك من وخذ ، المساء تنتظر فلا أصبحت ؤإذا ، المباح 
عمرابن كلام j زاد و ( القبور أهل من نفك وعد ) الترمذي مه وزاد الغاري رواه 

غدأ((اسمك ما ارل4 عبد يا تدري لا ))فانك 





١٦٣

يوخفه صتق ومر وموت ءمرْ فه ينقضي يوم رء دللع

يتلجلجمن بالتنكثل يرمان ومكرأ الزال j نكيرأ ؤيلقى 
١١؟الخياة ل4 ردت لو أحدهم يتمتى ماذا ترى 

ةالفري*ليصطاد الأسواق إحدى إر يدهب أو ... الفلم متابعة يكمل أم ... أغنية صيسمع هل 
عليهتهون واحدة ولوسجدة لته يسجد أن ليتمني محييه نمي والذي كلأ سيجارة يسرب و أ ،

يتق'لُني  ١٩(٩ ارجعون رب فال، النون أحدنم جاء إدا حتى ر تعار القرقال كربات 
١٠)سورة١^ أياكلأصفامحا{ هكل1  ٠)

ناوهم،زوجت والنوم وداعهم حص الرحل دمؤع ذرفنا ' رحلوا وأجدادنا آباؤنا هاهم 
••شيء الدنيا من لمم ض فلم مآثرهم، وذمت مرانهم وفم 
الجيبأحي 

أوالعمر باك طال ا مهمعلوم، سابق وندر محتوم، شيء اللون ملك نيارة أن تعلم ألا 
علىتبكون مسافرين نوم من عجا يا فقال؛ مت على بكاء الصالجن بعض سعع ؟ فمر 

منزله.١١بلغ قد اير م

نوةوأجد •١ ؟ دواء له أجد لا داء فلمب ذ لأجد أني • عتها الله رصي الدرداء لأم رجل قال 
إرامرأة وجاءت ( اللوني واشهد القبور ز اطير ؛ الدرداء أم فتاك .١ ؟ بعيدا أملأ و سديدة 
تلبك(يرق ا،لوت ذكر من أكثري : لما فنالت قلبها قوة إليها تشكو عتها افه رصي عانثة 

:السلم أخي 
ولاحشر ولا حاب ولا حياة بعده ليس ، تام وعدم محض فتاء اللون أن يقلن من يخطى 

ولا، والوجود الخلق من الحكمان ظن لا كاولك الأمر لوكان إذ نار. ولا جنان ولا نثر 

واكرلوالقاتل ، والكافرسواء الزمن فيكون ' واسراحوا الوت بعد جميعا الناس استوي 

،سواء والملي والزاني ، سواء والعاصي ائع والتن، سواء والفللوم والفنالم ، سواء 
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رواه١لآحر٠( تذكركم فإنها المور زوروا ) وسلم عليه اض صلى الم قال ، اشور ناره ا ١
صححهو داود وأبو أحمد 

حى؛غلون.الوني ورؤية الأموات مغال نيارة  ١٦
 /V الشهادةوتلقينهم الموت مكرات يعانون ومم انحضيين مشاهدة

دفنها.وحضور عليها والملأة الخنائز تشيع / ٤ 
سكن؛وجاءت إ تعار كقوله وكراته تذكربالموت الض الأيات ميما ولا القرآن تلاوة / ه 

١(٩ : )ق ا بالحي العوُتؤ 
U/العباد إر الموت مالك رمل من فإنهما ، والمرض ٦/الشيب 

كالزلازلسبحانه عليه والقدوم بالموت لباده تزكمأ نعال الأنه بحينها الم الكونية الظواهر 
المدمرةوالعواصف الأرضية والأنهيارات والنيضانات والبراين 

 /A الثلمى.وأبادهم الموت أفاهم الم والخماعات الأمم من الاصان أخار مهئالمة
.١..؟؟ قلوبناعلى أعزاء أحبة ونودع الستة بحد تة ال، نون الوتتوال ' ممرالأيام 

فارقاهعنين من الفترة هذه ق فكم 

شيعتا٥صديق من وكم 

وضعناه.............؟؟قبره ي حبيب من وكم 
..١.٠١٠ ١  ١٠ونمرح ونفرح ونشرب فأكل بيوتنا إر نعود نم 

فلأعنءنشعاأأاب.لأ
ولأقلببجن.عأاّاأّ.

١١١١يرجع وإرربه 
تنفع....لا ضارة فأصبحت القلوب...قست هذه بال فما 
٤٧ البقرة: ) { موه أوأسد كالحجارة فهمأ دلك بند من قلمؤبكم نست ثم } تعار قال 

{يْلننوف لا ومم كب ما ص كل؛ يوئى ثم الني إلى يب ئزجعوف ثوما اموأ دأ 
(٢٨١)البقرة: 
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وءث_رينبضعا الصلاة ق الأية هذه جبيريردد بن سعيد سمعت أيوب أبي بن القاسم قال 
اللي،محوإلى رجعوف يوأ داموأ } تحار قال م؛ 
القيامةليوم صورة هذه 

شيءكل على بخيم سأكون 

وفورموتى سوى هناك ليس عجيب هدوء و رهيب صمت 

الأوانوفات الزمان انتهى 

الصمتتشق رهيبة عالية صيحة 

اجلوتىتوقظ الفضاء ق صوتها يدوي 

القبورنعثر 

الأرضتشق 

ابمرمنها بخرج 
عراةحفاة 

فورمهمار عليهم 
كلاملا القيامة يوم هو ليوم النداء يلبون يسرعون كلهم 
ذهولق حولمم الناس ينظر 
عاليها؟عشا الش الأرض هذه هل 

دكتالخبال 

حفتالأنهار 

اشتعلتالبحار 

غيرالسماءالسماء غيرالأرض الأرض 

أ ١١٠ الواقعة قعن و النداء تلبية س مفر لا 

مصيبتهق إلا يفكر لا بنفسه مشغول يصمت الكل 

والوحوشوالثتاط؛ن والخن الإنس من العدد اكتمل الأن 
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يزيدرهيب صوت ق تنشق إنها بالسماء العيون تتعلق •• فجأة واحدة أرض ق واقفون الكل 
زعاوالفرع رب الرعب 

رهسانأشكالما ملأنك؛، الماء من ينزل 

وذلحشؤع ي واحدا صفا يقفون 

بالونهمالناس يقنع 

الملائكة..ترنحف 

آت....ولكنه بيننا ليس ربنا سبحان 

عالياالتسبيح صوت منهم يتملق العرش حملة ينزل حتى الملائكة نزول يتوال 
الخلائقمت صق 

الناس٠ أرصه من يشاء حيث كرسيه ؤيضع وملكه حلاله ق وتعار نارك اش ينزل ثم 
بينهميضل لا فوقهم من الرؤؤس من تدنو والشمس زائغة أبصارهم 

واحدض إلا دمحنهم 
مضاعفحرها النوم هذا ل ولكنها 

والخوفاهمع من تهمر نكمحب؛•موعتا معهم واقفون وأنت أنا 
الانتظارينتفلرؤيهلول الكل 

سهألمز حصون 

أوالنارإلالختة غضي أين إل تدري لا تقف 
ماءشربة ولا سة ألف حمسون 

والأمعاءالأفواه تلتهب 

بتظ.والكل 



١٦٨^ص===^===ع===ءءٍ=^| 

وطولالوقف هول هن إرالنار ولوبالذهاب الرحمة يهللب البعصن 

الأنظار......................

١٠١١٠١؟؟؟؟نعم نعم الدرجة لمده .......... 

هنفإلا يلؤمن فلا غيرذلك وحد ومن الله فليحمد خيرا وجد فمن 

يومبماله ما ثل كثيراسن تفكيرواهنمام بمال لا الأخر النوم إن نلت إذا مخاليا أكون لا 
ذلكبالمم على بخطر أن تّون البعض على طويلة فترات مرت يبما و بل ، الدنيا أيام من 

لحرويتشمرون تعدون يالناس ترى ألا ، الما.لن لرب الناس يقوم بوم العفليم اليوم 
تكرارورغم ها• زمهرير و جهنم حر نقاء لا يسممدون ولا ؤبمهاونون الثتاء وبرئ. الصيف 

إنبعياوا ؤيرونه اليوم ذلك يذكرون لا الكثير نرى القرآن ل الأخر وباليوم بالله الإيمان ء؛ارة 
القلوبؤيوقفذ المشاعر يهز أن شأنه من رنينها ووقع الأخر اليوم ذلك أسماء سماع يجرئ 

،الغائية الكبرى، الطامة ، ،الخاخة الواقعة ، الماعقة ، الحاقة ، القارعة : الغافلة 

والمنانالأسماء هذه إرآحر الرجفة 
كنانكن لم أننا إليه نود ••• وموقف المعاد ي تبعات إر 

أيهايا ر تعار قال • غفلته من يصحو ولا يتاثر ولا الايات هل.ْ يمع أو يقرأ الذي ذا من 
عنامزمنة كخ يدهن روثها بوم عثليم،١ل شيء الثاعة رلرله إف ريكم اموا الناس 

ءدابولكن سكارى نم وما سكارى الناس وثرى حملها حملؤ داء كئ ومتع أنصعت 
يومما أدراك نا يم ) ١ الدين(؟ يوم ما أدراك وما } تعار قال ٢( ؛ )الحج { ثءيد الله 

بوم} آ ١ ٩ " ١٧الانفطار ) { يومقلولله وانأس سبما لثمم مس ثنيك نا يوم ) ١ الدينآ٨ 
أمدأؤيثه بثها نوال مود سوء من عجلت وما حترمحمترأ مى عجنت ما مم كل شحي 

بومر ( ١ • ٦ ؛ عمران )آل { وجوء وسود وجوه بنص يوم إ ٣( ' عمران آل ) يمحدا{ 
١:)المائدة أ أحبتم مادا مقول، الرسزإ الله يجمع  ٠٩)
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الإسعادإر الصراط الميرواحياز ونحيبي المقادير لمعرفة الميزان والكثيرونهب القليل 
بالنار.أوالإثناء بالخة 

والرؤيةتأخر لغيرْ كان ؤإن مضى فه كان فإن همه عند وقف عبدا افه رحم • الحز يقول 
الأخر؛.أمر من كان ما إلا خير أمر ل كي 

يكونأن كرهت وما اليوم فقدمه الأخر؛ ق معك يكون أن أمت ما ؛ دينار بن سلمه قال 
اليومفاتركه الأخر؛ ل معك 

الأخرةق فنافسه الدنيا ق ينافك الرحل رأيت إذا آدم ابن يا 
فافعلأحد افه إر بقك يألا اسهلعت إن الورد بن وهيب قال 

١نماصيمن القلب استوحش الإيمان صح إذا ؛ انه رحمه القيم ابن يقول 
؟لأخراك أعددت ماذا دنيالئ. ستفارق من يا 

فللهمولاك واذكر . كهولته حال ل افه أعزم نسته حال ي شهوته ملك فمن شهوتك أملك 
عنداسمك نكت، وهى الأقلام صمير سمعت، لو جهول يا يغنول لا .' قال تمتما القائل در 

ري،«إو شوقا لمتح لمولاك ذكرك 

الفنمحدود فالعمر بالتمى قوادك عْلر 

٠من كل قوادك يشرح مصحفا بصدرك واحمل 
الاستنفاروكشر؛ والدعاء بالقيام : وذلل!، لقبرك ونورا لقلبلف ضياء الليل ظلمة من اجعل 
وزلسانلف وق ينك ل الأ4 فاتق اممه حرمات نهاك لا فرصة الليل ظلمة نحعل أن  ١.١٠ وإياك 

عملك.

يا)فم •' له ونالتح حر الي فنبهته ، نائم وهو ليلة محمل بن العجمي ميت، امرأة انتهت، 
فدالمالحن وقوافل قليل وزاد بعيد طؤيق يديك وبين النهار، وجاء اللل ذهب فقد رجل 

(؟.بقينا قد ومحن قدامنا سارت 

الس_لءلانإر الخاو.يثح يرفع من معلن، كان لو أخبروني ؛ لأصحابه يوما التواري سفيان فال 
وجل.عز افه إل الخديث، يري؛ من معكم فان ، قال ، لا ت قالوا بشيء؟ تتكلمون أكنتم 
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إنمال قال لك استدراجا ذس يكون أن معه إساءتك دوام و إليك إحسانه وجود من خف 
(٤٤ت )القلم أ يعلمون لا حيث من سنستدرجهم 

يفضحك.فلم سترك ؤإذا مستدرج بأنك فاعلم معاصيه على وأتت بالنمم الله أمدك إذا 
أتتفاعجب مك بجملة المأس أعجب إذا إل4 العودة ل الإسراع مك أراد أنه فاعلم 

ؤإذابك علمه فاذكر هممت ؤادا إليك الله سمع فاذكر تكلمت إذا عليك اينه متر بجميل 
٠عليك فاذكر تفكرت ؤإذا إليك نظره فاذكر نظرت 

عليهالله بجاسه ما يترك من الخائف ولكن عينيه ويمسح ينكي *ن الخائف ليس 
عليهايطلع لا للمد باطنة دسسة بب بتكون السوء خاتمة ت الله رحمه رجب اين قال 

الناس"
نيهنمام حافا ؤينى } نمال قوله منها منعتي الحفاء ق معصية من كم ) : بعضهم وتال 

٦٤ الرحمن آ جثتان 

يديبحن جوابا له أعددت إلا ٠, فعلا فعلت ولا كلمة... نكلمت ما : العيد دقيق ابن تال 
الحسرةأن الممات حتى الثبات ءلري-ق الخلوات وهلاءة الانتكاسات إر تؤدي الخلوات افه. 
تعاراله تعصى حين راحتنا بجد أن ت الممحسة كل والمصيبة ، كل 

•جبتر بن سعيد عن ٠ ذنب بلا اليوم بك يمر أن ت قال ؟ العافية ما لحكيم قيل 
فنعمافه رضوان طلب إر دعتك إذا فأما ٠ الاحرق طلب عن ألمتك إن الغرور متلع الدنيا 
الوسيلةونعم  ٤٣١

مسكنلم وداره القبور مكمن  ٠٠٠٠داره...•.*•لكمن دارا ومس 
سىتنولا تموت لا نا متلما إذا ........... ذنوبناأن غير ونسى نموت 

ماحمول لطالتقوى من جهازا ••••••••• والرمس وبحك الأحداث إو بهز 
يمتلا لعلك ترجو ما بأحسن ........... مصبحاكتت إذا ندرى ما فانك 

أدريولا لي بمن صري ت—اثر ذنبي..ا....ا.. على ت—كبان هلا أبي 
هىكما وب ذنوالالعمر ساهي........,.ذهب وقلبك غنلة ق أنت 
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اصيالعذوى جزاء ما اصي..........أتدرى عالعرش لرب ا شابأيا 
بالنواصيذ أخبوم ي•••••••••••وغيض ذب لها ّعيرللعماة 

jyفان  Oj  اصينالعمان عن كن ؤإلأ ....؟.. ٠٠٠٠فاعمه المران عش
الخلاصىل فاجهد النثس رهت . ٠٠......الحيلسايا من كت قل. وفيم 

فوتهامن ة ثقى علفلتكن وقتها عن ة الفرصأ> ومن 
مكونة خافقكل فعمى ......ا..ّؤ غنمها ا ف;ياحك هت إذا 

دخيلداء فهما وحتى وف واطرح فلتل—•—— فالعمر الغفلة رندة س واطرح 
رقودونحن أحلام اث كأضغ ٠٠١٠٠......ممضى والحوادث الي اللير مت

ودفعوتحن يرا ما بن..ا.....ّّّنحل م—اعة كل ا أنهذا من وأعجب 
شيبابالآكل.ار الثيب وعمر  ١٠٠٠٠.برق...١٠ كلمح اب الثيعهر مضى 

شيباولدان الل بجعوم لي ٠١١٠زادا.......وت المل بفأعددت وما 
رمانالحمن ا أمفلتهطنت ة ليمسوب القلوأن لواش 

انيالفوالحطام ن.ة أوبالل... ٠٠٠حبيبها.....بجب كرى لكنها 
ايانوعموى هاك. كف........... انا كما ر نفيا كفى 

اانكما كومنك ؤيث........... ا ذنبيثّتكي والى ف
كاناما ى نفيا كفى وأقول ........... ا مي. ني توببتأصيح 

ول' آد.م بمني ومن البشر من وأنت أنا ، اش طاعة ق وممر ، نحطى و نذنب وأنت أنا 
ماجهابن التوابون وحيرالخطائن حْلاء بنيآدم كل ; الصحيح الحديث 

تذنبوالولم المحيح الحديث هذا ذلك على دل ١لن٠نوب من معمومن نعيش لن وأنت أنا 
ململها فتغفراش فيستغقرون يذنبون بقوم ولجاء بكم اش لن.هب 

فماأباه شابه ومن ناب ولكنه وأخطأ أذنب اللام عليه وأبوناآل.م آد.م بتي من وأنت أنا 
ظلم.
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يا؛ المدمي الحدث ق فتقول صعقنا عن بجبرنا العاين ورب الضعفاء العباد من وأتت أنا 

•لم م• لكم أغفر فاستغفروني حميعا أغفرالذنوب وأنا والنهار بالليل نحلثون إنكم مائي 
عليهلهل نأدم الله نبي ا فهن. ، ؤإغراءاته ووسوسته الشيطان نزعات من نسالم لن وأنت أنا 

.له ووسوس الشيطان 

هوالدواءما ترى يا ؟ هوالمخرج وما هوالحل ما ترى فيا وسيئات ذنوب أصحاب وأنت أنا 
;أمور ل والدواء الحل إن ؟؟؟ وتقصيرنا لضعفنا 

همأنفعلى أسرفوا الن*ين تمادى يا قل ر تعال الله بمغفرة وأبتر ، اممه رحمة من تقنهل لا (١ 
(٥٣٢الزمر ( اش رحمة من -شطوا لا 

٣٢النجم المغفرة( واصع ربك إن ) الذنوب يغفر أنه واعلم الغفار الغفور إر يديك ارفع ٢، 
•أخرى مرة الذنب منك يتكرر لا حتى الاJنوب ق يوقعك سبب كل عن ابتعد ٣( 
رحمةفيرحمك الصادقة دموعك يرى أن اض لعل حهليثك على وابك ذنبك على احزن ٤( 

واسعة.

للخيراتياقا مدائما لتبقى ظهرك خالف حسناتك واجعل عينك أمام ذنبك اجعل ٥( 
الحسنات.إر ومبادرا 

وهوءّدهنّا وتحبونه ) الله عند كبيرة تكون فلعلها ، صغيرة ولوكانت معصية تحتقر لا ٦( 

٥١ النور ( عقلتم افه 
قاللما عمر عن الله ورصي وترتنع نتعظ لعلها وعاتبها وحامثها نفك ْع اجلس ٧( 

تحاسبواأن فثل أنفكم حاسبوا 
قالكما رحالك من أكثر الحياة ق وأنت خوفك وليكن ، والرجاء الخوف بن متوازنا كن ٨( 

والسيئات.الذنوب وتترك الطاعات ق تحتهد لكي ، الملف 

ذلكلوكان حتى الكبائر من يجعله الذنب على فالإصرار الذنوب على الإصرار من احذر ٩( 

[١٣٥عمران (]آل ثعلوا ما على يمحروا التقعن)ونم عباده ي يقول وربتا الصناثر، من الذنب 



١٧٤

مركذباب نحعله ولا ، عليك سقط أن نحثى الذي رأسك نوق كالخبل ذنبك اجعل ( ١ ٠
.وذهب أنفك على 

٠الذنوب بحذرون كانوا وكيف المسلف حياة و اثرأ ( ١١

نالوالغفران التوبة الله من وستجد الاستغفار بدوام وعليك ومغفرته افه برحمة أبشر ( ١٢
٥٢ الشورى منلوى، نا محئنلم الميئامم ييغموعن عبامء ض التؤثه مذ رونو_ تعاو 

الزللالكيرمن يغفر فحانه  ٨٢طه اتذى( ثم صالحا وعحل 0س ئاب لثمارلمن ريإئي 
أقربهوما عماه من على أحلمه وما ، بعباده أرحمه ما ، وسبحانه ، العمل من اليسير ؤيقبل 

دعاه..ممن 

ربكفقيرإر بأنك لك يرمحا وليكن المقصرة بنفسك ليعرفك طريقا الذنب ذلك ليكن ( ١٣

دهمبلدامس ثاب لثمارلمن ريائي تعال قال لك وتوفتمه ورعايته حنفله عن ولاتستغني 
٥١ فا> ١^( إلى ١^١٠ أش؛ الناّن محا )نا  ٨٢طه اتدى( ث،أ ئابما 

ارحمفاللهم وبجمد.ه... سبحانه به إلا قوة ولا حول لك وليس كين ومصعيف فأنت 
وثرحمنالنا ثمحر لم ؤإن أنممنا ظالمنا )ريتا بذنؤبتا ومعترفن تاتب^j^ فانا علينا وتب صعقنا 

ئوئئانماض(الأءرافمأ
اعترفنم ارعوى نم انتهى ثم ❖❖❖ اقترف ثم امحدى ثم عدى من يا 

سلفقد ما لمم يغفر يتتهوا إن  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠اته 'آيل الله بقول أبشر 
تكملأصلا يدليك فما الغد إر التؤية سوف لا الأن تبت انك الأن ربك وعاهد نم فهيا 

ورسالضأملأأأاأااأكلام 
;ة عدمأحمل 

المعميةفرائك لخفلة ، ، ءّمعة أحمل 

المعمية Jjuالتؤية لحفلة ، ، دمعة أجمل 
الوءأمحيقاء رفضك لحفلة ، ، دمعة أحمل 

صاحبكييد الأحنّ لحظة ، ، دمعة أحمل 
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سجودكلخظة ، ، دمعة أحمل 
ركوعكلحظة ، ، دمعة أجمل 

بجشؤعالدعاء لحظة ، ، دمعه أجمل 
الدعاءاستجابة لحظة ، ، دمعة أجمل 
لممكربة ضج لحظة ، ، دمعة أجمل 

الخيرعمل لحظة ، ، دمعة أجمل 
خالقهالنه ؛؛ ۶٥١لعبد طؤيى 

منجمبالدمع الدجى جنح وقام 
ضيا محآْ ثقل ظهرى 

زحمز الأقدام إذا اللقاء يوم 
رجهذني العلا ذا يا أرجوك 

سقميمع بلواي لي مضلك واشف 

لطاعتهممودي ذكر عن غفلت 

هممق العصيان إر مشيت وقد 

مقيتارب يا وكن ذنوبي فاغفر 
والتهموالأهوال الشدائد من 
عملمن قدمت وما زماني مضى 

النمباري إلص من حجلى يا 
سهرواالخيرند وأهل ■موش نامت 

تنملم الليل ظلام ل أجفانهم 
فقربهممولاهم إو قاموا 
والكرموالفضل بالرضا وحمهم 

:قائلا واصرخ مثمرا إله دايا بدينك معتزا شامحا رأسك ارفع هدا يا 
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المياأطأ أحممي بوكدت را وفخعزا زادني ومما 
نّيادلي أحمصرت وأن ياعبادي قولك نحت دخولي 

نقتديلا محمد بغير أنا واشهدي أصيخي الدنيا هذه يا 

وأبيأمي الإسلام إنه أوني عنمري عن تألوا لا 

ونملي؛ ماء من برطل تتوصأ أن الأمانة أن تظن لا ل ؛ تيمية ابن يقول •' لدينك اعمل 
للناس[.ومحمله الدين هدا محمل أن الأمانة إنما انحراب ق ركعتي 

وللميعاداسلمى للغاية وسيلة الحياة أبغي لم مأنا 
الزادعفليم للأخرى ونعي أعزة نعيش وأن الإله لرصي 

للامادللإيمان للنور الورى لإنقاذ أسعى لم مأنا 
تكونأولا تكون أن س أنت أما أوبدونك، بك كائن الإسلام 

فهوشقيغيرذلك... أما ذلك... ق عليك وأخ ... الحنة قق على دلك ••• إنسان أحبك إذا 
....، ، مثله تكون أن ويتمنى ••• غافل 

••بمار لم؛فطر الذب وعيب •••• بجهر محيلي يدي عصيتك 
لمقلوق أوحرقت قطعت ؤإن شيئا باش تشرك لا )) وسلم علته اف صلى اليي قول ونذكر 

وحرفتقطعت ؤإن شيئا باض تشرك لا لمغل وق وحرفت قتلت ؤإن شيئا باض تشرك لا ، 

ولالمقل وق الذمة منه برئت فمد متعمدا تركها فمن متعمدا مكتوبة صلاة تترك بالنارولا 
تتركنولا لمقل وق اش ذمة منه برئت ففن متعمدا الصلاة ترلأ من فان متعمدا الصلاة تترك 

ولالمقل وق اش ذمة منه برئت فمد متعمدا مكتوبة صلاة ترلأ من فان متعمدا مكتوبة صلاة 

وأنوالديك أطع رسوله وذمة اش ذمة برئت فقد ذلك فعل فمن متعمدا صلاة تتركن 
مننحرج أن أمرك وأن والديك تعفن ولا لنقل وق هولك شيء كل ومن مالك من أخرجاك 

ولافتخل ودنياك أهالك من نحلا أن أمراك وأن والديك تعص ولا لنقل وق ومالك أهلك 
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لمظوق ؛ فاحشة كل رأس فانه حمرا تشربن ولا لفظ وق شر كل مفتاح فإنها الخمر تشرب 
ؤإياكافه سخط حل بالمية فإن أ ية وانممؤإياك شر كل مفتاح فإنها حمرا تشربن ولا 

وأنفق، فاتت فيهم وأنت موت الناس أصاب وإذا ١ الناس هلك ؤإن الزحف من والفرار 
صحيح( وحل عز الله ق وأحقهم أدبا عصاك عنهم ترفع ولا طولك من أهلك على 

•للعلامة والترهيب الترغيب 

قاتلاحنيتا تأوه العبيد لرب العبادة و■نحريد التوحيد تحقيق عدم ُع المسلمتي أحوال رأى من 
المنظرهذا أمام تريئه-ا فلا دمع، من واحدة قعلمرة محاجرها ق تستقي أن بجمل عتن ي أ ؛

صاحبوسالم عليه الله صلى محمد ال منتبن ، الإسلام إل ئتحخن أقوام منظر ١ اتحرن 
باكون،خاشعون ، سجد ركع أصرحة' يمي وما القبور حول أقوام متظر > الحفية الملة 

الخيلأنيالشيخ يدي ينفون أنهم ص.ريح... أستار وحول ' فبر أعتاب على متضرعون 
،سبحانه الله حمانص من هي بأوصاف ؤيمفونهم ، الله يدي بين يقفون كما وغيره 
،( موات والالأرض سيد أنت (و) الكائنات ق التصرف أنت ) t القمر لماحب يقولون 

أحاديثهمومن البلاء( دافع (ور الذنوب ماحي ) ، ( الدين محني ' آ بالأكوان لمتصرف ا) 
زارمن خاب أفوالمم؛)ما ومن ، ( القبور بأصحاب فعليكم الأمور، أعيتكم إذا ) ؛ 

أولائكإل الأحات وطلاب الشكوى عرائض الخهلأء قدم الخهات بعض وق ( الأعتاب 
صرفهايجوز لا التي وتوسلاتهم وتضرعاتهم بعرانمهم يتقدمون وهكذا الرفات، المقبولثن 

منيستغيث وذاك ( وظيفة أو ، ولدا الشيخ أيها أريّد ) الأنوال؛ هذه فمن وحده لله إلا 
): القمة هل،ه ؤإليك دواليك. وهكذا وغيره زوجا وأحرى ولدا شد ونلك ، ظلمه ظالم 

صاحبمن يطلب رجل فجاء مشهور مزار ق جالسا كان الظرفاء أحد أن يجكى : ( لخليفة 
أخررجل جاء نم الرجل هذا وانصرف ١ متعرة ولادة تلد امرأته لأن النجدة ( الور القبر١ 

أنفهويهللب ، الامتحان ق دخل الذي ابنه القبرمساعدة صاحب من ليعللب بعده من 
ليسالقبر( صاحب ) الولي إن •" الخلؤيف الرجل ذلك له قال اللحثلة هذه وق ، يتجحه 

١.١ ولادتها تعسرت حامل امرأة لتوليد ذهب فقد الأن هتا 
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إن: بأصحابها الفتنة تتدرج كيف لوتأملتم ... السالمون أيها ؟ بالقبور الفتتة تتدرج كيف 
نمّ منه قربه و الله عند منزلته عظم واعتقايّ وتقواه صلاحه ق الرجل بتعظيم يبدأ ذلك أول 
وحينئذمكانه. وبركة بركته لاعتقاد ولكن ، والاعتبار ١لأحرق لتيكر ليس محيره نيارة نيل.أ 
نورجثم عنده. الدعا، إجابة وترجى ، العوام وأشباه العوام محلوب ق عنده افه دعاء يبدأ 

التمحإل فيعمدون المكان هدا حول شيء كل على تقيض البركة أن اعتقاد ل الأمر 
واسطةو وسيلة واتحاده ، به اتله على ام والإمحبه. اتله دعاء من ينتقل نم ١ والتقتيل 

أعلىدرجة إر ينتقل ثم جاه الله عند له ، مقرب طاهرمكرم لأنه ؛ الله عند به للأسننشفع 
بعضق التصرف على القدرة من الله يعهليه أن بممتنع قليس جاه ذا مكرما هذا دام ما ف، 

منهؤيهللب به تغث ؤيم، وبخشاه ويخافه ، ؤيرجوه يدعوه ثم ومن الكون وأحوال الأمور 
وتتحير، القلوب منه وترتحف ، لتقومي ١ منه توجل الذي الر صاحب هو يصيح لم الاءد 

،القناديل عليه وتوقد ، حوله ويهناف ، عنده يعتكف مقصل.ا يتخذ نم ومن العقول ءنل-ه 

عيدله ؤيتخذ ، عنده ؤيذبح ، تنلم ؤيؤيقثل ، السجد عليه ؤييتى ، التور عليه وتعلق 
;أنه يلي فيما تكمن خطورته الأيروالذي الشرك هو والله هذا • ومتمد 

محإيمابه له ببمال إلهاآحزنا الله مع يلغ أومن تعار •لقوله الإسلام ملة من محرج ~ ١ 
الإسلامعن مرتدا كافرا غترالله دعا من مي ف( الكافرويا ملمح نا إيه ؤيه عند حسابه 
حضانةولا ولاية له وليس أصحيته ولا ذبيحته ولا زوجته له تحل لا الإسلام عن والمرتد 

قبدفن ولا عليه بملي ولا يكفن ولا يغل ولا مات إذا يورث ولا يرث لا أولادْ على 
والرحمةبالمغفرة له يدعى ولا السلمن مقابر 

محمدبالله يشرك من رإيه تعار لقوله النيران ل لصاحبه ومحلي الخنان دخول من محرم ~ ٢ 

(٢)انصارمن يالظالهث؛ الناروما ومأواه عليوالجنة الله حرم 

.١( )٧٧ لد>سون سورئ رأ( 
.( )٢٧_؛ ،ور؛ ر( 
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دونما يووتم يشرك يثيرأن لا الله )إن تعال لقوله الغفران بعدم صاحبه موعود ٣" 
ر( نعيدأ صلألأ صئ نمد يالنب يشرك ومن يشاء لمس ذلك 

أشركتلثن قبلك من الذين ؤإر إليك أوحى ولقد ر تعار لقوله للأعمال محبط ~ ٤ 
(فاعبد اض بل الخامحؤين من لتكونن و عملك ليحثعلن 

الاياتهده من وأوضح وأبن وأظهر وأصرح أصح أدلة يريدون هل الله سبحان اض سبحان 
؟؟؟من حكم هذا ؟؟ من كلام ؛ Ju؟.را طيه تدل انحك٠اتوu البيات 

أسلموله يبئوئا الله اممه)أنمرويم دين هذا الته شيع هدا ' اض حكم هذا ، الأنه كلام هدا 
٠٣٠وكزها، طوعا دالأدض الثناداء م من 
اليومالشر والذي ، سنته ل الكريم رسوله عنه ونهى كتايه ل عنه ألله نهى الذي الشرك إنه 
زادولكن ، بالقصيرة وليت فترة منذ وذلك ~ افه عمم من إلا — الأرض بقاع غلب أي 
أنهمإليهم بخبل بل ، بأسا ذلك j( يرون لا فيه الواقعون وأصبح وانتثر الأخيرة لأونة ال 

علمونسبة والهالح؛ن والأولياء محمد النبي ذ ا ١ فالغلو • وأعبدهم الناس أصلح من 
أنواعتقاد ، افه عذاب من والإنقاذ كشفها ورجاؤهم الشدائد ل يهم والاستغاثة لمم الغيب 

يشمونوأنهم سبحانه معه أو الله دون من العالم ق يصرفون وأنهم بأيديهم والضر النفع 
الأمرذلك كل شقاوتهم أو الناس إسعاد وحدهم مملكون وأنهم الغائب ؤيعيدون االرصى 

المهماتل الله مع ؤيدعونهم رجاء و وخضؤع تأله محبة بمبونهم أنهم كما ، منتشر سائد 
أعتابهمؤشلون نورهم حوJا ؤيعكفون سبحانه هو إلا يكشفها لا الض والحوادث 

لخدمةيعضهم يوقف وند ، للقمر ؤإبداء للقاقة ؤإظهار للغوث طلبا اثارهم ؤيتصمحون 

١؛١ ر" اكساء سورة ا ر 
.رِ(مرتالزمرْْ-آْ(

صران)٣٨(.ال سورن ر( 
الرئويةضسى وسلم علبه اس صلى لمي تجيرا والتنئمن الشر الضدين بين جمعوا ا زماننغلا؛ ان رسيم ر'آ 

وملمعلبه اف ملى لمجي ايتتالص الغلو سا إلى وصموا وسلم عليه اف صلى الرسؤل لون نمن جعلوها بد والألو*ية 
صحيحةصريحة نصوص من مياتي كما مشايخهم علبه ما خالغت إذا وسلم عليه اس ملى سه إلى لابمغتون اتهم بحيث 

مسائلهم.ا؛ُال ُ،دمون الحاط عرض بها يضربؤن وملم عليه اس ملى لنبي اص 
الضيسالرحس مد بن هحمد د/ التوحيد ونمري الهبورية نتص ض المنه المجموع وانظر آ ر 
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أولمممن الرسل اض أرسل الذي الشرك هوحقيقة وهذا . الكثيرة الأوقاف وطرفهم المشايخ 
عنه•ينهون آخرهم إو 

الالض الكثائر من غيره واتُغلام الملة من المخرج الشرك هذا تههمين : المصبة كل وانمة 
ؤيفطرب...يمنع اكاس بعض قرى بكيرنه فاسق باممانه مزمن صاحها بل اللة من نحرج 

بأعتابيتمسحون من كثرة يرى وهو يتأثر لا بينما الخمور وشراب الزناة كثرة رأى إذا وبحرن 
اللكنها كبار... معاص الحمر وشرب الزنا أن مع العبادّات.. أنو١ع لها ؤيمرفون اشور 

الإنسانبه بموت هوشرك الله لغير العبادة من شيء صرف بينما ••• الإيلام ملة من تحرج 
.كافرا

ؤإيمانإملأم القلب ل كان إن كهد من القلب )ذوب هذالثل 

اللهوهوإفراد : العبادة توحيد له ؤيقال ؛ الألوهية نو■حيل• التوحيد تحقيق ق الأه النه فايثه 
هوالتوحيد٠ منزلته وعلت درحته سمت مهما ، محواه لا ، يعثل. لأن المستحق لأنه ، بالعبادة 

بتقريرتوحيدجاءوا ~ اللام عليهم ~ الرز لأن ، أممهم إر الرسل به جاءت الذي 
كتابهز عنهم أخبرالله كما الألوهية توحيد إر ودعوهم ، تعتقيه أممهم كانت الذي الربوبية 

لكمإئي قومه إلى ئوحا أرسلثا )ولمي وسلم عليه الله صلى نوح عن محرا الله قال • انجد 
(٢٦- ٢٥;)هود ( أيم يوم _(j_، عليكم أ-حانت إم الله ثتدوأولا لا أن ٢) ثزيرموتي(ه 

ربوما يرعون )عالن ت فرعون مع محاجته ق وسلم عليه اله صلى موسى عن محما الله وقال 
-٢٢":الشعراء ) ( موفيعق كنتم إن بسهما وما والآزض المثماواب رب يال، ) ٢٢العالءاlن(('

نداياءتدوت  ٢٠٤٥^;نيئ الله إذ إ : ومحلم عليه اله صلى عيي عن ونال ( ٢٤
لأهليقول أن وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله وأمر ( ٥١؛عمران 'آل ) { مستقيم 
^^؛ألآسإلآافزلأكضك: المحاب 

منادياتعال وقال ( ٦٤;عمران آل ) { الله دون من أريايا بضا بنمتثا يتخد ولا ذيا يه 
){ قئوذ لعلكم ميكم من والزيذ حلمكم اللءي نيكم الناس أيها يا } الشر جميع 
(٢١;البقرة 
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،بالعبادة الت4 إفراد إر أقوامهم ودعوة الألوهية لتوحيد بعثوا كالهم فالرسل ؛ وبالخملة 
أنرمولأ أمة كز ني ثعثتا ولمد ر ; اض قال كما والأصنام. الخلواغيت عبادة واجتناب 

،لقومه رسول كل دعوة سععت فقد . ( ٣٦: النحل ) ا الطاغوت واجتيوأ اش اعبدوأ 
{تيُه إنه من لكم ما النه اتدوأ نوم يا نال } : نومه أسماع يقمع ما أول فكان 

رالأءراف:هآ(

اضأرسل وما ، القيامة يوم الأعمال توزن به و ، العباد على واجب هوأول فالتوحيد 
.بالعبادة ؤإفراد؛ توحيده إر الناس دعوة أجل من إلا ، الكتب أنزل ولا الرسل 

؛ ٣٦الحل الطاغوت( واجتنبوا اض اعبدوا أن رسولا أمة كل ل بعثتا ولقد ) ؛ نعال افه قال 
إليهيدعونهم إرالخلق رسله الله أرسل حنث ، التوحيد أهمية على جلي واضح بيان وهدا 

(الرسل بعد حجة اله على للناس يكون لئلا ) ~ الشرك وهو ~ صده من وبحدرونهم 
١٦٥الاء:

إلهمن لكم ما اله اعبدوا قوم يا ) ؛ وقال بهم نائي إلا قومه إل نبيا تعار اله أرسل فما 
الهتوحيد أجل من إلا ؛ راياته ورفعت الخهاد وشمع ، واJار الختة ّوق قام وما ؛ غيره( 

قالله إلا والفعلية التولية العبادات أنواع من نيع أي بمّزف لا بأف وذلك ، بالعبادة وإفراده 
بيؤيومتوا ؛ افه إلا إله لا أن يشهدوا حتى الماس أقاتل أن أمرت ؛ وسلم عليه افه صلى 

٠النه على وحسابهم بحقها إلا وأموالبم دماءهم متى عمموا ذلك فعلوا فإذا ، به جئت وبما 
المستفيضةالمبؤية والأحاديث ، الكثيرة القرانية الأيات ص الأدلة تضافرت وقد هذا مسالم. 
فقال؛ العظمى ومنزلته القصوى لأهميته إلا ذلك كان وما ؛ العفليم الأم هدا إر بالدعوة 

مقربملك ؛لا غينه معه 'يثرك فلا ؛  ٣٦الما، ( شيئا به تشركوا ولا اش واعبدوا ) تعال 
أمرما أول التوحيد أن رأى ؛ والتوفيق البصيرة بعن الأيات هده تأمل ومن ؛ مرسل لمى ولا 
ؤإفرادهبتوحيده أمر قد ~ اله أن وكما به. اوجب ما وألزم ، عليه حث ما وأعظم ، به اله 

منبالبراءة إلا العبد توحيد يمح لا لأنه ، له والشريك المد انحاذ عن نهى فقد ؛ بالعباد 
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أنهعلى دليلؤ لأعثلم ( شث' به تشركوا ولا اش واعدوا ) تعار قوله ؤإن ؛ الشرك وهو صده 
الشرك.باحتاب إلا اكوحد يمح لا 

الأصنامعبادة على مقمور[ الشرك بجعل بأنه وذلك ؛ نموره ل الماس بعض ويخطئ 
أنواعمن نؤع أي العبد يمرق هوأن الشرك إن بل ، جيم بالغ حطأ وهذا ؛ والأوثان 

عليهافه صلى الني نال لما وليلك ؛ الشرك فهو ذلك فعل فمن ؛ تعار اله لغير العبادة 
وأحمدخوتمة وابن حبان وابن المهني ؛ تفلحوا[ افه إلا إله لا اقولوا : للمشرين وسلم 

إلاذلك وما ؛ ٥ ص ( عجاب لشيء هدا إف واحدا إلمأ الألمة أجمل ) قالوا وعترهم 
لغيرهالعبادة صرف عن والامتاغ بالعبادة تعار افه إفراد هو اكوحيد معنى أن لفهمهم 
لوقع ففد ؛ بفم هناف أو ؛ لغيراله ذبح أو ؛ سجد أو ؛ أورهب ؛ دعا فمن ؛ سبحانه 
عهام نهمهقمر أن الزمان هذا ل أناس من فتعجب ؛ العبادات أنواع سائر ومناله ؛ الشرك 

؛انحرمات أعظم الشرك تعار افه جعل ففد ذلك أجل من . الخاهلية مشركو وفقهه له انتبه 
ربكمحرم ما أنل تعالوا نل ) تعار فقال الشرك بذكر بدأها كتابه ق انحرمات عدد ولما 

١٥١;الأنعام سورة ( شبتا يه تشركوا ألا عليكم 
وصام؛ عمره ؤلول العبد صلى فلو ، وهوالشرك بمائه ما باحتاب إلا يتم لا الخوحد فان 

يخبطالشرك لأن ؛ ينقعه لا ذلك قاف ؛ الشرك أنولع من نؤع على وهوقائم ؛ وحج وزكى 
؛ ٢٢'الفرقان ( متتورا هباء فجعلناه عمل من عملوا ما إر وقدمتا ) تعار قال ؛ الأعمال 

يكن.لم فيجعلهكأن ؛ العمل كثير فالشرلأ1تيلر 
أنهإلا ؛ العظيمة الخيرة الأعمال وهوأصحاب الإسلام أهل بعض بد أن الحرة منتهى ؤإن 

فلاللأجر. محملة ؛ للعمل مذهبة وافه وهي توثر؛ لا أنها ظانا الشرك أنواع من بشيء متلبى 
منالعظيمة الأعمال يعمل ممن فكم ؛ به تقوم الأعمال لأن العفليم الباب هذا فقه من يد 

قمةيعرف والكل ؛ أحبطه الذي الشرك بتب المحاخ العمل ذلك يشيه ولم البر؛ أنواع 
عيراللهيعبد من رأى ءنا.ما لام العليه ليمان ماله نبي مع اكوحد على الغيور الأدهد 

هداومع الإسلام أبناء من وهم الاس بعض بد بينما ٍلير، من والأكفاصة الغضثة وتلك 
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مؤنقيبررون ند بل ، بكرون ولا يغضبون فلا النؤع هذا من ثريبة مثاهد على ممرون 
التوحيد.هلؤيق عن الضالن الخطمن 

إرالاندغلع وذلك الإقبال ذلك ورأى اليوم الملس ديار بعض على المدهد مر لو ، الله أفه 
إنها، الله لغير تتوجه اللمن لبعض الصيحات تلك ولوسمع ، والأصرحة والقبور القباب 
١١١١؟الإسلام دعاة و ,, السالمون لما ينتبه فمتى ؛ مرة مؤسفة حقيقة 

سجدولوقوميا )وجدتنا •' بلقيس عن وهويتحدث السلام عليه لسليمان المدهد قال ماذا 
٢)نهتتول(إ ٧ فهم ثم فصدهم أغنالهم الشبمال نهم ورين اللب درن بن للشب 

وماو1ذموث ما ؤينلم وانأرض النناواُء ض ء انب يخؤج الزى لله سجدوا أنا 
المدهديكن فلا ٢ 0 - ١:٢٤^ سورة ( ١^٠٠؛ اي,مؤ زإ نن  ٧١ِإلت آ)اثنق تلأون(ه 
منه.خيرا الميمي كان من ميز وْسكتي التوحيد على أغيرمنك 

صلىفال ؛ بالتوحيد تمسكهم بسب ؛ ءذااه من ؤينجون ؛ اض برحمة العصاة ؤينوزبعض 

الناريحل شيئا به يشرك لمه ومن الحنة دخل شيئا به يشرك لا الله لقي من ؛ وسلم عله اض 
فان، فقط التوحيد على اتكالا العاصي بارتكاب العبد يقوم أن هذا معنى وليس • لم م٠ 

لمحلي الشرك أن الشرك وبين بينه الفرق ولكن ، النار ل فترديه معاصيه به محيق قد العاصي 
،النار يدخل فلا ابتداء عذابه من الله فينجيه ؛ اقه رحمة تدركه قد الوحي والعاصي ، اكار 

أنيؤيد الذي ذا فمن حال كل وعلى ، عليه ما يقضي ما يعد بجرج نم النار يدخل أوأنه 
نال؛ درجة وسين بننع الدنيا نار على فضلت نار ل بالعذاب الوعيد نحت داخلا يكون 

والسلامة.العافية افه 

ولايتعقل لا ممن نكون لا وأن الرالة هذه ق غايتنا وبجقق مقاصدنا بملح أن افه أسال 
:القائل فيهم فال ممن يزجر 

بحضوريأنتفع لم ولكني قدحضرته مت من كم خليلي 
لشهورحلت وأيام ^j، عجاب أرض ند ليال من وكم 

وأمورأمورقدحرت من وكم محيرة ئدرض سخن من وكم 
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بنوريستنير لا الذي فذاك ... عبرة عاثر ما الممن يرده لم ومن 

فتنزجرالداعي يزجرها والهم به توعفلون ما يزجيكم ولص 

لكتابي:قارئا يا 
حملأثرا لذكراك واترك ... سيل كعابر الحياة j كن 

الرحيلإلا الضيف على وما ... ضيوفاإلا الدنيا ق نحن فما 

الترابق وغدا معك أنا فاليوم ••• موتي على تثكي لا حملي قارئا يا : و 
.١ ١٠فللدكرى مت ؤإن معك فاني عشت فان 

••امرئ من تعجب لا نري على مارا محنا 
معيأنت وغدا معك كنت بالأمر 

حياتكل يوم آخر وكأنه يومك عش 
لياد.ءا مقالي يقرأ من ليتح فيا ❖❖❖ كنته قد ما كل ؤيبقى أموت 

فعالياوسوء يري تقصمحنرحم ♦:٠❖❖ بلمطنه يمن أن ي هإلل عل
ووأريعمائة ألف عام من شعبان شهر من الخامس ق وفضله ومنه الله بجمي لرسالة اف 

وسلموصحبه آله وعلى عليه اقه صلى اكهلفى هجرة من وثلأنتن واحد 

نحرضولا عقلي نافمح لا •••• بي نحري البوى شنة 
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[ترجمة ل

ثكاهرراامددٌ_يدي_ئ

•اثي اش همد بن اللطيف همد بن اد همد بن احمد ( الملك همد ام ) ؛ *يسو 

•الشرب بالمملتة الأحاء بمحاسلة المعوق بمدينة المالخية بمحلة  ٠١٣٧٩عام ولد •_؛ئد،_: 

بأمورزق ادرثانوي ُلالاي دكان ءعرْ عثرمن السابعة وعو)أ - ٠١٣٩٦عام زوج ت؛ 

يشرحميدأثمانية وهاء ٠ الدراسة مواصلة عن الزواج يعته ولم ثانوي ثاني  ijوموالله عد 

القرمةكلية  ٣٠٠١٣٩٢عام بالأحاء العلمي بالعهد اكض الابتدائية الرحلة بعد : •حءايواس 

هميهوكان ~ صنوان ثلاث قضائيا ملازما ■من  ٠١٤٠٢عام منها قترجه رب*د  ٠١٣٩٨عام بالؤياصى 

الدرحمهم حالي الملك ومليكه حميد ابن الشيح وشيخه والدم توؤ( العام ملءا فني حزن عام العام مدا 

دار-قاصيا؛ع؛ن صدرقراربتعينه ثم ~ حزن عام محاه محاجعله قضائيا ملازما تعيينه حزنا زاده ومما 

امجتيتهالله لحمق ود،ع ووّعل الإعفاءوكتب يباشروطلب فلم ~ كم ٨ ٠ الأحساءب عن تبعد عجره 
الثانيةالأحساء عدل بكتابة عدل كاتب الخمرثم بمدينة محلل كاتب وعئ ؤإلهاحه طلبه على ياء ُاءِا 

الأسطرمده كتابة إرساعة ٠ ١ ٤ ٠ ٩ عام مند بها ولازال الأول الأحاء عال بكتابة ءا-ل كاتب ثم 
الوهابهمد بن محي الإمام بما*ع وخْليب فهوإمام ذلك وبجانب ' عشر الثانية الرتبة على و*والأن 

إماماالأحاءععن إل عاد وئا باشياض مجد إمام  ٠١٤٠٠عام وكان  ٠١٤٠٣متدعام المالحية بمحلة 

ولهمتعاون وداعية  ٠١٤٠٥عام مند أنكحة ماذون انه كما الذكور٠ بالخاهع ثم بالصالحية العرج لجا 
٠عدا وقتنا إل الكلية من غئرحه مند الممه ي ودرس التوحيد ي درس 

الكلثمإبراعيم بن موسى الشيح ؛ الفضيلة أصحاب ابرزمم من فضلاء مشايخ على درس • *محلكن 
ةنميبن محمد والشيح الالكية علامة مبارك الشيح إبرا*يمآل بن محمد والشيخ التناعد اكممحز قاصي 

رئيسالداوي نيد ناصربن الدكتور والشيخ مرئيا متدرس الشيخ والقرئ العلمي بالعبمد الفقه شيخ 
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عنحالماكااستناد الشورى يضومحلى الاحد يداش ين يان والشيخ بادرزآن1واك الكبرى انحكعة 

بنمحمد بن ءيدااi٠< العلامة الشيخ امِياض ول • الحديث عالم ي الحنوط مارك بن العنين مد الئ؛خ 
مناسغاد كعا زمانه ق البلاد •في باز ابن الش؛خ وسهاحة وته ذ ١^٠•^( القضاء ملي ربى حميد 

مماحةأبرزهم؛ فكثرمن الكلية ق مشايخه وأما بهما وحجك والألباني عبجن ابن ١لعلأمتيرث كتب 

صاغالدمحور والثيخ جمين الدكتورابن العلامة والثيخ النتخ الذآل تمد العنينبن تمد الشح الغم 
النوفىعلى افه رحمة السالمان انحمد العنين تمد الواعثل الزاهد للثيخ محالته من استناد كما الأٍلرم 
٠طامحه على منهم بقي من عمر ي وأئ وبارك وحففل مهم 

:- شيخه فاق تلميذ من وكم يقول وكان ~ الشايخ الفضيلة أصحاب : ابرزمحم من •.تكمنق؛ 
قوقاصى الضيف النوى السجد وخهلمب إمام الرحمن أبوعبد : المدبروكنته محمد بن صلاح الثيخ 

افهتنع ودعؤية علمية وخارجها البلاد داخل مشكورة وجهود مناشْل وله النؤية بالدينة الكرى انحكة 
واليراصاتكلية ي الشؤيعق تم ريس التتم صاغ بن إبراهيم الدكتور والشيخ والعباد البلاد بها 

انحاصراتمن عدد ق شارك وح3ليب إمام والتعليم للإقراء حلن ثم القرأن حنغل بالأحساء الإسلامية 
بانحكمةالقاصي الدقبلأن محمل بن الدكتورعدنان والشيخ العلمية والبرامج الشرعية العلمية والدورات 

صاخبن صلاح والشيخ المدوات ل ومشاركات ومحاصرات ودروس ٠ؤلنات وله حافتي بالدمام الكرى 
والذاهبالعقيدة م فالقرى أم حامعة ي الأن الدكتوراه ؤيعد فيمل الملك يجامعة انحاصر السميح 

وحطيبؤإمام الخهمية اميامحل بقاعدة المئوي والرشد الوجه انحارذ يارلأ بن سالم والشخ العاصرة 

محيبن نبيل والشيخ انحد ويا؛ ^٣ ٥١القران إذاعة مع مشاركات وله بالعذربالريا»ش عساكر ابن جامع 
عدنانالدكتور والشيخ بالملكة والتعليم الُيية بوزارة الوءوب،ن عام ومدير وخْلمب ؤإمام المديرحافئل 

وعضوالخمعيةبالدمام التخصصي فهل الملك تشقى مبواستشاري حسافغل الصرعاوى إبراهيم بن 

بوشلفعبدالر-جمن بن افه عبد والشيخ المدوات ق مشاركات كماله العصبي التصلب لرصي السعودية 

لوقارك باجازات الحنئلة كثيرمن يديه على ومحرج القراءات ل رجازات وله مقرئ بل متقن حاقني 
(الآ٠لنال محنة ) متني برنامج ق وشارك القرأن حلقات على ومشرف التجؤيد ي مكثفة دورات 

احمدبنوالشيخ محاصرات وله وحهليب وداعية حافتل البخيت، يخبن بن اله عبئ والشيخ ( )الخزلية 
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الدوراتإقامة من محلنة انشطة وله ُالآ-محاء الخمية والشالع الساجد عديرإ>ارة التوعف اه همد 
بنسعد والشيخ والإرشاد والدموة والأوتاف الساجد إدارة مع بالتعاون وهمرما وانحاصرات 
دوراتؤرتامة وانحاصرات الدموة ق مشاركات وله الخنر بمحكعه ءنس>ل كاتب المرض همدالرحعن 

جا>عي الكميم الترأن حلمة ي مدرس انه كما ؤإمام حاففل الخمدان أحمد بن صاخ والشيخ علمية 
بهموتنع حيرا الخعيع اله تجزى الذكور الخاعع مكب على ومشرف سنة العصين محيوعلى ما تجيه 

•الإّلأمواسن 

:( ترتيب و جمع ١ • *ِطئته 

همهافه عفا المؤلف إصداران من 

منهايد لا كلعة ، موعظة ، الفتوى حعلورة ، الصثر ت أحرى رسائل ر و ا الإحداد ) ت ١ 
سليمان: الشيح تقديم ، جمين بن الله همد • الشتخ تشيفذ آ وأهمها القضايا حطر أل 

(٠العارف مكتة ؛ )ط - ٥١٤١٨الماجد 

(والعيديآن الفطر وزكاة رمضان بشهر تتعلق ياحللة واعتش١د١ت شائعة أخطاء ) ت ٢ 
مكتةت ط ه-) ١ ٤ ١ ٦ الخن محمل بن صاغ الدكتور ت وتقديم جسمين. بن الله همد ٠ الشيخ 

(العارف 

النيان.انحن عبر الشيخ يضظ ( الظواهر بعض ومعالخة علميها وما مالها أفراحنا )  ٣
الأحاديثومأمجة ومثقحة منيدة ؛ أحرى طعة وللكتاب - ( الذخائر دار ؛ ط ) ه ١ ٤  ١٨

.( خنيمة ابن دار ~حأةاهر)طت وضعيفا نمحيحا علميها الحكم مع والأتار 
(العارف مكتبة اآ؛اه)ط; •(والعبر العفنان من فيها وما ت البشر سيد وفاة ) •'  ٤

جسمينبن اله همد ؛ الشيخ تق-ريفل ( والتعازى والقبور الخناتز ى شائعة وأخطاء بدغ ) ••  ٥
.( الكفاح مطابع ت ط ) ( صغيرة رسالة .() ٥١٤١٤

•( الخوزى ابن دار ط: ) ٥١ ٤٢٤(الضياع طؤيق على أخلاق ) •* ٦ 
(القاسم دار : ْل ) ٥ ١ ٤ "١٢ ( ت ُبد لا لليي ئد ) : ٧ 
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(والأصاحى والعيدين الفهلر وزكاة والاعتكاف الصيام ق تثت لم حديت خمسمائت ) : ٨
ّآآ؛اهرطتدارمحالخوزيا

جمينبن اش بد ؛ الشيخ مريظ ( والتعازي والقبور الجنائز ل شائعة وأخطاء بيع ) ت ٩ 
(العارف مكتة : ط ) ه ١ ٤  ٢٣مبسوط وهومحاب 

(خنممة ابن دار ط ) ه ١ ٤  ٢٧وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصص ; ١ ٠ 

•ط ) ١ه ٤  ٢٧"؛~رين بن اض بد ؛ الشيح والشهور بالأيأم تتعلق وأخطاء بيع : ١ ١ 
(القاسم دار 

•')ط — ٥١٤٢٥انحين الله تمد الشيح تقديم . الكاح عاقد بحتاحه فيما الملاح إنحاف ; ١ ٢ 
دارابنالخوjيا

(الرشد مكتبة : ط ) ه ١ ٤  ٢٨واللموك والعبادات العقيدة ز تثت لم أحاديث :  ١٣
وبدعوصيغ وفضائل ائل مالأنام خير على واللام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف : ١ ٤ 

صلىالنبي على الصلاة ز تح تثبلم أحاديث )ببيان ملحق ؤيلميه وأحكام وفتاوى ومواطن 
(القاسم دار : هرط ١٤٢٨(وسالم علميه اقه 
العقيدةعن الدفاع ق رسائل ثلاث ; ١٥

البرديةالبوصبري قصيدة ل العقدية القوادح : الأور (الرسالة )١ 
شطحاتمن الحيران دلائل ل ما على تنبيهات : الثانية الرسالة )٢( 

تقديم. الإحياء وكتابه ذمي أبي على الكلام بمثلاصة الأحياء إنحاف : الثالثة الرسالة )٣( 
ناصربن سعد -• د والشيخ سابقا الدائمة اللجنة عضو حثرين بن الله بو : د الشيح العلامة 

الدعرةمركز مدير البنيان محمد بن انحن عبد والشيخ العلماء كثار هيئة عضو الشثرى 
•( الرصد مكتبة ; ط ) ه ١ ٤  ٢٨سابقا بالومام والإرشاد 

قالناس كيرمن ونجري يتونونها كانوا السلف وأن عليها الإقدام وعظم الغتوى منزلة ؛ ١ ٦ 
.الملكة عام مفض : السماحة صاحب : ٠ عالم بغير الله على القول من الزمان هدا 
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ناصعةصفحات فتاوى . فوائد ٠ مسائل . بيع . قواعد . .آداب فضائل ^٣ ١١القرآن ت ١ ٧
تتعلقشت لم أحاديث ملحق : ؤيليه الكردم القرآن مع الصسالح لمكا ساتلعة ونماذج 
١^^٠؛بالقرأن 

وعظاتوملاحظات وتنبيهات ومحالفات بيع إر للمئاض والزاثر للموتى الشح تنبيه ت  ١٨
بالمقابرتتعلق ومسائل 

صاحبت تقديم منتشرة القبور عن مشتهرة ومحالفات أخطاء ببيان موجزة رسالة ت ١ ٩ 
الملكة.عام مفش : الماحة 

وشوال من الست وصيام رمضان يشهر تتعلق باطالة واعتقادات شائعة ) ؛٢٠

الصيامق تثبت لم أحاديث ] : ملحق ت يليها ( رقائق و ومواعغل وفرائد فوائد مع القرقيعان 
المارق.مكتبة ٠ مصححة منقحة منيية الثانية الطيعة [ والاعتكاف والعيدين الفهلر وزكاة 

٠الملكة عام مفتي ؛ السماحة صاحب ت تقريفل موجزتان رسالتان ؛ ٢١
٠الرسالة هي هده , موعنلة ؤيليها ٠ أحرى حلواهر و الزنى رمحية ت ب موسومة رسالة ؛ ٢٢

ببنانهومحييه بلسانه قاله 

مولاهالققيرإر العلم طويلب 
السلميالله عبد ين أحمد ؛ الملك عيد أبو 

٠فلختي وحميع ومشابمه والديه وعن عنه وعفا بفصله مولاه عامله 



الفهرس١
٤المقدمة 

٥والمفاهيم تغيرالخقاس 

٦الأمثلة من جملة 

٩سمم تنبيه 

١> المتاوى عجانب من نماذج 

١٢وأخطارها اصنمانية الفتاوى 

١٧غيرماتقدم الموضوع في للكتابة الدواعي من 
١٩الرسالة أصل 

-١٢ة الأدل

٢٣اكضوجل كتاب من الأدلة أولا: 
٢٣وسلم عليه اطه صلى اللم رسول سنة من الأدلة : يانيا 
٢٦الله ؤجمهم الأؤيمة والأئمة السلف أقوال من يسيرة جمل : ثالثا 

٣٤تأمل وقمة 

٣٦الله رحمه مالك الإمام على حطيرة ضة 
٣٨مل^ءو^اض١وى 

٣٩الأناشيد مع الطبول ذتم 
.٤امواج( ض والخبل ر الغناء حكم 
٤٤المسكلأت ومشاهدة والأغاني الموسيقى استماع حكم 

٥٤ وه^و.د ئلثمطاء يدهف ا

٤٥ذلك؟ أباح من ؟وحنكم الخرب بالأت الغناء حكم 
٤٧انممل٠ادصية هدا 

٤٩الغناء يبيع لخن تأجيرالمحلات حكم 
.٥الدفوف حكم 

٥١بالنساء حامى الدف 

٥٥والمدوي المناقشات مع والدف الغناء للئساء فيها يرحمن التي الخالات 
٥٧للغاية مهم تنبيه 

•٧الأطفال واغانى والوطنية الدينية الأغاني سماع حكم 
٧١باطل استثناء 

ر
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