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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    

 ثيَشةكي

ــــَنا ـ  َِ ـِر  ْنـُـ ـُـــُذ ِــــس ــ ــــَُعـُُ ُهلِل  ـ ـْ ــَـْغـنــــُِذَُ  َْ ْـَ ــــُـُ ـ ـْـَـَـْـــَعـِـ ن  َُ ــــَُد ـْم َْ ــــَد هلِل  ــــَِتاِ  إنَّ احلـَـْم َسـ 
ـ ــْهــَُد  ن  َّ  ـَِه لــَـُه  ـ ـَــس يـُـضـْلــَِّْ فــال ِــَا ـَ إ َّ هللاَ   عـَْمـالـِنـَا  ـَس يـَْهِدَِ هللاُ فال  ـُـضـِــََّّ لــَـُ   إلَـ

ـلـُـُ.  َُ ـََرسـُ ـ ــْهـَُد  ن ُُمـَـمَّـداً عـَـبـْـُد َُ َ  ــَـذِيَك لـَـُ   ـَحـَْد

آل ]  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ 
 عمذان[ .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ 

  چڤ  ڦ  ڦ        ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 ]النَاء[

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  چ 

ْــــد  ]األحـــ[ا [. چڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ     َـّــــا بـَـعـ
 هه

ـِ ـَسَـ  ـِــــــَاُ  هللِا ـََـَ ــــُْذ امــــَْده ِــــَْدُه  ـَُـَمــَــَّد دـَلَّــــ  هللاُ َعلــــَْ   ُ َِ ـَ احلَــــِدي لَّــــمه فــــَ نَّ  دــــَْد
ـُـََّّ بـِـْدعـََة ضـالَلـََة ه ـَََُُّّ ضـالَلَـ  ـُـََّّ  ـَُـَْدثـََة بـِْدعـََة ه  ـِر  ـَُـَْدثـَاتـُهـَا   َة فـِي النَــّار .ـَــَذَّ األ ـُ
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بزانة! يةكيَك لةو بابةتانةي كة ثيَويستة بيان ناسيت و حوكمةكةي بزانيتت لتة   
ـالِغنـاِء  ا و طتؤراني يتة  ئيسالمدا، مةسةلةي ئاميَري موسيق عـاِفِ  

َ
ـاَ ( ) آ ُ  الطَـَذِ  

ية، حةرامييَت ئةو شتانةي بؤ رِون  هللاضونكة بة دلَنياييةوة شةرعدانةري مةزن كة 
 كردوينةتةوة ...

وة ديارة كة لةالي زانايان حةرام بوني ئةو جؤرةشتانة ضةستااوة بتة بةلَيتةي    
يحةكانةوة وةريانيرتووةو حةرامييَت ئةو بةهانةبرِ، كة لة قورئان و فةرمودة صةح

أبوحنيفة  )  شتانةيان ثيَ رِونكردؤتةوة، لتةو زانايانتةض ضتوار ثيَشتةواكةي ئيستالم     
 رِةمحةتي خوايان ليَبيَت ...(  ومالك والشافعي وأمحد

بتوون، وة   و دروستت  ئةو ثيَشةوا بةرِيَزانةض لةستةر رِيَنمتايي و ئتاييِ رِاستت    
 خاوةني زانسيت شةرعي بةسود بوون، وة خاوةني كردةوةي باض بوون ...

رِوناكيتتتان درةوشتتتاوة بتتتووة، باشتتتيةكانيان طةشتتتاوة بتتتووة، نيشتتتانةكانيان 
ثرشنيدار بووة، مةزهةبةكانيان بتة ثيَزبتووة، بةلَيتةكانيان بتة هيَزبتووة، ضتونكة       
قورئان تويَشوويان بتووة، وة فتةرمودةكان بةلَيتةيان بتووة، ئاورِيتان نةداوةتتةوة       

ض كةستيَك، تتةنها ئتةوةيان لتيَ     بؤالي هيض كةسيَك، اليتان نةكردؤتتةوة بتؤ رِاي هتي    
طيَرِاويانةتتتةوة، ئتتةمانيس دةستتت ثتتا  و     وةرطرتتتوون كتتة لتتة ثيَةةمبتتةرةوة  

دادثتتةروةربوون، ثتتاريَزةرو هتتةلَيري ئايينةكتتةمان بتتوون، هتتةلَيرو تيَيةيشتتتوي     
 زانستةكان بوون.
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ئةطةر ناكؤكي لة فةرمودةيةكدا دروست بواية دةطةرِيَندرايةوة الي ئةوان، ئيرت 
 ي حوكميَكيان بداية بةسةريدا وةردةطرياو ثةسةند دةكرا بةبيَ طومان.ض

ضونكة ئةوان دادثةروةربون، وة لةسةر رِيَيارِاستةكة بوون، تةنانةت زؤريَك لتة  
بيدعةضي و خؤبةزانازان و الستاييكارانيس خؤيتان وا نيشتانداوة لةستةر مةزهتةبي      

 تمان بكات رِوون.ئةوان بوون، داواكارم لة خواي طةورة دوارِؤذي طش

ئةم ثيَشةوايانة خواي خؤيان بةرِاست خستةوة بة دان نان بة قورئانةكةيدا وة 
كانيدا، رِاستتتة  بتتة رِاستتتيؤ دانتتاوة لتتة ستتةرجةم فتتةرمودة      ثيَةةمبةريشتتيان

نةدةدايةوة بة دروستكردني طومان، طويَرِايةلَيان   بةرثةرضي خواو ثيَةةمبةريان
 بةجيَ دةكردن و دةيانيةياند...دةكردن و فةرمانةكانيان جيَ

ــُس القاِســمْ رِةمحتتةتي ختتوا لتتة    ( بيَتتت، كتتة طتتةورةيي ضتتوار ثيَشتتةواكة رِون    ِإْب
بةلَيةي طةورةيي ضوار ثيَشةواكة هةروةها ثيَشتةواكاني تتري    دةكاتةوة و دةلَيَت:

ئيسالم، وة واجب بوني بةطةورة دانان و رِيَز ليَيرتنيتان وة قةدةةتةكردني رِل لتيَ    
ةوةيان و ئازاردانيان، لة ئايةت و فتةرمودة صتةحيحةكاندا رِون وئاشتكران، وة    بون

بةلَية  عةقلَي ونةقَليتةكان( بتة لَيشتاو طيَرِدراوةتتةوة دةربارةيتان، ضتونكة ئتةوان        
ضاكةيان زؤرة بةسةرمانةوة لةبتةر ئتةوةي ئتةم ئايينتةيان طةيانتدووة ثيَمتان، وة       

ئتتتةوة بتتتووة كتتتة دةشتتتيَت كتتتار    ستتتةرجةمي موستتتولَمانان برِياريتتتان لةستتتةر   
بةمةزهةبةكانيان بكريَت هةر لةسةرةتاي ئيسالمةوة تتاكو ئتةمرِؤمان، بتةلَكو هتيض     
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زانستيَك بةدةستت نايتةت لتة كتَيبتةكاني ئةوانتةوة نتةطات ثيَمتان، وة لتة ِريَيتةي          
ئةوانةوة نةبيَت ئايني رِةوان ناكريَت و ناثاريَزريَت بؤمان، بؤيتة واجبتة كتة رِيَزيتان     

بيرييَتتت و بةطتتةورة دابنتتريَن، نرخيتتان بزانريَتتت و طومتتاني خيَريتتان ثتتيَ ب يَتتت،  ليَ
،   ضتونكة ئتةوان باشترتيِ ئتةم ئو ةتتة بتوون و جَينشتيِ ثيَةةمبتةر بتوون         

هةروةها زانتيِ طوتتةكانيان هؤكاريَكتة بتؤ بةدةستت هَينتان و زانيتاري رِاستيت و         
 تيَيةيشنت لة مةسةلةكان بة دروسيت. تةواو .

رِون دةكاتتتةوة   ةم ناميلكةيتتةض فتتةتواي صتتةحيحي ضتتوار ثيَشتتةواكة    ئتت
ـالِغنــاءِ دةربتتارةي حتتوكمي    عــاِفِ  

َ
ـاَ ( ئتتاميَري مؤستتيقا و طتتؤراني،    آ ُ  الطَــَذِ  

هتتةروةها ضارةستتةري كيَشتتةيةكي طتتةورةي ئتتةمرِؤي موستتولَمانان دةكتتات، ئتتةو    
 الؤزةدا.كيَشةيةض نةزانيِ حوكمي طؤرانية لةم دنيا جةجنالَ و ئ

داواكتتارم لتتة ختتواي طتتةورة ستتودمان ثيَبيةيتتةنيَت بتتةوةي كتتة دةيتتزانني، وة    
ئةوةيس كة سود بةخشة فيَرمان بكات، وة ئةو زانستة بكات بة بةلَيتة بؤمتان لتة    

 دنياو لة دوا رِؤذدا و نةيكات بة بةلَية بةسةرمانةوة.  

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

ـفه األثذه  بـ  عبد الذِحس ف
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 يت طؤراني و مؤسيقاباسي بةلَيةي ضوار ثيَشةواكة دةربارةي حةراميَ

 رِةمحةتي خواي ليَبيَت : ئةبو حةنيفةمةزهةبي ثيَشةوا 

ـالطَّ ْب الّطََبِهِ لة   ـَحِن نِة يُكذَُِ الِغناَءه ـَََيَْعـَُّ ِمـاِ  ( يةوة، كة فةرمويةتي: َب )ُاَن  َب
ُْـِ  (  .  (i)الِغناِء ِ ْس الذُّ

لتةطؤراني طترتِ بتة تتاوان      ئةبو حةنيفة رِقي لة طؤراني بتووة، وة طتويَ   :واتة
 .داناوة

َِِب سائِذِ هةروةها طوتويةتي ـفِة ( ):)ـََُذِلَك َ ْذ َِّ الك ِْ  َ ii.) 

واتة   ئةم بؤ ضونةض مةزهةبي ستةرجةم ختةلَكي كوفتة بتووة (. وة لتة ئتةبو       
ايِن ( )حةنيفةوة طيَرِدراوةتةوة كة طوتويةتي:   (.iii)  َّن الِغناَء َحذاٌم يِف َجَِ ِع األـَ

 واتة:   بةرِاسيت طؤراني لة سةرجةم ئايينةكاندا حةرامة (.

طوتويتتةتي:   (  348الثتتةرِة ) ِإغاثَــُة الّلْهنــاِن لتتة كتتتيَ  اِبْــُس الَقــّ م (  هتتةروةها  
مةزهةبي ئةبوحةنيفة لة بارةي طؤرانيةوة لة توندترين مةزهةب بتووة، وة طوتتةي   
ئتتةبو حةنيفتتة خؤيشتتي لتتة هتتةموو طوتتتةكان تونتتدو تيتتةتر بتتووة، وة هاوةلَتتةكاني 

( يتةكانيان بتة حتةرام     َ الِـيةرقالَكةرةكان   بةرِاشكاوي طويَيرتن لة سةرجةم ست 
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لَقضـ بِ داناوة، وة    زورِنتا و دة  و تةنانتةت      ُِ ( وة طوتويانتة ئةمانتة    الضَّـذُ  
سةرثيَضني، ئةوةي بيكات ثيَي فاسيق دةبيَت و شايةتيداني وةرناطرييَت، لةوةيس 

ُُنْ رِونرت طوتويانة:    ُُ بِـ  ـالـلُذ ماَ  ِفٌَقه  َِّ  (.ٌذ ِإنَّ ال

رة، ئةمتة يةكيَكتة   واتة: طويَيرتن لة طؤراني سةرثيَضيةو ضيَةوةرطرتن ليَي كتوف 
 تةواو. لة وتةكانيان

 رِةمحةتي خواي ليَبيَت :  ئيمامي ماليكمةزهةبي 

ـُ بــُس ِع َــ  الطَّبــا  لتتة   ) َســلَلُ   الــَك بــِس  ََْــَ  عّمــا (تتتة وة طوتويتتةتي:   ِإْســَا
 
َ
َُّ اَ ِْ ََُص ِفِ ـ َ   دينِة ِ س الِغناِء ؟ (.َيََتَ

واتة:   لة ئيمامي ماليكي كورِي ئةنةسم ثرسي دةربارةي ئتةوةي كتة ختةلَكي    
ــَد  مةدينتتة رِيَيتتان بتتة طتتؤراني داوة، ئتتةويس لتتة وة متتدا طتتوتي      ـُ ِعْن ــ : ) ِإّّنــا يـَْنَعُل

.)!!! ـُ  النـَُـّـا

. ) قـُْلـُ : ـَِـذا يـُبَـّ ُ  َنَّ (1 ها فاستيقةكان ئتةوكارة دةكتةن   واتة: لة الي ئيَمة تتةن 
دينِة (

َ
ـُل ُعلماِء اَ ـيؤيدَُ َق  . الَّتَِ َص يف الِغناِء لَ َ  ِ س َ ذِِب اإل ام  الك رِحـ هللا . 

                                                           
ـالنهي عس اَنكذ ]ص،  ثذ دَ ح 1 ـفه يف تلب   142 َذجـ اخلالل يف األ ذ َُعـذ   ـابس اجل  ]

ـِذا سندَ دَ ح ه  [  س طذيق عبد هللا بس  ِحد عس  ب ـ عس إسَاـ بـ .282إبل   ]ص قل  : 
 .[98ـقد دََـ األلباين يف حتذمي آ   الطذ  ]ص
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دةلَيَم واتة  نوسةر ( ئةم طوتةيةض ئةوة رِون دةكاتةوة كة رِيَايَدان بة طؤراني 
بيَتتت، ثشتتت طتتريي ئتتةم  لتتة مةزهتتةبي ئيمتتامي ماليتتك نييتتة رِةمحتتةتي ختتواي ليَ  

 .يةطوتةيةمشان قسةي زاناياني ئةو كاتةي شاري مةدينة

ـالطَّ ْب الطّـََبِِه هةروةها    ـ  َعـس الِغنـاِء ( طوتويتةتي:   َب ََ ـُ  )  َ ـا  الـُك بـُس  ََْـَ  فَِ ّْـ
ـِ  دينِة (ه ) …ـََعس ِاْسـِماِع

َ
َُِب سائِِذ  ََِِّ اَ  (.ivـَِـَ َ ذ

ي كتورِي ئةنتة ، نتةهي كتردووة لتة طتؤراني و طتوَي        بة م ئيمامي ماليك: واتة
 .بي سةرجةم خةلَكي مةدينةيةليَيرتنيشي ... ئةمةض مةزهة

لتتة ئيمتتامي ماليتتك دةربتتارةي  ( دةلَيَتتت: ثرستتيارم كتترد  ابــس القاســمهتتةروةها  

ی  ی  ی  جئ  ]؟ ئةويس لة وة مدا طوتي : خواي طةورة دةفتةرمويَت  طؤراني

ـْ   [.   حئمئ    جب  ( ي

ئايتا طتؤراني    فَـٌق ِــ (    ؟واتة: لةثاض رِاسيت ضتي هةيتة جيتة لتة طتومرِايي     
 (.v) حةل و رِاستية؟ تةواو

ــَدينهتتةروةها لتتة  
َ
نــِذر اَ

ُ
( يتتةوة كتتة دةفتتةرمويَت: ثرستتيار كتترا لتتة  إبــذاِ م بــُس اَ

ئيمامي ماليك، كة ئايا ئيَتوة ِرَيتتان داوة بتة طتوتِ طتؤراني؟ ئتةويس لتة وة متدا         
َّاـ( )فةرموي : َُ هللِا !  ا يـَْنَعَُّ ِذا ِعْنَد  ِإّ  الُن  .َ عا
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! كتة  ئتةوة ئتةجنام نتادات لتةالي ئيَمتة فاستيقةكان        بتةخوا  ثةنادةطرم واتة:
 .(1 بيَت نة

ـالطَّ ْب الّطََبِِه  ثاشان    ـَ ( طوتي:  َب ـِ ديَنِة (.) 
َ
   ذُِب سائِِذ  ََِِّ اَ

 واتة:   ئةمةض مةزهةبي سةرجةم خةلَكي مةدينةية (.

 

 رِةمحةتي خواي ليَبيَت :   ئيمامي شافعيمةزهةبي 

لة ئيمامي شافعيةوة رِةمحةتي خواي ليَبيَت، طيَرِدراوةتةوة كة 
ـُ ) فةرمويةتي: ـَ تاً يُقاُل َل لعذاـ  ُِ   ُ ـَن الّناسَ التةَغةِْبريتـََذُْ ـِقُة َيُصدُّ ـُ ال[   َعس ( َ ْحَدثـ

 .(2  الُقذآنِ 

( جيَهيَشتووة كة ثيَي دةطوتريَت  تةةبريلة عيَرال شتيَكم بة واتة:
 زةنديق  تةواو.ئان دوردةخةنةوة ثيَيزةنديقةكان دايانهيَناوة خةلَكي لة قور

 .لةدين دةرضوو(منافق و واتة 

                                                           

ـالنهي عس اَنكذ ]ص ثذ دَ حه  َذجـ اخلالل يف األ ذ َُ( 1) [  س طذيق العباس بس 142عـذ  
ـِذا سندَ دَ ح . ـره قال مع  إبذاِ م بـ .قل  :   ُممد الد

ـاخلالل يف األ ذ َُعـذ  ]ص146ص9 ثذ دَ حه  َذجـ  بـ ْع م يف احلل ة ]ج( 2) ـابس 151[   ]
ـفه يف تلب   إبل   ]ص ه قال مع  الشافعي [  س طذيق  عس احلَس بس عبد الع[ي[ اجلذـ 283اجل
ـِذا سندَ دَ ح  بـه قل : 
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ـِ ُ َغَس فـََ ضِذُ  بَعَض  التَةْغِبري( نوسةر دةلَيَت)  ـد يف الدْ ا يـَُغين ب : ِـ ـعٌذ يـُ[ِِّ
ـق ِع ِغناِئـِ   . (1 احلاضذيَس بِقض َب عل  َْطَع  ـ ََمّدَة عل  َت

تةةبري: جؤرة هؤنراوةية  بووة باسي دةست بةرداني دةكرد لة 
خؤشيةكاني دونيا، يةكيَك ئةو هؤنراوةيةي دةخويَندةوةو هةنديَك لة 

 لةحن و ئامادةبوانيس بة داريَك دةياندا بة كةولَيَك دا يان سةرينيَك دا لةسةر
 شيَوازي طؤرانيةكة. 

ـ ( لتتة  ابــس ت م ــة وة    ــَذَُ الّشــافعُي رمويتتةتي( فة507ص11ج(  النـــا َُ َُ ـ ــا   ( :
ـــما   َ  َِ ـِل اإلســالِم ه فــ نَّ ِــذا ال بــَف َِّدــ ََ ـــالُم إ ــاَم   ُ ـَ ـُ ِ ــس ِإحــداِق ال[ ـقــُة َفهــ ِ ــس  ْــ

لْ[دقِة ( . ُِ ـِ يف األدَِّ إ  َ س ِـَ ُ ــََّهٌم  ـِ ـَيَدعـ إِلَ   يَذَغْب ف 

زةنديقتةكان دايتان    ئةوةيس كة ئيمامي شافعي طوتويةتي كتة ئتةو كتارة   : واتة
، طوتتتةي ثيَشتتةوايةكي شتتارةزاية بتتة بنتتةماكاني ئيستتالم، ضتتونكة ئتتةو     هيَنتتاوة

طؤرانيانة لة بنضينةدا، هيض كة  ثةستةندي نتةكردوة و بانيةشتةي بتؤ نتةكردووة      
 .كة طوماني زةنديق ي ليَكرابيَت مةطةر كةسيَك

ـفهوة   ــاَن ُرَءســاُء  دــَاِ  ا: ( طوتويتتةتيابــس اجلــ ــْدُ  َق لّشــافعي رضــَي هللاُ َعــنهْم ) ـَ
ماَ  ـ الغناء ـ ( ) َِّ ـَن ال  (.viيُنكذ

                                                           

ـإن الـغبف يف لَان الَلف ِـ الغناء  َللة الَما  351ص1اللهنان  بس الق م ]ج اْظذ إغاثة (1)  ]
 [.123]ص
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رِةمحتةتي خوايتان    بةرِاسيت سةركردةكان لتة هتاوة ني ئيمتامي شتافعي     :واتة
 تةواو .ليَبيَت، طؤرانيان بة ناشرين داناوة و ئينكاريان ليَكردووة

ـالطَّ ـْب الطّـََبِِه وة    ـف الغنـاء  ( رِةمحةتي ختواي لةستةربيَت فةرمويتةتي:    َب   َيـ
ـ ــــــس  ضــــــا  ــــــال  ـ  الضــــــذ  ُلقضــــــ به ق ــــــذ   ـ  ماعـــــــ  إىل الشــــــافعي ِــــــذا فقــــــدُ 

 .(vii)عل ـ

(  الضـذ  ُلقضـ ب طؤراني طوتن و طويَيرتن ليَي دروست نيية، هةروةها  : واتة
حتة َل كردنتي ئتةو شتتانة بداتتة ثتاَل ئيمتامي        يس دروست نيية، هةر كةستيَكيس  

 تةواو. عي ئةوا درؤي بةدةمةوة كردووةشاف

ـفهوة    ـإّنــا  ( فةرمويتتةتي: ابــس اجلــ ـ ِــَّ الـــديس  ــنهمه  ـل علمــاء الشــافع ة  فهــذا قــ
ص يف ُلك  س  ـ ـاََر ـغلبـ ِ  .(viii)لَذيـهم  س قـَّّ علمـ 

ئةمةض طوتةي زانايان و خةلَكة بةدينةكاني مةزهةبي شافعي يتة، بتةلَكو   : واتة
( واتتة دوايينتةكانيان بتوون كتة زانستيت       ـلَذيــسئةوةي كة رِيَي داوة بةو شتتانة   

 . ةزوةكانيان زالَبون بةسةريانداو ئار بووة شةرعييان كةم

 (  األم  وة ئيمتتامي شتتافعي رِةمحتتةتي ختتواي لةستتةر بيَتتت ختتؤي لتتة كتتتيَ   
ـَ يشــبـ الباطـــَّفةرمويتتتةتي ( 209ص6ج ـ ـــس اســــكهذ  نـــ فهــــ :)إن الغنـــاء مـــ  كـــذ ه 

  .سن ـ تـذ ـهاـتـ
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لتةباتََ دةضتيَت،    ضتونكة بة رِاسيت طتؤراني ستةرقالَكةرةية و مةكروهتة،     واتة:
ـلــ ) . وةرناطرييَتت  ئةوة كةم عةقلَةو شتايةتيداني هةركةسيَكيس زؤر تيا رِؤبضيَت  ق

ـِـــذا عنـــد اَـقـــد   . ـَ ( يعـــين ُمـــذم    نوستتتةر دةلَيَتتتت (    متتتةكرو  ، لتتتة الي   كـــذ
 ثيَشينةكان بة واتةي حةرام ديَت(.

ـالطَّ ْب الّطََبِِه وة    ـإّنا جعَّ داحبها سـن ها ألْــ ـعـا النـاس إىل ): ( فةرمويةتي َب
ـ ـَس ـعا النا ان سن هاً فاسقا (الباطَّ   (.ix)س إىل الباطَُّ 

( واتة كتةم عتةقََ،   َسِن ـبؤية ئيمامي شافعي ئةوكةسانةي ناو بردووة بة  : واتة
وة هتةر كةستيَكيس ختةلَكي بتان       ضونكة خةلَكي بانيةشة دةكات بتؤالي بتةتالَ،  
 .كارةبكات بؤ الي بةتالَ ئةوة كةم عةقََ و خراثة

ـالشـافعي ) ( دا دةلَيَت: 350( الثةرِة   إغاثة اللهنـان( لة كتيَ     ابس الق م وة  
ـ  يف ُلك (.اِـ ـ يعين  يف الغناء ـ . ـن مبذِبـ  س  غلظ الناس ق ـالعارف  ـقد اء  دَابـه 

شافعي و هاوةلَة كؤنةكاني وة ئةوانةي بةمةزهةبي ئةو ناستراون،   ئيمامي :واتة
 واتتة بابتةتي حتةرامييَت    . توندوتيةترين طوتتةيان هتةبووة دةربتارةي ئتةو بابةتتة     

 (.طؤراني
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 رِةمحةتي خواي ليَبيَت: ئيمامي ئةمحةدي كورِي حةمبةلمةزهةبي 

) سلل   يب عس الغنـاء فقـال  ةوة، دةلَيَت:ت(حنبَّ  كوِري ِحد  كوِريعبد هللا لة   
 (.نب  النناـ يف القلب   يعجبين: الغناء ي

ثرستتيارم كتترد لتتة بتتاوكم دةربتتارةي طتتؤراني؟ ئتتةويس طتتوتي : طتتؤراني  : واتتتة
 .  (1 ) دةضيَنيَت ، بؤية ثةسةندي ناكةمدورِويي لة دلَدا 

  ْـــ ســلل   بـــا عبــد هللا  ــا تــذ  يف الـغبــف) ةوة فةرمويتتةتي:ت(تت يب احلــارق  وة لتتة  
 .يذقق القلب ؟ فقال: بدعة(

جؤريَتك بتووة     ي رِات ضؤنة دةربارةي  تةةبري(لة ئيمامي ئةمحةدم ثرس: واتة
.  (2   ؟ ئةويس لةوة متدا طتوتي: بيدعةيتة(   ني(  كة دةلَيَن دلَ نةرم دةكاتلة طؤرا

ما تقدمر دةلَيَتنوسة) ـ   س الغناءُ   .(( ) الـغبف ْ

ـفهوة    ـر عندَ ـ اإل ـام  ِحـد : ( فةرمويةتي ابس اجل ـم فمَظ فل ا الغناء اَعـذ  ال 
ـلـ   (.x)علم  ا  حدق الناس  س ال[ايـا ـُ  ف 

                                                           

ـالنهي عس اَنكذ ]ص(1) ـِذا 142 ثذ دَ حه  َذجـ اخلالل يف األ ذ َُعـذ   [ عنـ بـه قل  : 
َُُذ ابس اجلـ   [ .280فه يف تلب   إبل   ]صسندَ دَ ح . ـ

ـالنهي عس اَنكذ ]ص (2)  [   س طذيق ُممد بس 151 ثذ دَ حه  َذجـ اخلالل يف األ ذ َُعـذ  
ـِذا سندَ دَ ح . ُممد بس جعنذ  ن  ُ احلارق حدثهم بـه قل  :  ـن    يب ِار
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لةرِاستيدا ئيمامي ئةمحةد طؤراني ئتةو كاتتةي بتةالوة حتةرام بتووة، جتا        :واتة
 ضؤن دةبوو ئةطةر بيزانياية كة خةلَكي ئةمرِؤ ضيان بؤ زيادكردووة ؟ تةواو.

رِةمحةتي ختوا لتة ئيبنتو جتةوزي بيَتت، ئتةي         -واتة نوسةر  -منيس دةلَيَم  
، لتةم  لتة بتارةي طؤرانيتةوة    ئةطةر بيزانيايتة ختةلَكي ضتي زيادةيتةكيان داهيَنتاوة     

 !!!سةردةمةماندا

ـفه هةروةها    ـقـال النقهـاء  ـس  دـَابنا ـ يعـين احلنابلـة ـ    ( فةرمويتةتي: ابـس اجلـ
ـفق تقبَّ ـهاـة  ـالذقاص ه ـهللا اَ  .(xi)اَغين 

شايةتيداني طؤراني بيَة  –واتة حةمبةليةكان  –زاناياني خؤمان طوتويانة : واتة
 تةواو .. رييَتو سةماكةر وةرناط

ـ  ج( لتتتة    ابـــس ت م ـــةهتتتةروةها     َِب  ( فةرمويتتتةتي :  576ص11النــــا َفمـــَذ
ُُلََّها َحذَامٌ  ـِ   .اأْلَئِمَُّة اأْلَْربـََعُة :  َنَّ آَ ِ  اللَّْه

هتتةمووي لتتة مةزهتتةبي هةرضتتوار ثيَشتتةواكةدا ئتتاميَرة ستتةرقالَكةرةكان  : واتتتة
 .و طؤراني واتة ئاميَري مؤسيقا، حةرامن

فل ــُعلم  ن الــد   :( فةرمويتتةتي -350ص1ج -إغاثــة اللهنـان) لتتةابـس القـ م ( وة  
ـالغنــاء إُا اجـمعــ  فاســما  ُلــك حــذام ه عنـد  ئمــة اَــ م  ــس علـالشــّبابة  ـغـِف مــاء ذاِب 

 .اََلم 
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و طتؤراني ئةطتةر    (كتة ئاميَريَكتة   ، شتةبابة با بزانريَتت كتة ليَتداني دة  و   : واتة
كؤكرانتتةوة، ئتتةوةطويَ ليَيرتنيتتان حةرامتتة، لتتة الي ئيمتتامي مةزهةبتتةكان و جيتتة  

 تةواو. انيس لة زاناياني موسولَمانلةو

األربعـة ه  األئمـة ( فةرمويتةتي: -439ص3ج - نهـاج الَـنة ( لة    ابـس ت م ـةوة   
ـن عل  حتذمي اَعاف  ال ـَف َم  ـنق ـْ ــ   .يت ِي آ   اللهـهُالع

( كة بريتية لتة  ز معاكهاتون لةسةر حةراميَيت    هةر ضوار ثيَشةواكة ثيَ :واتة
 تةواو.، وة  عود و هاوشيَوةكانيئاميَري مؤسيقا

( دا 105ص -حتــــذمي آ   الطــــذ   ( لتتتتةـــــ ر  دــــذالديس األلبــــاين  هتتتتةروةها  
ـن علـ  حتـذمي آ   الطـذ   فةرمويةتي: ـفـ هم األئمـة األربعـة ـ  ـنقـ ـالنقهـاء ـ  إنَّ العلماء 

ـية  ـاآلاثر الَلن ةاتباعاً لألحاـيَ النب  .ه 

كةي ئيستالميس  ضوار ثيَشتةوا  –بة رِاسيت زانايان و تيَيةيشتوان لة دين  واتة:
ثيَكهتتاتون لةستتةر ئتتةوةي كتتة ئاميَرةكتتاني مؤستتيقا حتتةرامن، ئةمتتةض شتتويَن    –

 تةواو.نةكانةطوتةي ثيَشي كةوتِ فةرمودةكاني ثيَةةمبةرو 

جتتا ئتتةو ضتتوار ثيَشتتةواية كتتة ديتتارترين زانايتتاني ئيستتالمن حتتوكمي حتتةراميَيت 
ـالغطؤراني و مؤسيقايان داوة   ـاَعـاف   متان   ( ئيرت كيَ بتيَ لتة  نـاءما  آ   الطـذ  

شتتارةزاتر بيَتتت و ثيَضتتةوانةي طوتتتةي ئتتةوان بيلَيَتتت؟ ديتتارة كتتة لتتة دواي حتتةل و 
 رِاستيس هةر شتيَكي تر بيَت طومرِايية .
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ـُرك عل  ْب ـا   ن احلمد هلل ر  العاَ  ـدل  هللا ـسلم  ـعل  آلـ ـآَذ ـع  نا ُممد 
 ـدَبـ  َجع .
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