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  ثيَػةكى 
َِ هِ َّددددِ   َُ َسَتْعددددَُِونَُُ  َسَتْعددددَُدْ ِ ُ َُ ِإنَّ اْلَْْمدددد ُِ ددددُ سِو أَتْدُ ِعددددََه َسَ ددددن َ هِت  ،ََنَْمدددد ُْ  َْ دددد َستَدُوددددبُِ لِهه َّددددِ  ُِ

ُِ َأْن َل ِإهَدَ  ِإلَّ اه َّدُ   ،أَْعَمههََِه دَه ْْ ََِل هَدُ  َسَأ َْ ُيْضدِ ْل فَداَل َاده َِ اه َُّ  َفاَل ُُِضلَّ َهُ  َسَُ ِِ َْ يَدْه َُ
َْ ِيَك  َُ َل  َِ َُ َسَوُ بهُُ .َسْح ُِ ُِ َأنَّ ُُمَمَِّاً َعْب َه ْْ   َهُ  َسَأ

 . ]آل عم ان[ژ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ  ڦڦژ

ڀڀ ڀڀٺ   ٱٻ ٻٻ ٻپپپپژ

 . ]اهَعهء[ژٺٺٺٿٿ ٿٿٹ ٹ ٹٹڤ ڤ ڤڤڦڦ

 . ]األحزاب[ ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 
ِِيِ  ِلَُددهُب اه َّدد ِ  َِ اْْلَدد َِ إ فَددَِنَّ َأْ دد ُِ دده لَدْودد َُّ ََ  ،َأ ٍِ َسَأْحَعدد دد ُل ُُمَمَّ ِْ ِل َادد ِْ دد َّ  ،() اْْلَدد َْ َس

َعٍة َضالََهة سَُللَّ َضالََهٍة ِِف اهَّهِو. ِْ َعة سَُللَّ ِل ِْ ثٍَة ِل َِ ثَهتُدَهه سَُللَّ ُُمْ َِ  اأُلُُبِو ُُمْ
 ؾةضيفاْة يةشيَط غةضبةضظو ئابطِو وخةيَهى َوغًَُإ شياْيَهى بة

ٔ  ؾ نْى ئيُ ا   ءٔزا زةشي  ةبةضى ئةّ ئايٓى ئيػالَغيَ  ٕء حةواْ ةوةو ئ اضاَتط 
ء  ش ٓى خواثةضغ ىى ض ة  و ،زيَدؤؾ ىء ؾ ازَاْى  ي ة ة ة     ،بةزةغت زةٖيَ ٓٔ  

 . عيبازةت
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وة ئةّ ئايٓة َطؤظةنإ ثاى زةنا ةوة ي ة ٖ ةَوو زياضزةي ةنى ؾ ننو ن و طو      
  اوإء بيسعةو بؤضووْة زاٖيَٓطاوةنإ ...

 ، ؤف زةن  اتئ  ةوةى ن  ة  يَ  ى زاخ  ةو َطؤظ  ى َوغ  ًَُإ    ةَباضو ث  ةض ب  ة ّ
  ٕ ئ ةويـ ي ة ضِيَ ى  يَطنطزْ ى      ! ئةوةية نة ٖةْسيَو ية خةيَهى ب ةيَهو َوغ ًَُاْا

بة ةويَتط ٔ   بة ؾوئَ بةخىةوةضىء خؤؾيسا زةةةضِئَ    ٖةواو ئاضةظووةناْيإ  
ء خةيَهى ثيؿةيةنى غةضةنى انو واى ييَٗا ووة بووة بة  ،ء َؤغيكا ية ةؤضاْى

 . ووةخا آلْسووةو غةضقايَياْى نطز
ب ةيَهو زةيَ ئَ    ،بؤية زةبيٓني ظؤضيَو ية خةيَهى خويإ زاوة ة ةؤضاْىء َؤغ يكا 

ويَيَٓيَ تء  اتء زةى حةغ يَٓيَىةوةو ٖةغ ت زة    زٍَء زةضووْى َطؤظ ئاضاّ زةن  
ض وْهة خ واى    ،ْيية تبيَتوَإ ئةَةف ضِاغ ،ْةخؤؾى خةَؤنى الزةباتء ٖىس

وضئإ ة ةوضة طئ  قنطزووة  ةوة ن ة  ثةضوةضزةاض ية قوضئاْة ثنؤظةنةيسا ضِووْى 
ْياوقياَ ة ى  وئ اضاَىء ئاغ وزةيى ز   وة ، بةخؿيوية ى بةَطؤظْيعُة ى خواية 

 مب ىب يبژ ت:زة                  ةضَوويَ ،ب                 ؤ زيَٓ                  

 . [الرعد] ژيثىث ىتيتجثمثختمتجتحت
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زةبيَ ت ب ة قوضئ إء    ئةواْ ةى باوةضِي إ ٖيَٓ اوة زٍَء زةضووْي إ ئ اضاّ       واتة:
نإ   ةْٗا ب ةقوضئإء ي  ازى   ةزيَ   زاضبٔن ة واي ة ئاة ا    ،ث ةضوةضزةاض  ثةياَةن ةى 
 .زةةطٕ  ئاضاّ ثةضوةضزةاض

ٖةضنةغ يَو ةوَ إء زوو زيَ ى     بؤية ليَسةوة دةلَيَه ئةى موضمَناىى خؤغةويطت:: 
ئةوا با ةوَاْةنةى الب ساتء  ةضَايؿ ىةنةى    ،ٖةية ية حةضاَى ةؤضاْىء َؤغيكا

ض  وْهة  ،ىي  ساي  ة حةضاَيَ ،خ  واى ث  ةضوةضزةاض وةضبتطيَ  تء زووزيَ  ى ْ  ةَيَٓيَت 
ظؤض ٖ ا ووة يةغ ةض    () بةزيَٓيايى ئاي ة ى قوضئ إء   ةضَووزةى ثيَبةَب ةض    

بةيَهو ب ةو ث ةضِى زيَٓيايي ةوة زةيَ يَِ ٖةضِةؾ ةى  وْ س        ،حةضاَىء ةويَتط ٔ ييَى
 ا َوغًَُاْى يةى خواْ اؽء ؾ وئَ    ،نةغاْةى نة بةحة يَى زةظأْ ونطاوة ية

بةيَت ةى ي ة قوضئ إء غ وْٓةت بةغ ة ب ؤ       نةو ةى قوضئإء غوْٓةت  ةْٗا يةى 
 ن  ة ب  ا ٖ  ةَووَإ ئ  ةوةَإ ب  ن ْةض  يَت   وة  ،ن  ة حةضاَ  ة ئ  ةوةى بعاْيَ  ت  

 ٱ  ٻ         ٻ  ٻٻ پپپپ ڀ ڀژ ث  ةضوةضزةاض  ةضَووي  ة ى:  

 .[األحزاب]ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ     ٿ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ
ٕ   بؤ ٖي واتة: نا يَ و خ واو ثيَبةَبةضةن ةى     ،ْيي ة  ض ثي او ئ ا طة يَهى َوغ ًَُا

() ٕئةوإ غةض ثؿ و ب ٔ ي ة ئةداَ ساْى ئ ةو ن اضةزا       ،بطِياضى ؾىيَو بسة، 
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ضوْهة بةضِاغ ىى ئ ةوةى غةضثيَ  ى به ات ي ة   ةضَاْى خ واو ثيَبةَبةضةن ةى         
()، . ئةوا ةوَطِاو غةض ييَؿيَواوى ئاؾهطا خؤية ى 
ية يةكاىى طؤزاىىء مؤضتيكا ضت  ليَسةوة با ٍةمووماٌ ثيَكةوة بصاىني تسضياكىء شياى 

 لة ذيَس زِؤغيايى )قوزئاٌء ضوىيةتء وتةى شاىاياىدا(.
ٖ ةضوةٖا غ وزى    ،وة زاواناضّ ية خواى ثةضوةضزةاض ئةّ ناضةّ ي ََ وةضبتطيَ ت  

ض وْهة خ ؤى ؾ اٖيسة ن ةَٔ   ةْٗا       ،ٖةبيَت بؤ َوغ ًَُاْإء  يَه طِاى خ ةيَهى   
 .غىِ يةّ باغةزا خعَةت نطزْى ئايٓةنةية ى بةَة

 باوةِردارى خؤشةويست:
وة ية ئيعة ةو   ،ؾايىء بؤْةو يازةناْسا زةو طيَت ية نةظؤضيٓةى ةؤضاْى ئةّ ضِؤشةاضة 

وة باغ ى   ،ب اؽ باغ ى خؤؾةويػ ىىء زيَساضي ة     زةبيٓطيَتء زةبيػ ييَت  نةْايَةناْسا
وة  يَه ةٍَ   ،ٖ ةضوةٖا باغ ى ضِووَ ةتء ؾ إء ب اٍَء ... ٖى س       ،َاضء بةيةى ةةيؿىٓة

نة ئةواْيـ ٖؤناضٕ بؤ ثايَٓاْى ةةدإ بةضةو ظيٓاو زاوئَ ثيػىء  ،ضِو ن ةبووْى نو
ئةواْةى نة َ اٍَء غ اَاْى خ ةيَهى زةزظٕ     ،وة بيَتوَإ ةؤضاْى بيَصإ ،بةز ضِةوؾىى

وة خؤي إ زةةةيةْٓ ة زةضةوةى و تء ب ةو ثاضةي ة      ،بةْاوى ٖوْ ةضو ؾ اْؤو...ٖىس  
 ،ةوؾتء ياغاى ئيػالّ زووض زةخةْ ةوة نؤؾوء غةياضةى ثََ زةنطِٕء خةيَهى ية ضِ

بؤية زةبيٓني ظؤض  اض ةةدى زاَاو غةضةةضزإ زةبيَت ب ةٖؤى ة ؤضاْىء َؤغ يكاوة    
وة َٓ  يـ ب  ة ثيَويػ  ىِ ظاْ  ى ن  ة نوض   ة باغ  يَو يةغ  ةض     ،(لِهَه َّدد ِ  ِإلّ  قُدددبَّة َسل َحددْبل َسل)
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ية نىيَبةناْياْ سا   نة ظاْانإ ،باؽ بهةّ َةظياْةناْى ةؤضاْىء َؤغيكاى ئةّ غةضزة
 باغيإ نطزووة .

 باوةِردارى خؤشةويست: 
ثيَويػىة ٖ ةَوو الي ةنُإ ئ ةوة ب عاْني ن ة خ واى ث ةضوةضزةاض ٖ يض ؾ ىيَهى          

وة  ،َةةةض يةبةض ظةضةضو ظي إء  طغ ٓانى ئ ةو ؾ ىة ْ ةبيَت      ،حةضاّ ْةنطزووة
 بؤي  ة ظاْاي  اْى ،ة  ؤضاْىء َؤغ  يكا بؤي  ة حةضاَ  ة ض  وْهة ظةضةضو ظي  اْى ظؤضة  

ثيَؿنيء ؾاضةظايإ ية ئايٓى ث نؤظى ئيػ الّ باغ ى  طغ ٓانىء ظةضةضو ظي اْى      
 ئيَُةف بؤ  ؤى بةضِيَعى زةةيَطِيٓةوة: ،ةؤضاْىء َؤغيكايإ بؤ نطزووئ

   دةفةزموويَ::( خواى طةوزة حةزاميكسدووة كة 1)

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چڇ ڇ ژ 

 [ .هقمهن]ژڇ ڇ ڍ ڍ 
ثطغ ياضيإ ََ ن طز   )خ واى ََ ضِاظى بيَ ت(   دولَآلى كوزِى مةضعودعةب ٖاوةيَى خؤؾةويػت

غويَٓس بةو خوايةى ئةويـ ية وة َسا  ةضَووى:     ژ ڄ    ڄ ژ      زةضباضةى
 . (ٔ) اض ئةَةى زووباضة نطزةوةوة غىَ  ،ةؤضاْييةَةبةغت  ، انو  ةْٗاية

                                                 
 [.ٕ٘/ٗٔ(]اْلُقْرطُِبيّ )وة [ٕٚٔ/ٕٓ(]الطََّبِريّ )وة[ٖٖٓ/ٙ] (َكِثير ِاْبن)تةفسیرىبِروانة: (ٔ)   
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واى ئ ةوةى ن ة خ واى     ةضَووي ة ى: ز  ()ضِةمح ة ى خ واى ََ بيَ ت    ابُن كثي   ثيَػةوا
ن  ة  ،(5   انو  1ة  ةوضة باغ  ى ح  ايَى بةخى  ةوةضاةإ ب  ؤ زةن  ات )ي  ة ئاي  ة ى  

يةثاؾ اْسا باغ ى ح ايَى     ،ضِيَُٓوْى نطاوٕ بة قوضئإء غووزو نةيَهيإ ََ بيٓيوة
ئةواْيـ ئةواْةٕ نة ثؿ ىيإ ن طزووة    ،بةز بةختء بةز ضاضةناةإ بؤ زةنات

وة ضِووي إ ن طزووة ي ة ة ويَتط ٔ ي ة       ،ابيٓٔية و ةى خواى ةةوضةو غوزى ََ ْ  
 . (ٕ)وة خويإ ثيَوةةط ووة ،ةؤضاْىء ئاواظو ئاَيَطةناْى َؤغيكا

 َأقْووَنامٌ  ُأمَّتِو  ِمونْ  لََيُكونََنَّ ) :فةزموويةتى حةزاميكسدووةو  () خوا ثيَغةمبةزى (2)
 (ٖ)(َواْلَمَعاِزفَ  َواْلَخْمرَ  َواْلَحرِيرَ  اْلِحرَ  َيْسَتِحلُّننَ 
: ية ئوممة ى َٓسا نةغاْيَو ثةيسا زةبٔ زاوئَ ثيػىء ئاوضيؿ ِء ئ اضةمء   واتة

 َةىء غاظو ظوضِْاو َؤغيكا بة حة ٍَ زةظأْء حة يَى زةنةٕ .

                                                 
  (2 )

 والطبراَي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم و أبن داود و اإلسماعيلي و وصلو ابن حبان:  صخيحٌ (ٖ)   
 وابن عساكر و البيهقي، وصححو ابن حبان و اإلسماعيلي وابن الصالح والننوي وابن تيمية     
 وابن القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر، رحمهم اهلل تعال  أجمعين، و صححو اإلمام األلباَي في:   
(، ٜٔالسلسلة الصحيحة:)  
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)خ واى ََ ضِاظى بيَ ت(    ٖاوةيَى خؤؾةويػ ت َوعاوي ة   ،طؤزاىىٖةضوةٖا غةباضةت بة 

 . (ٗ)( َواْلِغَناءِ  ... ْنحِ النوَّ  َعنِ  ََوَه  () اهللِ  َرُسنلَ  َأنَّ  )  ةضَووية ى:
ضِيَتطى نطزووة نة يةغةض َطزوو ؾ يوةٕ بهطيَ ت    ()ثيَبةَبةضى خوا  واتة:

 ... ٖةضوةٖا ةؤضاْيـ بوو طيَت ياخوز ةويَى يََ بتنيَت .
 :ىةفامة( ئةوةى طؤزاىى دةلَيَ: ىةشاٌء 3)
 وفوي ،فَواِجَرْينِ  َقوْينِ َأْحمَ  َصوْنتَوْينِ  َعونْ  يو هِ َُ  )  ةضَووي ة ى:  () خوا ثيَبةَبةضى 

َانِ  "رواية   ُمِصويَبةٍ  ِعْندَ  َوَصْنتٌ  َشْيطَاٍن، َوَمَزاِميرُ  َوَلِعبٌ  َلْهنٌ  ََوَغَمة ِعْندَ  َصْنتٌ  " َمْلُعَن

 . (٘)( ُجُينب َوَشقّ  ُوُجنهٍ  َلْطمُ 

ية ضِيواية يَهى  طزا  ،ضِيَتطيِ ََ نطاوة ية زوو زةْتى ةةوجء ْةظإء خطاث واتة:
زا، ن ا ى خؤؾ ى   ةت ََ نطاوة " زةْتيَو يةةةٍَ ئاواظو َؤغيكاو ظوضِْا ية" ْة ط

و  نا ى زيَى ةْتىء ب ة و َوغ يبة سا بةييَ سإء ضِْيٓ ى زةَوض او       وة زةْتيَو ية
 يةخة زاضِْني .

 
 

                                                 
 [ .ٜٗٔٙوصححو الشيخ األلباَي في صحيح الجامع ] يعل  وأبنطبراَي : َرواُه الصخيحٌ (ٗ)  
 [.َٜٗٔ٘رَواُه الترمذّي وصححو الشيخ األلباَ  في صحيح الجامع ] صخيحٌ: (٘)  
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 ثيَبةَب ةضى خ وا    :ختةلَكى  ضتووىى  لةىاو بؤ ٍؤكازة ليَى طويَطستً وتًء طؤزاىى (4)
( ):َوُجددلٌ  إفَدَقددهلَ  ( َوقَووْذفٌ  َوَمْسووخٌ  َخْسوو ٌ  األُمَّووةِ  َىووِذهِ   ِفوو )  ةضَووي  ة ى  ََ دد ُِ 

ددَ   !اه َّدد ِ  َوُ ددبلَ  يَدده اْهُمْعددِ ِم َ  نَوواتُ  َظَهووَرتِ  ِإَذا) إقَددهلَ  ؟َِاكَ  َسَُ  َوُشوورَِب ِ  َواْلَمَعوواِزفُ  اْلَقيوْ
 .(ٙ)(اْلُخُمنرُ 
سا، وة يةئومم  ة ى َ  ٔ زا ئةَاْ  ة ضِوو زةزةٕ: ضِؤض  ووٕ ب  ةْاخى ظةوي    واتتتة:

( وة بةضز ب اضإ، ثياويَ و    بووٌ بة مةميوٌء بةزاش ةؤضِيٓى ؾيَواظى َطؤظةنإ )
 نةى ئةَة ضِوو زةزات؟  ()و ى: ئةى ثيَبةَبةضى خوا 

، وة بة زةضنةو ٔنا يَو نة شْى ةؤضاْى بيَصو َؤغيكاو زةٖؤيَو ظؤضِْا  فةزمووى:
 م خوضايةوة .ئاؾهطا يةبةض ضاوى خةيَو بةبىَ  طغى  ؤيَة َةىء ئاضة

 
 
 
 

                                                 
 [ .َٖٕٚٗرَواُه الترمذّي وصححو الشيخ األلباَ  في صحيح الجامع ] صخيحٌ: (ٙ)   
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 ئاواشى غةيتاىة:   طؤزاىى( 5)
ض وو ب ؤ َ ايَى ثيَبةَب ةضى      )خواى ََ ضِاظى بيَت( اضيَهيإ ية ضِؤشى  ةشْسا ئةبو بةنط 

 ئ ةبو ب ةنط   )خواى ََ ضِاظى بيَت(ت الى عائيؿة ةؤضاْيإ زةو نةْيعةىزوو  ()خوا 

 .  (ٚ)() اللَّوِ  َرُسنلِ  بَوْي ِ  ِف  لشَّْيطَانِ ا َأَمَزاِميرُ  )      ةضَووى:  )خواى ََ ضِاظى بيَت(
ََ  ،()ئ ةوة ظووضِْ  اء ئ اواظى ؾ  ةيىإ ي  ة َ ايَى ثيَبةَب  ةضى خ  وازا     واتتتة:

 لَْيَسوَتا - ِرَوايَوة َوِفو  - ِعيودٍ  أَيَّوامُ  فَِإَوََّهوا َبْكورٍ  أَبَوا يَا َدْعُهَما »  ةضَووى: !زةزضيَت؟
َيتَوْينِ    . « ِبُمَغنوِّ
 ي ةنى   طزا  ي ة ةؤ  –ضوْهة ضِؤشاْى  ةشْة  ئةى ئةبو بةنطََ بٗيَٓة  واظيإوا ة: 

 . (ٛ) بةيَهو ياضى زةنةٕ ،ئةوإ ةؤضاْى بيَص ْني
 
 ى لةدلَدا دةزِويَييَ::وي( طؤزاىى دووزِو6)

                                                 
َُ اهُبخهوّي ] (ٚ)    [.ٜٕٛٓ[ سُُع م ]ٕٜ٘وسا

          الدددَ اهقدددنمضتتتوديَ /    .[ٗٔٔحتددد ال آلت اه ددد ب ه لدددن] األهبددده  ] وة[، ٕٚ٘/ٔإللدددَ اهقدددنم ] اه ه دددهن إغهثدددة بِروانةةة   (ٛ)  

(   
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  ةضَووية ى: )خواى ََ ضِاظى بيَت( عةبسويَآلى نوضِى َةغعوز
 . (ٜ) (اْلَقْلبِ  ِفي النوَِّفاقَ  يُوْنِب ُ  اْلِغَناءُ  )

 ةؤضاْى  ؤوى زووضِووى ية ْاو زيَسا زةضِويَٓيَت .  واتة:
  ( غةيتاٌ حةشى لة طؤزاىيية:7)

ب ةالى نيصؤيَةي ةنى ب  ونسا     )خ واى ََ ضِاظى بيَ ت(   طابى نوضِى خة اضيَهيإ عوَةض
 الشَّوْيطَانُ  تَووَركَ  لَونْ  )  ةضَووى:    )خواى ََ ضِاظى بيَ ت(   يَجةضِى ةؤضاْى زةووت: عوَةض

 .(ٓٔ)( َىِذهِ  تَوَركَ لَ  َأَحًدا
ئ  ةوا ي  ةّ نيصؤيَةي  ة زووض   ،ئةة  ةض ؾ  ةيىإ واظى ي  ة نةغ  يَو بٗيَٓاي  ة  واتتتة:

 زةنةو ةوةو واظى ََ زةٖيَٓا .
 كازة بؤ تووزِة بووىى خواى طةوزة:(  طؤزاىى ٍؤ8)

   ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت(ضحاك  ثيَؿةوا
 . (ٔٔ)( بِّ ِللرَّ  َمْسَخَطةٌ  اْلِغَناء )

                                                 
 . [٘ٗٔتحريم آالت الطرب للشيخ األلباَي] وة[، ٕٓ٘/ٔإلبن القيم] اللهفان إغاثة بِروانة: (ٜ)  

 [.ٜٕٓ]ص  إبليس تلبيس[، وابُن الجنزي في ٕٓٔ٘أخرجو البيهقي في شعب اإليمان ]( ٓٔ)  
 [.ٓٙ ص] المالىي ذم في الدَيا أبي ابن أخرجو( ٔٔ)  
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وة ٖةضنةغ يَهيـ خ واى    ،ةؤضاْى ٖؤناضة بؤ  ووضِةبووْى خواى ة ةوضة  واتة:
 ئةوا بةز بةختء ضاضةضِةف زةبيَت . ،ةةوضة ييَى  ووضِةببيَت

 ٍؤكازى ثيظ بووٌء خساثبووىى دلَة:( طؤزاىى 9)
  ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( ضحاك ثيَؿةوا

 . (ٕٔ)( َقْلبِ ِللْ  َمْفَسَدةٌ  اْلِغَناء )
 . ء زةضوٕ ةؤضاْى ٖؤناضة بؤ ثيؼ بوٕء خطاث بووْى زٍَواتة: 

  خاا و  خراا    وياائاا و   ووك و ،هاا ك س َااَيديَ  خراا  ياا    بَياا  وة بَيطوماا  
 ط ش   ةس ت .

 :( طؤزاىى ثالَيةزة بؤ داويًَ ثيطى10)
 رُقْويَوةُ  ِغنَواءُ الْ  ) ةضَووي ة ى:   )ضِةمح ة ى خ واى ََ بيَ ت(    عيثا   نوضِى ىفضيل ثيَؿةوا
 . (ٖٔ)( الزََِّا
 و ت ي س  ت : طؤك ن ية )ةؤضاْى ةةيةْةضو بةضةو ثيَـ ضووْى زاوئَ ثيػى واتة:

 .( هؤس كة بؤ نزيك س وتن  خ    وَين ثيس ك  سَيش كةو
 

                                                 
 [.ٓٙ ص] المالىي ذم في الدَيا أبي بنا أخرجو( ٕٔ)  
 [.ٖٖٔ/٘ٔ]تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنع وة[ ٘٘ ص] المالىي ذم بِروانة: (ٖٔ)  
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ََّموا  نَواءُ اْلغِ  )  ةضَووي ة ى:  )ضِةمح ة ى خ واى ََ بيَ ت(    تيميث   بنا  ثيَؿةوا  ٍةزوةٍا   فَِإ
 . (14)( الزََِّا إَل   َيْدُعن  َقدْ   َّوُ ألَ   َعْنوُ  َُِهيَ 

ء بؤية ضِيَتطى ية ةؤضاْى نطاوة ضوْهة ظؤض  اض زةبيَىة ٖؤن اضو باْتةؾ ة  واتة: 
 بؤ زاوئَ ثيػى . ضِيَدؤؾهةض

 :( طؤزاىى وةكو غةزاب مسؤظةكاٌ ضةز خؤؽ دةكات11)
 إ ى ةضَووية )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( تيمي  بناثيَؿةوا  
ُُوسِ  ُحَميَّوا تَوْفَعو ُ  ِممَّوا َأْعظَومَ  بِوالنوُُّفنسِ  تَوْفَعو ُ  النوُُّفنسِ  َخْمرُ  ِىيَ  اْلَمَعاِزفُ  )  فَوِإَذا اْلُكو

 .(٘ٔ)( الشِّْركُ  ِفيِهمْ  َح َّ  بِاأْلَْصَناتِ  َسِكُروا
وة ئ  ةوةى ة  ؤضاْى بةْة ػ  ى زةن  ات ي  ةوة  ،ة  ؤضاْى ؾ  ةضابى ْة ػ  ة واتتتة:

 ػى َطؤظ ةضوْهة ٖةضنات ْ ،إ بةْة ػى زةنةٕةةوضة طة نة ةةضَى ناغةن
 ئةوا  وؾى ؾنى زةبيَت . ،بةزةْط غةض خؤف ببيَت

 :( طؤزاىى غةزوء حةيا كةو دةكاتةوة12)
 ، َواْلِغنَواء إيَّواُكمْ  )     ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَ ت(  نوضِى وةييس ثيَؿةوا يةظيسى

 .  (ٙٔ)( الَحَياءَ  يُوْنِقصُ  فَِإَّوُ  ...
                                                 

 [ .ٕ٘٘/ٜٕ] تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنع بِروانة:( ٗٔ)  

 [ .ٖٖٔ/٘ٔ] تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنع بِروانة:( ٘ٔ)  
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ض  وْهة  ...ئاةازاض  إ زةنةَ  ةوة ب ةوةى خؤ   إ بج  اضيَعٕ ي ة ة  ؤضاْى    واتتتة:
 . زةنا ةوةو ْاى ٖيًََيَت ؾةضّء حةيا نةّ

 ( طؤزاىى ٍةواو ئازةشوى جيطى شياد دةكات:13)
  ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( ثيَؿةوا يةظيسى نوضِى وةييس

 . (ٚٔ)( الشَّْهَنة ِفي زِْيدُ يَ  فَِإَّوُ ...  ،َواْلِغَناء إيَّاُكمْ  )
ض وْهة ٖ ةواو    ،ئاةازاض إ زةنةَةوة بةوةى خؤ إ بجاضيَعٕ ية ة ؤضاْى  واتة:

 ئاضةظوى  ٓػى ظياز زةنات .
 :طؤزاىى ضاكةو ثياوةتى ىاٍيَمَيَ:( 14)

 ،َواْلِغنَواء إيَّواُكمْ  )      ةضَووي ة ى:  )ضِةمحة ى خ واى ََ بيَ ت(   ثيَؿةوا يةظيسى نوضِى وةييس
ئاةازاض إ زةنةَةوة بةوةى خؤ إ بجاضيَعٕ  واتة: (ٛٔ)( الُموُرْوءةَ  يَهوِدمُ  فَِإَّوُ  ...

 ضوْهة ضانةو ثياوة ى ْاٖيًََيَت . ،ية ةؤضاْى
 :طؤزاىى مسؤظ لة مياٌ زِةويى دووز دةخاتةوة( 15)

ُٔ اجلوظي   ةضَووية ى:  )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( ثيَؿةوا اب

                                                                                                              
 [.ٕ٘ٗ/ٔ]اللهفان إغاثة، وابن القيم في الدَيا أبي ابن البيهقي وأخرجو ( ٙٔ)  

 [.ٕ٘ٗ/ٔ]اللهفان إغاثة، وابن القيم في الدَيا أبي ابن أخرجو البيهقي و (ٚٔ)  
 [.ٕ٘ٗ/ٔ]اللهفان إغاثة، وابن القيم في الدَيا أبي ابن أخرجو البيهقي و (ٛٔ)  
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 إَذا َأنَّ اإِلََْسوانَ  َىوَذا َوبَويَوان ،َويُوَغيِّور اْلَعْقو  الدَ تِوعْ َعْن اإل اإِلَسان ْخِرجُ اْلِغَناَء يُ  َأنَّ  )
 وِ يْودَ يَ  َوَتْصوِفيق سووِ أَ رَ  يو رِ حْ تَ  نْ ِمو ،غيوره نْ ِمو وِ صمتِ  الِ حَ  َيْستَوْقبُحُو في َما فَوَع َ  بَ َطرِ 

بةضِاغىى ةؤضاْى َطؤظ ي ة َي إ    واتة: . (ٜٔ)( َذلِو َ  َغْير اأْلَْرض ِبرِْجَلْيِو ِإَل  َوَدقِّ 
 ،وْهطزْ  ةوةف بؤئةَ  ةووة ضِ ،ض زةخا   ةوةو ب  نو ٖؤؾ  ى زةةؤضِيَ  توضِةوى زو

ئةوةية نا يَو َ طؤظ ة ؤضاْى زةيََي ت ضِة ى اضى ْاؾ نٕ ئ ةداّ زةزات ي ةنا ى        
ن ة ي ة ن ا ى بَيسةْتي سا ي ة  تةي ة خ ؤى بيبيَٓي ت ب ة ْاؾ طيٓى             ٔوةؤضاْى و
 ٕء ضةثًَة ييَسإء ثََ زإ بة ظةويساو  تة يةواْيـ .ية غةض  و ْس ،زةظاْيَت

 :غةيتاٌ بةكازى دةٍيَييَ: بؤ طومسِاكسدىى خةلَكى ؤزاىى( ط16)
   ژ﮲ےےۓ ۓژ زة ةضَوويَت: ثةضوةضزةاض 

ئ  ةى ؾ  ةيىإ ٖةضن ةؽ يةواْ  ة ن  ة زة واْي  ت ب  ةزةْتى خ  ؤت وة ب  ة   واتتتة:
زة  ةضَووٕ: َةبةغ ت    وة ظؤضيٓةى ظاْاياْى  ة ػ ن  ،ةؤضاْيةناْت ٖاْيإ بسة

ئيٓج  ا خ  واى ة  ةوضة زة   ةضَوويَت: ؾ  ةيىإ  ،(ٕٓ)ة  ؤضاْىء ظوضِْ  او َؤغ  يكاية
 وو ى: 

 .]اإل  اء[ ژں   ں  ڻ     ڻ  ڻ  ژ 
                                                 

 [.ٜٕٓإلبن الجنزي ]ص  إبليس تلبيس بِروانة: (ٜٔ)   
[.ٕٚٔ/ٕٓ(]لطََّبِريا[ و)ٖٖٓ/ٙ(]َكِثير ِاْبن) و[ ٜٔ/ٓٔ](اْلُقْرطُِبيّ )بِروانة:تةفسیرى (ٕٓ)  
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بةضِاغ  ىى ظاٍَ زةب بةغ  ةض ْ  ةوةناْى ئازةَ  سا ب  ةوةى ن  ة ةوَطِاي  إ    واتتتة:
ّ    ،زةن  ةّ ة ئتتةواىيؼ بةىتتد  ) َةة  ةض ن  ةَيَو ي  ةوإ ْ  ة واي ةوَطِاي  إ به  ة
هى   طزا خ واى ة ةوضة    وة ئ ةّ نةَ ةف ئةوةي ة ن ة ي ة ئاي ة يَ       ،( ةكاىًؾالَح

  ى:ؾةيىإ و  ةضَووية ى:
  .]ص[ ژجح   مح  جخ  حخ  ژ  

ّ  غويَٓس بة عيعة ى  ؤ ئةى ثةضوةضزةاض ئةبيَت واتة: وة  ،ٖةَوويإ ةوَطِابه ة
ھ  ژ  ،  ةوة ن ة ؾ ةيىإ ظاٍَ زةبيَ ت بةغ ةضياْسا     خواى ةةوضة ضِووْ ى نطزؤ 

 .] بأ[ ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ھ 
ٖ ةَوويإ ؾ ويَٓى    ،بةضِاغىى ؾةيىإ ةوَ اْى خ ؤى يةواْ ةزا ب ةزيٗيَٓا     واتة:
ٕ  نؤَ ةيَيَو ي ة    تةي ة  ،نةو ٔ وة ب ةزيَٓيايى ظؤضيَ و يةخ ةيَهى ئ ةّ      ،ب اوةضِزاضا

 غةضزةَة نةو ووْة ة ْاو ئةو ضِيَتةيةوةو ٖةغىيـ بةخؤيإ ْانةٕ . 

 :طةوزة شةمى ئةواىةى كسدووة كة طؤزاىى دةلَيًَ( خواى 17)
ڻڻ  ڱ ڱ ڱ ںںژ   :خ        واى ة        ةوضة زة         ةضَوويَت  

 . [النجم] ژڻڻۀۀہ
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خ واى ة ةوضة ب اؽ ي ة       ةضَووي ة ى:  )ضِةمح ة ى خواي إ ََ بيَ ت(   بتةزى  طهثيَؿةوا 
يـ زةناتء زة  ةضَوويَت: ئاي ا ئيَ وة ب ةّ قوضئاْ ة      ةٖاوبةف بطِياضزةضاْى قوضِ

وة  ()غةض إ غوضِ زةَيَٓيَت، نة زابةظيووة بؤ َوحةممةز  غةضغاّ زةبٔء
ثيَسةنةْٔء ةايَىةى ثََ زةن ةٕ، وة ْ اةطئ ب ةوةى ن ة ث ةبإء ب ةيَئَ زضاوة       

 ٕ وة ئيَ  وةف غةضثيَ   ى  ،بةغ  عاو ئةؾ  هةدةى  اواْب  اضإء غةضثيَ   ى ن  ةضا
اْى وةبََ ئاةإء خؤ إ غةضقايَى ضِاب واضزٕء ب ىَ ٖؤؾ ى ن طزووةو ة ؤض      ،نةضٕ

زةيَ  ئَ .    ا ئةة  ةض ة  ؤضاْى حة يَ  ة ئ  يي بؤض  ى خ  واى ة  ةوضة ظةّء غ  ةض     
 ظةْؿىيإ زةنات!!!

ء زِةت غايةتى ىلَ وةزىاطرييَ: ، ئةوابطسيَ: ةوةيبة طؤزاىي ( ٍةزكةضيَ  خو18)
 :دةكسيَتةوة

 ءَ اْلِغَنا إنَّ  ):  ةضَووية ى )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت(ثيَؿةواى ثايةبةضظ ئيُاَى ؾا يعى 
 . (ٕٔ)( َشَهاَدتُوُ  تُوَردُّ  َسِفيوٌ  فَوُهنَ  ِمْنوُ  اْسَتْكثَورَ  َمنْ  ،َواْلُمَحالَ  اْلَباِط َ  ُيْشِبوُ  َمْكُروهٌ  َلْهنٌ 

وة  ،ةؤضاْى بىَ ٖوزةو ْاثةغ ةْسة، ٖاوؾ يَوةى ْ اضِةوايى و غ اخىةيية     واتة:
ئ  ةوا ةةَصةي  ةو  ،ٖةضنةغ  يَو ظي  ازةضِةوى  يَ  سا به  اتء خ  ووى ثيَ  وة بتطيَ  ت  

 اية ى زاْى ضِةت زةنطيَىةوةو ييَى وةضْاةنيَت .ؾ
                                                 

 [.ٕ٘ٓ]ص  إبليس تلبيس وة[ٕٕٔ/ٔ]اللهفان إغاثة وة[ ٜٕٓ/ٙاألم] بِروانة:ثةرتوكى (ٕٔ)  
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 :طؤزاىييةوة بطسيَ: خساثةكازة( ٍةزكةضيَ  خو بة 19)
 يَوْفَعلُووُ  ََّمواإ )إ  ةضَووية ى )ضِةمحة ى خواى ََ بيَ ت( ثيَؿةواى ثايةبةضظ ئيُاَى َاييو 

ةو ن اضةٕ  الى ئيَُة   ةْٗا خطاث ةناضإ خ ةضيهى ئ      واتة: . (ٕٕ)( اْلُفسَّواقُ  ِعْنَدََا
ُٔ ايكيِ   ثيَػةوا    ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت(اب

 ِمونْ  َأَّووُ  ِفيووِ  َموا َوَأَق ُّ  ،َذِل َ  َتْحرِيمِ  ِفي يَوتَوَنقَّ َ  َأنْ  اْلِعْلمِ  رَاِئَحةَ  َشمَّ  ِلَمنْ  يَوْنَبِغي َوال )
  .(ٖٕ)( اْلُخُمنرِ  َوَشارِِبي اْلُفسَّاقِ  ِشَعارِ 
بوةغىيَت يةغ ةض ئ ةوةى    بيَتءٖيض نةغيَهى ؾاضةظاو شيط ؾياو ْيية بؤ واتة:

ب ةيَهو بةالي ةْى نةَ ةوة ئ ةوة بعاْطَي ت ن ة زضو  ى         ،نة ةؤضاْى حةضاّ ْيية
 خطاثةناضإء ئاضةم خؤضاْة .

 :كؤ ىابيَتةوة( خؤغةويطتى قوزئاٌء طؤزاىى لةدلَيكدا 20)
ُٔ ايكيِبؤية ضوْهة زشى يةنٔ    ةضَووية ى:  بيَت()ضِةمحة ى خواى ََ ثيَؿةوا اب

 َيْجَتِمَعانِ  لَْيسَ  َعْبدٍ  قَوْلبِ  ِفي     اْلِغَنا  انِ وأَْلحَ  َوُحبُّ  اْلِكَتابِ  ُحبُّ 
 بِالرَّْحَمنِ  َراكِ وواإِلشْ  ِمن       دأبُو أََبًدا نوى الذي َسلم ما واهللِ 

                                                 
 وة [ٕٖٙ/ٕٓ]يةتيم بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنعو [ ٘٘/ٗٔ]اْلُقْرطُِبيّ  بِروانة:تةفسیرى (ٕٕ)  

 [ .ٕ٘ٓالبن الجنزي ]ص  إبليس تلبيس وة[، ٕٕٚ/ٔالبن القيم ] اللهفان إغاثة        
 [ .ٕٕٛ/ٔالبن القيم الجنزية ] اللهفان إغاثة بِروانة: (ٖٕ)  
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 .(24) النِ وَوفُ  ةٍ الََ وفُ   ِّ وِلكُ       َعْبًدا  َأَصارَهُ  بِالسََّماعِ  تَوَعلَّقَ  فَِإَذا
خؤؾةويػىى قوضئإء خؤؾةويػىى ئ اواظو ة ؤضاْى    ٖ ةضةيع ي ة زيَ ى       واتة:

 . بةْسةيةنسا نؤ ْابٓةوة
غةالَةت ْابيَت ئةوةى ثيؿةى ئةَةي ة ي ة ٖ اوةٍَ بطِي اضزإ ب ؤ       غويَٓس بة خوا

 . خواى َيٗطةبإ
ْطر ية   آلٕء   خةيَهاْى بىَئةى نا ة بةْسى   ،ئةةةض ثابةْس بوو بة ةويَتط ٓةوة

 .  آلٕ
بؤي ة   ،ٖ ةضةيع ْابيٓي ت قوضئ إء ة ؤضاْى ي ة زيَيَه سا ن ؤ ببيَى ةوة         بةدلَييايى

وة بيَتوَ إ   ) ،ئةواْةى نة ةؤضاْيإ ال خؤؾةويػ ىة قوضئاْي إ خ ؤف ْاويَ ت    
ئ ةوا غ ةضقايَى خويَٓ سٕء يةب ةض ن طزٕء       ،ئةةةض نةغيَو قوضئاْى خ ؤف بويَ ت  

وة ئةوةى ةؤضاْى خؤف بويَت ئةوا بةٖ ةَإ   ،يَت يَتةيؿنتء ناض ثيَهطزْى زةب
ض وْهة   ،ٖى س زةبيَ ت (   ؾيَوة غةضقايَى ئاواظزاْإء ة ؤضاْى و  ٔء ٖوْ ةضو ...   

ب ةوةى ن ة قوضئ إ ث انو بيَت ةضزةو و  ةى خ واى         ،زشاية ى ية ْيَواْياْسا ٖةية
وة  ،وة ضِيَتطى زةنات ية ؾوئَ ن ةو ٓى ٖ ةواو ئ اضةظوو    ،ثةضوةضزةاضةو حةقة

ب ة ّ ة ؤضاْى    ،ضَإ زةنات بة زاويَ ٔ ث انىء ضِةوؾ ىى ب ةضظو  وإ...ٖى س      ة
                                                 

ية القصيدة بِروانة: (ٕٗ)    [.ٖٕ٘]ص الجنة أى  سماع في فص البن القيم الجنزية  النَن
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وو   ةى ؾ  ةيىاْةو ْاح  ةمء ْاثةغ  ةْسةو    ةضَإ زةن  ات ب  ة ٖ  ةَوو ن  اضيَهى  
 و خطاثء الزإ ية ضِيَتةى ضِاغت ْاثةغةْس

 :( طؤزاىى وتًء طويَطستً ليَى ٍؤكازة بؤ كوَتايي ٍاتين تةمةٌ بةخساثة21)
ُٔ ايكي   ةضَووية ى:)ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( ِ ثيَؿةوا اب

 الِغَنا اعِ ووَسمَ  ِمنْ  َمَرضٌ  مْ وبهِ     رٍ وِمْعشَ  منْ  اهللِ  ِإَل  رِئْوَناوب
ةوُىوو َتوُ وووتحْ  ُرفٍ وووجُ  َشووَفا  بِنَوا ِمونْ  بِوووِ  َموا ُجوُرفٍ  َشووَفا    َعلَو  أََْووُتمْ  قَوووْنُم، يَوا قْلو ُ  وكوم      نَّ
 ناوعَ  ِمنْ  ِبوِ  مووك َدَرٍك، ِإل 

 ناوربَّ  ِإل  مْ وِفيهِ  ِذرَ ووولنُوعْ      موله اوَّ ِمن النُّْصحِ  وَتْكَرارُ 
 رََِاووَأمْ  ف  اهللِ  ِإل  ْعَناوورَجَ     بَوتَوْنِبيهَنا ناوواْستَّهاَُ  مَّاوَفل

 .(ٕ٘) تِْنِتنا تِْنِتَنا َعَل  ُناووَوَمات      َطَف والُمصْ  ُسنَّةِ  َعَل  فِعْشَنا
 ،خوا ية خةيَهاْيَو نة ْةخؤؾ ى ة ويَتط ٓى ةؤضاْي إ ٖةي ة     بةضئ يةالى واتة:

ضةْسة ومت ئةى قةوّ ئيَوة يةغةض ييَواضى نةْسة ْيَهى  ؿةٍَء ضِوخاوو بىَ بيٓا 
  انو شيَ طى    ،ييَواضى نةْسة ْيَهى  ؿةٍَء ضِوخاو يةشيَط ظةوييةنى قويَسا ،زةشئ

ئاَؤشةاضب إ زةن طز ب ؤ     ظؤض ظؤض ،و َاْسو زةبووشيَطةوة ضةْس ضِةدى بؤ زةزا

                                                 
 [ .ٕٕٙ/ٔالبن القيم في ] الشيطان مصائد من فانالله إغاثة بِروانة: (ٕ٘)  
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شةاضيي ةناةإ  ةالى خ وا بؤي إ   ا نا يَ و ب ة ئاَؤ     ئةوةى بيإء َإ ٖةبيَت ي  
زةةةضِايٓةوة ب ؤالى خ وا ي ة ناضةناة إ ئيَُ ةف يةغ ةض        ،زغوناية يإ زةنط

ئ  ةواْيـ َ  طزٕء يةغ  ةض    ()غ  وْٓة ى ٖةيَب  صيَطزضاوئ )ن  ة ثيَبةَب  ةضة    
 ةؤضاْىء َؤغيكاء ... ٖىس.

ئازةَيعاز ية شياْى زوْياز بة ٖةضؾىيَهةوة غةضقاٍَ بيَ ت ٖ ةض يةغ ةض     ٌبيَطوما
ئةوا يةغةض ئ ةوة   ،وة بةزيَٓيايى يةغةض ٖةض ؾىيَهيـ مبطيت ،ئةوةف زةَطيَت

 ا ئايا نةؽ ٖةية بًَيَ ت َ ٔ ح ةظ زةن ةّ يةغ ةض ة ؤضاْى        ،ظيٓسو زةنطيَيىةوة
بؤية ييَ طةوة زةيَ يَِ    ،يَطبيَتوَإ ْةخ ،و ٔء ةويَتط ٔ ية ةؤضاْى ظيٓسوو ببُةوة

خؤف بةخىى بؤ ئةو نةغاْةية نة يةغةض قوضئإ خويَٓسٕء بةْساية ى نطزٕ بؤ 
 ،خواى ةةوضة زةَطٕء نؤ ايى  ةَةْيإ بة ناضو نطزةوةى ض اى نؤ  ايى زيَ ت   

 .ةؤضاْىء َؤغيكاو ... ٖىس زةَطٕ وة بةزبةخىيـ بؤ ئةو نةغاْةية نة يةغةض
  :لةالى زاناياىؤرانى ئةم سةردةمة حوكمى ط

دةزبتازةى حتوكنى   )زِةمحةتى خواى ىلَ بيَت:(   ثسضياز كسا لة شاىاو ثيَػةوا غيَخ ابً باش
 طؤزاىى؟ ئةويؼ لةوةآلمدا فةزمووى:

 وإلو  كثيورة معواص إلو  يجور ألَوو إال ذاك وموا حرمتوو فوي شو  ال األغواَي إلو  االستماع
وا فووي والنقونع إلو  العشوق ويجور ،متعوددة فوتن  معوواص إلو  ويجور واللوناط احشوالفون  الَز
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 والكفر الشرك في أوقع وربما ،األشرار وصحبة القمار ولعب المسكرات كشرب أخرى
 العظويم كتابوو فوي يقونل وعوال جو  واهلل ،أَناعوو واختالف الغناء أحنال حسب عل  باهلل

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  ژ 

ڈ  ڈ   ژ     ژ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 أن سووووووووبحاَو فوووووووو خبر ]هقمددددددددهن [ ژڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ   
 وقوور  اليوواء بضووم  ِضووليُ  قوور  اهلل سووبي  عوون ليضوو  الحوودي  لهوون يشووتري النوواس بعوو 

 واستعاضوتو بتعاطيوو أَوو والمعنو  للتعليو  والالم ،فيهما الضاد كسر مع الياء بفتح  ضِ ليَ 
 ما بسبب يض  غيره، ويض  َفسو في يض  أن إل  ذل  هيجر  الغناء وىن الحدي  لهن
 ،لهوا ومباشورتو اهلل بمعاصوي لتسواىلو الحوق عون فيض  والمرض القسنة من قلبو في يقع

 ومثوو  النالوودين بوور وتوورك الجماعووة فووي الصووالة توورك مثوو  عليووو اهلل أوجووب مووا بعوو  وتركووو
ووا إلوو  والميوو  القمووار لعووب  بسووبب يقووع قوود ممووا ذلوو  غيوور إلوو  واللووناط والفووناحش الَز

 . األغاَي
 ك : ) آخرون جماعة وقال(  الغناء اآلية في الحدي  لهن معن : ) المفسرين أكثر قال

 والكمان والعند والربابة كالمزمار ذل  في داخ  المالىي فهن أصنات من منكر صنت
 ( . واإلضالل الضالل ويسبب اهلل سبي  عن يصد كلو وىذا ذل  وأشباه
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 الصووحابة علموواء أحوود الجليوو  الصووحابي عنووو اهلل رضووي مسووعند بوون هللا عبوود عوون وثبوو 
 فووي النفوواق ينبوو  إَووو وقووال الغنوواء واهلل إَووو)  اآليووة تفسووير فووي قووال أَووو عوونهم اهلل رضووي
ڦ  ژ  : قووال اهلل فووإن المعنوو  ىووذا علوو  توودل واآليووة(  البقوو  الموواء ينبوو  كمووا القلووب

چڇ  ڇ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  

 يسوووكر الغنووواء ألن ؛ كالسوووكران الطريوووق عليوووو يعموووي:  يعنوووي  ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 فووي يقووع حتوو  ذلوو  اعتوواد إذا الصووناب عوون فيعموو  والباطوو  الهوونى فووي وينقووع القلوونب
 عشوق وإال الباطو  إلو  وميلوو بوو قلبوو واموتالء بالغنواء شوغلو بسوبب شعنر غير من الباط 
 ژچ  چڇ    ژ وفووالن فالَووة وصووداقة ، نوفووال فالَووة صووحبة وإلوو  وفووالن فالَووة

َُو  توذكر والسوبي  ، دينوو ىوي اهلل وسوبي  ، ىوزوا اهلل سبي  اتخاذ ىن:  معناه  فالغنواء وت
 عليووو تلووي وإذا ذلوو  فووي المبوواالة وعوودم ولعبووا لهوونا اهلل طريووق اتخوواذ إلوو  يفضووي واللهوون
 فيثقو  المالىوي التوآ الغنواء سوماع اعتواد ألَوو سوماعو عليو وثق  واستكبر تنل  القرآن
 . العقنبات العاجلة من وىذا لسماعو يستريح وال القرآن سماع عليو

ُمن عل  فالناجب ُمنوة كو  علو  وىكوذا ذلو  يحذر أن الم  وجواء ، ذلو  مون الحوذر م
 وأَهووا والطوورب اللهوون وآالت الغنوواء تحووريم علوو  توودل كلهووا كثيوورة أحاديوو  المعنوو  فووي

 كتابووو فوي اهلل رحمووو القويم ابون العالمووة بسو  قودو  وخيمووة وعناقوب كثيور شوور إلو  وسويلة
 الفائوودة موون المزيوود أراد فموون اللهوون وآالت األغوواَي حكووم فووي الكووالم[ اللهفووان إغاثووة]
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 وآلووووو محموووود َبينووووا علوووو  وسوووولم اهلل وصوووول  المسووووتعان واهلل جوووودا مفيوووود فهوووون فليراجعووووو
ض وْهة   ،حةضاَةةويَتط ٔ ية ةؤضاْى ٖيض ةوَاْيَهى  يَساْيية نة  واتة: . (ٕٙ)وصوحبو

وة ضِاي إ زةنيَؿ يَت ب ؤ     ،ةؤضاْى َطؤظةنإ ضِازةنيَؿيَت بؤ  اوإء غةضثيَ ىء  يىٓة
ٖ ةضوةٖا َطؤظ ةنإ ضِازةنيَؿ يَت ب ؤ      ،عيؿلء زيَساضىء نةو ٓة ْاو زاويَ ٔ ثيػ يةوة  

 اوإء غةضثَي  يةنى   ط ن ة ئ ةويـ خواضزْ ةوةى غ ةض خ ؤف ن ةضةنإء قوَ اضو          
وة زةةوديَت َطؤظ ةنإ اا  ة ْ او ؾ نىء      ،اثء ؾةضِاْتيَعٖاوضِيَية ى بطزاضةى خط
وة خ  واى  ،ئ  ةويـ ب  ة ة  ويَطةى خ  ةيَهى ن  ة  ي  اواظٕ  يَي  سا ،ٖاوب  ةف بطِياضزاْ  ةوة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ژ ثةضوةضزةاض ية قوضئ اْى ث نؤظزا زة  ةضَوويَت:    

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[هنهقم]  ژڑ کک کک گ گ گ گ     ڎ ڈ ڈ ژ  ژڑ
  ژڄ ڄژثةضوةضزةاض ئاةازاضى نطزوويٓة ةوة نة ٖةْسيَو يةخةيَهى  

ى )ضومة(خويَٓسْةوةى ئةو ئاية ة بة  ،زةنطِيَت بؤ ةوَطِانطزْى خةيَهى ية ضِيَتةى خوا
وة  ،)الضووواد(ى )نػ   ط(ن   ةو )اليوواء(غ   ةض  )فتحوووو(ٖ   ةضوةٖا ب   ة  ،ن   ة)اليوواء(غ   ةض 
ثيَي  إ زةزاتء غ  ةضدياْى ب  ؤال وا ةن  ةى ئةوةي  ة ن  ة  ،   ةنةى ب  ؤ  ةعًيً  ة)الووالم(

ض   وْهة ئ   ةوةى ة   ؤضاْى زةيَيَ   ت  ،ةؤضاْيي   ة ژڄ ڄژوة  ،زةنيَؿ   يَتاضِ
                                                 

 [ .ٖ٘ٔ/ٕٔ( ]اهلل رحمو) باز ابن فتاوى مجمنع بِروانة:( ٕٙ)  
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ةوَطِاية بةوةى ن ة زيَ ى ضِةمء    ،ةوَطِايةو خةيَهى ثىَ ضِازةنيَؿيَتء ةوَطِايإ زةنات
 ،واظى ية ظؤضيَو ية وا بةنإ ٖيَٓ اوة  ،وة  اوإء غةضثيَ ى ال ئاغإ بووة ،ْةخؤؾة

ٖ ةضوةٖا   ،وة ضاى ْةبووٕ يةةةٍَ زايوء باوني سا  ،ووٕ بؤ ْويَصى  ةَاعةتوةنو ْةض
ئ  ةواْيـ  ،زةنةويَى  ة ْ  او ي  اضى قوَ  اضو َ  ةيٌء ح  ةظى زاويَ  ٔ ثيػ  ىء  ت  ة يةواْ  ة

ڄ ژبؤي  ة ظؤضيٓ  ةى ظاْاي  اْى  ة ػ  ن زةيَ  ئَ:    ،ٖ  ةَووى ب  ةٖؤى ةؤضاْييةوةي  ة 

  ژڄ ڄژوة ٖةْ  سيَهى  طي  إ زةيَ  ئَ:    ،وا   اى ةؤضاْيي  ة  ژڄ
وةنو  ؿ اٍَء ظوضِْ او ن ةَإء     ،ٖةَوو زةْتيَهى ْاثةغةْس ئةّ ئاية ة زةيتطيَىةوة

وة   يَتن ب ووةو    ،ٖاوؾيَوةناْى خةيَهى ية ضِيَتةى خوا الزةزاتء ةوَطِايإ زةن ات 
ن ة يةنيَه ة ي ة ٖاوةيَ ة     )خواى ََ ضِاظى بيَت(  عةبدولَآلى كوزِى مةضعود ضةغجاوة ية
ية  ة ػنى ئةو ئاية سا  ةضَووية ى: غ ويَٓس  نة  ()ى خوا ثيَبةَبةض بةضِيَعةناْى

ى لةدلَدا دةزِويَييَ: ٍةزوةكو ضؤٌ ئتاو طترو طيتا    ويوزِوو) طؤزاىى د ،بة خوا ةؤضاْيية

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ژ   ،وة ئاية ةنةف بةيَتةية يةغةض ئ ةو وا اي ة   دةزِويَييَ:(

ض  وْهة  ،غ  ةض خ  ؤف وا   ة: ضِيَت  ةى ََ زةةوضِيَ  تء ييَ  ى ئ  ايَؤظ زةن  ات وةن  و ژچ
 ،ةؤضاْى زٍَ بىَ ٖؤف زةناتء َطؤظ زةخا ة ْاو ٖةواو ئاضةظوو ؾىى بىَ نةيَوء بة اٍَ

 ،ئةةةض نةغيَو ثيَوةى ضِاٖا بيَتء خوى ثيَوةةط بيَت ،وة ضِاغىىء حةم زةؾاضيَىةوة
 ، انو زةنةويَىة ْاو ؾىى ْاضِةواو ثطِو ثوضةوة بةبىَ ئةوةى نة ٖةغت بة خؤى بهات
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وة زيَ ى ث طِ زةبيَ ت ي ة ة ؤضاْىء ح ةظوو        ،بةٖؤى غةضقاٍَ بووْى ب ة ة ؤضاْى  ئةويـ 
وة  آلٕء  آلْة ن ةؽ   ، انو  آلٕ نةؽء  آلْة نةؽ عاؾل بووْة ،ئاضةظو نطزٕ ييَى

وا  ة: ئةونةغ ة ضِيَت ةى خ وا ب ة ةايَى ة        ژچ چ ژ ئيٓجا  ،بووٕ بة ٖاوضِىَ
ئ  ةوا خ  ؤى   ،اويَٓطيَى  ةوة   انو ئةة  ةض ئاية   ةناْى قوضئ  اْى بةغ  ةضزا    ،زةظاْيَ  ت

ََ بتطيَ ت         ،بةةةوضةزةظاَْيتء  يعو  ةن ةبوض زةيتطيَ تء قوضغ ة يةغ ةضى ن ة ة ويَى 
 بؤية ئةويـ يةنيَهة يةو  ؤيَةو غ عاياْة  ،ضوْهة ئةو بة ةويَتط ٔ ية ةؤضاْى ضِاٖا ووة

 نة بةثةية خاوةْةنةى زةضيَصيَت .
ختؤى   بيَت:ء  از كتة ئاطتاداز  كةواتة: ثيَويطتة لةضةز ٍةموو مسؤظيَكى بتاوةزِد 

 .بجازيَصيَ: لةطؤزاىىء طويَطستً ليَى
ٖ ا ووة ن ة بةيَت ةٕ     ()ثيَبةَب ةضى خ وا   وة بةزيَٓيايى   ةضَووزةى ظؤضى  

وة  ،ضوْهة ضِيَتةية بؤ ؾةضِو خطاثةناضى ،ىةؤضاْىء ةؤضاْى بيَصيةغةض حةضاَى 
ؤضاْى نطزووة ية بة طاواْى باغى حونُى ة )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( ابون القويم

 ا ٖ ةض نةغ يَو ئ اضةظوى ظي ا ط  يَتةيؿ نت زةن ات        (اللهفوان إغاثة)ثةض وونى 
 ئةوا با بتةضِيَىةوة غةضى ضوْهة غوزى ظؤضى  يَساية.

 يةتى:تووودةزبازةى مؤضيكا )زِةمحةتى خواى ىلَ بيَ:( غيَخ ابً باش ٍةزوةٍا 
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 بوو التلذذ الشيطان يزين مما نهاولك ، وبالء شر كلها اللهن آالت من وغيرىا المنسيق 
 موا إل  اهلل أحب عما يلهيها وحت  ، بالباط  الحق عن النفنس يشغ  حت  إليو والدعنة

 االسوتماع يجونز وال منكور كلهوا المالىوي أَوناع وسوائر والعوند فالمنسويق  وحورم اهلل كره
 اْلِحورَ  َيْسوَتِحلُّننَ  قْووَنامٌ أَ  ُأمَّتِو  ِمونْ  لََيُكونََنَّ  »: قوال أَوو () اهلل رسونل عن صح وقد إال

وا يعنوي - الحورام الفرج: ىن والحر « َواْلَمَعاِزفَ  َواْلَخْمرَ  َواْلَحرِيرَ  : ىوي والمعوازف - الَز
 . الطرب وآالت األغاَي
امج واالستماع الكريم القرآن قراءة من باإلكثار والرجال النساء من وغيرك وأوصي   لبَر

 وآالت األغووواَي سوووماع عووون شووواغ  وشوووغ  عظيموووة دفنائووو ففيهموووا ،[الووودرب علووو  َووونر]
 .(ٕٚ) مجيب سميع إَو ويرض  يحب ما لك  الجميع اهلل وفق ،الطرب
َؤغ  يكاو ٖاوؾ  يَوةناْىء ئ  اَيَطة    ؤضاو  ؤضةن  اْى ٖ  ةَووى ؾ  ةضِوو  واتتتة:
بة ّ ؾةيىإ زةى ضِاظيَٓيَىةوة بؤ ئةوةى باْتةؾةى خةيَهى ب ؤ به اتء    ،بة ية

ٖ ةضوةٖا   ،ْاضِةواو ْاحةمء ضِاغىىء ح ةقيإ ََ بؿ اضيَىةوة  غةضقايَيإ بهات بة 
 بؤ ئةوةى بيإ خا ًَيَٓيَت يةواْةى نة خواى ةةوضة ثيَى خؤؾة بؤ ئةواْةى ن ة 

بؤي  ة َؤغ  يكاو ٖ  ةَوو ئ  اَيَطة    ،خ  واى ة  ةوضة ْاثةغ  ةْسء ْةويػ  ياوة  الى 
وة ب   ةٖيض  ،ٖاوؾ   يَوةناْى ْاثةغ   ةْسو ْةويػ   ياوة ي   ة ؾ   ةضعى ئيػ   الَسا

                                                 
 [ .َٜٓ٘٘رَواُه الُبَخارّي ] (ٕٚ)  



www.fermude.com 1432/10/21 
 

  

 ()ض  وْهة ثيَبةَب  ةضى خ  وا   ،وةيةى زضوغ  ت ْيي  ة ة  ويَى ََ بتنيَ  ت ؾ  يَ
 َواْلَخْموووورَ  َواْلَحرِيوووورَ  اْلِحوووورَ  َيْسووووَتِحلُّننَ  َأقْوووووَنامٌ  ُأمَّتِوووو  ِموووونْ  لََيُكوووونََنَّ  » ةضَووي    ة ى: 

ثةيسا زةب ٔ زاويَ ٔ ثيػ ىء     نةغاْيَوية ئوممة ى َٓسا  واتة: . « ...َواْلَمَعواِزفَ 
ء غاظو ظوضِْاو َؤغيكا بة حة ٍَ زةظأْء حة يَى زةنةٕ ئاوضيؿِء ئاضةمء َةى

   ا ئاَؤشة  اضى َوغ  ويَُاْإ زةن  ةّ )ثي  اوإء ئا طة   إ( ن  ة ظؤض ة  وىَ ي  ة   .
ضوْهة غوزى ظؤضى ٖةي ةء ئ يي ٖ يض نةغ يَو غ ةضقايَى       ،قوضئاْى ثنؤظ بتطٕ

نة خواى ةةوضة  ةو يكى ٖةَوو اليةى بسات بؤ ئةوةى  ،ةؤضاْىء َؤغيكا ْابيَت
 . (ٕٛ)خؤى ثيَى خؤؾة

 
 ضارةسةر

لةواىةية شؤزيَ  لة خةلَكى بمَيَ: ضؤٌ دةتتوا  واش لتة طتؤزاىىء طتويَطستيى     
ميتيؼ دةلَتيَه    ،لةكاتيَكدا مً خوو ثيَوةطستووةو ضووةتة ىاو دلَنتةوة  ،بَيَيه

ئةوا بةويطتتى ختواى طتةوزة     ،ئةطةز جيَبةجيَى بكةي: ٍةية ضةىد زِيَطةيةك
 ئةواىيؼ . ،دووز دةكةويتةوة ليَىزِشطازت دةبيَ:ء 

                                                 
 [ .ٖ٘ٔ/ٕٔ( ]اهلل رحمو) باز ابن فتاوى مجمنع بِروانة: (ٕٛ)  
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يَيى ةوة ب ؤالى خ واى ة ةوضةو  ةوبةي ةنى      ب ةوةى بتةضِ  تةوبةكسدٌ: يةكةم:
 ڤ  ڦ   ڦڦژْةقوح بهةيت: خواى ث ةضوةضزةاض زة  ةضَوويَت:   

ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ئةواْةف نة   اوإ ي إ    واتة: .]آل عمد ان[ژڇ ڇ  ڇڇ ڍ ڍڌ
ٕ ٓو ئةديَةوْاٖ زواي َ ب ة خؤياْ سا     ءاّ زةزةٕ، ياخوز غىةّ ية خؤيإ زةن ة

دؤؾ بووٕ زةن ةٕ ،   ا    يَىةوة يازيإ، ئةوغ ا زاواي ي يَٓةوةو غعاي خوا زةضز
ت  تة ية خ وا؟! ٖ ةضوةٖا يةغ ةض ةوْ اٖو     يَٖةية نة ية ةوْاٖإ خؤف بب ىَن

  هسا زةظأْ ئةوة  اواْة.يَ اواْيإ بةضزةواّ ْابٔ، ية نا 
ثيَويػ  ىة ي  ة خ  واى ة  ةوضة   ،عتتاو ثازِاىتتةوة لتتة ختتواى طتتةوزة دو دووةم:

 ()وة  اضيَهي إ ثيَبةَب ةضى خ وا     ،بجاضِيَيىةوة  انو يةو بة ية بت ثاضيَعيَت
بؤية ٖةَيؿة  ،غويَٓس بةخوا  ؤّ خؤف زةويَت موعاذ ةضَوو: ئةى  موعاذىبة 

 . (ٜٕ)(ِعَباَدِت َ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َعَل  َأِعنِّ  اللَُّهمَّ ) ية زواى ْويَصةناْت بًَىَ:
ئةى خواية ياضَة يِ بسة يةغةض ئةوةى يازى  ؤ بهةّء غوثاغ ت به ةّ    واتة:

 بة واْى بت ثةضغىِ.و 

                                                 
 [ .ٜٜٙٚامع ]جال صحيحَرَواُه أبنداود وصححو الشيخ األلباَ  في  صخيحٌ: (ٜٕ)  
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ضؤٕ ئاَؤشةاضى ٖاوةيَ ةناْى زةن ات    ()بن بهةضةوة بعاْة ثيَبةَبةضى خوا 
ب  ة يَهطزْى ب  ةوةى ن  ة زاواى ياضَ  ة ى ي  ة خ  واى ة  ةوضة به  ةٕ ب  ؤ    ََ       

ضوْهة ئةةةض َطؤظ خواى ةةوضة ياضَة ى ْ ةزات ئ ةوا ٖي  ى     ،ثةضغىؿةناْيإ
 ثََ ْانطيَت . 

ٌ  ة طتؤزاىى دةلَتيًَء طتولَ ىلَ   دووز كةوتيةوة لةو كةضاىةى ك سَييةم:  ،دةطتس
ضوْهة يةةةٍَ ٖةضنةغيَهسا ٖةيَؼء نةوت بهةيتء بيهةيت بة ٖ اوضِيَء زؤغ ىى   

 ()ثيَبةَب  ةضى خ  وا   وة ،ط زةنطيَي  تئ  ةوا    ؤف وةى ئ  ةو غ  ةي   ،خ  ؤت
 . (ٖٓ)(ُيَخاِل ْ  َمنْ  َأَحدُُكمْ  فَوْليَوْنظُرْ  َخِليِلوِ  ِدينِ  َعَل  اْلَمْرءُ ) ةضَووية ى: 

  ا ب ا ٖةضي ةى ي ة ئيَ وة     ،َطؤظ يةغةض زيٓى خؤؾةويػتء ٖاوضِيَهةية ى واتة:
 . زةنات بة ٖاوضِيَء ٖاوةيَىنىَ بعاْيَت 

ي إ ٖ ةَووى بػ طِةوةو     ،ييةكاٌطؤزاىوو كاضيَتة لةىاو بسدىى ٍةم ضوارةم:
 قوضئإء و اضى  يَسا  ؤَاض بهة.

ثةيوةض: بوٌ بة شيكسو يادى خواى طتةوزةوة بةتايبتةتى قوزئتاٌ     ثَيهجةم:
ضوْهة خؤؾةويػىى قوضئإء خؤؾةويػ ىى ئ اواظو ة ؤضاْى ب ة ٖ يض       ،خويَيدٌ

 ؾيَوةيةى ية زيَيَهسا نؤ ْابٓةوة .
                                                 

 [ .ٜٖٚٔ/ٖ] المصابيح مشكاةَرَواُه أحمد وصححو الشيخ األلباَ  في  صخيحٌ: (ٖٓ)  
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ضتصاو   لةضةز ئةجنامى طوىاٍو تتاواٌء ضتةز ثيَءتىء   بريكسدىةوة  شةشةم:
بعاْيَ ت ؾ ىيَو ظي إء غ عاو  ؤيَ ةى       َطؤظيَهى شيط ئةة ةض  ضوْهة ٖةض ،تؤلَةكةى

 ئةوا خؤى ََ بةزووض زةةطيَت. ،ٖةية
باوةزِدازى خؤغةويط:: ئايا تؤ ئاضتوودةى كتة طتوىَ دةطسيت: لتة       حةوتةم:
وة ب اوةضِزاض   ،  ؤ باوةضِزاضي ت   زةظاْي ت ب ؤ؟ ض وْهة    ،بيَتوَإ ْةخيَط ،طؤزاىى

 ٖةضةيع بة  اوإء غةضثيَ ى ئاغووزة ْابيَت .
ب  ة ّ ثيَويػ  ىة ْة ػ  ى خ  ؤت   ،لةضتتةزةتاوة طتتساٌء قوزضتتة يةشتتمةم:

وة بن يةو ئاية ةى خواى ث ةضوةضزةاض بهةيى ةوة    ،بؿهيَٓيتء ضِيَتطى ََ بهةيت
 نة زة ةضَوويَت:

 ژۈئ  ېئ  ېئ     ېئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ژ 

 .]اهَهزعهت[
ي ْة ػ َ  ةةوضةيَ ثةضوةضزةاضيء  ًَةو ة ن وة ئةو نةغةي نة  طغابيَت ية  واتة:

 بةٖةؾت  يَتاية َ . ئةوا بيَتوَإ ،خؤي نطزبيَت ية ئاضةظووي خطاثة
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 جياكردنةوةيةك لة طؤرانى:
 

 خواي إ ََ بيَ ت(   )ضِةمح ة ى  (ٖٔ)ابً اجلوشى و غيَخى ئتةلباىى  ظاْاى ثايةبةضظٖةضزوو 

ب ة ّ ب ة    ،بىَ ئاَيَطةناْى َؤغيكا ية ٖةْسيَو نا سا زضوغىة غطوززة ةضَووٕ: 
    ٕ وة َؤغ يكاو ظوضِْ او  ؿ ايَى     ،َةض يَو زووضبيَت ي ة  يَه ةٍَ ب ووْى ثي اوو ش

وة ْابيَ ت َ طؤظ ث ىَ     ،ٖةضوةٖا ظيازة َةغ طة ى  يَ سا ْ ةنطيَت    ،يةةةيَسا ْةبيَت
وة ْابيَ ت   ،ْابيَت وؾ ةى ْاؾ طئء ب ىَ وا  اى  يَ سابيَت      وة ،يةوة غةضقاٍَ بيَت

 ئةو حالَةتاىةؽ بسيتني لة:  ،بةغةض ئا طةتء ؾإء باٍَء ... ٖىس بو طيَت
 . ئةويـ بةو َةض اْةى نة باغهطإ ،و ٔ ية ضِؤشى  ةشْسا غطوز يةكةم:
 وة زةف ييَسإ نة ئةَيـ  ايبة ة ب ة  ،و ٔ ية نا ى شٕ ٖيَٓاْسا غطوز دووةم:

  اضيةو نةْيعةى .
وة ئ ةّ   ؤضة ب ةبىَ     ،بؤ ييَد وضِيٓى وؾ يو ة وضج نطزْ ةوةى     غطوز سَييةم:

  ياواظى الى ظاْايإ زضوغىةو ضِيَتة ثيَسضاوة.
وةى ئ ةوةى ن ة    ،بؤ حةغاْةوةو ْةَاْى بىَ  اق ة ى بو طيَ ت   غطوز ضوارةم:

 ٖاوةيَةنإ ية  ةظاى خةْسةم زةيإ وت .

                                                 
 [.ٜٕٔ]صاأللباَي للشيخ الطرب آالت تحريم[ و ٕ٘ٚ]صإبليس تلبيس بِروانة: (ٖٔ)  
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ٔ      ن اضواْى ح  غطوز ثَيهجةم: ئ ةويـ   ،ا ي إ ي ةنا ى ض ووٕ ب ؤ ح ةج زةيًَ يَ
 وةغفى َةزيٓةو َةنهةو نةعبةو ظةَعةّ زةنةٕ.

 وة بةدلَييايى ٍةموو ئةواىةى كة باع كساٌ بةلَطةى ؾحيحياٌ لةضةزة .
 

ئايا سرودى ئيسالمى حوكمى  ،دةطوجنَيت ثرسيارَيك بكرَيت
 ضية؟

ْ او ثيَؿ ةواى ئ ةّ    ئيَُةف بؤ وة َى ئةّ ثطغ ياضة زةض يٓة خعَ ةت ض واض ظا    
ء غتيَخ  اباً ُثياين   غتيَخ   ابً باا    ء غيَخ األلباىيخ يَ)غ غةضزةَة ئةواْيـ:

ضوْهة ئةوإ يةّ غةضزةَةى ئيَُةزا ئاةازاضى غطوزةنأْ نة  ،(صاحل الفو اٌ
 بةض ؾيَواظيَو زةو طئَ.

 حمند ىاصرديً األلبااىي  ؾيَدى  ةضَووزةْاغى ٖاوضةضرء غةضزةّ: يةكةم:
 . خواى ََ بيَت( )ضِةمحة ى
 ؟(دييية أىاشيدأ   ) األىاشيد حكهس/ ما 

 أتهْدنِ اإل دالم يف يبجدِ ل لنَمه ،(َيَنة أتهْنِ) امسهه ل ري اهنبم تعمى األتهْنِ اذَ  ج/
َْ  ِإنَّ إ )لوض  يف( ) اه  بل يقبل! ْك لال ْو  اإل الم يف يبجِ همَ َيَنة،  اهل دْو ِ  ُِ
  دد  َه يو فدد  ل ْدد ء فهددذا َيَنددة، سأتهْددنِ أتهْددنِ، ستعددمنهه أْددوهول تُ ددى أن أُدده ،(ْلَِْمَمددة
 ساب اَه، ج عهتَه لوض يف ق يبهً  عَ  حتِثَه لَه مببِأ عالقة ه  اهباقع يف ساذا إطالقهً، اهصهحل
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  د ،، ُدَ اتبده  يف خدري سللإ املَه بة اذَ ُثل يف اهو مهء حبه  يِتِن ُه لهعُقهَ يُ خص
 َيَندة، سيعدمباه أتهْدنِ يَلِسا أن اهع ، عهَة َُ يمَ ف م ، ،خ َُ الُِا  يف ْ  سلل
ِلهو تأيت أن ِهك َُ سأتم  لههِف، املب نقنة اآللت لوض هبه اقرتن إِا  نمه سل  يقرتن لأ
 . ْ ء يف اإل الُ  اهذل  َُ اب سهنس( ِل اً ) ستعمنهه-أيضهً -املب نقنة اآللت لوض هبه

 يُ دى أن جيبز ُوهتنهه، يف ه ن ة أْوهو اَهك سإمنه َنة،َي أتهْنِ اَهك هنس :القول خالصة
 اهلل وضد ) عهئلدة حدِي  ُدَ جدهء سلمده لههو س، الجُمهعهت لوض يف سإُه ات  اَاً  إُه هبه

 هألتصدهو، عد س ُدَإ قههدت أيدَ؟ َُ)  إاه  بل فعأْله هألتصهو، ع س َُ أقب ت أهنه (عَهه
 ؟اهلل و دبل يده تقدبل ُدهِاإ قههدت اه َدهء، بدبنحي األتصدهو فدَن ْلدم؟ غَندُم الإ ْله () قهل
 .(عذاوالم تعمَ مل اهعم اء اْلَ ة سهبل...  َنننمم فحنبته أتنَهلم أتنَهلم إ() قهل

 هدنس سهمدَ ْدو ، فهدب ي ند،، ل اهدذي اهمدالم ُدَ ْد ء فند  هدنس اهَزي ، اهو يب اهلو  اتظ سا
 . (ٕٖ)ُبهح لمالم اهَ س عَ ت سيح ْو  لل َيَنهً، ْو اً 
 حوكنى ضسودى ئاييى ضيية؟ث/ 
 ،او زةبطئَ بة  تة ية ْ اوى خؤي إ )غ طوزة ئايٓي ةنإ(    ْ نة ئةّ غطوزاْة و/

بة ّ ية ئيػالَسا زضوؾِ ٖةية بةبىَ  ،يةنا يَهسا غطوزى ئايٓى ية ئيػالَسا ْيية
وا ة: بةضِاغىى ٖةْسيَو ؾيعطو ٖؤْطاوة و ةى  ()وة ثيَبةَبةضى خوا  ،ةوَإ

                                                 
 [ .ٕٔ٘[، و جاء في فتاوى المرأة المسلمة مختصراً ]صٔٔ]صاإلمارات سئلةأ بِروانة: (32)
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 ا ئةةةض ةؤضاْى بًَينَيء ْاوى ََ بٓيَني غ طوز   ، يَساية ىو ئاَؤشةاض وإء ثةْس
 ٕ ئ  ةوة ؾ  ىيَهة ثيَؿ  يٓةناةإ ْ  ةيإ ب  ووة ب  ةٖيض     ،ي  إ غ  طوزة ئايٓي  ةنا

وة ئةَةف ية ضِاغىيسا ثةيوةْسى ٖةية بة بٓةَايةن ةوة ن ة ثيَؿ ي     ،ؾيَوةيةى
وة  ،ْيؿ ىٓةناةاْسا يةٖةْ سيَو ي ة زا   ،و و ويَصَإ يةغةض نطزووة يةّ ْعيهاْ ةزا 

وة ٖ ةَوو   ،ئةويـ بة ثوخىى ية بطِواى ظاْاياْسا بةزةوضى ئ ةّ بؤْ ةو يازاْ ةزا   
وة ٖ ةَوو خطاث ةو ظي اْيَهيـ ي ة      ،خيَطو ضانةيةى ية ؾوئَ نةو ٓى ثيَؿ يٓاْة 

بؤية ية عوضفء عازة ى ثيَؿني ْةبووة ن ة غ طوزبًَئَء    ،زاٖيَٓاْى ثاؾيٓاْساية
ٕ ْ  اوى ييَبٓ  ئَ غ  طوزة ئا   بة ايب  ة ى ئةة  ةض ٖةْ  سيو ي  ة ئ  اَنة       ،يٓي  ةنا

وة ي ةوةف ْاثةغ ٓس   ط ئةوةي ة      ،َؤغيكاناْى ثيَوة ببةغييَىةوة وةنو زةف
  ا ْ او    ،نة ظيهطةن إ بَي تء ٖةْ سيَو ي ة ئاََيطةناْيؿ ى ثَي وة ببةغ ييَىةوة       

 ئةَة بةٖيض ؾيَوةيةى ية ظيهطو يازى ئيػالَى ْيية . ،بٓطيَت: ظيهطو ياز
بةيَهو زضو ى   وإء   ،بةٖيض ؾيَوةيةى غطوزى ئيػالَى ْية ة:ثوختةى قط

   ا ب  ة    ةْٗا بيَ  ت ي  إ ي  ة ٖةْ  سيَو   ،زضوغ  ىة بو طيَ  ت ،ب  اف ٖةي  ة ي  ةوا ازا
ٖةضوةى ضؤٕ ية  ةضَووزةنةى عائيؿ ة   ،نؤبووْةوةناْسا وةنو شٕ ةواغىٓةوة

ب ةضى خ وا     ا ثيَبةَ  ،ٖا ووة نة ن يَهى ئةْكاضى ؾوى ن طز  )خواى ََ ضِاظى بيَت(
() ّةضَووى ية نوىَ بوو؟ عائيؿة  ةضَووى: ية ؾايى ئةْكاضيةنإ بوو ، 
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 ةضَووى: ئايا ةؤضاْيى إ ب ؤ ووت؟ ض وْهة ب ة ضِاغ ىى       ()ثيَبةَبةضى خوا 
عائيؿ   ة     ةضَووى: ض   ى بًَ   يَني ئ   ةى  ،ئةْك   اضيةنإ ح   ةظيإ بةةؤضاْي   ة

ال إ غ آلوَإ ََ    ةضَووى: ٖا يٓةوة ال إ ٖا يٓةوة ؟()ثيَبةَبةضى خوا 
قةيَ  ةو ن   اْىإ وة ئةة  ةض ة  ةةى ب  ؤض ْةبواي  ة  ،به  ةٕء غ  آلو إ ََ زةن  ةئ

 . (ٖٖ)ْةزةبوو
   ا غ  ةيطى ؾ  يعطو ٖ  ؤْطاوةى ع  ةضةبى به  ة ب  ة ٖ  يض ؾ  يَوةيةى وؾ  ةى         

ب  ة ّ ؾ  يعطو  ،ئ  ةوة ؾ  يعطو ٖؤْطاوةي  ة  ،ْابةثةغ  ةْسو ْاؾ  طيٓى  يَ  سا ْيي  ة 
ٖؤْطاوةى ؾاز ن طزٕء ئاغ وزةيى ْة ػ ة    بةيَهو ؾيعطو  ،ٖؤْطاوةى ئايٓى ْيية

 بة وؾةى ؾياوو ضِيتة ثيَسضاو .
ً  العزياز  ُباد  ؾيَدى  ةضَووزةْاغى ٖاوضةضرء غةضزةّ  ةقيٗ : دووةم:  ُباد  با

 . )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( با  بً اهلل
 ؟اإلسالمية األىاشيد استناع حكهس/  

 بوالخير والتذكير الخير إل  عنةالد إال فيها ليس سليمة كاَ  فإذا تختل  األَاشيد /ج
 ،لألعوداء واالسوتعداد األعوداء كيود مون األوطوان حمايوة إلو  والودعنة ورسونلو اهلل وطاعة
حوون  المعاصووي إلوو  دعوونة موون ذلوو  غيوور فيهووا كووان إذا أمووا. شوويء فيهووا فلوويس ،ذلوو  َو
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 (ٖٗ)اسوتماعها يجونز فوال كان فساد أي أو عندىم تكشفهن أو بالرجال النساء واختالط
. 

 ث/ حوكنى طويَطستً لة ضسودة ئيطالميةكاٌ؟
وة  تة ية باْتةواظ بؤ خيَ طو   ، ا ئةةةض بافء وا ا زاض بيَت ،غطوزةنإ  ياواظٕو/ 

وة باْت ةواظ بيَ ت ب ؤ     ،بن ٖيَٓاْةوةو ةويَطِايةيَى خواى ةةوضةو ثيَبةَبةضةن ةى بيَ ت  
 ٕ زٕ ب  ؤ ب  ةضةْتاض وة خ  ؤ ئاَ  ازةنط ،ثاضيَعة  اضى ْيؿ  ىُإء و ت ي  ة  يًََ  ى زوشَٓ  ا

بة ّ ئةةةض  تة يةَاْةى  يَسابوو  ،ئةوا ٖي ى  يَسا ْيية ،بووْةوةى زوشَٓإ... ٖىس
  ٕ ي  إ  ،ب  ةوةى ن  ة باْتةؾ  ة ب  ؤ    اوإء خطاث  ةناضىء  يَه  ة وى ثي  اوإء ئا طة   ا

 ئةوا زضوغت ْية ةويَتط ٔ ييَى. ،يإ ٖةض خطاثةناضييةى ،خؤزةضخػىٓى ئا طةت
ً  حمناد  ٖاوض ةضرء غ ةضزةّ:    ةقيٗى   ىءئوق ويَ  ؾ يَدى  سَييةم:  صااحل  با
 . )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( العيين 

  اإلسالمية؟ األىاشيد يف رأيكه ماس/ 
 فاتنوة، غيور ب صوناتٍ  كاَو  سوابقاً، مجراىا عن تغيرت اإلسالمية األَاشيد أرى ج/

 الخبيثوووة األَاشووويد أَغوووام علووو  فخمووو  وأيضووواً  فاتنوووة، ب صوووناتٍ  اآلن صوووارت لكنهوووا
 أن ينبغووي اإلَسووان أن يقتضووي كلووو وىووذا الوودف، تصووحبها إَهووا: وقووالنا الفاسوودة،

 موون شوويءٌ  فيهووا ولوويس ىوودف لهووا أَاشوويد ينشوود إَسووان جاءَووا لوون لكوون عنهووا، يبتعوود

                                                 
 [ .ٖٚٗ/ٖ]اهلل ومح  لهز لَ اهوزيز عبِ اهوالُة فُهسل جممب  بِروان  ( ٖٗ)  
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 حسوان كوان وقود بوو بو س ال ىوذا لهون، آالت بودون وحده وبصنتو األمنر سفاس 
 .(ٖ٘)() النبي مسجد في الشعر ينشد ثاب  بن

 ؟ضى ية او بؤضووىى ئيَوة لةضةز ضسودة ئيطالميةكاٌث/ ئايا ز
 اضإ  ،َٔ وا زةبيِٓ نة غطوزة ئيػالَيةنإ ةؤضاوٕ ية ةةٍَ ئةواْى ثيَؿووو/ 

ب ة ّ ئيَػ ىا ب ة زةْت ى ة وَطِايىء       ،بةزةْتى ةوَطِايىء غةض ة ةضزاْى ْ ةبوو  
ؼء ٖةضوةٖا ةةوضة نطاوة ةوةو يةغةض ة ؤضاْى غ طوزةنإ ن ة ث ي     ،غةضةةضزاْيية

وة ئةَةف ٖةَووى ئةوة زةةطيَى ةوة ن ة َ طؤظ     ،وة و طاوة زة ى يةةةيَساية ،خطاثٔ
وة ٖيض  ،بة ّ ئةةةض َطؤظيَو غطوز بًَيَتء ئاَاديَهى ٖةبيَت ،خؤى ََ بةزووض بتطيَت

ئ ةوا ٖي  ى  يَ سا     ،ؾىيَهى خطاثى  يَسا ْةبيَتء بةزةْط ء بةبىَ ئاَيَطةن اْى ة ؤضاْى  
ؾيعطو ٖؤْطاوةى و ووة ية  )خواى ََ ضِاظى بيَ ت( ثابت غاْى نوضِى وة حة ،ْييةو زضوغىة

 . () ثيَبةَبةضى خواَعةةو ى 
 ٍةزوةٍا لة فةتوايةكى تسدا كة ثسضيازى ىلَ دةكةٌ بةو غيَوةية:

 ؟ هله بالدف الضرب اإلىصاد مع جيو   ٍل ؟ اإلسالمي اإلىصاد للرجال جيو  ٍلس/ 
 ؟  األفراح داألُيا غري يف جائز اإلىصاد  ٍل

                                                 
ِديَدة الْمَناِىجِ  َلةِ َعْن َأسئِ  الُمِفيَدة األجنبَةُ بِروانة: (ٖ٘)   ََ  [.ٓٔ]ص الْج
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 عنو العدول ينبغي ولهذا الصنفية، ابتدعتو ما يشبو مبتدع، إَشاد اإلسالمي اإلَشاد / ج
 علوو  بووو لُيسووتعان الحوورب مووناطن فووي يكوونن أن إال اللهووم والسوونة، القوورآن مووناعظ إلوو 

 أبعوود كووان الوودُّف معووو اجتمووع وإذا ،حسوون فهووذا ،تعووال  اهلل سووبي  فووي والجهوواد اإلقودام،
  . (ٖٙ)الصناب عن

ث/ ئايا دزوضتة بؤ ثياواٌ ضسودى ئيطالمى بمَيًَ؟ وة ئايا دزوضتة لةطةلَ ضسود 
 ىلَ داىى دةف؟ وة ئايا دزوضتة ضسود جطة لة جةذٌء بؤىةكاىدا؟

خ   ؤ ض   واْسْة ب   ة   ،غ   طوزى ئيػ   الَى غ   طوزيَهى زاٖيَٓ   طاوو بيسعةي   ة  و/ 
بٗيَٓطيَ تء زوض     ا يةب ةض ئةَ ة ثيَويػ ىة واظى ََ     ،زاٖيَٓطاوةناْى زةضويَؿ ةوة 

َةة ةض   ةْٗا    ،ةةضِاْةوة بؤ ئاَؤشةاضيةناْى قوضئ إء غ وْٓةت   ،نةو ٓةوة ييَى
ٕ   ةغطوز ية نا ى  ةْط ثؿىى ثََ بب وة  ،غييَت ئةويـ بؤ ب ةضةو ث يَـ ض وو

 ،ئةَةيإ ضانةو ٖي ى  يَسا ْيية ،خةبات نطزٕ ية ثيَٓاوى خواى ثةضوةضزةاضزا
 ئةوا زووضة ية ثيَهإء ضِاغىى . ،يةةةٍَ بوو ىوة ئةةةض غطوز زة 

ٌ  بً صاحل ظاْاو  ةقيٗى ٖاوضةضرء غةضزةّ ؾيَذ : ضوارةم: ٌ  فاو ا )  الفاو ا
 . خواى ةةوضة بيجاضيَعيَت(

 ؟(دييية أىاشيدأ   اإلسالمية األىاشيد)س/ ما حكه التشنية با 

                                                 
ُال  -ٖٗٙفتاوى أركان اإلسالم والعقيدة ]ص بِروانة: (ٖٙ)    [.ٜٖٙس
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 أَاشووويد، عليهوووا مسوووج  أشووورطة مووون المتووودينين الشوووباب بوووين تداولوووو كثُووور موووا / ج
ها جماعيووة ناتب صوو  وربمووا األغوواَي، موون َوونع وىووي(  اإلسووالمية األَاشوويد) يسوومَن
 القوورآن تسووجي  أشوورطة مووع التسووجيالت معووارض فووي وتبوواع فاتنووة، ب صوونات تكوونن

(  إسووالمية أَاشوويد)  ب َهووا األَاشوويد ىووذه وتسوومية ،الدينيووة والمحاضوورات الكووريم،
 اهلل، ذكووور لنوووا شووورع َمووواوإ األَاشووويد، لنوووا ،يشووورع لوووم اإلسوووالم ألن خاطئوووة؛ تسووومية
 المبتدعوة، الصونفية ديون مون فهوي األَاشويد أموا ،النوافع العلم وتعّلم القرآن، وتالوة
 بالنصووارى، تشووبو فيووو الوودين موون األَاشوويد واتخوواذ ولعبوواً، لهووناً  ديوونهم اتخووذوا الوذين
 موون الحووذر فالناجووب ،المطربووة والنغمووات الجماعيووة بووالتراَيم ديوونهم جعلوونا الووذين
 األَاشويد ىوذه عليوو تشوتم  قود ما عل  عالوة وتداولها، بيعها ومنع َاشيد،األ ىذه
 موون يسووتدل وقوود.المسوولمين بووين والتحووريش المتهوونر، بالحموواس الفتنووة تهيوويج موون
 إليهوا، ويسوتمع األشوعار، عنوده تُنشود كاَو  () النبوي بو ن :األَاشويد ىذه يروج
( ) اهلل رسونل عنود شودتُن كاَو  التوي األشوعار أن: ذلو  عون والجناب ،ويقرىا
 ،( إسوالمية أَاشويد)  ُتسوم  وال أغواَي، شوك  عل  جماعية ب صنات تُنشد ليس 
 والكورم، الشوجاعة ووصو  واألمثال، الِحَكم، عل  تشتم  عربية، أشعار ىي وإَما
ها الصووحابة وكووان  بعوو  ويُنشوودون المعوواَي، ىووذه موون فيهووا مووا ألجوو  أفووراًدا ينشوودَو

 عل  ىذا فيدل السفر، في اللي  في والسير كالبناء، تعبالم العم  وق  األشعار
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 مون فنًوا يُتخذ أن عل  ال خاصة، الحاالت ىذه مث  في إَشاد من الننع ىذا إباحة
 األَاشوويد، ىووذه الطووالب يُلّقوون حيوو  اآلن؛ الناقووع ىوون كمووا والوودعنة، التربيووة فنوونن
 الوودين، فووي ابتووداع ذاوىوو ،( دينيووة أَاشوويد)  أو ،( إسووالمية أَاشوويد: ) عنهووا ويُقووال
 ،دينًووا األَاشوويد اتخوواذ عوونهم ُعوورف الووذين فهووم المبتدعووة؛ الصوونفية ديوون موون وىوون

 ثم يسيرًا، يبدأ الشر ألن األشرطة؛ ىذه بيع ومنع الدسائس، لهذه التنبيو فالناجب
 . (ٖٚ)حدوثو عند بإزالتو يبادر لم إذا ويكثر يتطّنر

كاٌ يتاخود ضتسودة ئايييتةكاٌ(    ث/ ئايا حوكنى ىاوىاٌ بت) ضسودة ئيطتالمية 
 ضيية؟
خواْاغ ةنإ زةغ ىاو زةغ ت زةن ات ناغ يىى       ى ن ة ظؤض الى ةةد ة  ئةوةو/ 

ن ة   ،ْاويإ ْاوة غطوزة ئيػالَيةنإ بةزةْتى نؤَةيَىَ ،غطوزة ئيػالَيةناْة
  ا   ،وة زةةوديَت بةزةْتى  يَهسةضو خ طاث بيَ ت   ،ئةَيـ  ؤضيَهة ية ةؤضاْى

 ،زونإء  ؤَاضةةناْسا يةةةٍَ ناغيَىى قوضئ اْى ث نؤظزا  ئةَاْة زة طؤؾطيَت ية 
ئ  ةّ غ  طوزاْة ب  ة غ  طوزة   ى   ا ْاوْ  اْ ،وة يةة  ةٍَ و   اضو ن  ؤضِة ئايٓيةناْ  سا 

ض  وْهة ئيػ  الّ ضِيَت  ةى غ  طوزةناْى ث  ََ    ،ئيػ  الَيةنإ ْاوْ  اْيَهى ٖةيَةي  ة 
 ٔ ى ب ة ظيه  طو قوضئ إ خويَٓ سٕء  يَطب ووْى ظاْي  اض     زاوة ب ةيَهو ضِيَت ةى   ،ْ ةزاوي

                                                 
ِديَدة الْمَناِىجِ  َعْن َأسِئَلةِ  الُمِفيَدة األجنبَةُ بِروانة: (ٖٚ)   ََ  [.ٕٕ/ صٕ]س الْج
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ئةواْ  ةى ن  ة   ،وة غ  طوزةنإ ي  ة ئ  ايٓى زةضويَؿ  ة َوبىةزيعةناْ  ة    ،بةغ  وز
ٖةضوةٖا زاْاْى غ طوز يةة ةٍَ    ،ئايٓةنةيإ نطزووة بة ةايَىةو ةةثء ياضى نطزٕ

ئةواْةى نة ئايٓةن ةيإ ن طزووة ب ة ي اضى      ،ئايٓسا خؤ ضواْسْة بة ةاوضةناْةوة
 يَعى ي  ةو غ  طوزاْةبؤي  ة زضونةو ٓ  ةوةو خ  ؤ ث  اض  ،َؤغ  يكا ءنؤَ  ةٍَء ة  ؤضاْى

غةضةضِاى ئ ةوةى ن ة    ،غىهطزْىةوة ضِيَتطى ية  طؤؾنتء زةغت بةز ،ثيَويػىة
ؾ ةضِو   ،ئةو غطوزاْة ٖؤناضٕ بؤ خطاثةناضىء  يىٓةو حةَاغ ةتء غ ةضةةضزاْى  

ؾ اعنةنإ  وة ئ ةوة زةن ةٕ بةبةيَت ة ن ة      ،يةخةةط ٔ ية ْيَ وإ َوغ ًَُاْاْسا  
ـ  ،() غطوزيإ و ووة يةالى ثيَبةَب ةضى خ وا   ة ويَى ََ ةط  ووٕء    وة ئ ةوي

ئةوةية نة ؾ اعنةنإ ئةواْ ةى ن ة    : وةآلو بؤ ئةمة ،زاْى ثيَساْاوةو ضِاظى بووة
ؾ  يعطو ٖؤْطاوةي  إ   () ؾ  يعطو ٖؤْطاوةي  إ زةوت الى ثيَبةَب  ةضى خ  وا   

وة ْاوي إ ْ ةْاوة ب ة     ،ْةو ووة بة زةْت ى نؤَ ةيَىء يةغ ةض ؾ يَواظى ة ؤضاْى     
ىء ين ة زاْ ا   ،هو ئةوة ٖؤْطاوةو زضو ى عةضةبى ب ووة بةيَ ،غطوزة ئايٓيةنإ

وة  ،وة وةقفى ئاظاي ة ىء ضِيَ ع ب ووة    ،و ةى  وإء ثطِ بايةخى ية خؤ ةط ووة
وة ٖةْ سيَو   ،ٖاوةيَةنإ ٖؤْطاوةو ؾيعطيإ و ووة يةبةض ئ ةوةى وا  ا زاض ب ووة   

ةٖا ٖ ةضو  ، اض ؾيعطو ٖؤْطاوةيإ و ووة يةنا ى ئيـء ناضزا ن ة َاْ سوو بوْ ة   
ئةَ ةف بةيَتةي ة يةغ ةض ح ة يَى ئ ةّ       ،نا يَو ن ة بةؾ ةو غ ة ةضيإ ن طزووة    
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ْ   ةى بهطيَ   ت ب   ة ٖوْ   ةض ي   ة ٖوْ   ةضة   ، ؤضةي   إ ي   ةو نا    ة  ايبة ياْ   ةزا
ن   ة ة   ةْ ء   ،ٖ   ةضوةنو ئيَػ   ىا ن   ة ٖةي   ة   ،ثةضوةضزةيي   ةناْى باْت   ةواظ 

َيةنإ  ا ثيَى زةيَئَ: غطوزة ئيػال ،خويَٓسناضةنإ  يَطى غطوزةنإ زةنطئَ
ي  ة زيٓ  ى  ،وة ئ  ةوةف بيسع  ةو زاٖيَٓ  طاوة ي  ة ئايٓ  سا ،ي  إ غ  طوزة ئايٓي  ةنإ

ٔ   ،زةضويَـء بيسةعة ضيةناْة بؤي ة   ،ئةواْةى نة غطوزةناْيإ نطزووة ب ة ئ اي
وة ضِيَت  طى ي  ة  طؤؾ  ىٓى ئ  ةو   ،ثيَويػ  ىة وؾ  ياض نطزْ  ةوة ي  ةو ئاشاوةةيَطِاْ  ة  

ثاؾ إ ةةؾ ة    ،ثََ زةن ات  ضوْهة ئاشاوةو ؾةضِ بة ئاغاْى زةغت ،ناغية اْة
ئةةةض زةغت ثيَؿدةضى ْ ةنطيَت ي ة الب طزٕء ْةٖيَؿ ىٓى      ،زةناتء ظؤض زةبيَت
 يةنا ى ضِووزاْى .

بووزد بؤماٌ دةز دةكةويَ: كة ضسودى ئاييى غتيَكى داٍيَيساوةو الةو فةتواياىةى كة زِ
غيعسةوة ئةوا ثيَػرت ىةبووة بةلَكو تاشة ٍاتؤتة كايةوة بةآلو ئةطةز خبسيَتة قالَبى 
 ئةواىيؼ: ،ثيَويطتة ضةىد غتيَكى تيَدابيَ: تاكو لة طؤزاىى حةزاو جيا بكسيَتةوة

 (  زةبيَت وؾةو ضِغىةنإ ئايٓى بيَت .1)
 ( ْابيَت بة زةْتى ئا طةت بيَت .2)
 . طة سا بوو طيَت( ْابيَت بةغةض ئا 3)
 .تزةفء ئاَيَطة َؤغيكاناْى  يَسابيَْابيَت َؤغيكاء ظوضِْاو (4)
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ْابيَت ٖؤناض بيَت بؤ واظ ٖيَٓإ ية قوضئإ خويَٓسٕء  يَطبووْى ظاْػتء  (5)
 ظاْياضى .

زةبيَت َةبةغت ييَى خؤ ةوضج نطزْةوة بيَت ية ئيـء ناضزا ئةَيـ نا يَو ( 6)
 ئيؿت يةغةض ةطإ بيَت.

ْابيَت ٖؤناضبيَت بؤ  يةزةغىسإء  ةو اْى  ةضظةنإء ضِيَتطى ية ناضى ( 7)
 خطاثة .

وا ة ْابيَت خؤ ب ويَٓطيَت بة  ،( ْابيَت وةنو ؾيَواظى ةؤضاْى خطاثةناضإ بيَت8)
وا ة: )غةض يةقإء ضةثًَة ييَسإء  يهة ييَسإء قاض بةظةويساْإء ...  ،واْةوة

 ٖىس  يَسابيَت( .
 ( ْابيَت باؽ ية خؤؾةويػىىء عيؿلء زيَساضى بهات .9)

 من:بؤ براو خوشكى موسَمما دوو بريخسمهةوة
 ئيَنة بؤ ئةوة دزوض: ىةكساويً كة طؤزاىى بمَيَنيء طويَى ليَ بطسيً . يةكةمياٌ:

ةيٓ ة  ه: ئ ةوةى ن ة زةبيَ ت ٖةَيؿ ة بي    و خؤؾةويػتبةضِيَع اْىئةى َوغويَُاْ 
ة و ،ث   يَـ ض   اوت ئةوةي   ة ن   ة     ؤ وةى ةةؾ   ىياضيَو واي   ت ي   ةّ زْياي   ةزا 

وة يَ  صو ْاضِةحة   ة، و زضئ  ةو ضِيَتاي  ةف زووض    ا ،زةةويَعضيَيى  ةوة ب  ؤ قياَ  ةت
خواضزْ ةوةو   ءزٕخواضي ة  ،يةى ئاَازة بهةيت بؤ ئةو ةةؾ ىة   ويَؿووثيَويػىة 
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ٕ ضِووْانى ضِيَتة ْ انى  ووة ضِ ،ي ة  خوا  طغ ى خواضزْةوةن ة   ةقواو ي ة    ء، خ واضز
 ضِيَتة ظاْػىة .

ْ  ةى ب  ؤ  ،وة بيَتوَ  إ خ  واى ة  ةوضة ئيَُ  ةى زضوغ  ت ن  طزووة ب  ؤ عيب  ازةت  
 ت: زة ةضَوويَٖةضوةنو   ، ٔء ةويَتط ٔ ييَيإَؤغيكاء ةؤضاْى و

 . [الذاريات]ژڄڄ ڄڃ ڃڃڃژ
 ٓؤن  ةء َطؤظ  ةناي    ةْيا ب  ؤ ئ  ةوة زضوغ  ت ن  طزوٕ نةبة   ةْيا َ  ٔ    واتتتة:

 ا  ؤ بؤ ئةوة زضوغت ْةنطاوى بةضزةواّ ي اضى به ةيتء ضِابويَطي تء     بجةضغنت.
ضة ٖا وويىة  ة  ث ةياَيَهى ظؤض ة ةو  بةيَهو بؤ بةْساي ة ىء   ،نةيفء غةَا بهةيت

   ا ئاي  ا ئ  ةو ثةياَ  ةت ٖيَٓاوة   ة    ىَء   ،ن  ة ئ  ةويـ خ  وا ثةضغ  ىية  ،ب  ووٕ
يإ شياْى خ ؤت ويَ طإ ن طزووةو     ،ٖةغىاويت بة ىَ بة يَهط ٓى ئةو َةبةغىة

 ية ياضىء ةةَةو ةؤضاْىء ضِابواضزٕ بة يَطِؤت زاوة.
 :ىاطسٌ ء مؤضيكالة طؤزاىى طوىَ كة ئةواىةىمياٌ: دووة

ٕ ٕ ضِاظيةو زةيإ خاييَياخواى ةةوضة  و حؤضيي ةنإ  بةضيٓ ةوة  ء ة بةٖةؾىى ث ا
 . ية بةٖةؾىسا ةؤضاْيإ بؤ زةيَئَ

 »زة   ةضَوويَت:  )ضِةمح  ة ى خ  واى ََ بيَ  ت(ثيَؿ  ةوا َوحةمم  ةزى ن  وضِى َوْه  ةزيط 
 أََْوُفَسووُهمْ  يُونَوزُِّىووننَ  َكوواَُنا الَّووِذينَ  ِعبَوواِدي أَيْوونَ : اْلِقَياَمووةِ  يَوووْنمَ  يَوُقوونلُ  َوَجوو َّ  َعووزَّ  اهللَ  َأنَّ  :بَوَلَغنِووي
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 قَوودْ  َأِّووي َوَأْخبِووُروُىمْ  اْلِمْسووِ ، رِيَوواضَ  َأِحلُّوونُىمْ ! الشَّووْيطَاِن  َوَمَزاِميوورِ  اللْهوونِ  َعوونِ  َوَأْسووَماَعُهمْ 
 .(ٖٛ)«ِرْضَناَِي  َعَلْيِهمْ  َأْحَلْل ُ 
َوويَت: بؤيإ ةيَطِاَةوة نة خ واى ث ةضوةضزةاض ي ة ضِؤشى زوايي سا زة  ةض      واتة:

ي ة ةايَى ةوة   يةنوئَ بةْسةناْى َٔ ئةواْةى ْة ؼء ةويَى خؤيإ ثاى ضِاةط ووة 
ئةواْة ْيؿىة يَى باخةناْى بةٖةؾت به ةٕء ثيَي إ    ،ةةثء  وظةيةى ؾةيىإ

 ضِابتةيةْٔ نةَٔ ييَيإ ضِاظيِ .
 () ثيَبةَب ةض ٖةضوةٖا ية ْ او بةٖةؾ ىسا حؤضيي ةنإ ةؤضاْي إ ب ؤ زةيَ ئَ:       

 َأَحوودٌ  َسووِمَعَهاَمووا  َأْصوَناتٍ  بَِ ْحَسوونِ  َأْزَواَجُهوونَّ  لَيُوَغنِّووينَ  اْلَجنَّوةِ  َأْىوو ِ  َأْزَواجَ  ِإنَّ )ة ى:  ةضَووي  
 . َأْعَيانٍ  ِبُقرَّةِ  يَوْنظُْرنَ  ،ِكَرامٍ  قَوْنمٍ  َأْزَواجُ  ،اْلِحَسانُ  اْلَخيوَِّراتُ  ََْحنُ : يُوَغنِّينَ  ِممَّا ِإنَّ  َق ُّ 
َنْو، َفال اْلَخاِلَداتُ  ََْحنُ  :ِبوِ  نَ يُوَغنِّي ِممَّا َوِإنَّ   اْلُمِقيَمواتُ  ََْحنُ  َيَخْفَنْو، َفال اآلِمَناتُ  ََْحنُ  يُِمتوْ
 . (ٜٖ)(َيْظَعنَّوْ  َفال

ب ة خؤؾ يئ    ،حؤضييةنإ نة ٖاوغةضى َيَطزةناْيأْ ية ْ او بةٖةؾ ىسا  وا ة: 
  ٕ ْ ةبووة وة  ن ة ٖ يض نةغ يَو ة ويَى ََ      ،زةْط ةؤضاْى زةيَئَ ب ؤ َيَطزةناْي ا

 ئةوةى نة زةيًَئَ: 

                                                 
 [ .ٙٚٔ] البن القيم األرواح حادي وة ،[ٖ٘/ٗٔ] اْلُقْرطُِبيّ  بِروانة:تةفسیرى ( ٖٛ) 
 [.ٔٙ٘ٔ ] الجامع صحيحصححو الشيخ األلباَي في  و ، الكبيرالطبراَي في  رواهُ  صخيحٌ:( ٜٖ) 
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وى ضِةظاَةْ سى  ب ة ض ا   ،خيَعاْى قةوَى ضِيَع ةناواْني ،ئيَُة باؾيئ ئا طة اْني
 بؤيإ زةضِواْني .

  ٔ ٔ   ٖةضوةٖا يةواْةى نة زةيًَ ئَ: ئيَُ ةي يَُ ٓنيء  ٖن ة  ئيَُ ةئ   ،زةشي ٔء ْ اَطي
 ئيَُةئ ييَطة ْيؿىة ينَيء ٖةضةيع زةض ْانطيَني . ،ْا طغني

 
 مةش دةَلَينيئَيئةواى دةَلَيوء  كؤتايدا: لة

 !بةيَتةيةى يةغةض حةضاَيَىى ْيية ةؤضاْى حة يَةو دةلَيًَ: ئةواٌ
 خواى ثةضوةضزةاض زة ةضَوويَت: دةلَيَني:ئيَنةؽ 

 چ چ  ڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄڄڃڃ ڃڃ چژ 

 . [لقمان]ژچڇڇڇ ڇڍڍ
 ،ْىء ئاواظ ةى بىَ غوزٕ وةى ةؤضاونةغاْيَو ٖةٕ يةخةيَهى ئاضةظووى و واتة:

ئ  ةو نةغ  اْة غ  عايةنى   ،الزإ يةضِيَت  ةى خ  وزا و ةايَى  ة اضِى  ب  ؤوة زةيه  ةٕ 
 .ٕ بؤ ٖةية ايوبةضئابطِ

 ةؤضاْى وةغيًةية بؤ باْتدواظى ! ئتتةواٌ دةلَيًَ:
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 َُِهويَ  َموا ُكو ُّ )  ةضَووي ة ى:   )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت( تيمي  بناثيَؿةوا  ئيَنةؽ دةلَيَني:
 .(ٓٗ)(َضالَلةٌ  فَوُهنَ  النُّبُونَّةِ  ََصَّ  َخاَل َ  َما ُك ُّ "  َأوْ "  ُحرِّمَ  َما ُك ُّ  " َأوْ "  َعْنوُ 

وة ٖ  ةَوو ؾ  ىيَو ن  ة  ،وة ٖ  ةَوو ح  ةضاَيَو ،ٖ  ةَوو ضِيَت  ة ييَتناويَ  و واتتتة:
ىء غ ةض ي ََ   يئ ةوا ة وَطِا   ،بيَ ت  () ثيَ ةواْةى زةقى  ةضَووزةى ثيَبةَبةض

 . ؾيَواوية
 !زٍَء زةضوٕ  طاوإ زةنات ء َؤغيكاْىةؤضا ئتتةواٌ دةلَيًَ:
  خواى ةةوضة زة ةضَوويَت: ئيَنةؽ دةلَيَني:

 ]الرعد[.ژيثىث     مث   يتجث   ىت ژ

ئاةازاضبٔ باوةضِزاضإ: زيَهإ  ةْٗا بة قوضئإء يازى خوا ئ اضاّ زةة طٕء    واتة:
 زةحةغيَٓةوة .
 ئيَُة ةؤضاْى ناضَإ ََ ْانات ! ئتتةواٌ دةلَيًَ:

 اْلِغنَواء )  ةضَووي ة ى:  )خواى ََ ضِاظى بيَ ت( عةبسويآَلى نوضِى َةغعوز  يَني:ئيَنةؽ دةلَ
 .  (ٔٗ)( اْلَقْلبِ  ِفي النوَِّفاقَ  يُوْنِب ُ 
 . زيَسا زةضِويَٓيَتْاو  ى يةويزووضِو ؤوى ةؤضاْى  واتة:

                                                 
 [.ٖٔٚ/ٓٔ] تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنع بِروانة:( ٓٗ)   
 [ .ٕ٘ٗ/٘( ]اهلل رحمو) باز ابن فتاوى مجمنع بِروانة: (ٔٗ)   



www.fermude.com 1432/10/21 
 

  

 ية ةؤضاْى زةةطئ ! ُة  ةْٗا بؤ نات بةغةض بطزٕ ةوىَئيَ ئتتةواٌ دةلَيًَ:
  ةضَووية ى: () ى خواثيَبةَبةض ني:ئيَنةؽ دةلَيَ

 ِفيَموا ُعْمورِهِ  َعنْ  :َخْمسٍ  َعنْ  ُيْسَ لَ  َحتَّ  رَبِّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَوْنمَ  آَدمَ  اْبنِ  َقَدَما تَوُزولُ  الَ  »
 . (ٕٗ)« ... َأفْوَناهُ 

ئ  ازةَيعاز ْ  ا طاظئَ ي  ةضِوَشى قياَة   سا الى خ  واى ة  ةوضة      ثيَ  ىزوو  واتتتة:
بةغ ةضى   ي ة ض يسا  ن ة  غةباضةت بة  ةَةْى  :ََ ْةنطيَت ثيَٓ  ؾىى ضى اثطغيا
 . بطزووة

نة ةويَُإ ية ةؤضاْى زةبيَت ئاغوزة زةبنيء زةحةغ يَيٓةوةو   ئتتةواٌ دةلَيًَ:
 ةؤضاْى ضاضةغةضى ْةخؤؾية!

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ژ  خ  واى ة  ةوضة    ةضَوويَت:  ئيَنتتةؽ دةلَتتيَني:

 ]اإلسراء[. ژھ  ھڭ  
يَُة ية قوضئإ ئايةتء غوضِة اْيَو زازةبةظيَٓني، نة ببيَىة ٖ ؤى ؾ يفاو   ئ واتة:

ضاضةغ  ةض ب  ؤ ْةخؤؾ  ية زةضووْ  ىء  ةغ  ىةيَ ن  إ، ٖ  ةضوةٖا ضِةمح  ةتء     
 َيٗطةباْيؿة بؤ باوةضِزاضإ .

 !ئيَُة قوضئإء ةؤضاْيؿُإ خؤف زةويَت ئتتةواٌ دةلَيًَ:

                                                 
 [.ٜٜٕٚو الشيخ األلباَي في صحيح الجامع ][، وصححَٕٔٓٙرواُه الترمذّي] صخيحٌ: (ٕٗ)   
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 َوُحوبُّ  اْلِكتَوابِ  ُحوبُّ )  ةضَووي ة ى:  يَ ت( )ضِةمح ة ى خ واى ََ ب  ابٔ ايك يِ  ئيَنةؽ دةلَيَني: 
 . (ٖٗ)(َيْجَتِمَعانِ  لَْيسَ  َعْبدٍ  قَوْلبِ  ِفي اْلِغَنا أَْلَحانِ 
خؤؾةويػ ىى قوضئ إء خؤؾةويػ ىى ئ  اواظو ة ؤضاْى ٖ ةضةيع ي ة زيَ  ى        واتتة: 

 بةْسةيةنسا نؤ ْابٓةوة .
 و ٔ ناضيَهى باؾةو ٖي ى  يَساْية! ىةؤضاْ  ئتتةواٌ دةلَيًَ:

 يَوْفَعُلوُ  إََّما )  ةضَووية ى: )ضِةمحة ى خواى ََ بيَت(ئيُاَى َاييو ثيَؿةوا  ةؽ دةلَيَني:ئيَن
 . (ٗٗ)( اْلُفسَّاقُ  ِعْنَدََا
 ةْٗا خطاثةناضإ خةضيهى ئةو ناضةٕ .الى ئيَُة   واتة:

 ةؤضاْى ئا طةت بتطيَت!زضوغىة ثياو ةوىَ ية ئتتةواٌ دةلَيًَ:
 وةضزةاض زة ةضَوويَت: خواى ثةض ئيَنةؽ دةلَيَني:

 .[األحزاب] ژڦڄ ڦ ڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ڤژ 
ْاظ و َةنط َةنةٕ ية ن ا ى قػ ةنطزْىاْسا، ض وْهة ِضةْت ة ئ ةو نةغ ةى ن ة         واتة: 

 . ْةخؤؾى ية زيَسا ٖةبيَت ناضيتةض ببيَت بة وو ةناْىإ
 ت !ةؤضاْىء  ٔء ةويَتط ٔ ييَى ٖؤناض ْيية بؤ يةزةغىساْى عةزاية ئتتةواٌ دةلَيًَ:
ُٔ اجل وظي   ئيَنةؽ دةلَيَني: اْلِغنَواَء  َأنَّ )  ةضَووي ة ى:   )ضِةمح ة ى خ واى ََ بيَ ت(   ثيَؿةوا اب

 . (٘ٗ)...(َويُوَغيِّر اْلَعْق  الدَ تِ عْ َعْن اإل اإِلَسان ُيْخِرجُ 
                                                 

ية القصيدة بِروانة: (ٖٗ)     [ .ٖٕ٘]ص  الجنة أى  سماع في: فص البن القيم الجنزية  النَن
 ،[ٕٖٙ/ٕٓ]تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنعو [ ٘٘/ٗٔ]اْلُقْرطُِبيّ  بِروانة:تةفسیرى (ٗٗ)   

 .[ٕ٘ٓالبن جنزي ]ص  إبليس تلبيس وة[، ٕٕٚ/ٔالبن القيم ] اللهفان إغاثةوه        
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 بةضِاغىى ةؤضاْى َطؤظ ية َيإ ضِةوى زووض زةخا ةوةو بنو ٖؤؾى زةةؤضِيَت . واتة:
 !ةؤضاْى وو ٔ نطزْة ثيؿةو نطىَ يةغةض وةضةط ٓى زضوغىة ئتتةواٌ دةلَيًَ:
 ُمَغنوِّيَوةٍ  ََْصوبُ  ) : ةضَووية ى  )ضِةمحة ى خواى ََ بيَ ت(  تيمي  بناثيَؿةوا  ئيَنةؽ دةلَيَني:

َعتُوَها لَْيَس ْ  َمنْ  ِبِخاَلفِ  َحاٍل؛ ِبُك ِّ  ُمْنَكرٌ  َىَذا: َوالرَِّجالِ  ِللنَِّساءِ   اْلِعوَنضِ  َأْخذُ  وََكَذِل َ  َصنوْ
 (ٙٗ)(َعَلْيوِ 

ةَ ة بةٖ ةَوو ؾ يَوةيةى    زاْ اْى ة ؤضاْى بيَ ص ب ؤ ئا طة  إء ثي اوإ: ئ       واتتة: 
ن  طىَ يةغ  ةض  واْةى ئ  ةو نةغ  ةى ْةيهطزؤ   ة ثيؿ  ة، وة ثيَ   ة ب  ة َوْه  ةضة،

 وةضةط ٓيؿى ناضيَهى َوْهةضة . 
 

 َوَسلَّمَ  َوَصْحِبوِ  َوآِلوِ  ُمَحمَّدٍ  ََِبيوَِّنا َعَل  اللَّوُ  َوَصلَّ 

           

م. أبوبكر أحمد 

 
 
 

                                                                                                              
 [.ٜٕٓإلبن الجنزي ]ص  إبليس تلبيس بِروانة: (٘ٗ)    
 [.ٖ٘٘/ٜٕ] تيمية بنى لشيخ اإلسالم االفتاو  مجمنع بِروانة:( ٙٗ)
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 طرنط تريو سةرضاوةكاى

 
 اهق آن اهم ال . -ٔ
 ت عري اهعوِي . -ٕ
 . إغهثة اه ه هن َُ ُصهئِ اهلن هن، للَ قنم اجلبزية -ٖ
 .ِم املالا  للَ أيب اهِتنه  -ٗ
 نس إل نس، أليب اه  ج الَ اجلبزي.ت ب -٘
   األهبه  .ُممِ ته   اهِيَ  ه لن]حت ال آلت اه  ب  -ٙ
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