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 من أباطيل محمد عبد المقصود المصري

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 :أما بعد

مقال لعبد الرمحن الراشدد  من( 86021)فقد اطلعُت على ما نشرته جريدة الشرق األوسط يف عددها ذي الرقم 
 :بعنوان

 ".وخوا ي واللياراي؟من السلفي واإل"
 :ومن ضمن كالمه يف هذا املقال قوله

كما كنا « اإلوخوانية»مل نعد نعرف اإلسالميني من اللياراليني، ومل نعد نفهم السلفية أو ! أربكتنا الساحة املصرية"
 ". نظن أننا نعرفها
بعني هلددم حيدددل اوخدددتلط إىل درجدددة أربكددت املتدددا هكدددذا آلددت األهدددواط وددن اوختلفدددوا اسددم السدددلفية يف مصددر: أقوو  

 . إىل درجة أصبح املتابع هلم ال مييز بينهم وبني اللياراليني ،النابلباحلابل 
فصددار مددنهيهم يبدديح هلددم التصددوير، ويبدديح هلددم التحددزم، فزنشددنوا مددا يسددمى شددزم النددور، ويبدديح هلددم ترشدديح املددرأة 

تتصددددور وتنشددددر صددددوراا ليكسددددبوا  ددددا أصددددوا  للمناصددددس السياسددددية الددددإل ال يعرفهددددا اإلسددددالم، ويللبددددون مددددن املرشددددحة أن 
اً، وهددنالط املتسددلقون مددن الندداوخبني، ويبدديح هلددم التعلدد  بزهدددام الدميقراطيددة الكددافرة الددإل كددان يراهددا اإلوخددوان املسددلمون كفددر 

 .، فيا له من احنراف واجنراف يرفضهما اإلسالم ويارأ منهمافصائلهم
مدد عبدد املقصدود الدذي اسدتب  املرحلدة النانيدة مدن االنت ابدا ، حم« الندور»ومدن شديو  : " قال عبد الدرمحن الراشدد

وزاد على . إهنم لو فازوا فلن يغلقوا البنوك، وال الشواطئ أمام النساط والرجال: فزطل  فرقعا  كالمية شد  اجلميع، قال
 ".!والسلفيني« اإلوخوان»ذلك، فزعلن ملمئنا اجلمهور السلفي بزن اللياراليني فصيل إسالمي، منل 

بإسقاط أصل األمر باملعروف والنهي عن منه  من  حممد عبد املقصود باجلمهور السلفي وتعهد   مكر  فهذا : أق  
َر أُمٍَّة ُأوْخرَِجْت : )اخلريية على سائر األمم، قال تعاىل -صلى اهلل عليه وسلم-املنكر، الذي حاز  به أمة حممد  ُكْنُتْم وَخيدْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُدْنِمُنوَن بِاللَّهِ لِلنَّاِس تَْزُمُروَن بِاْلَمعْ   ( .ُروِف َوتَدندْ
َهْوَن َعدِن اْلُمْنَكدِر َوأُولَئِدَك : )وقال تعاىل رْيِ َويَْزُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَدندْ ( ُهدُم اْلُمْفِلُحدونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ

. 
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 نَّدداُهْم يف اأْلَْرِ  أَقَدداُموا الصَّدداَلَة َوآتَدددُوا الزََّكدداَة َوأََمددُروا بِدداْلَمْعُروِف َونَدَهددْوا َعددِن اْلُمْنَكددِر َولِلَّددهِ الَّددِذيَن ِإْن َمكَّ : )وقددال تعدداىل
 ( .َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 

حممددد عبددد املقصددود هددذا األصددل العظدديم الددذي دلددت عليدده هددذه السدداقلة فزنسددى حددس الدددنيا وامللددامع السياسددية 
إىل احلريددا  املصددادمة  ا تضددمنته مددن مكانددة ألمددة اإلسددالم، بددل أنسددته الدميقراطيددة ومددا تفددر  عنهددا مددن الدددعو  اآليددا  ومددا

 .أنسته املنهج اإلسالمي احل  والنبا  عليه لإلسالم وقيمه وأصوله العظيمة
مندل اإلوخدوان  ، هكدذا"أن اللياراليدني فصديل إسدالمي مندل اإلوخدوان والسدلفيني"ومدن هدذا املنللد  أعلدن علدى املد   

دعدوة والسلفيني، فزطل  هذه املماثلة، ومل يذكر أي فارق بني سلفيته وبني الليارالية واللياراليني، وهذا منه تلميع للياراليني و 
 ( .َسُتْكَتُس َشَهاَدتُدُهْم َوُيْسزَُلونَ )من شاط من الشبام حتت راية اللياراليني،  انضواطإىل  يدري من حيل يدري أو ال

تنكر هددذا وال ذاك إوخواندده مددن شدديو  حددزم النددور وال تالميددذهم، وال يسددتبعد أهنددم علددى مددنهج حممددد عبددد ومل يسدد
 .السلفيني الصادقنيو العقالط املقصود يف هذه الرزايا والباليا العظيمة وغريها مما هو معروف عند 

 
 :الليبرالية لمحة عن
 :من أصوهلا 

 ."قة يف امليدانني االقتصادي والسياسيهنا مذهس رأمساي ينادي باحلرية املللأ" -8
، واسددتباحة وهددذا يتضددمن إسددقاط حاكميددة اهلل يف ميدددان السياسددة، وإسددقاط ركددن مددن أركددان اإلسددالم وهددو الزكدداة 

 .الربا وهو من أعظم احملرما 
 ."ينكد هذا املذهس على القبول بزفكار الغري" -6
ضية، وهذه هي وحدة األديان، ولن يقبل اإلسالم ألنه ضد هذا فسواط عنده اليهودية والنصرانية والشيوعية والراف 
 .املذهس

 .وينكد على قبول أفعال الغري من زنا وشرم اخلمر وحتلل النساط، وهذه هي اإلباحية
  ."وتعتمد الليارالية على الفلسفة النفعية والعقالنية لتحقي  أهدافها" -3
فها، ومن فدرو  هداتني الفلسدفتني املدذهس امليكدافيليا الغايدة تدارر فتعتمد هاتني الفلسفتني الضالتني لتحقي  أهدا 

 .الوسيلة، واإلسالم ضد هاتني الفلسفتني، فغاياته شريفة نزيهة، ويشر  لتحقي  هذه الغاية الوسائل الشريفة النظيفة
 ."فصل الدين عن الدولة"ومن أصول هذا املذهس املدمِّر  -4
الدولدددة األمدددة و اكميدددة اهلل وتشدددريعاته العادلدددة الدددإل  دددس أن  ضدددع هلدددا وهدددذا أصدددل كفدددري، قدددائم علدددى إنكدددار ح 

هدنالط اللياراليدني أتبدا  أسداطني الكفدر أن  مدنبعد ستوتلتزمها، وإنكار حاكمية اهلل وإنزاهلا هذه املندزلة كفر ال شك فيه، وي
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كاردو وجدون سدتيورا  مدل، فهدنالط هدم آدم مسيل ومالتوس وريمن هنالط األساطني و ، ا شاكميه اهلل أو أن يلتزموهاينمنو 
 .أئمة اللياراليني من زنادقة الغرم

 ."ويقوم هذا املذهس على أساس التعددية األيديولوجية" -5
ذلددك أن أهددل هددذا املددذهس ا واأليدلوجيددة هلددا تفسددريا  منهددا علددم األفكددار، ومنهددا اموعددة األفكددار واملعتقدددا  

 .ملعتقد أي حرية األديانيكفلون حرية األفراد وا يف ذلك حرية ا
: ويددنمن هددذا املددذهس بالتنظيميددة احلزبيددة والنقابيددة، مددن وخددالل النظددام الارملددا ي الدددميقراطي بسددللاته الددنال " -2

 .(8842-8845ص" )سوعة امليسرةو انظر امل" ، "التشريعية والتنفيذية والقضائية
 .فبنساً هلذا املذهس وأهله، وبرأ اهلل اإلسالم منه ومن أهله

 .فهذا موجز عن الليارالية أهنا دين كافر، يضاد اإلسالم ويواجهه على عدة جبها  
إن اللياراليدني فصديل إسدالمي مندل اإلوخدوان والسدلفيني؟، وهدل مدن : فما هو رأي علماط اإلسدالم حقداً فديمن يقدول

 .حيمل هذه األفكار الإل تضمنها هذا املقال يعد من شيو  السلفية؟؟
يكدون يف آوخدر الزمدان دجدالون  : " -صدلى اهلل عليده وسدلم–قدال رسدول اهلل : قدال -اهلل عنه رضي–عن أيب هريرة 

، أوخرجه مسدلم " كذابون يزتونكم من األحاديل وا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم ال يضلونكم وال يفتنونكم
 (.8/86" )مقدمة صحيحه"يف 

 .املسلمنيفهنالط واهلل يف غاية اخللورة على اإلسالم و 
حيددل يددزتون املسددلمني وددا مل يسددمعوا هددم وال آبدداؤهم مددن الضددالال  واملبددادال اهلدامددة الددإل ادددم اإلسددالم، وتضددل 

 .من ين د   م وبدعواام ودعاواهم ضالالً بعيداً 
" صددحيحه"أوخرجدده مسددلم يف  " غددري الدددجال أوخددوفم علدديكم : "-صددلى اهلل عليدده وسددلم-وقددال فدديهم رسددول اهلل 

 .من حديل النواس بن مسعان (6739)حديل 
صدلى اهلل –أال فليحذر شدبام اإلسدالم يف كدل مكدان مدن هدذه األصدناف مدن الددعاة، الدذين وصدفهم رسدول اهلل 

َهدددا قَدددَذُفوُه ِفيَهدددا" بدددزهنم  -عليددده وسدددلم أوخرجددده الب ددداري يف صدددحيحه حدددديل " ُدَعددداة  ِإىَل أَبْددددَواِم َجَهدددنََّم َمدددْن َأَجدددابَدُهْم إِلَيدْ
  .-رضي اهلل عنه–حذيفة بن اليمان  من حديل (8142)حديل " صحيحه"ومسلم يف  ،(3202)

 نددةِ تْ ا لِفِ أَلَنَدد": فَدَقدالَ  -َصددلَّى اللَّددُه َعَلْيدِه َوَسددلَّمَ -ذُِكددَر الدددَّجَّاُل ِعْندَد َرُسددوِل اللَّدِه  :قَدالَ  -رضدي اهلل عندده–َعدْن ُحَذيْدَفددَة و 
نَددةِ  نْدَيا  بَدْعِضددُكْم َأوْخددَوُف ِعْنددِدي ِمددْن ِفتدْ نَددة  ُمْنددُذ َكانَددْت الددد  َهددا، َوَمددا ُصددِنَعْت ِفتدْ َلَهددا ِإالَّ جَنَددا ِمندْ الدددَّجَّاِل، َولَددْن يَدْنُيددَو َأَحددد  ممَّددا قَدبدْ
َنِة الدَّجَّالِ   (.5/317) "مسنده"يف  أمحد أوخرجه "َصِغريَة  َواَل َكِبريَة  ِإالَّ لِِفتدْ
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بتددزري  ( املصددريون)صددحيفة سددالا الددذكر، وقفددُت علددى مددا نشددرته وبعددد تعليقددي علددى كددالم حممددد عبددد املقصددود ال
ينكد مدا نقلده عبدد الدرمحن الراشدد عدن هدذا الرجدل، ومدن ما من تصرحيا  حملمد عبد املقصود، وفيها ( م88/86/6088)

 :تلك التصرحيا 
إن  : الارملددان، وقددالاسددتنكاره اهليمددة اإلعالميددة الشرسددة علددى التيددارا  اإلسددالمية لكوهنددا حققددت جناحددا كبددريا يف "

 .كل التياوزا  حدثت من مجيع األحزام، وهذا ال يعم اللعن على االنت ابا 
علددى الندداس فهددم ذلددك  وينبغدديمنددل اإلوخددوان والسددلفيني،  املصددرياجملتمددع  يفوأكددد أن اللياراليددني فصدديل إسددالمى 

، فحىت لو حد  جتاوز من أحد اللدرفني (والعدوانوتعاونوا على الار والتقوى وال تعانوا على اإلمث : )جيًدا، والقرآن يقول
 .ينبغي على اللرف اآلوخر أن يصار على هذا التياوز وال يقابله بتياوز

ودعدا إىل ضددرورة التددنيلا بددني كددل التيددارا  كددي ال يتسدبس هددذا االنفصددال يف وخسددارة فادحددة لإلسددالم واملسددلمني، 
ية مدنهج واإلوخدوان مدنهج، ولدديك هنداك هدذه التفرقدة، ولكدن هددو مشددداً أنده ال يوجدد إسدالم سدلفي وال إوخددوا ي، بدل السدلف

 ".مسلك واحد يضم مجيع األطراف
 

 .يللس حممد عبد املقصود من الناس أن يفهموا جيداً أن اللياراليني فصيل إسالمي يف اجملتمع املصري: أق  
علددى الددار والتقددوى وال تعددانوا علددى وتعدداونوا : )إسددالمي بقددول اهلل تعدداىل لوحيدتج علددى شددهادته للياراليددني بددزهنم فصددي

 .(اإلمث والعدوان
 .وهذا االستشهاد باآلية الكرمية يبلغ هناية التحريا لكالم اهلل تعاىل 
علدددى  نبدددنيِّ لندددا قضدددايا الدددار والتقدددوى الدددإل يتعددداونون عليهدددا مدددع اللياراليدددني، وقضدددايا اإلمث والعددددوان الدددإل يتعددداونو يُ فل 
 .إنكارها

 .بعد استشهاده باآلية الكرمية يف غري موضعها، بل وا هو مضاد لداللتهاومن اضلرابه وتناقضه 
على اللدرف اآلوخدر أن يصدار علدى هدذا التيداوز وال يقابلده  ينبغيفحىت لو حد  جتاوز من أحد اللرفني : " قوله

 ".بتياوز
هدددذه ينكدددر علددديهم ويف هدددذا الكدددالم حدددل علدددى الصدددار علدددى جتددداوز اللياراليدددني لإلسدددالم وعقائدددده وتشدددريعاته، فدددال 

ك؟ كدال، بددل هددذا مددن التعدداون علددى أشددد ون علددى الددار والتقددوى أيهددا امللددبِّ ، فهددل هددذا مددن التعداالتيداوزا  اهلدامددة لإلسددالم
 .أنوا  اإلمث والعدوان، وكزنه يعتار إنكار ضالال  اللياراليني من التياوزا  لإلسالم

 .، وأهنا مضادة لإلسالمالناصحني وقد عرف القارال الكرمي ما هي الليارالية عند املسلمني
 

 :يقول الناشر عن حممد عبد املقصود
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 ".وخسارة فادحة لإلسالم واملسلمني يفال يتسبس هذا االنفصال  كيودعا إىل ضرورة التنيلا بني كل التيارا   " 
 .وغريهم رىهكذا يدعو إىل التنيلا بني كل التيارا  املوجودة يف مصر من إسالميني ولياراليني وعلمانيني ونصا

 :على حد قول القائل يف النبيذ ،وهذه الدعوة تشبه الدعوة إىل وحدة األديان وأوخوة األديان: أق  
 أوخوها غذته أمه بلباهنا      نه إال يكنها أو تكنه فإف

 .أي إْن مل يكن النبيذ هو اخلمرة، فإنه أوخوها، غذته أمه بلباهنا
 ،واحل  والباطل ،واهلدى والضالل ،فرَّق املسلمون بني اإلميان والكفر أي وخسارة تلح  اإلسالم دين اهلل احل  إذا

 .والسنة والبدعة
وقد فرَّق اهلل ورسوله واملنمنون بني اإلسالم وهذه التيارا  كلها الإل يدعو حممد عبد املقصود وأمناله إىل التدنيلا  

ويددزمرون بدداملعروف  ،ن يدددعون إىل اهلل علددى بصددريةالسددنة واحلدد  الددذي هددو وأمنالدده أهددلَ  فيدده بينهددا، يف الوقددت الددذي حيددارم
، وحتددذير اهلل ورسددوله مددن التددنيلا معهددم أوخددذاً بتوجيهددا  اهلل ورسددوله وبددذم اهلل ورسددوله ل هددواط كلهددا ،وينهددون عددن املنكددر

 .والركون إليهم
َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسدوَلُه َولَدْو َكدانُوا آبَداَطُهْم َأْو أَبْدنَداَطُهْم َأْو اَل جتَُِد قَدْوًما يُدْنِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَدْوِم اآْلوِخِر يُدَواد وَن : )قال تعاىل

ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدوِخُلُهْم َجنَّد يَن اٍ  جَتْدرِي ِمدْن حَتِْتَهدا اأْلَنْدَهداُر وَخالِددِ ِإوْخَوانَدُهْم َأْو َعِشريَتَدُهْم أُولَِئَك َكَتَس يف قُدُلوِ ُِم اإْلِ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُم اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَم اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   (.ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعندْ

ْم قَدْد بَدَدِ  اْلبَدْغَضداُط يَا أَيد َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَدتَِّ ُذوا ِبلَانًَة ِمْن ُدوِنُكدْم اَل يَدْزُلوَنُكْم وَخبَدااًل َود وا َمدا َعنِدت  : )وقال تعاىل
 (.ِمْن أَفدَْواِهِهْم َوَما ُ ِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَدُر َقْد بَديدَّنَّا َلُكُم اآْليَاِ  ِإْن ُكْنُتْم تَدْعِقُلونَ 

 (.َأْولَِياَط مُثَّ اَل تُدْنَصُرونَ  َواَل تَدرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَدَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمنْ : )وقال تعاىل
 .إىل غري ذلك من اآليا 

 .ألهنم كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه اقد لعن اهلل اليهودول 
 انُوا يَدْعتَدُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِم ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَسداِن َداُووَد َوِعيَسدى ابْدِن َمدْرمَيَ َذلِدَك ِوَدا َعَصدْوا وََكد: )قال تعاىل 

 (.َكانُوا اَل يَدتَدَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَدَعُلوُه لَِبْئَك َما َكانُوا يَدْفَعُلونَ 
إذا رأيددتم الددذين  : "-صددلى اهلل عليدده وسددلم-مددن أهددل األهددواط، فقددال  -صددلى اهلل عليدده وسددلم-وحددذَّر رسددول اهلل 

 ".اهلل فاحذروهم ىون ما تشابه منه فزولئك الذين مسيتبع
دددْهِم ِمدددْن الرَِّميَّدددةِ  : "وذمَّ اخلدددوارو، وقدددال فددديهم  يِن ُمدددُروَق السَّ ْسددداَلمِ  ،مَيْرُقُدددوَن ِمدددْن الددددِّ َويَدددَدُعوَن أَْهدددَل  ،يَدْقتُدلُدددوَن أَْهدددَل اإْلِ

تُدَلندَُّهْم قَدْتَل َعادٍ  ،اأْلَْوثَانِ   ".لَِئْن أَنَا أَْدرَْكتُدُهْم أَلَقدْ
، فقتلددوا -صددلى اهلل عليدده وسددلم-قددتلهم، فقدداتلهم أصددحام رسددول اهلل ووصددفهم بددزهنم شددر اخللدد  واخلليقددة، وأمددر ب

 .الكنري منهم، وشردوا اآلوخرين
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 .وأطب  السلا الصاحل على ذم أهل البد  وهيراهنم، والتحذير من االستهم، وألّفوا يف ذلك املنلفا  الكنرية
ومددنهج الصدددحابة العظدددام  -سدددلمصدددلى اهلل عليدده و -فمددنهج حممدددد عبددد املقصدددود مضدداد لكتدددام اهلل وسدددنة رسددوله 

 .والسلا الصاحل واألئمة العظام
 .وبرأ اهلل منهج السلا منه ،اإلسالممنه ألن منهج هذا الرجل يقوم على اجلهل امللب  واهلوى اجلامح، وبرأ اهلل 

 
 محمد عبد المقص د المصري من استماع الم سيقى/ م قف د

نشددرته جريدددة  ،وسدديقىاملقصددود املصددري حددول املحممددد عبددد  علددى كددالم للدددكتور تُ اطلعدد مث بعددد كتابددة مددا سددلا
 .(هد8433من شهر ربيع األول من عام  4)ها املسمى بالرسالة، وذلك يف يوم اجلمعة املواف  املدينة يف ملحق

 :وهذا نص الكالم املشار إليه
مسددزلة وخالفيددة بددني »قى املوسددي إىلأكددد الشددي  الدددكتور حممددد عبددد املقصددود أبددرز الدددعاة يف مصددر أن االسددتما   "
 .«ال يستليع أحد حترميها أو إباحتها»نه أ، مضيفا «أهل العلم
 ."إنه كان ال يستليع النوم إال على صو  املوسيقى اهلادئة" :عبد املقصودحممد وقال الشي   

مدن ال بدد أن نعد ف أن موضدو  املعدازف عليده وخدالف، ومدن يريدد أن يتزكدد »: وقال الشدي  حممدد عبدد املقصدود
، حيل أورد رمحه اهلل مبحنداً  «الشوكا ي لفتاوىالفتح الربا ي »للشوكا ي، وكتام « نيل األوطار»ذلك عليه مراجعة كتام 

كاماًل ألناس من السلا كانوا يقولون جبواز االستما  إىل املوسيقى، ويف نفك الوقدت فدإن األئمدة األربعدة أفتدوا بتحرميهدا، 
واخلمددددر  (8)ائددددرأمددددإل أندددداس يسددددتحلون احلددددر واحلر ليكددددونن مددددن »: ه اإلمددددام الب دددداريواستشددددهدوا شددددديل الندددد  الددددذي روا

 .«واملعازف
املقصود إىل أنه طاملا املوضو  فيه وخالف فمن أراد أن يستمع إىل املوسيقى فليسدتمع طاملدا أنده مقتندع  وأشار عبد

األحدددوال  دددس أال تفدددر  رأيدددك علدددّي، بزهندددا حدددالل، ومدددن أراد أن يعدددر  عنهدددا فليعدددر ، طاملدددا اقتندددع شرمتهدددا، ويف كدددل 
 ".وتسمعم ما ال أريد مساعه

 :البيان أو الفتوى مالحظا هذا وعلى 
  :على قوله -األوىل

 ".ال يستليع أحد حترميها أو إباحتها"وأنه ، «مسزلة وخالفية بني أهل العلماملوسيقى  إىلن االستما  إ"
  :وهذا قول غريس

                                                 
 ".واحلرير: "واموالص - 8



 7 

فَدِإْن تَدنَداَزْعُتْم يف َشدْيٍط فَددُرد وُه : )يف املسدائل اخلالفيدة قدول اهلل تعداىلقصود عدن فزين ذهس الدكتور حممد عبد امل -أ
در  َوَأْحَسدُن تَدْزِوياًل  َوَمدا : )وقولده تعداىل، (57:سدورة النسداط)( ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْندُتْم تُدْنِمنُدوَن بِاللَّدِه َواْليَددْوِم اآْلوِخدِر َذلِدَك وَخيدْ

 .(80: سورة الشورى) (ُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍط َفُحْكُمُه ِإىَل اللَّهِ اوْختَدَلفْ 
 .هذا كالم عييس جداً ال يستليع أحد حترميها أو إباحتها فما حكمها إذن؟ إذا كانت هذه املسزلة  -م
-عدن اهلل  مهدا مجهدور علمداط اإلسدالم باألدلدة والاراهدنيوحرَّ  ،-صلى اهلل عليه وسلم-مها اهلل ورسوله قد حرَّ  -جد

حهددا مددن ال دليددل لدده إال د آال  اللهددو واللددرم، وأبالددر وأشددا ألهنددا مددن أوخ-صددلى اهلل عليدده وسددلم-ورسددوله  -وجددل عددزَّ 
 .الشبها  واحلكايا  والدعاوى الباطلة

 ؟عي العلم بني أمرين متفاوتني سلباً وإ ابامن يدَّ  يفكيا يسو  
 

 ".إال على صو  املوسيقى اهلادئةإنه كان ال يستليع النوم  ": على قوله -النانية
 ؟عي إىل هذا القولما هو الدا: أقول

وأن  ، مفاسددد املوسدديقى وآثارهددا السدديئةبددنيِّ يُ  أسددبام توبتدده، وأن بددنيِّ فددإذا كددان قددد تددام مددن ذلددك فكددان عليدده أن يُ 
ا توبدة هزيلدة، ومدن آثدار ولكم أوخشى أن توبته كانت غري نصوح، وأهندر من فتنتها وشرها نصحاً لإلسالم واملسلمني، ذِّ حيُ 

 .هذه التوبة اهلزيلة أنه مل يستلع اجلزم بتحرميها
 
 :حممد عبد املقصود على قول -النالنة 
نيددل »ال بددد أن نعدد ف أن موضددو  املعددازف عليدده وخددالف، ومددن يريددد أن يتزكددد مددن ذلددك عليدده مراجعددة كتددام " 

، حيل أورد رمحه اهلل مبحناً كامالً ألناس من السدلا كدانوا «الشوكا ي ىالفتح الربا ي لفتاو »للشوكا ي، وكتام « األوطار
يقولون جبواز االستما  إىل املوسيقى، ويف نفك الوقت فإن األئمة األربعدة أفتدوا بتحرميهدا، واستشدهدوا شدديل الند  الدذي 

 ".واخلمر واملعازف يرأمإل أناس يستحلون احلر واحلر  ليكونن من»: رواه اإلمام الب اري
  

 
 
 :لى هذا الكالم مالحظا وع

-مددن كتددام اهلل وسددنة رسددوله أن االحتيدداو بدداخلالف يف األمددور املهمددة الواضددحة واملنصددوص علددى أحكامهددا  -أ 
ما اإلوخدددوان سددديمنددداهج أهدددل األهدددواط، وال مدددن أهدددل السدددنة واجلماعدددة، وإ دددا هدددو لددديك مدددن مدددنهج  -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم
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الصددحابة إىل درجددة تكفددري يف ألهددل السددنة يف العقائددد واملندداهج ووخالفهددم  الددذين يهونددون مددن وخددالف الددرواف  ،املسددلمني
 .الرواف  هلم

درجدددة الكفدددر، يهوندددون مدددن هدددذه اخلالفدددا  اجلسددديمة الدددإل يصدددل كندددري منهدددا إىل  اإلوخوان املسدددلمونومدددع ذلدددك فددد
بددل  ،يف تنظدديمهم إن أصددولنا وأصددوهلم واحدددة، كمددا يهونددون مددن وخددالف اخلددوارو وغددالة الصددوفية، ويدددوخلوهنم: ويقولددون

 .يتوسعون إىل أبعد من ذلك
مددن يريددد أن يتزكددد مددن اخلددالف يف حكددم املعددازف علددى كتددابني للشددوكا ي، فلمدداذا اوخدد   الشددوكا ي  أحلددتَ  -م

ة الغناط وآال  اللرم جبد وحدزم أللبا ي وغريهم ممن تكلم يف مسزلمن بني من تكلم من العلماط كابن تيمية وابن القيم وا
 .تام والسنةيف ضوط الك

 :املسزلةشل الشوكا ي يف هذه قال العالمة األلبا ي عن  
ألهنددا  اال فائدددة مندده وتوسددع يف ذلددك توسددعاً  ،مث نقددل عددن بعضددهم أندده حكددى أقددواال عددن بعدد  السددلا باإلباحددة" 

  كمددا يددزيها مشددكوك يف لفظدده  وبعُضدد ،عددن بعضددهم وخالفدده وبعضددها قددد صددحَّ  ،أقددوال غالبهددا معلقددة ال سددنام هلددا وال وخلددام
 ".حتقيقه

 .واألمر كما قال العالمة األلبا ي 
كدم مدن الفدروق فصدرة احلد  باألدلدة، ونالباطدل  عادتده يف ردِّ غدري سار يف هدذا البحدل علدى  الشوكا ي وأضيا أن 

رمي جبمع اللدرق الكندرية ل حاديدل املصدرحة بدالتح اوتوضيح األدلة وشد بعضها ببع هنا  بينه وبني غريه يف نصرة السنة
 .والذم والوعيد
 .أحال حممد عبد املقصود إىل كتايب الشوكا ي، وليك هذا منه من النصيحةالضعا ألجل هذا  هولعل

  :ومن تلك الفروق 
 :، بقولهاملعازف رمياملبيحني للنصوص النبوية الدالة على حتأنه أجام على تضعيا  
نيدل " "قل أحواهلا أن تكون من قسم احلسن لغدريهو ام بزهنا تنته  ويموعها وال سيما وقد حسن بعضها فز" 

 .(1/809" )األوطار
هددذا القددول فيدده ضددعا إذ كددان املنتظددر مندده أن يصددحح عدددداً منهددا ويضددعها يف املرتبددة الالئقددة  ددا، بدددل أن  عددل ف 

 .لصحة أقوىولكن كان الوصول  ا إىل درجة ا ،احلسن لغريه مما حيتج بهإن كان اموعها يف مرتبة احلسن لغريه، و 
 .ومع ذلك فالفارق كبري بينه وبني حممد عبد املقصود 

 .أن حممد عبد املقصود ليك من أهل هذا الشزن ال علماً وال منهياً والسر يف ذلك  
 :بني الشوكا ي على تساهلهبني حممد عبد املقصود و ومن الفروق  
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زا  إذا وخدرو عدن دخيفدى علدى النداظر أن حمدل الند وإذا تقرر مجيع ما حررناه من حيج الفريقني فدال: "قول الشوكا ي 
ومدن تركهدا فقدد "ح بده احلدديل الصدحيح ن عند الشدبها  كمدا صدرّ و واملنمنون وقاف ،دائرة احلرام مل خيرو عن دائرة االشتباه

وال سديما إذا كدان مشدتمال علدى ذكدر القددود واخلددود  ،"حدول احلمدى يوشدك أن يقدع فيده مومدن حدا ،استارأ لعرضده ودينده
فدإن سدامع مددا كدان كدذلك ال خيلددو عدن بليددة وإن   ،واجلمدال والددالل واهليددر والوصدال ومعداقرة العقددار ووخلدع العدذار والوقددار

 .تصلس يف ذا  اهلل على حد يقصر عنه الوصاالكان من 
نسدزل اهلل السدداد  ،ر بهمو   رراموه واياموه ملبو  وأسوي ،وكم لهذه ال سيلة الشيطانية من قتيل دمه مطل   
بلدال دعدوى اإلمجدا  علدى حتدرمي مللد  إ" :لة فعليه بالرسالة الإل مسيتهدازومن أراد االستيفاط للبحل يف هذه املس .والنبا 
 .(1/807" )نيل األوطار" "السما 

 . يشر إىل منله حممد عبد املقصودملوهذا القول على ضعفه  
جبدواز االسدتما  إىل املوسديقى، ويف نفدك يقولون "اية حممد عبد املقصود عن أناس من السلا أهنم وحك -الرابعة 

: الدذي رواه اإلمدام الب داري -صدلى اهلل عليده وسدلم- الوقت فإن األئمدة األربعدة أفتدوا بتحرميهدا، واستشدهدوا شدديل الند 
 ."واخلمر واملعازف يرأمإل أناس يستحلون احلر واحلر  ليكونن من»
 :إن يف هذا الكالم نظراً : أقول 
فمدا  ،فلقد اطلع حممد عبد املقصود على قول الشوكا ي إن اجلمهور من العلماط قد قالوا بتحدرمي آال  اللدرم -أ 

علددى  ال سدديما وكنددري مددن العلمدداط قددد ذهبددوا إىل ادعدداط اإلمجددا  ،السددر يف اقتصددار حممددد عبددد املقصددود علددى األئمددة األربعددة
 .هنالط مل يعتدوا خبالف الصوفية والظاهرية ولعل ،التحرمي

إن نسددبة : الشددوكا ي عددن أندداس مددن السددلا أهنددم يددرون جددواز االسددتما  إىل آال  اللددرم، فيقددال هومددا ذكددر  -م
  : مة األلبا يالألهنا كما قال الع اذلك إىل بع  السلا ال تنبت على حمك النقد والبحل العلميني

  ".ا وال وخلام وبعضها قد صح عن بعضهم وخالفه وبعضها مشكوك يف لفظهأقوال غالبها معلقة ال سنام هل "
 .بل له حملا  وخفيفة مع إكناره من نقل احلكايا  يف اإلباحة عن الصوفية والظاهرية ومن دار يف فلكهم: أقول

 .ومع ذلك فهناك فرق كبري بينه وبني الدكتور حممد عبد املقصود
 (.1/804" )النيل"ذهبوا إىل التحرمي آلال  اللرم كما يف فقد ذكر أن اجلمهور من العلماط قد 

 .فسقط تعل  الدكتور حممد ونل هذه احلكايا 
أال يكفددي اسددتدالل اجلمهددور  ددذا احلددديل الصددحيح يف الب دداري، فكيددا إذا انضددم إليدده الددنص القددرآ ي : وأقددول

 ؟وعدد من األحاديل النابتة
 

 : الصحفيقال  -اخلامسة
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صددود إىل أندده طاملددا املوضددو  فيدده وخددالف فمددن أراد أن يسددتمع إىل املوسدديقى فليسددتمع طاملددا أندده املق وأشددار عبددد "
مقتنع بزهنا حالل، ومن أراد أن يعر  عنها فليعر ، طاملا اقتنع شرمتها، ويف كل األحوال  دس أال تفدر  رأيدك علدّي، 

 ."وتسمعم ما ال أريد مساعه
اللددذين  ددا مندداط وخرييددة هددذه األمددة؟ أيددن  رعروف والنهددي عددن املنكددفددزين تضددع آيددا  وأحاديددل األمددر بددامل: أقددول

 ؟وترى أنه من فر  الرأي تضعها إذا كنت تكره وتزنا أن تسمع ما ال تريد
ومددن مددنهج السددلا؟ أو هددي  -صددلى اهلل عليدده وسددلم-هددذه احلريددة مسددتمدة مددن كتددام اهلل وسددنة رسددوله هددل مث 

؟ ومن دعوا  التحرر األوربية، وال سيما من العقائد واألصول والقيم اإلسدالمية؟ مستمدة من الدميقراطية احملاربة لإلسالم
سدلموا أنفسدهم وعقدوهلم إىل األفكدار واملبدادال الغربيدة أهذه احلرية الإل تسديلر علدى كندري مدن املنتسدبني إىل اإلسدالم الدذين 

 .احملاربة لإلسالم
فلاملدا يف موضدو  املتعدة وخدالف  : علدى هدذا املدنهجقدد يقدول مدن يسدريهدذا فعلى سياق قول حممد عبد املقصدود  

 .ومن شاط أن ال يستمتع فله ذلك ،فمن أراد أن يستمتع ون شاط من النساط فليستمتع
هو مقتندع بالتعليدل، ومدن أراد أن يشدبه و فمن أراد أن يعلل فليعلل طاملا  اً وطاملا أن يف صفا  اهلل تعاىل اوختالف

طاملا وهو مقتنع بالتشبيه، وال  وز ملن ينبت صفا  اهلل على الوجه الالئ  به من غدري صفا  اهلل بصفا  وخلقه فليشبه 
أن يع ضددددوا علددددى أولئددددك املعللددددني نالط املنبتددددني مددددن هدددد حتريددددا وال تعليددددل وال تشددددبيه وال ننيددددل ال  ددددوز ملددددن هددددذا حالدددده

ن أن يسدددمعوه مدددن اآليدددا  القرآنيدددة الكندددرية واملشدددبهني، وال  دددوز هلدددم أن يسدددمعوا هدددنالط املعللدددني واملشدددبهني مدددا ال يريددددو 
 .يف إثبا  صفا  الكمال واجلالل هلل ذي العظمة واجلاللالداللة واألحاديل النبوية الكنرية الصرحية 

ن هدذه مسدائل أل اوتشدييد القبدور علدى األوليداط وغدريهم ، والدذبح لغدري اهللك يف مسائل دعاط غدري اهللوقل منل ذل
أن لدددددعاة التوحيددددد أن يع ضدددوا علددددى القبددددوريني وال  -علددددى هددددذا األصدددل-ا  فيهددددا، فددددال  دددوز مشددددهورة اخلالفددد ،وخالفيدددة

 .هذه الشركيا  واخلرافا تدين نية واألحاديل النبوية الإل آما ال يريدون من اآليا  القر  سمعوهميُ 
ة، ويندادي  دا دعداة ألن هذه االع اضا  واالستدالال  تنايف هذه احلريا  الش صية الدإل تندادي  دا الدميقراطيد

 .التحرر من األوربيني واللياراليني والعلمانيني
ورفضدددها، يسدددري عليهدددا كندددري ممدددن يلدددبك لبددداس  وامليدددزان لقبدددول األقدددوال وعلدددى كدددل فالقناعدددة الش صدددية هدددي األصدددل

 .السلفية إىل جانس أصول أوخرى هي بدورها موازين للقبول والرف  يف كنري من امليادين
، فبنصوصددددهما يزوخددددذون ويقبلددددون، -صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم-اهنم كتددددام اهلل وسددددنة رسددددوله أمددددا أهددددل احلدددد  فميددددز 
 .وبنصوصهما يردون وينكرون

الدذي تكلدم يف حتدرمي  ،خمتصراً من كالم العالمة األلبا ي جبل السنة والتوحيددن يريد احل  أسوق الصنا وملوهلذا  
مدددع األحاديدددل مدددن األحاديدددل النبويدددة دراسدددة واسدددعة   سحيدددل در آال  اللدددرم كدددالم العدددامل احملقددد  والباحدددل املددددق ، 
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شدد طرقهددا ويصددر األحكددام الصدائبة عليهددا، بنداط علدى قواعددد احملددثني الددإل يتقنهدا وحيسددن تلبيقهدا، فتوصددل مصدادرها وحي
د  ، كمدا أور ، هدذا عددا اللدرق الدإل تعضددهاناط على أسك صدحيحة ودراسدة أميندةأربعة منها وحتسني ثالثة، ب إىل تصحيح

 .على امل الفني املبيحني هلا وردَّ  ،كالم فحول العلماط يف حترمي آال  اللرم القائم على الاراهني
 :(21-31ص) "حترمي آال  اللرم"ضمن كتابه  -رمحه اهلل–قال 
 : عن أيب عامر أو أيب مالك األشعري قال : احلديل األول  "
  .واملعازف ليكونن من أمإل أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر "
ارجع إلينا غددا فيبيدتهم اهلل ويضدع : زلن أقوام إىل جنس علم يروح عليهم بسارحة هلم يزتيهم حلاجة فيقولون دولين 

 ".العلم وميس  آوخرين قردة ووخنازير إىل يوم القيامة
دداٍر حدددثنا َصددَدَقُة بددن وَخالِددٍد حدددثنا عبددد الددرمحن بددن : رواه الب دداري قددال يَزِيددَد بددن َجدداِبٍر حدددثنا وقددال ِهَشدداُم بددن َعمَّ

َبِم حدثم أبو َعاِمٍر أو أبو َمالِدٍك اأْلَْشدَعرِي  واهلل مدا َكدذَ : َعِليَُّة بن قَدْيٍك اْلِكاَليب  حدثنا عبد الرمحن بن َغْنٍم اأْلَْشَعرِي  قال
دَوام  َيْسدَتِحل  : يقول  -صلى اهلل عليه وسلم- مسع الن  دَوام  لََيُكوَننَّ مدن أُمَّدإِل أَقدْ وَن احْلِدَر َواحلَْرِيدَر َواخْلَْمدَر َواْلَمَعداِزَف َولَيَدْندزَِلنَّ أَقدْ

َنا َغًدا فَديُ  بَديِّتُدُهْم اهلل َوَيَضُع اْلَعَلَم َومَيَْسدُ  إىل َجْنِس َعَلٍم يَدُروُح عليهم ِبَسارَِحٍة هلم يَْزتِيِهْم يَدْعِم اْلَفِقرَي حِلَاَجٍة فيقولوا اْرِجْع إِلَيدْ
 ."ازِيَر إىل يَدْوِم اْلِقَياَمةِ يَن ِقَرَدًة َووَخنَ آوَخرِ 

 :قال( 2987)حديل ( 1/625)ورواه ابن حبان يف صحيحه 
داٍر قَدالَ : قَالَ ) ( َأوْخبَدَرنَا احلَُْسنْيُ ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَقلَّانُ " ثَدَنا ِهَشداُم بْدُن َعمَّ ثَدَنا َصدَدَقُة ابْدُن وَخالِدٍد قَدالَ : َحدَّ ثدَ : َحددَّ َنا َحددَّ

ثَدَنا َعِليَُّة ْبُن قَدْيٍك قَالَ : اْبُن َجاِبٍر قَالَ  ثَدَنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َغْنٍم قَالَ : َحدَّ ثَدَنا أَبُو َعاِمٍر َوأَبُو َماِلٍك اأَلْشَعرِ : َحدَّ َعا : يَّانَ َحدَّ مسَِ
 ".َوام  َيْسَتِحل وَن احلَْرِيَر َواخْلَْمَر َواْلَمَعاِزفَ يَدُقوُل لََيُكوَننَّ يف أُمَّإِل أَقدْ  -صلى اهلل عليه وسلم- َرُسوَل اللَّهِ 

حدددثنا ُموَسددى بددن َسددْهٍل اجْلَددْو ي  اْلَبْصددرِي  ثنددا ِهَشدداُم بددن : قددال( 3489)ورواه اللددارا ي يف املعيددم الكبددري حددديل 
 .َعمَّاٍر به منل رواية الب اري، وموسى بن سهل هذا ثقة حافظ

بدن احددثنا احلسدن (: 80/668" )سدننه"ومدن طريقده البيهقدي يف " ست رو علدى الصدحيحامل"ورواه اإلمساعيلي يف 
 .حدثنا هشام بن عمار به سفيان

وهناك أربعة آوخدرون رووه عدن هشدام بدن عمدار، مل يتفدرد بده هدو وال شدي ه صددقة بدن وخالدد، بدل إهنمدا قدد ُتوِبعدا، 
 .وساق األلبا ي هذه املتابعة وصححها

صددوتان : "-صددلى اهلل عليدده وسددلم-قددال رسددول اهلل : قددال -رضددي اهلل عندده-بددن مالددك  عددن أنددك: احلددديل النددا ي
 ".مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة: ملعونان يف الدنيا واآلوخرة

األحاديدددددل "والضدددددياط املقدسدددددي يف ، (8/399/975" )ا األسدددددتاركشددددد"، انظدددددر "مسدددددنده"أوخرجددددده البدددددزار يف  
 (.6608، 2/811/6600" )امل تارة
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 .ه األلبا ي من هذا الوجه، وذكر له شاهداً من حديل عبد الرمحن بن عوف، حّسنه لغريهحّسن 
ِإنَّ اللََّه َحرََّم : "-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما–عن ابن عباس : احلديل النالل

 ".ِكٍر َحرَام  َعَليَّ أو ُحرَِّم اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلُكوبَُة وَُكل  ُمسْ 
" األشددربة " ويف (  694/  8" ) املسددند " ، وأمحددد يف ( 668/  80) ، والبيهقددي ( 3272) أوخرجدده أبددو داود 

 .وغريهم(  5348" ) صحيحه " ، وعنه ابن حبان يف ( 6967" ) مسنده " ، وأبو يعلى يف ( 873) رقم 
 .األلبا ي إسناداً آوخرله وساق 

 (.668-80/683)والبيهقي ( 86208)، واللارا ي (84" )األشربة"، ويف (8/617)أوخرجه أمحد : وقال 
 .وهذا إسناد صحيح من طريقيه، وذكر أن الشي  أمحد شاكر صححه: مث قال 

 -صددلى اهلل عليدده وسددلم-أن رسددول اهلل  -رضددي اهلل عنهمددا–عددن عبددد اهلل بددن عمددرو بددن العدداص : احلددديل الرابددع
 ".، وامليسر، والكوبة، والغبرياط، وكل مسكر حرامإن اهلل عّز وجل حّرم اخلمر: "قال

 .النالنةمن وله ثال  طرق، ضّعفه من طريقني وحّسنه : قال العالمة األلبا ي
إن ريب : "قدال -صدلى اهلل عليده وسدلم–أن رسدول اهلل  -رضدي اهلل عنهمدا–عن قيك بدن سدعد : احلديل اخلامك

 ".حّرم علّي اخلمر وامليسر والقنني والكوبة
، وحّسن إسناده، وساقه من طري  أوخرى مث (83/85/60" )الكبري"، واللارا ي يف (80/666)رجه البيهقي أوخ 
 .  ضّعفها

يف هدذه اأْلُمَّدِة وَخْسدا  : "-صدلى اهلل عليده وسدلم–قدال رسدول اهلل : عن عمران بن حصني قال: احلديل السادس
َناُ  َواْلَمَعاِزُف َوُشرَِبْت اخْلُُموُر يا َرسُ : َوَمْس   َوَقْذف  فقال َرُجل  من اْلُمْسِلِمنيَ   ".وَل اللَِّه َوَمىَت َذاَك قال إذا َظَهَرْ  اْلَقيدْ

 (.6686)حديل " كتام الفنت"ال مذي سنن وخّرجه األلبا ي من 
 .مث وخّرجه من مصادر أوخرى، وذكر له متابعتني، وانتهى إىل تصحيحه 
 ".ويزداد قّوة وا له من الشواهد: "مث قال 

 .-رضي اهلل عنهم-وساق شواهده من عدة مصادر من حديل أيب هريرة وعلي وأيب أمامة وأنك بن مالك 
دددل  بَدْيدددُع اْلُمَغندِّيَددداِ ، َوال : " -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم-قدددال رسدددول اهلل : عدددن أيب أمامدددة قدددال: احلدددديل السدددابع ال حيَِ

حدىت ( َوَمَن النداس مدن َيْشدَ ِي هَلْدَو احلدديل: )إ ا نَدزََلْت هذه اآليَُة يف ذلك: رَام ، وقالِشرَاُؤُهنَّ، َوال جِتَاَرة  ِفيِهنَّ، َوََثَنُدُهنَّ حَ 
 .، صحح منه العالمة األلبا ي ما يتعل  بندزول اآلية لشواهده.."فَدرََغ ِمَن اآليَةِ 

 (.97-95ص)من "" غريس احلديل"شرح مفردا  "مث ذكر الفصل النا ي يف 
 (.78-10ص)من " الرد على ابن حزم وغريه ممن أعلَّ شيئاً من األحاديل املتقدمة"يف  مث عقد الفصل النالل 
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سب  أن ردد  على ابدن حدزم وغدريه مدن اللداعنني يف األحاديدل الصدحيحة يف املقدمدة، : قلت : "قال يف طليعته
ديددل التحددرمي بالنسددبة البددن حددزم ويف أثندداط  ددريج األحاديددل السددتة الصددحيحة املتقدمددة، والددذي أُريددد بياندده اآلن، أنَّ أحا

 : ونظرتنا إليها تنقسم إىل ثالثة أقسام 
 . ما ضعفه منها، وهو خملئ: األول  

ما مل يقا عليه منها، أو وقا علدى بعد  طرقهدا دون بعد ، ولدو وقدا عليهدا وثبتدت عندده ألوخدذ بده، : النا ي 
/  7) نهدا بقولده حالًفدا غدري حاندل إن شداط اهلل ، وال سيما وقد عقدس علدى مدا ضدّعا م-! وخالفا ملقلديه -فهو معذور 

57  : ) 
ملدا ترددندا  -صدلى اهلل عليده وسدلم-وواهلل لو ُأسِند مجيعه، أو واحد  منده فدَزكنر مدن طريد  النقدا  إىل رسدول اهلل " 

 ". يف األوخذ به
بينت هلم احملّية، فال عذر هذا هو الذي نظّنه فيه، واهلل حسيبه، وأّما املقلدون له بعد أن قامت عليهم احلّية وت 

هلم وال كرامة، بل منلهم كمنل ناس يف اجلاهلّية كانوا يعبدون اجلّن، فزسلم هدنالط، واسدتمر أولئدك يف عبدادام وضدالهلم،  
أولئددك الددذين يدددعون يبتغددون إىل ر ددم الوسدديلة أيهددم أقددرم ويرجددون رمحتدده وخيددافون عذابدده إن عددذام : ) كمددا قددال تعدداىل 
 (.ا ربك كان حمذور 

مددا ضددّعفه منهدا، ومل يبددُد لنددا اعد ا  عليدده، فددال شدزن لنددا بدده، فسديكون ردي عليدده إذن يف القسددم األول : النالدل  
 ". والنا ي

 
لََيُكددوَننَّ مددن أُمَّددإِل : " مث ندداقا ابددن حددزم يف تعليلدده حلددديل هشددام بددن عمددار عددن صدددقة بددن وخالددد بإسددناده مرفوعدداً 

 ...".َواحلَْرِيَر َواخْلَْمَر َواْلَمَعاِزفَ  أَقدَْوام  َيْسَتِحل وَن احْلِرَ 
ونقددل ردود العلمدداط علددى ابددن حددزم مددن منددل احلددافظ ابددن القدديم واحلددافظ ابددن حيددر، مث ذكددر أمسدداط العلمدداط الددذين 

 :وُهم( 17ص)صححوا هذا احلديل يف 
 اإلمساعيلي – 3ابن حبان  - 6الب اري  - 8"
 ابن تيمية - 2النووي  - 5ابن الصالح  - 4
 العسقال ي - 7ابن كنري  - 1ابن القّيم  - 9
 األمري الصنعا ي - 86الس اوي  - 88ابن الوزير الصنعا ي  - 80

إىل غدري ( ، يف أثنداط الدرد علدى ابدن عبدد املندان يف املقدمدة "ضدعيا األدم املفدرد " انظر كتايب اجلديدد : ") مث قال
ولديك فديهم خمدتص  -ن امل الفون كابن حزم ومدن جدرى وخلفده هنالط ممن ال حيضر ي، فهل يدوخل يف عقل مسلم أن يكو 
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هدل يسددتوي الدذين يعلمددون ! ) هدل يعقددل أن يكدون هددنالط علدى صددوام، وأولئدك األئّمددة علدى وخلددز ؟ -يف علدم احلددديل 
 .اهد("إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلس أو ألقى السمع وهو شهيد ) ، (والذين ال يعلمون 

 (.79-76ص)من " داللة األحاديل على حترمي املالهي جبميع أشكاهلايف "مث عقد الفصل الرابع 
 : مث قال يف طليعته

اعلم أوخي املسلم أنَّ األحاديل املتقدمة صرحية الداللدة علدى حتدرمي آال  اللدرم جبميدع أشدكاهلا وأنواعهدا، نّصداً "
 : على بعضها كاملزمار واللبل والاربط، وإحلاقاً لغريها  ا، وذلك ألمرين 

، وكمددا سدديزي أيضدداً عددن ابددن (الفصددل النددا ي ) هلددا يف اللغددة كمددا تقدددم بياندده يف ( املعددازف ) مشددول لفددظ : األول  
 . القيم

رضدددي اهلل -أهندددا منلهدددا يف املعدددا مدددن حيدددل التلريدددس واإلهلددداط، وينيدددد ذلدددك قدددول عبدددد اهلل ابدددن عبددداس : واآلوخدددر  
 :  -عنهما

 ". حرام، واملزمار حرامالّدف حرام، واملعازف حرام، والكوبة " 
 .اهد"من طري  عبد الكرمي اجلزري عن أيب هاشم الكويف عنه(  666/  80) أوخرجه البيهقي  

 (.805-71ص)من " مذاهس العلماط يف حترمي آال  اللرم"مث عقد الفصل اخلامك 
د مددعماً ذلدك أجاد فيه وأفدا( 865-802ص)من " وجوا ا( للغناط)شبها  املبيحني "مث عقد الفصل السادس 

 .-رمحهم اهلل-بردود العلماط كابن تيمية وابن القيم وابن اجلوزي وابن حير واخللايب 
 .مث قّسم هذا النو  إىل قسمني، حمّرم ومباح، واملباح هو إنشاد الشعر النافع 

، وذكدددر مددا  دددوز مندده وهدددو مددا يعدددرف عندددد (832-862ص)مددن " يف الغنددداط بدددون آلدددة"مث عقددد الفصدددل السددابع 
 .العرم بالنْصس

 (: 867ص)مث قال يف 
 ". قاله أبو عبيد اهلروي. ضرم من أغا ي األعرام، وهو يشبه احلداط ( النصس ) و (: "أي البيهقي)وقال "
 "". ضرم من مغانيها أَرّق من احلداط : نصس العرم " : " القاموس " ويف  
بدددون آلددة يف بعدد  املناسددبا ،   لددى جددواز الغندداطر داللددة ظدداهرة عويف هددذه األحاديددل واآلثددا: فددزقول : "مث قددال 

كالتذكري باملو ، أو الشوق إىل األهل والوطن، أو للد ويح عدن الدنفك، وااللتهداط عدن وعنداط السدفر ومشداقه، وحندو ذلدك 
 .اهد"باملروطة مما ال يُت ذ مهنة، وال خُيرو به عن حدِّ االعتدال، فال يق ن به االضلرام والتنمِّ والضرم بالرِّجل مما خيل  

أجدداد فيدده وأفدداد، وأورد فيدده كددالم ابددن عبدداس ( 816ص)إىل آوخددر الكتددام ( 839ص)مث عقددد الفصددل النددامن مددن 
َوِمدَن النَّداِس َمدن َيْشدَ ِى هَلْدَو احْلَدِديِل لُِيِضدلَّ َعدن َسدِبيِل اللَّدِه : )وابن مسعود وعكرمدة وااهدد يف سدبس ندزول قدول اهلل تعداىل
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أكندددر : " ، وذكدددر مصدددادر أقدددواهلم، ونقدددل قدددول الواحددددي يف تفسدددريه(يَدتَِّ دددَذَها ُهدددُزواً أُْواَلئِدددَك هَلُدددْم َعدددَذام  م ِهدددني  ِبغَدددرْيِ ِعْلدددٍم وَ 
 :، مث ذكر اآلثار السلفية الدالة على حكمة التحرمي"الغناط: املفسرين على أن املراد بلهو احلديل

لدده حكددم احلددديل املرفددو  إذ منلدده ال : وصددححه وقددال" س الغندداط ينبددت النفدداق يف القلد: "قددول ابددن مسددعود -أوهلدا
 .يقال من قبل الرأي

 .ونقل عن الشع  منل قول ابن مسعود وحّسنه 
 .ونقل كالماً رائعاً عن ابن القيم يف بيان وجه كون الغناط ينبت النفاق يف القلس 

َ يف هذا البام هو وابن القيم املفاسد اخللرية  .بياناً شافياً  ،ووجوم سد الذرائع إليها ،مللغناط وآال  اللر  وبنيَّ
مث تكلم يف هذا الفصل عن الغناط الصويف واألناشيد اإلسالمية، وساق حيياً عظيمة يف بيان بلالهنما وضالل 
متعاطيهما مدعماً بيانه بنصوص الكتام والسنة، وبالنقول عن أعالم العلماط وفحوهلم منل شي  اإلسالم ابن تيمية وابن 

والشاط  واللرطوشي والقرط  واآللوسدي، رمحده اهلل، ورحدم علمداط اإلسدالم الناصدحني لإلسدالم واملسدلمني والدذابني القيم 
 .عن الدين
 
 :-رمحه اهلل–قال العالمة األلبا ي مث 
لغنداط ومنهم العالمة احملق  األديس األريس ابن قيم اجلوزية وقد بلغ الغاية يف االحتياو لتحرمي الغناط واملالهدي وا"

وقدد توسدع جددا يف االسدتدالل علدى ذلدك بالكتدام والسدنة واآلثدار " الكالم يف مسدزلة السدما  " الصويف يف كتابه الكبري 
السلفية وبيان مذاهس العلماط واملراجحة بينهدا والدرد علدى املسدتحلني ملدا حدرم اهلل ومدن طرائفده أنده عقدد الدك منداظرة بدني 

وخدريا وقدد قدال   ئعة ممتعة احلية فيها ساطعة على املسدتحلني واملبتدعدة جدزاه اهللصاحس غناط وصاحس قرآن يف فصول را
 ( :  801 - 802ص ) يف رده اجململ على الغناط الصويف ما خمتصره 

إن هددذا السددما  علددى هددذا الوجدده حددرام قبدديح ال يبيحدده أحددد مددن املسددلمني وال يستحسددنه إال مددن وخلددع جلبددام  
ومسدا  مشدتمل علدى مندل هدذه األمدور قبحده مسدتقر يف  ،اهلل ورسوله ودينه وعبداده بدالقبيح احلياط والدين عن وجهه وجاهر

 فلر الناس حىت إن الكفار ليعريون به املسلمني ودينهم 
نعددم وخددواص املسددلمني وديددن اإلسددالم بددراط مددن هددذا السددما  الددذي كددم حصددل بدده مددن مفسدددة يف العقددل والدددين  

 وأما  من سنة وأحيا من فيور وبدعة واحلرمي والصبيان فكم أفسد من دين 
ولددو مل يكددن فيدده مدددن املفاسددد إال ثقددل اسددتما  القدددرآن علددى قلددوم أهلدده واسدددتلالته إذا قددرال بددني يدددي مسددداعهم  

ومرورهم على آياته صما وعميا مل حيصل هلم مدن ذوق وال وجدد وال حدالوة بدل وال يصدغي أكندر احلاضدرين أو كندري مدنهم 
 وال يغضون أصواام عند تالوته  إليه وال يقومون معانيه

 لكنه إطراق ساه الهي          ة يفتلي الكتام فزطرقوا ال وخ 
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 واهلل ما رقصوا ألجل اهلل          وإىل الغناط فكالذبام تراقصوا 
 فمىت رأيت عبادة والهي         دف ومزمار ونغمة شادن  

 امر ونواهي تقييده بزو              ثقل الكتام عليهم ملا رأوا 
 يا باطال قد الق باألشباه         والرقص وخا عليهم بعد الغنا  
 وجا عليه ومله إال هي               يا أمة ما وخان دين حممد  
حتددرمي آال  "انظددر  "وباجلملددة فمفاسددد هددذا السددما  يف القلددوم والنفددوس واألديددان أكنددر مددن أن حيدديط بدده العددد   
 .(894-896ص" )اللرم

يسددمون أنفسددهم بالسددلفيني، ويقعددون يف خمالفددا  جسدديمة إن علددى حممددد عبددد املقصددود وغددريه ممددن : اً أقددولوأوخددري 
توبدددة نصدددوحاً، وأن يلتزمدددوا مدددنهج أن يتوبدددوا إىل اهلل مدددن هدددذه امل الفدددا   علددديهم مضدددادة ملدددنهج السدددلا وأصدددوله الراسددد ة

ن خيددالا هددذا املددنهج مواقدددا سددلفية علددى غددرار مواقدددا السددلا الصدداحل التزامدداً صددادقاً ظددداهراً وباطندداً، وأن يكددون هلددم ممددد
 .السلا الإل ال خيافون فيها لومة الئم

 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 كتبه ربيع بن هادي عمري املدوخلي         
 هد84/3/8433           

     


