
 

 



 األئمة األربعةو السلف حكم المعازف عند تحرير

 

صة م  المعازف، خاصةةةةة م    فإن الحاجة ملحة يف هذه اآلونة لبيان وتحرير أقوال األئمة يف حكمفإن الحاجة ملحة يف هذه اآلونة لبيان وتحرير أقوال األئمة يف حكم المعازف، خا

شا انتشةةةةا  شويى الن البال احلتا، تا ع ا ع  التشةةةةويى الن البال احلتا، تا ع ا ع    انت س لة يف المسةةةة لة   الخالفالخالفوقوع وقوع الت ا كانت د جته --يف الم ا كانت د جته أيًّ أيًّ

،   --وقوتهوقوته ، دليالا ا ا ن كاد تثا  مس لة المية إال ويخرج اليبا من يرو  كاد تثا  مس لة المية إال ويخرج اليبا من يرو  تتفال فال دليالا ا ا ن ج إلن التحل  مبتا؛ محت ا ج إلن التحل  مبتا؛ محت ا

   .. خالٌف وَحْسب!.. خالٌف وَحْسب!  يف المس لة خالفيف المس لة خالف

شا عإظتا  األقوال الشةةةةا ع   تدون يف تدون يفييثم ثم  ستت بون ويف المقاا  يسةةةة تون ويسةةةةتت بون امظتر القوع، امظتر القوع،   إظتا  األقوال ال س تون وي ويف المقاا  ي

سي يت سي يت --االدااء الباط  االدااء الباط  حتن قام اعضتم ارتديد حتن قام اعضتم ارتديد   ذي حكن العلماء اإلجماع الن تحريمه،ذي حكن العلماء اإلجماع الن تحريمه،الالالقول القول 

صحااة وابا م من الصةةحااة وأاباء الصةةحااة وابا م ا ن ا ن   --إاطالهإاطاله صحااة وأاباء ال ضراون الن المعازف ويضةةراون الن المعازف ووا وا كانكانمن من من ال ستيسةةتي معون معون ي

 . . ((1))إليتاإليتا

قة يف هةةذه الو قةةة   ونرومونروم هذه الو  عازف والم   تحرير أحكاااا المعااازف والم   يف  كاا الم ماء؛ اةةذكر إجمةةاع العلمةةاءتحرير أح ماع العل اذكر إج الن الن   ؛ 

سلط قاطبة، وقول السةةةةلط قاطبة، وهو هو تحريمتا، وتحريمتا، و أاي حبي ة ومالك أاي حبي ة ومالك --هب األئمة األ اعة األاالم هب األئمة األ اعة األاالم اامذمذات اق ات اق قول ال

شافعي وأحمدوالشةةافعي وأحمد شاي  يف التي تدو  ال تيا اليتم يف قاصةةي األ و ودانيتا، واه قال أكاار المشةةاي  يف   --وال صي األ و ودانيتا، واه قال أكاار الم التي تدو  ال تيا اليتم يف قا

   ..ك  مذهبك  مذهب

سطبا القول يف  لكاسةةةةطبا القول يف  لكوقد وقد  شااة القول ؛ لئال يغرت اإشةةةةااة القول ا ؛ فإن من ؛ فإن من اح  المعازف وآالت اللتواح  المعازف وآالت اللتو؛ لئال يغرت اإ

ه  العلم  المقر  ابةد أهة  العلم   بد أ نه أنةه المقر  ا بال أن ال ي وز آلحةاد البةال أن أ ماء الن يحتج احة  أمر قةد أجم  العلمةاء الن ال ي وز آلحاد ال قد أجم  العل ح  أمر  يحتج ا

سماع المعازف اع قد قال اح  سةةةةماع المعازف اع     --مثالا مثالا --، فيقول ، فيقول حرمتهحرمته ، ، المت خرين ف نا أقلدهمالمت خرين ف نا أقلدهم  العلماء أوالعلماء أو  قد قال اح  

   ..الشا  ال ي وزالشا  ال ي وز  فإن تقليد القولفإن تقليد القول

ةهةةةة  054054ت ت ))الشافعي الشافعي القاضي أاو الطيب الطربي القاضي أاو الطيب الطربي يف هذا المعبن يقول يف هذا المعبن يقول وو وإ ا كان فعله وإ ا كان فعله ""(  (  ه

اه، ويرتك  تداء  قد أخط  يف  لك، وال يلزم االق نه ال ي وز؛ ألنه  فإ اه، ويرتك أحد من هؤالء المت خرين،  تداء  قد أخط  يف  لك، وال يلزم االق نه ال ي وز؛ ألنه  فإ أحد من هؤالء المت خرين، 

صلن ا  االقتداء ااألئمة الراشةةةةدين المتديين، الذين أخذوا ك  شةةةةيء ان الببي صةةةةلن ا   شيء ان الببي  شدين المتديين، الذين أخذوا ك   سلم اليه وسةةةةلم االقتداء ااألئمة الرا اليه و

ا اتوقي ا صلحاء ، ومن هذا يعيب كثير من البال الصةةةةواح، يحتج إليه االصةةةةحااة والتااعين، والصةةةةلحاء توقي ا صحااة والتااعين، وال صواح، يحتج إليه اال ، ومن هذا يعيب كثير من البال ال

                                         
 ونك رابطها: عدانن إبراهيم يف إحدى خطبه، ود منهم( 1)

NcE3m9a8https://www.youtube.com/watch?v=Tes  

https://www.youtube.com/watch?v=Tes8a9m3NcE


صحااة، المتقدمين، فيحت ون هم االمت خرين الذين ال يقضةةةن لتم ااإلصةةةااة كما قضةةةن ةا للصةةةحااة،  ضن ةا لل صااة كما ق ضن لتم ااإل المتقدمين، فيحت ون هم االمت خرين الذين ال يق

 ..((1))""نعو  اا  من حرمان الصواحنعو  اا  من حرمان الصواح

فليبتبه العاق  ا ن المصير إلن قول فليبتبه العاق  ا ن المصير إلن قول وأما إ ا استحكمت الشبتة، والتبس  األمر الن المرء؛ وأما إ ا استحكمت الشبتة، والتبس  األمر الن المرء؛ 

ال مااة أولن، ال سيما من أحب أن يستربئ لديبه، أو يحتاط لب سه، ويتو ع يف موض  المخافة ال مااة أولن، ال سيما من أحب أن يستربئ لديبه، أو يحتاط لب سه، ويتو ع يف موض  المخافة 

 ..((2))االمصير إلن األولن، واألخذ ااألجود أحرىاالمصير إلن األولن، واألخذ ااألجود أحرى

هذا يف األمة من ح   ث   هذا يف األمة من ح  وال يخ ن أن وقوع م ث   عالن وال يخ ن أن وقوع م عالن كم ا  ت ئده إ  إ    --العليم الخبيرالعليم الخبير--كم ا  ت ئده من فوا من فوا

شاهدع ما أخرب ابه ؛ امشةةةةاهدع ما أخرب ابه الن الحق الذي هداهم ا  تعالن إليهالن الحق الذي هداهم ا  تعالن إليه  أه  الحقأه  الحققلوح قلوح تثبيت تثبيت ومبافعه  ومبافعه   ؛ ام

سلم  سةةةول ا  صةةةلن ا  اليه وسةةةلم  صلن ا  اليه و سول ا   ضي ا   ضةةةي ا  --فقد  وى أاو هريرع فقد  وى أاو هريرع   --وليس الخرب كالعيانوليس الخرب كالعيان--اياناا اياناا    

سلم  قال  سةةول ا  صةةلن ا  اليه وسةةلم    --ابهابه صلن ا  اليه و سول ا   دس »»قال   ص ُي ااَ َُ اَعا َد َادس ا ٌَ نَ   َعَلا النسا   سااَ
َأِتت  َ دس سااَ ص ُي َُ اَعا َد َادس ا ٌَ َسنَ   َعَلا النسا   
ُق ف أَها ُق ف أَها َسَأِتت 

ا  أهااَ
أُلص َوَينِ  ُ  ف 

ا اأِلَ   أهااَ
ُِ ف  ٌس ُلص َوُيَخ

ائ  ا اِلخااَ أهااَ
ْ ُقص َوُيِيَتَمُل ف  ا ا ال اااااس أهااَ

ُ، ف  اب ُ،ص َوُيكااَ س َها اِلكااَ أُلص َوَينِ  ُ  ف أ
َها اأِلَ   ُِ ف أ ٌس ُلص َوُيَخ

َخائ  َها اِل ْ ُقص َوُيِيَتَمُل ف أ ا َها ال س ُ، ف أ َك س َكاب ُ،ص َوُي اِل

ةُ  َوِيب ضااَ َضةُ الرُّ َوِيب  ةقَ َقاَل  ««الرُّ َوْيب ضةةةَ يَ   َوَما الرُّ
َضةقَ َقاَل  ، ق  َوْيب  يَ   َوَما الرُّ
ة  »»، ق    َأِ ر  اِلَعا س

ُجُل التساف ُه ف  ة  الرس   َأِ ر  اِلَعا س
ُجُل التساف ُه ف    اياناااياناا  فتحقق هذا و أيبافتحقق هذا و أيبا  ..((3))««الرس

سماع المعازف وآالت اللتو سماع المعازف وآالت اللتومن ي ادل ويما ي االباط  واغير الم يف تحريم  ، ونس ل ا  تعالن ، ونس ل ا  تعالن من ي ادل ويما ي االباط  واغير الم يف تحريم 

 الثبات الن الحق، والعصمة من الزل .الثبات الن الحق، والعصمة من الزل .

 تعريف المعازف:تعريف المعازف:

بااير  لدف والط اا عب  مة ازف، والعزف  من الل بااير المعازف  هي المالهي، وأصةةةةة  الكل لدف والط اا عب  مة ازف، والعزف  من الل ص  الكل المعازف  هي المالهي، وأ

ونحوه. والمعازف  المالاب التي يقضرح ةاونحوه. والمعازف  المالاب التي يقضرح ةا
، كما ، كما ((5))، ويطلق اليتا يف زمانبا آالت الطرح، ويطلق اليتا يف زمانبا آالت الطرح((0))

 ..يطلق اليتا الموسيقنيطلق اليتا الموسيقن

 ::للهٌللهٌاع آالَ ااع آالَ ااستماستماإلجماع علا تحريم اإلجماع علا تحريم 

                                         
 (.53لرد على من حيب السماع أليب الطيب الطربي )ص: ا( 1)
 (.32الرد على من حيب السماع أليب الطيب الطربي )ص: نظر: ي( 2)
 .(1887الصحيحة )ة (، وصححه األلباين يف السلسل4036(، وابن ماجه )8459) خرجه أمحد يف املسندأ( 3)
 .(814 /2) البن دريد مجهرة اللغة، و (359 /1) ينسب للخليل بن أمحد العني( 4)
 (.891 /2ظر: املعجم الوسيط )ين( 5)



سوى الدف يف العرل ونحوه، سوى الدف يف العرل ونحوه، حكن اإلجماع الن تحريم استماع آالت اللتو والمعازف حكن اإلجماع الن تحريم استماع آالت اللتو والمعازف 

مذاهبتم ومشةةةةا ةم--غير واحد من أه  العلم الكبا  غير واحد من أه  العلم الكبا   شا ةمالن اختالف  مذاهبتم وم فيما يلي  كر أقوالتم فيما يلي  كر أقوالتم وو  --الن اختالف 

 لم يحك يف المس لة خالفاا لم يحك يف المس لة خالفاا وأقوال من وأقوال من 

   :: ا( ا(  444444)َ )َ   الشافع الشافع     أبٌ الفتح سلأم بل أيٌ، الرازيأبٌ الفتح سلأم بل أيٌ، الرازي -

وَاة  اعد أْن أو د حديثاا ف ي تحريماعد أْن أو د حديثاا ف ي تحريم--  ""التقريبالتقريب""يف كتااه يف كتااه سليم سةةةةليم قال قال  وَاةالكق ويف حديث آَخر  ويف حديث آَخر      --الكق

واةةةا "" رق لكةة   مةةذنةةبا إال صةةةةةاحةةب َارَطبةةة أو كق
اةا أنَّ اَ  َيغ   و بة أو كق حب َارَط صا نبا إال  مذ ك    رق ل
ود،   ،،""أنَّ اَ  َيغ   ود، والَعرَطبةةة  العق بة  العق ه والَعرَط ه و ع  اا ا فاا  ااس ف  س و ع   ا 

 ..  ((1))""إجماعإجماع

  ا(: ا(:  454454)َ )َ   الشافع الشافع   القاض  أبٌ ال أب ال بريالقاض  أبٌ ال أب ال بري -

ضي أاو الطيب الطربي القاضةةةةي أاو الطيب الطربي لم يحك لم يحك  ستباحه وإن اسةةةةتباحه ""يف تحريم آالت اللتو خالفاا، وقال  يف تحريم آالت اللتو خالفاا، وقال  القا وإن ا

 ..((2))""فقد فسقفقد فسق

  ا(: ا(:  656656)َ )َ المالك  المالك  أبٌ العبا  أحمد بل عمر األ  اري القرطب  أبٌ العبا  أحمد بل عمر األ  اري القرطب   -

بال القرطبي  يقول أاو العبةةال القرطبي   اة أمةةا المزامير واألوتةةا  والكواةةة ""يقول أاو الع تا  والكو ما المزامير واألو ضيق وهو طبةة  طويةة  ضةةةةيق --أ ي   ب  طو وهو ط

سينالوسةةةةو،  و  أسةةةةين سو،  و  أ سمع عل أحد  مل يعتبر هٌله  ل ولم أسااامع عل أحد  مل يعتبر هٌله  ل سماعهص ساااماعهص   ف  يختلف يف تحريمف  يختلف يف تحريم  --الو ولم أ

سلف وأئمة الخلف  ل يبأح بل السااالف وأئمة الخلف  ل يبأح بل  شعا  أه  الخمو  وهو شةةةةعا  أه  الخمو    سماع  لكَ!سةةةةماع  لكَ!  وكيط ال يحرموكيط ال يحرم  صصال وهو 

ت سيق ت سيق يف يف والم ون، وما كان كذلك لم يشك يف تحريمه، وال والم ون، وما كان كذلك لم يشك يف تحريمه، وال ومتيج الشتوات وال ساد ومتيج الشتوات وال ساد   ،،وال سقوال سق

 ..((3))""فااله وت ثيمهفااله وت ثيمه

 (:(: ا ا  646646َ َ الحافظ ابل ال  ح الشافع  )الحافظ ابل ال  ح الشافع  ) -

صالح   صالح  يقول الحافظ اان ال ستماع  لك ""يقول الحافظ اان ال شبااة والغباء إ ا اجتمعت فا ستماع  لك فليعلم أن الدف وال شبااة والغباء إ ا اجتمعت فا فليعلم أن الدف وال

سلمين، وغيرهم من الماء المسةةةةلمين،   ،،حرام ابد أئمة المذاهبحرام ابد أئمة المذاهب  مل يعتد بقٌله يف  مل يعتد بقٌله يف ولم يثبت عل أحد ولم يثبت عل أحد وغيرهم من الماء الم

سماعاإلجماع واالا ف أ ه أباح   ا السااماع شافعي إنما ، والخالف المبقول ان اع  أصةةحاح الشةةافعي إنما اإلجماع واالا ف أ ه أباح   ا ال صحاح ال ، والخالف المبقول ان اع  أ

بااة مب ردا  شبااة مب ردا نق  يف الشةةةة ص  أوفمن ال يحصةةةة  أو  ،،ااوالدف مب ردا والدف مب ردا   ،،اانق  يف ال ا اين ا اين ال يت م   اما ااتقد فيه خالفا ال يت م   اما ااتقد فيه خالفا   فمن ال يح

                                         
 .(119 -811)ص: البن حجر اهليتمي كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ينظر:  ( 1)
 (.51لرد على من حيب السماع أليب الطيب الطربي )ص: ا( 2)
 (.72شف القناع عن حكم الوجد والسماع أليب العباس القرطيب )ص: ك(  3)



غأر  باح ب جماع غأر  باح ب جماع     ا السماع  ا السماع  ِِف بف ب، ، و لك وهمو لك وهم  ،،الشافعيين يف هذا السماع ال ام  هذه المالهيالشافعيين يف هذا السماع ال ام  هذه المالهي

 ..  ((1))""أ ل الحل والعقد  ل المسلمألأ ل الحل والعقد  ل المسلمأل

  ا(: ا(:  495495الحافظ ابل رجب الحنبل  )َ الحافظ ابل رجب الحنبل  )َ  -

سماع الغباء سةةةةماع الغباء     أابيأابي--أكثر العلماء الن تحريم  لك أكثر العلماء الن تحريم  لك ""يقول الحافظ اان  جب الحببلي  يقول الحافظ اان  جب الحببلي  

إجماع إجماع وك  مبتا محرم اان راده، وقد حكن أاو اكر اآلجري وغيره وك  مبتا محرم اان راده، وقد حكن أاو اكر اآلجري وغيره   --وسماع آالت المالهي كلتاوسماع آالت المالهي كلتا

 ..  ((2))""علا بل علا بل العلماء العلماء 

    ا(: ا(:  944944الشافع  )َ الشافع  )َ ابل حجر الهأتم  ابل حجر الهأتم   -

صبج األوتةةا  والمعةةازف  كةةالطببو ، والعود، والصةةةةبج ""يقول اان ح ر التيتمي  يقول اان ح ر التيتمي   كالطببو ، والعود، وال عازف   تا  والم أي   ي أي   ي --األو

سوق، وغير  لك من اآلالت المشةةةتو ع ابد أه  اللتو والسةةة اهة وال سةةةوق،   ……  --األوتا األوتا  س اهة وال  شتو ع ابد أه  اللتو وال و  ه كلها و  ه كلها وغير  لك من اآلالت الم

حتن أصمه وأاماه، ومبعه حتن أصمه وأاماه، ومبعه   علأه  ٌاهصعلأه  ٌاهصا فقد غلط أو غلب ا فقد غلط أو غلب و ل حكا فأه ا ف  و ل حكا فأه ا ف     حر ة ب  ا فص حر ة ب  ا فص

 ..  ((3))""هداه، وزل اه ان سبن تقواههداه، وزل اه ان سبن تقواه

  ٌهف السلف  ل المعازف: ٌهف السلف  ل المعازف:

يف تحريم آالت اللتو والمعازف كثيرع يف تحريم آالت اللتو والمعازف كثيرع   --من الصحااة والتااعينمن الصحااة والتااعين--اآلثا  ان السلط الكرام اآلثا  ان السلط الكرام 

ا، و ا، وجدًّ  ما يباسب المقام مبتا  ما يباسب المقام مبتا  س قتصر الن س قتصر الن جدًّ

قال  إن هذه اآلية التي يف قال  إن هذه اآلية التي يف   -- ضي ا  ابتما ضي ا  ابتما--ان العاص ان العاص ان ابد ا  ان امرو ان ابد ا  ان امرو األثر األول: األثر األول: 

ْيَطان  }}    القرآنالقرآن ْجٌس م ْن َاَم   الشةةةَّ احق َواأْلَْزاَلمق    رق َواأْلَْنصةةةَ
يَن آَمبقوا إ نََّما اْلَخْمرق َواْلَمْيسةةة 

ذ  َتا الَّ ْيَطان  َياَأيُّ شَّ ْجٌس م ْن َاَم   ال َصاحق َواأْلَْزاَلمق    رق َواأْلَْن
س  يَن آَمبقوا إ نََّما اْلَخْمرق َواْلَمْي

ذ  َتا الَّ َياَأيُّ

                                         
 .(501 -500 /2فتاوى ابن الصالح )( 1)
 .(444 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 2)
 .(118كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع )ص: (  3)



ونَ  حق
ْم تقْ ل  بقوهق َلَعلَّكق

ونَ َفاْجَتب  حق
ْم تقْ ل  بقوهق َلَعلَّكق

ئدع    {{َفاْجَتب  ما ئدع  ]ال ما اه هي يف التهي يف الت""قال  قال    [،[،0404]ال هب  يذ اه و اع أن ا  أنزل الحق ل هب  يذ و اع أن ا  أنزل الحق ل

 ..((3))""……((2))اتات  اابَّ بَّ والك  والك    ((1))ننفْ فْ ويبط  اه اللعب والمزامير والزَّ ويبط  اه اللعب والمزامير والزَّ الباط ، الباط ، 

ضي ا  ابتما ضةةةةي ا  ابتما--ان اان ابال ان اان ابال األثر الثاين: األثر الثاين:  الدف حرام، والمعازف حرام، الدف حرام، والمعازف حرام، ""أنه قال  أنه قال    -- 

 ..((0))""والكواة حرام، والمزما  حراموالكواة حرام، والمزما  حرام

لث:  ثا لث: األثر ال ثا سا  ان كعب ان اطاء ان يسةةةةةا  ان كعب األثر ال ما أنزل ا  ""قال  قال    -- حمه ا  حمه ا --ان اطاء ان ي ما أنزل ا  إن في از از --إن في

ا ات   --وج وج  بَّ اه اللعب والمزامير والك  اه الباط ، ونبط   با الحق لببط   نا أنزل ا ات الن موسةةةةن  إ بَّ اه اللعب والمزامير والك  اه الباط ، ونبط   با الحق لببط   نا أنزل سن  إ الن مو

سم  اي والشةةةةعر والخمر، ف قسةةةةم  اي  شعر والخمر، ف ق سقيته من حياو   ال يرتكتا ابد خشةةةةية مبي إال سةةةةقيته من حياو --از وج از وج --وال شية مبي إال    ال يرتكتا ابد خ

س لتقال زيد ان الحباح  سةةةة لت، ، ""القدلالقدل فقلت  ما فقلت  ما   ،،أاا مودود  ما المزاميرَ قال  الدفوف المراعةأاا مودود  ما المزاميرَ قال  الدفوف المراعة  قال زيد ان الحباح  

 ..  ((5))با اتَ قال  الطباايربا اتَ قال  الطباايرالك  الك  

بد العزيز كتةةب امر ان ابةةد العزيز   األثر الرابع:األثر الرابع: تب امر ان ا مه ا  حمةةه ا --ك لده  إلن مؤدح ولةةده    -- ح ما وليكن أول مةةا ""إلن مؤدح و وليكن أول 

يعتقدون من أداك اغ  المالهي، التي ادؤها من الشيطان، وااقبتتا سخو الرحمن؛ فإنه الغبي يعتقدون من أداك اغ  المالهي، التي ادؤها من الشيطان، وااقبتتا سخو الرحمن؛ فإنه الغبي 

ستماع األغا  واللتج ةما يببت الب اق يف من حملة العلم أن حضةةةةو  المعازف واسةةةةتماع األغا  واللتج ةما يببت الب اق يف ان الثقات ان الثقات  ضو  المعازف وا من حملة العلم أن ح

سر الن  ي  سر الن  ي القلب، كما يببت العشب الماء، ولعمري لتوقي  لك ارتك حضو  تلك المواطن أي القلب، كما يببت العشب الماء، ولعمري لتوقي  لك ارتك حضو  تلك المواطن أي

شيء الذهن من الثبوت الن الب اق يف قلبه، وهو حين ي ا قتا ال يعتمد مما سةةةمعت أ ناه الن شةةةيء  سمعت أ ناه الن  الذهن من الثبوت الن الب اق يف قلبه، وهو حين ي ا قتا ال يعتمد مما 

 ..((6))""يبت   اهيبت   اه

طان الرجيم، ف ع  ف ع   ها من الشةةةةي بدؤ قاده؛ ألن م ما يببغي اات ئ   طان الرجيم، اغ  المالهي من أوا شي ها من ال بدؤ قاده؛ ألن م ما يببغي اات ئ   اغ  المالهي من أوا

 ومبتتاها سخو الرحمن، كما أهنا تببت الب اق يف القلب.ومبتتاها سخو الرحمن، كما أهنا تببت الب اق يف القلب.

                                         
 (.305 /2النهاية يف غريب احلديث البن األثري )يعين: الرقص. ينظر: ( 1)
، وقيل: الطنبور، ومها نوعان من آالت املعازف. ينظر: : العيدان، وقيل: الربابط-بفتح الكاف وكسرها-الكنارات ( 2)

 (.202 /4النهاية يف غريب احلديث )
(، وبنحوه أبو عبيد يف غريب 376 /10(، والبيهقي يف السنن الكربى )6744خرجه ابن أيب حامت يف التفسري )أ( 3)

 (.4/278احلديث )
 (.376 /10خرجه البيهقي يف السنن الكربى )أ( 4)
 .(376 /10) السنن الكربى يف لبيهقيا أخرجه( 5)
 .(51ذم املالهي )ص: أخرجه ابن أيب الدنيا يف ( 6)



ا فلم ا فلم   اختصم إلن شريح يف  ج  كسر طببو ا   اختصم إلن شريح يف  ج  كسر طببو ا -- حمه ا  حمه ا --قال أاو حصين قال أاو حصين   األثر الخا س:األثر الخا س:

 ..  ((1))يق  فيه اشيءيق  فيه اشيء

 المعازف:المعازف:االْعاء بتِ السلف كا ٌا يستمعٌِ االْعاء بتِ السلف كا ٌا يستمعٌِ 

ضتم لم يع به  لك م  كثرع اآلثا  ان السةةلط يف تحريم المعازف وآالت اللتو إال أن اعضةةتم لم يع به  لك  سلط يف تحريم المعازف وآالت اللتو إال أن اع م  كثرع اآلثا  ان ال

ا وةتاناا--فادان فادان  ا وةتاناازو ا ضرح الن الصةةةةحااة والتااعين وغيرهم كانوا يتعاطون الضةةةةرح الن أن جمااة من أن جمااة من   --زو ا صحااة والتااعين وغيرهم كانوا يتعاطون ال ال

 ..((2))!!ََآالت المعازف ويستمعون إليتاآالت المعازف ويستمعون إليتا

 الجٌا، عل   ه الدعٌى الباطلة:الجٌا، عل   ه الدعٌى الباطلة:

مبباها الن وض  األسماء الن غير مسميا ا؛ فإن السماع المعروف مبباها الن وض  األسماء الن غير مسميا ا؛ فإن السماع المعروف   داوى الباطلةداوى الباطلةهذه الهذه ال

شعر، ليس إال، فإ ا فع  أحدهم  لك قالوا  أهم  ابد العرح كان امعبن   ف  الصةةةةوت االشةةةةعر، ليس إال، فإ ا فع  أحدهم  لك قالوا  أهم   صوت اال ابد العرح كان امعبن   ف  ال

 السماع، أما يف زمانبا فإنه يطلق الن سماع آالت اللتو والغباء المحرم.السماع، أما يف زمانبا فإنه يطلق الن سماع آالت اللتو والغباء المحرم.

شي   زين ألجةة  هةةذا المعبن قةةال اإلمةةام الشةةةةي   زين  مام ال قال اإل هذا المعبن  ج   مه ا  حمةةه ا --أل ماء   مةةا أيت الن اع  العلمةةاء -- ح ما أيت الن اع  العل   

المت خرين إال لوضعتم األسماء الن غير مسميات، وها هو  ا اين؛ أال ترى السماع كان ابدهم المت خرين إال لوضعتم األسماء الن غير مسميات، وها هو  ا اين؛ أال ترى السماع كان ابدهم 

 الن ما تقدم  كره، وهو اليوم الن ما نعايبه، وهما ضدان ال ي تمعان. الن ما تقدم  كره، وهو اليوم الن ما نعايبه، وهما ضدان ال ي تمعان. 

ضين ثم إهنم لم يكت وا اما ا تكبوه حتن وقعوا يف حق السةةةةلط الماضةةةةين  سلط الما ضي ا  ابتم ضةةةةي ا  ابتم--ثم إهنم لم يكت وا اما ا تكبوه حتن وقعوا يف حق ال  --  

سماع الذي ي علونه اليوم هو الذي كان ونسةةةةبوا إليتم اللعب، واللتو يف كوهنم يعتقدون أن السةةةةماع الذي ي علونه اليوم هو الذي كان  سبوا إليتم اللعب، واللتو يف كوهنم يعتقدون أن ال ون

 ي علونه. ي علونه.   -- ضوان ا  اليتم ضوان ا  اليتم--السلط السلط 

ح، ويرج  إلن ا  تعالن، ح، ويرج  إلن ا  تعالن، ومعا  ا  أن يظن ةم هذا، ومن وق  له  لك فيتعين اليه أن يتوومعا  ا  أن يظن ةم هذا، ومن وق  له  لك فيتعين اليه أن يتو

لما أن تكلم الن السماع قال لما أن تكلم الن السماع قال   -- حمه ا  حمه ا --وإال فتو هالك؛ أال ترى أن الشي  اإلمام السترو دي وإال فتو هالك؛ أال ترى أن الشي  اإلمام السترو دي 

سماع، وما ي علونه فيه، فإن يف أثباء كالمه  وال شةةك أنك إ ا خيلت اين ايبيك جلول هؤالء للسةةماع، وما ي علونه فيه، فإن  شك أنك إ ا خيلت اين ايبيك جلول هؤالء لل يف أثباء كالمه  وال 

                                         
 .(105 /3املدخل البن احلاج )ينظر: ( 1)
 :امسعه يف هذا املقطعو سعى د. عدانن إبراهيم يف ترويج هذه الفرية، ( 2)

https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4 

https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4
https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4


سلم، ومن تبعتم ان سةةةك تبزه أصةةةحاح  سةةةول ا  صةةةلن ا  اليه وسةةةلم، ومن تبعتم ا صلن ا  اليه و سول ا   صحاح   سك تبزه أ ن  لك الم لس، وان ن  لك الم لس، وان ن 

 . . ((1))""حضو هحضو ه

شي  اان الحاج المالكي )ت ييوو شي  اان الحاج المالكي )ت علق اليه ال ة( اقوله  هةةةةة( اقوله    737737علق اليه ال ولقد أنصط فيما وصط، ولقد أنصط فيما وصط، ""ه

 ..((2))""-- ضي ا  ابتم أجمعين ضي ا  ابتم أجمعين--وهذا هو الحق الذي ي ب ااتقاده يف حق السلط الماضين وهذا هو الحق الذي ي ب ااتقاده يف حق السلط الماضين 

صحااة ""ويقول الحافظ اان  جب  ويقول الحافظ اان  جب   صحااة فتبين ةذه الروايات، أن ترخص ال   -- ضي ا  ابتم ضي ا  ابتم--فتبين ةذه الروايات، أن ترخص ال

شعر ال اهلية. وفيه من الحكم، وغيرها إنما كان يف إنشةةةاد شةةةعر ال اهلية. وفيه من الحكم، وغيرها  شاد  مما ال مما ال   --الن طريق الحداء ونحوهالن طريق الحداء ونحوه--إنما كان يف إن

شيء من  لك غزل يتيج الطباع إلن التوى. ولتذا كانوا ي علونه يف مسةة د المديبة، ولم يكن يف شةةيء من  لك غزل  س د المديبة، ولم يكن يف  يتيج الطباع إلن التوى. ولتذا كانوا ي علونه يف م

 ..((3))""وال تشبيب االبساء وال وصط محاسبتن، وال وصط خمر ونحوه مما حرمه ا  تعالنوال تشبيب االبساء وال وصط محاسبتن، وال وصط خمر ونحوه مما حرمه ا  تعالن

 األئمة األربعة وفقهاء الم ا ب  ل المعازف:األئمة األربعة وفقهاء الم ا ب  ل المعازف: ٌهف  ٌهف 

ضتم يف زمانبا ااألقوال م  ظتو  داللة اإلجماع الن تحريم المعازف، فقد يتشةةةةبث اعضةةةةتم يف زمانبا ااألقوال  شبث اع م  ظتو  داللة اإلجماع الن تحريم المعازف، فقد يت

شا ع، مما قد يوهم البال أن طائ ة من العلماء األاالم قائ  احلالشةةةا ع، مما قد يوهم البال أن طائ ة من العلماء األاالم قائ  احل س لة خالف أو أن يف المسةةة لة خالف   تا،تا،ال أو أن يف الم

سبة اين أئمة المذاهب األ اعة؛ لذا أو د فيما يلي اع  أقوال أئمة المذاهب ال قتية م   كر سةةةةبة  اين أئمة المذاهب األ اعة؛ لذا أو د فيما يلي اع  أقوال أئمة المذاهب ال قتية م   كر 

صيط أن أئمة المذاهب األ اعة والمائتا مت قة الن القول وفاع أصةةةةحاةا؛ ليعلم القا ئ الحصةةةةيط أن أئمة المذاهب األ اعة والمائتا مت قة الن القول  صحاةا؛ ليعلم القا ئ الح وفاع أ

وأن ما يبسب إلن اعضتم وأن ما يبسب إلن اعضتم   اتحريم استماع آالت اللتو والمعازف جيالا اعد جي ، وزمباا اعد زمن،اتحريم استماع آالت اللتو والمعازف جيالا اعد جي ، وزمباا اعد زمن،

 ال أسال له من الصحة البتة.ال أسال له من الصحة البتة.

 ::يف تحريم المعازفيف تحريم المعازفاإل اا أب  حنأفة اإل اا أب  حنأفة تف أل    ب تف أل    ب 

ا ئمة المذهب  تداء  قاطبة حرمة االسةةةةتماع آلت المعازف كلتا؛ اا ا ئمة المذهب يرى الماء الحب ية  تداء  ستماع آلت المعازف كلتا؛ اا قاطبة حرمة اال يرى الماء الحب ية 

سنأاي حبي ة وأاي يوسةةةةط ومحمد ان الحسةةةةن--الثالثة الثالثة  سط ومحمد ان الح خاتمة خاتمة -- حمتم ا ، إلن اان ااادين  حمتم ا ، إلن اان ااادين   --أاي حبي ة وأاي يو

يقول اإلمام اان القيم  يقول اإلمام اان القيم  ا  إن مذهب الحب ية يف هذا من أشد المذاهب، حيث ا  إن مذهب الحب ية يف هذا من أشد المذاهب، حيث   --المذهبالمذهب  محققيمحققي

صحااه مذهب أان حبي ة يف  لك من أشةةةةد المذاهب، وقوله فيه أغلظق األقوال، وقد صةةةةرح أصةةةةحااه "" صرح أ شد المذاهب، وقوله فيه أغلظق األقوال، وقد  مذهب أان حبي ة يف  لك من أ

                                         
 .(96 -95 /3املدخل البن احلاج )ينظر: ( 1)
 (. 96 /3املرجع السابق )( 2)
 .(457 /2رجب ) جمموع رسائل ابن( 3)



ْزما ، والّدف، حتن الضرح االَقضيب، وصرحوا ا نه معصية،  ْزما ، والّدف، حتن الضرح االَقضيب، وصرحوا ا نه معصية، اتحريم سماع المالهي كلتا، كالم  اتحريم سماع المالهي كلتا، كالم 

 ..((1))""َردُّ اه الشتادعَردُّ اه الشتادعيوجب ال سق، وتق يوجب ال سق، وتق 

 وإلأ  طائفة  ل أهٌالهم يف تحريم سماع الم    كلها:وإلأ  طائفة  ل أهٌالهم يف تحريم سماع الم    كلها:

ة(  هةةة(    503503يقول المرغيبا  الحب ي )ت يقول المرغيبا  الحب ي )ت  حتن حتن   الم    كلها حرااالم    كلها حرااودلت المس لة الن أن ودلت المس لة الن أن ""ه

 ..((2))""التغبي اضرح القضيبالتغبي اضرح القضيب

ة(  هةةةةة(    616616يقول ارهان الدين اان مازه البخا ي الحب ي )ت يقول ارهان الدين اان مازه البخا ي الحب ي )ت وو « « فتاوى أه  سمرقبدفتاوى أه  سمرقبد»»يف يف ""ه

 ..  ((3))""استماع صوت المالهي كالضرح االقصب، وغير  لك من المالهي حراماستماع صوت المالهي كالضرح االقصب، وغير  لك من المالهي حرام

ة(  هةةةةةة(    666666يقول أاو ابد ا  ان أاي اكر الرازي الحب ي )ت يقول أاو ابد ا  ان أاي اكر الرازي الحب ي )ت وو ستماع المالهي وسماع ""ه ستماع المالهي وسماع ا ا

 ..((0))""فإن سم  اغتة فتو معذو  ثم ي تتد أن ال يسم  متما أمكبهفإن سم  اغتة فتو معذو  ثم ي تتد أن ال يسم  متما أمكبه  ،،صوت المالهي كلتا حرامصوت المالهي كلتا حرام

صل ض  ابد ا  المو صلويقول أاو ال  ض  ابد ا  المو ة(  هةةةةةة(    683683ي الحب ي )ت ي الحب ي )ت ويقول أاو ال  ستماع المالهي حرام""ه ستماع المالهي حراموا     وا

 ..  ((5))""كالضرح االقضيب والدف والمزما  وغير  لككالضرح االقضيب والدف والمزما  وغير  لك

ة(  هةةةةةةة(    074074ويقول اان ن يم الحب ي )ت ويقول اان ن يم الحب ي )ت  ضرح واسةةةتماع صةةةوت المالهي حرام كالضةةةرح ""ه صوت المالهي حرام كال ستماع  وا

   ..((6))""االقصب وغيرهاالقصب وغيره

ة(  هةةةةةةةة(    14881488يقول اان ااادين الحب ي )ت يقول اان ااادين الحب ي )ت وو صوت المالهي ويف البزازية  اسةةةةتماع صةةةةوت المالهي ""ه ستماع  ويف البزازية  ا

 ..((7))""ونحوه حرامونحوه حرامكضرح قصب كضرح قصب 

  ال  يف تحريم استماع المعازف:  ال  يف تحريم استماع المعازف: اإل اا اإل اا تف أل    ب تف أل    ب 

                                         
 .(405 /1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان )( 1)
 .(365 /4اهلداية يف شرح بداية املبتدي )( 2)
 .(369 /5احمليط الربهاين يف الفقه النعماين )( 3)
 .(238حتفة امللوك )ص: ( 4)
 .(165 /4االختيار لتعليل املختار )( 5)
جممع األهنر يف شرح انظره أيضا يف: و ، (215 /8البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )( 6)

 . (553، 550 /2) لشيخي زاده ملتقى األحبر
 .(652الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار )ص: ( 7)



ة(  هةةة(    386386يقول اان أاي زيد القيروا  المالكي )ت يقول اان أاي زيد القيروا  المالكي )ت  وال يح  لك أن تتعمد سماع الباط  وال يح  لك أن تتعمد سماع الباط  ""ه

 ..  ((1))""وال سماع ش ء  ل الم    والغناءوال سماع ش ء  ل الم    والغناءكله، وال أن تتلذ  اسماع كالم امرأع ال تح  لك، كله، وال أن تتلذ  اسماع كالم امرأع ال تح  لك، 

ا   ا  ويقول أيضا أو لهٌ  ل  ز ار أو عٌْ أو شبهه  ل أو لهٌ  ل  ز ار أو عٌْ أو شبهه  ل وال تحضر من  لك ما فيه نوح نائحة، وال تحضر من  لك ما فيه نوح نائحة، ""ويقول أيضا

 ..  ((2))""وقد اختلط يف الكربوقد اختلط يف الكربالم    الملهأة إال الدف يف النكاحص الم    الملهأة إال الدف يف النكاحص 

ال ي وز تعمد حضو  اللتو واللعب ال ي وز تعمد حضو  اللتو واللعب ""هة(  هة(    022022ويقول القاضي ابد الوهاح المالكي )ت ويقول القاضي ابد الوهاح المالكي )ت 

شيء من المالهي المطراة كالطب  والوال شةةةيء من المالهي المطراة كالطب  وال ستعم  زمر وما يف معباه، وقد  خص من  لك فيما يسةةةتعم  وال  زمر وما يف معباه، وقد  خص من  لك فيما ي

 ..  ((3))""يف البكاح من الدف والكربيف البكاح من الدف والكرب

ة(    524524يقول اان  شد القرطبي المالكي )ت يقول اان  شد القرطبي المالكي )ت وو ة(  ه وال ي وز تعمد حضو  شيء من اللتو وال ي وز تعمد حضو  شيء من اللتو ""ه

 ..  ((0))""واللعب، وال من المالهي المطراة كالطب  والزمر وما كان يف معباهواللعب، وال من المالهي المطراة كالطب  والزمر وما كان يف معباه

ة(  هةةةةة(    616616يقول اان شال المالكي )ت يقول اان شال المالكي )ت وو كالعود والطببو  والمزهر كالعود والطببو  والمزهر     ف ما لتو غير مباحف ما لتو غير مباح""ه

 ..  ((5))""المرا ، فال ت اح الداوع معه، ومن أتاها فوجد اللتو المحظو  فليرج المرا ، فال ت اح الداوع معه، ومن أتاها فوجد اللتو المحظو  فليرج 

ة(  هةةةةة(    14721472يقول الشي  محمد ان أحمد ميا ع المالكي )ت يقول الشي  محمد ان أحمد ميا ع المالكي )ت وو سماع سماع   و   ب  ال  أِو   ب  ال  أِ""ه

 ..((6))""……، والكرب الن خالف، والكرب الن خالفآلة اللهٌ كلها حراا إال الدف يف النكاحآلة اللهٌ كلها حراا إال الدف يف النكاح

 الشافع  يف تحريم استماع المعازف:الشافع  يف تحريم استماع المعازف:  اإل اااإل اا     ب   بتف أل تف أل 

ة( أنه كان يكره التغبير هةةةة( أنه كان يكره التغبير   240240ان اإلمام الشافعي )ت ان اإلمام الشافعي )ت   نق نق    --((7))وهو الطقطقة االقضيبوهو الطقطقة االقضيب--ه

 ..  ((8))""وضعه الزنادقة ليشغلوا اه ان القرآنوضعه الزنادقة ليشغلوا اه ان القرآن""ويقول  ويقول  

                                         
 (.63 -62 /2اجلليل ) ، ونقله عنه احلطاب يف مواهب(154الرسالة للقريواين )ص: ( 1)
 .(158الرسالة للقريواين )ص: ( 2)
 .(1727)ص: للقاضي عبد الوهاب املعونة على مذهب عامل املدينة ( 3)
 .(462 /3املقدمات املمهدات )( 4)
 .(487 /2عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )( 5)
 .(559الدر الثمني واملورد املعني )ص: ( 6)
(، والنهاية يف غريب احلديث 255الغصن، أو العود من اخلشب. ينظر: خمتار الصحاح للرازي )ص: القضيب: ( 7)

 (.76 /4البن األثري )
 (.28نظر: الرد على من حيب السماع أليب الطيب الطربي )ص: ي( 8)



ة( هةةةةة(   088088وقد أفتن قاضي القضاع أاو اكر محمد ان المظ ر الشامي الشافعي )ت وقد أفتن قاضي القضاع أاو اكر محمد ان المظ ر الشامي الشافعي )ت  وكان وكان --ه

شافعي من لماء الصةةةةالحين الزهاد، الحاكمين االعدل وكان يقال ابه  لو  ف  مذهب الشةةةةافعي من أحد العأحد الع صالحين الزهاد، الحاكمين االعدل وكان يقال ابه  لو  ف  مذهب ال لماء ال

صد هاأل و ألماله من صةةد ه صو ع فتياه احروفتااتحريم الغباء، وهذه صةةو ع فتياه احروفتا  --األ و ألماله من  ضرح ال ي وز الضةةرح ""قال  قال    ،،اتحريم الغباء، وهذه  ال ي وز ال

 ..((1))""و ل أضاف   ا إلا الشافع  فقد ك ، علأهو ل أضاف   ا إلا الشافع  فقد ك ، علأهاالقضيب وال الغباء وال سمااه، االقضيب وال الغباء وال سمااه، 

شافعي وإنكا ه للضرح االقضيب؛  شافعي وإنكا ه للضرح االقضيب؛ فليبظر المؤمن وليعترب اقول اإلمام ال ليص  إلن مدى ليص  إلن مدى فليبظر المؤمن وليعترب اقول اإلمام ال

سماع آالت اللتو والمالهي؛ إنكا  ال قتاء لسةةةةماع آالت اللتو والمالهي؛  فكيط يكون قوله يف آالت فكيط يكون قوله يف آالت ""لذا يقول اان  جب  لذا يقول اان  جب  إنكا  ال قتاء ل

 ..((2))""اللتو المطراةَ!اللتو المطراةَ!

ا الن قول الشةةةةافعي--ويقول اان القيم ويقول اان القيم  شافعيتعليقا ا الن قول ال وتعليله أنه وتعليله أنه   فإ ا كان هذا قوَله يف التغبير،فإ ا كان هذا قوَله يف التغبير،""    --تعليقا

، فيضرح اع  الحاضرين اقضيب الن  غنٍّ د يف الدنيا، يغب ي اه مق ْعٌر يقزه 
، فيضرح اع  الحاضرين اقضيب الن يصّد ان القرآن، وهو ش  غنٍّ د يف الدنيا، يغب ي اه مق ْعٌر يقزه 
يصّد ان القرآن، وهو ش 

عري ما يقول يف سةةةةماعا التغبيرق ابده كَتْ لةا يف احر؛ قد 
سماعا التغبيرق ابده كَتْ لةا يف احر؛ قد ن ْط  أو َمَخّدع الن توقي  غبائه؛ فليت شةةةة  عري ما يقول يف  ش  ن ْط  أو َمَخّدع الن توقي  غبائه؛ فليت 

َ فا  اْين ديبه وا َ فا  اْين ديبه وااشتم  الن ك  م سدع، وجم  ك  محّرما  ..ين ك  متعلم م تون، واااد جاه ين ك  متعلم م تون، واااد جاه اشتم  الن ك  م سدع، وجم  ك  محّرما

س يان قال سةةة يان  كان يقال  احذ وا فتبة العالم ال اجر والعااد ال اه ، فإن فتبتتما كان يقال  احذ وا فتبة العالم ال اجر والعااد ال اه ، فإن فتبتتما ""ييبة  ييبة  ان اق ان اق ااقال 

 ..""فتبٌة لك  م تونفتبٌة لك  م تون

 ..((3))""ومن ت م  ال ساد الداخ  الن األمة وجده من هذين الم تونينومن ت م  ال ساد الداخ  الن األمة وجده من هذين الم تونين]قال اان القيم[  ]قال اان القيم[  

شافعي ان  ج  ولما سةةةةئ  الحافظ اان الصةةةةالح الشةةةةافعي ان  ج   صالح ال سئ  الحافظ اان ال يعتقد األلحان المقرتنة االدفوف يعتقد األلحان المقرتنة االدفوف ولما 

شبااات والرقص وجم  ال مااات الن  لك م  المردوالشةةبااات والرقص وجم  ال مااات الن  لك م  المرد ضو ثم م  االاتقاد يؤثر حضةةو   ،،وال   ،، لك لك  ثم م  االاتقاد يؤثر ح

 ََه  ي ثم اذلك وتسقو ادالتهه  ي ثم اذلك وتسقو ادالته  ،،ااوي تم  م  ال مااات اليه مصرًّ وي تم  م  ال مااات اليه مصرًّ 

ض  ان عنهرضااا  ان عنه--أجا، أجا،  سقنعم ي ثم اذلك وي سةةةةق    --ر سقو ادالته وحالته هذهوتسةةةةقو ادالته وحالته هذه  ،،نعم ي ثم اذلك وي  و  ا و  ا   ،،وت

و ل  سب حاله إلا و ل  سب حاله إلا   صصوسائر  ل يقتدي به يف أ ٌر الديلوسائر  ل يقتدي به يف أ ٌر الديل  صصحراا غلأظ عند العلماءحراا غلأظ عند العلماءالسماع المعتاْ السماع المعتاْ 

وإنما نق  وإنما نق  ص ص ((0))باط   باط   فقد هال فقد هال   --رض  ان عنه وعنهمرض  ان عنه وعنهم--أو أحد  ل أئمة ال حابة أو أحد  ل أئمة ال حابة   صص   ب الشافع    ب الشافع 

                                         
 .(460 -459 /2جمموع رسائل ابن رجب )ينظر: ( 1)
 .(464 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 2)
 .(409 -408 /1اللهفان يف مصايد الشيطان )إغاثة ( 3)
  هذا أبلغ الرد على من ادعى استماع السلف آلالت اللهو واملعازف.يف( 4)



شبااة اان رادهاالخالف اين جمااة من أصةةةحااه يف الشةةةبااة اان رادها صحااه يف ال فتوهم من ال تحقيق فتوهم من ال تحقيق   ،،ويف الدف اان رادهويف الدف اان راده  ،،الخالف اين جمااة من أ

و لك خط  و لك خط    ،،أن  لك الخالف جا  يف هذا الذي اجتم  فيه ما اجتم أن  لك الخالف جا  يف هذا الذي اجتم  فيه ما اجتم   --مال معه هواهمال معه هواهممن ممن --ابده ابده 

صافال يصةةةد  مثله ممن ابده مسةةةكة من فتم وإنصةةةاف سكة من فتم وإن صد  مثله ممن ابده م شاي  وكذلك من نسةةةب حاله إلن اع  مشةةةاي    ،،ال ي سب حاله إلن اع  م وكذلك من ن

سماع  ،،الزهد والتصوف فقد أخط الزهد والتصوف فقد أخط  شروط غير موجودع يف هذا ال سماعفإهنم إنما يبيحون  لك ا شروط غير موجودع يف هذا ال والن والن   ،،فإهنم إنما يبيحون  لك ا

يعرف يعرف   ،،س من االنحالل لبول سوءس من االنحالل لبول سوءببولول  ،،سماع وأااحه فقد ااء اعظيمسماع وأااحه فقد ااء اعظيمفمن داا إلن هذا الفمن داا إلن هذا ال    ال ملةال ملة

شيطانهذا من اطل  الن آفات األامال ومكائد الشةةةةيطان سلمين طترنا ا  وأاا نا ومن نحب والمسةةةةلمين   ،،هذا من اطل  الن آفات األامال ومكائد ال طترنا ا  وأاا نا ومن نحب والم

 ..((1))""وهو أالموهو أالم

شيخا المذهب وهذا ما قر ه شةةيخا المذهب  ة( والبووي )ت هةةةةةة( والبووي )ت   623623الرافعي )ت الرافعي )ت --وهذا ما قر ه  ة(هةةةةةة(  676676ه حيث حيث   --ه

شا اي الخمر، وهو مطرح كالطببو ، ء مما هو من شةةةةعا  شةةةةا اي الخمر، وهو مطرح كالطببو ، أن يغبي ابع  آالت الغباأن يغبي ابع  آالت الغبا""يقوالن  يقوالن   شعا   ء مما هو من 

 ..((2))""والعود، والصبج، وسائر المعازف، واألوتا  فيحرم استعماله، واالستماع إليهوالعود، والصبج، وسائر المعازف، واألوتا  فيحرم استعماله، واالستماع إليه

 تف أل    ب اإل اا أحمد يف تحريم المعازف:تف أل    ب اإل اا أحمد يف تحريم المعازف:

شريط الحببلي )ت يقول اان أاي موسةن الشةريط الحببلي )ت  سن ال ة(  هةةةةةة(    028028يقول اان أاي مو سماع وال يح  ألحد أن يتعمد سةماع ""ه وال يح  ألحد أن يتعمد 

 ..((3))""وال يسمع شأئ ا  ل الم    والغناءوال يسمع شأئ ا  ل الم    والغناءالباط  كله، وال أن يتلذ  اسماع كالم امرأع ال تح  له، الباط  كله، وال أن يتلذ  اسماع كالم امرأع ال تح  له، 

ا   ا  ويقول أيضا   وحرام الن الرجال والبساء حضو  نياحة أو لطم خد يف مصيبة وغيرها، أووحرام الن الرجال والبساء حضو  نياحة أو لطم خد يف مصيبة وغيرها، أو""ويقول أيضا

شبه  لك من المالهي الملتيةوما أشةةبه  لك من المالهي الملتية  ،،أو طببو أو طببو   ،،عزفةعزفةأو م  أو م    ،،أو اودأو اود  ،،أو طب أو طب   ،،ن مزما ن مزما اتخا  لتو ماتخا  لتو م   ،،وما أ

 ..((0))""وما أق خص يف شيء من  لك احال إال يف الدف يف البكاحوما أق خص يف شيء من  لك احال إال يف الدف يف البكاح

ة(هةةةة(  624624يقول اان قدامة المقدسي الحببلي )ت يقول اان قدامة المقدسي الحببلي )ت وو فص   يف فص   يف ""    --شي  المذهب الحببليشي  المذهب الحببلي--  ه

األوتار والناياَص والمزا أر كلهاص والعٌْص األوتار والناياَص والمزا أر كلهاص والعٌْص  حراص و ٌ ضر،  حراص و ٌ ضر، المالهي  وهي الن ثالثة أضرح؛ المالهي  وهي الن ثالثة أضرح؛ 

 ……، فمن أدام استمااتا،  دت شتادته، فمن أدام استمااتا،  دت شتادتهوال نبٌرص والمعزفةص والربا،ص و حٌ اوال نبٌرص والمعزفةص والربا،ص و حٌ ا

                                         
 .(498 /2فتاوى ابن الصالح )( 1)
(، واللفظ 228 /11، وروضة الطالبني للنووي )(15 /13)للرافعي العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري ( 2)

 للرافعي. 
 .(532)ص: البن أيب موسى اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ( 3)
 .(537 -536اإلرشاد إىل سبيل الرشاد )ص: ( 4)



ضرح مباحوضةةةةرح مباح سلم صةةةةلن ا  اليه وسةةةةلم   --وهو الدف؛ فإن الببي وهو الدف؛ فإن الببي     و أالبوا البكاح، أالبوا البكاح، »»قال  قال    --صلن ا  اليه و

ضراوا اليه االدفواضةةراوا اليه االدف شافعي، أنه مكرأخرجه مسةةلم. و كر أصةةحاابا، وأصةةحاح الشةةافعي، أنه مكر« . « . وا صحاح ال صحاابا، وأ سلم. و كر أ وه يف غير وه يف غير أخرجه م

اه البسةةةةاء،   ……البكاحالبكاح اه للرجال فمكروه الن ك  حال؛ ألنه إنما كان يضةةةةرح  ساء، وأما الضةةةةرح  اه الب ضرح  اه للرجال فمكروه الن ك  حال؛ ألنه إنما كان ي ضرح  وأما ال

 ……والمخبثون المتشبتون ةن، ف ي ضرح الرجال اه تشبه االبساءوالمخبثون المتشبتون ةن، ف ي ضرح الرجال اه تشبه االبساء

ص يق والغباء ف ما الضةةةةرح االقضةةةةيب، فمكروه إ ا انضةةةةم إليه محرم أو مكروه، كالتصةةةة يق والغباء  ضم إليه محرم أو مكروه، كالت ضيب، فمكروه إ ا ان ضرح االق ف ما ال

سم  مب ردا، اخالف نه ليس اآلة وال اطرح، وال يسةةةةم  مب ردا، اخالف والرقص، وإن خال ان  لك كله لم يكره؛ ألوالرقص، وإن خال ان  لك كله لم يكره؛ أل نه ليس اآلة وال اطرح، وال ي

 ..  ((1))المالهيالمالهي

ة(    880880يقول اان م لح الحببلي )ت يقول اان م لح الحببلي )ت وو ة(  ه يحرم مزما  وطببو  ونحوهما، نص اليه، فمن يحرم مزما  وطببو  ونحوهما، نص اليه، فمن ""ه

 ..( ( 2))""أدام استعمالتا  دت شتادته، وكذا اود وجبكأدام استعمالتا  دت شتادته، وكذا اود وجبك

صو  البتويت يقول الشةةي  مبصةةو  البتويت وو شي  مب ة(  هةةةةةة(    14511451)ت )ت   --شي  مت خري الحباالةشةةي  مت خري الحباالة--يقول ال ويحرم ك  ويحرم ك  ""ه

سوى الدف كمزما  وطببو  و ااح وجبك وناي ومعرفة وج انة واود وزما ع الرااي ملتاع سةةةةوى الدف كمزما  وطببو  و ااح وجبك وناي ومعرفة وج انة واود وزما ع الرااي  ملتاع 

سرو ونحوها سةةةةواء اسةةةةتعملت لحزن أو سةةةةرو  ستعملت لحزن أو  سواء ا ضيب وجتان ويف المغبي ال يكره إال م  ويف القضةةةةيب وجتان ويف المغبي ال يكره إال م  ، ، ونحوها  ويف الق

 ..((3))""تص يق أو غباء أو  قص ونحوهتص يق أو غباء أو  قص ونحوه

ة( هةةةةة(   11351135ويقول الشي  ابد القاد  التغلبي الشيبا  الحببلي )ت ويقول الشي  ابد القاد  التغلبي الشيبا  الحببلي )ت  م ك  الَمْلتَيات  ""  ه م ك  الَمْلتَيات  تحرق تحرق

، ومعزفة، وج انة، واودا، وزّما ع الرااي،  ، وجبك، ونايا ، و ااحا ، وطببو ا ، ومعزفة، وج انة، واودا، وزّما ع الرااي، سوى الدّف، كمزما ا ، وجبك، ونايا ، و ااحا ، وطببو ا سوى الدّف، كمزما ا

، أو سرو  لت لحزنا ، أو سرو ونحوها، سواء استقعم  لت لحزنا  ..((0))""ونحوها، سواء استقعم 

 عل المعازف:عل المعازف:حديث القرآِ والسنة حديث القرآِ والسنة 

سماع المعازف وآالت دل القرآن الكريم والسةةةبة الببوية المطترع الن تحريم سةةةماع المعازف وآالت  سبة الببوية المطترع الن تحريم  اللتو، وال اللتو، وال دل القرآن الكريم وال

صر الن البص الذي ال يحتم  معبن آخر فقو، ا  يمكن  سبة تقت صر الن البص الذي ال يحتم  معبن آخر فقو، ا  يمكن يظن ااق  أن داللة الكتاح وال سبة تقت يظن ااق  أن داللة الكتاح وال

                                         
 .(155 -153 /10املغين البن قدامة )( 1)
 .(311 /8) البن مفلح املبدع يف شرح املقنع( 2)
 .(183 /5) للبهويت كشاف القناع عن منت اإلقناع(  3)
 .(212 -211 /2)نيل املارب بشرح دليل الطالب ( 4)



صولأن تكون داللتتما ظاهرع كما هو مقر  يف الم أصول ال قه، الن أن داللة القرآن يف هذه المس لة ال قه، الن أن داللة القرآن يف هذه المس لة   أن تكون داللتتما ظاهرع كما هو مقر  يف الم أ

 ظاهرع، وداللة السبة نصية، وايان  لك فيما يلي ظاهرع، وداللة السبة نصية، وايان  لك فيما يلي 

 : : أوال   علا تحريم المعازف:علا تحريم المعازف:ْاللة القرآِ الكريم ْاللة القرآِ الكريم أوال 

يقضةةةة  َّ }}    --تبا ك وتعالنتبا ك وتعالن--يقول ا  يقول ا    الدلأل األول:الدلأل األول:
يث  ل  ي َلْتَو اْلَحد  َتر  ض  َّ َوم َن البَّال  َمْن َيشةةةةْ يق
يث  ل  ي َلْتَو اْلَحد  َتر  شْ َوم َن البَّال  َمْن َي

ينٌ  ت  ْم َاَذاٌح مق َك َلتق
ا أقوَلئ  وا زق َذَها هق

ْلما َوَيتَّخ   ا َغْير  ا 
 
ت ينٌ َاْن َسب ي   ا  ْم َاَذاٌح مق َك َلتق

ا أقوَلئ  وا زق َذَها هق
ْلما َوَيتَّخ   ا َغْير  ا 

 
 [[66]لقمان  ]لقمان    {{َاْن َسب ي   ا 

سنالحسةةنوقد قال وقد قال  صريالبصةةري  الح يث  َلْتَو َلْتَو "}"}    الب يث  اْلَحد  ضتم، وان اعضةةتم((1))""المعازف والغباءالمعازف والغباء    {{اْلَحد  أنه أنه     ، وان اع

شرك، وجمي  هذه األقوال يدخ  يف معبن الطب ، وقي   ابن التو الحديث  الشةةرك، وجمي  هذه األقوال يدخ  يف معبن   الغباء، وقي   هوالغباء، وقي   هو الطب ، وقي   ابن التو الحديث  ال

 ويقال يف مث  هذا  اختل ت العبا ات الختالف االاتبا ات.ويقال يف مث  هذا  اختل ت العبا ات الختالف االاتبا ات.اآلية الكريمة، وليس ايبتا تعا و؛ اآلية الكريمة، وليس ايبتا تعا و؛ 

صواح والصةواح  ة(هةةةةةة(  321321كما قال الطربي )ت كما قال الطربي )ت --وال أن يقال  ابن اه ك  ما كان من الحديث أن يقال  ابن اه ك  ما كان من الحديث ""    --ه

يث  }}ملتياا ان سبي  ا  مما هنن ا  ان استمااه أو  سوله؛ ألن ا  تعالن ام اقوله  ملتياا ان سبي  ا  مما هنن ا  ان استمااه أو  سوله؛ ألن ا  تعالن ام اقوله   يث  َلْتَو اْلَحد  ، ، {{َلْتَو اْلَحد 

ا دون اع ، فذلك الن امومه حتن ي يت ما يدل الن خصةةةوصةةةه، والغباء  صه، والغباء ولم يخصةةةص اعضةةةا صو ا دون اع ، فذلك الن امومه حتن ي يت ما يدل الن خ ضا صص اع ولم يخ

 ..  ((2))""والشرك من  لكوالشرك من  لك

يث  }}ويكون معبن قوله  ويكون معبن قوله   ي َلْتَو اْلَحد  َتر  يث  َيشةةةةْ ي َلْتَو اْلَحد  َتر  شْ ة(هةةةةةةةة(  514514كما قال اإلمام البغوي )ت كما قال اإلمام البغوي )ت --  {{َي     --ه

 ..((3))""أي  يستبدل ويختا  الغباء والمزامير والمعازف الن القرآنأي  يستبدل ويختا  الغباء والمزامير والمعازف الن القرآن""

 وجه الداللة:وجه الداللة:

شيئاا ي علون شةةةيئاا ألنال ألنال   شديدشةةةديد  وايدوايديف اآلية الكريم يف اآلية الكريم  اممي علون  احددا شراء لتو الحديثوهو شةةةراء لتو الحديث--  حددا من من   --وهو 

ااإلضالل ان سبي  اإلضالل ان سبي  أج  أج   اا  تعالن ويتخذوهنا هزوا ؛ إ ن ابدنا فع  معين اقصد معين، ومحاولة ؛ إ ن ابدنا فع  معين اقصد معين، ومحاولة ا  تعالن ويتخذوهنا هزوا

 . . راد من اآليةراد من اآليةإاطال للمإاطال للمالقصد دون ال ع  القصد دون ال ع    لنلنقصر الكالم اقصر الكالم ا

َوم َن البَّال  َوم َن البَّال  }}أن نص اآلية يبط  احت اجتم ةا؛ ألن فيتا أن نص اآلية يبط  احت اجتم ةا؛ ألن فيتا ""وةذا يرد الن اان حزم قوله  وةذا يرد الن اان حزم قوله  

َس  ض  َّ َاْن  يق
يث  ل  ي َلْتَو اْلَحد  ْشَتر  َس َمْن َي ض  َّ َاْن  يق
يث  ل  ي َلْتَو اْلَحد  ْشَتر  ينٌ َمْن َي ت  ْم َاَذاٌح مق َك َلتق

ا أقوَلئ  وا زق َذَها هق
ْلما َوَيتَّخ   ا َغْير  ا 

 
ينٌ ب ي   ا  ت  ْم َاَذاٌح مق َك َلتق

ا أقوَلئ  وا زق َذَها هق
ْلما َوَيتَّخ   ا َغْير  ا 

 
، ، {{ب ي   ا 

ا. ا، اال خالف، إ ا اتخذ سبي  ا  تعالن هزوا ا.وهذه ص ة من فعلتا كان كافرا ا، اال خالف، إ ا اتخذ سبي  ا  تعالن هزوا  وهذه ص ة من فعلتا كان كافرا
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 (.284 /6فسري البغوي )ت( 3)



صح ا اشةةرتى مصةةح ا   ولو أن امرأا ولو أن امرأا  شرتى م سبي  ا  ويتخذها هزوا ا ليضةة  اه ان سةةبي  ا  ويتخذها هزوا ا ض  اه ان  ا، فتذا هو ا، فتذا هو ا لكان كافرا ا لكان كافرا ا لي

سه، ال من اشةةةرتى لتو الحديث ليلتتي اه ويروح ن سةةةه، ال   --از وج از وج --تعالن، وما  م قو تعالن، وما  م قو الذي  م ا  الذي  م ا   شرتى لتو الحديث ليلتتي اه ويروح ن  من ا

 ..((1))""، فبط  تعلقتم اقول ك  من  كرنا، فبط  تعلقتم اقول ك  من  كرنا--تعالن تعالن   --ليض  ان سبي  ا  ليض  ان سبي  ا  

بهاعيبهفع  فع  وق  الن وق  الن خط ؛ ألن الذم يف اآلية خط ؛ ألن الذم يف اآلية   ""فتذا هو الذي  م ا  تعالنفتذا هو الذي  م ا  تعالن""فقوله  فقوله   وهو وهو --  اعي

صدهم قصةةةدهم م  م    --شراء لتو الحديثشةةةراء لتو الحديث ضالل واإلضةةةالل وق ا، فإ ا ااان حزم يقصةةةر ااتختخاااإل صر  ها هزوا ا، فإ ا ااان حزم يق الذم يف اآلية الذم يف اآلية  ها هزوا

صدهم ويرتك فعلالن قصةةةةدهم ويرتك فعل ا يف التمثي  يف التمثي   خذ  خذ يي، ثم ، ثم تمتمالن ق ا امثال ال يبطبق الن اآلية، ا  هو اعيد تماما امثال ال يبطبق الن اآلية، ا  هو اعيد تماما

تا ه  شةةةةراء المصةةةةحط وو؛ ؛ ابتااب له   قال  صحط ي شراء الم له  ه   قال  اه--ي لذي مثلت  اهيف مثالك ا لذي مثلت    !!شراء للتو الحديثَشةةةةراء للتو الحديثَ  --يف مثالك ا

 ..  ((2)). فبط  كالمه ومثاله. فبط  كالمه ومثالهاالطب  الاالطب  الوال واح  وال واح  

شرتى لتو من اشةةةرتى لتو   --از وج از وج --وما  م قو وما  م قو ""قوله  قوله  ن ن الالصراحة صةةةراحة أن نص اآلية يرد أن نص اآلية يرد علم علم يق يق   ذاذاوةوة من ا

سبي  ا  تعالنليلتتي اه ويروح ن سةةةةه، ال ليضةةةة  ان سةةةةبي  ا  تعالن  ؛؛الحديثالحديث ض  ان  سه، ال لي إامال الكالم أولن من إامال الكالم أولن من ؛ ف؛ ف""ليلتتي اه ويروح ن 

   ..إهمالهإهماله

ْوت َك }}يقول ا  تعالن  يقول ا  تعالن    الدلأل الثاين:الدلأل الثاين: ْم ا صةةَ بْتق
َتَطْعَت م  ْز َمن  اسةةْ َتْ ز  َصْوت َك َواسةةْ ْم ا  بْتق
ْسَتَطْعَت م  ْز َمن  ا ْسَتْ ز  سراء  ]اإلسةةراء    {{َوا [. [. 6060]اإل

ياه إلن ، ، ((3))قال م اهد  الغباء والمزاميرقال م اهد  الغباء والمزامير اداائك إ االلتو والغباء، وقال غيره   ا   ياه إلن وقال أيضةةةةا اداائك إ االلتو والغباء، وقال غيره   ا   ضا وقال أي

   ..طااتك ومعصية ا طااتك ومعصية ا 

 وجه الداللة: وجه الداللة: 

سااقة؛ لذا يقول الطربي  يقال يف ت سةةةيرها كما قي  يف ت سةةةير اآلية السةةةااقة؛ لذا يقول الطربي   سير اآلية ال سيرها كما قي  يف ت  وأولن األقوال يف وأولن األقوال يف ""يقال يف ت 

ستطعت أن  لك االصةةحة أن يقال  إن ا  تبا ك وتعالن قال إلاليس  واسةةت زز من   ية آدم من اسةةتطعت أن  ست زز من   ية آدم من ا صحة أن يقال  إن ا  تبا ك وتعالن قال إلاليس  وا  لك اال

صوت كان دااء إليه وإلن تسةةت زه اصةةوتك، ولم يخصةةص من  لك صةةوتا دون صةةوت، فك  صةةوت كان دااء إليه وإلن  صوت، فك   صوتا دون  صص من  لك  صوتك، ولم يخ ست زه ا ت

                                         
 .(567 /7احمللى ابآلاثر )( 1)
طار به فرح ا، واستحسنه: وإليك  -كالدكتور عدانن إبراهيم-ع وهاء كالم ابن حزم وشدة ضعفه إال أن بعضهم م( 2)

   https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu 9fsi4رابط املقطع: 
 .(446 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 3)
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با ك امله وطااته، وخالامله وطااته، وخال قال ا  ت لدااء إلن طااة ا ، فتو داخ  يف معبن صةةةةوته الذي  با ك فا ل قال ا  ت صوته الذي  لدااء إلن طااة ا ، فتو داخ  يف معبن  فا ل

   ..((1))""وتعالن اسمه لهوتعالن اسمه له

؛ يقول ؛ يقول آدمآدم  من أصوات الشيطان ومصايده التي يغوي ةا اانمن أصوات الشيطان ومصايده التي يغوي ةا اان  واليه فآالت اللتو والمعازفواليه فآالت اللتو والمعازف

ة(  هةةةةةة(    751751اإلمام اان القيم )ت اإلمام اان القيم )ت  صيبه ومن مكايد ادّو ا  ومصةةايده، التي كاد ةا من ق َّ نصةةيبه ""ه صايده، التي كاد ةا من ق َّ ن من من ومن مكايد ادّو ا  وم

كاء والتصةةدية، والغباء  ين، وصةةاد ةا قلوح ال اهلين والمبطلين  سةةماعق المق صدية، والغباء العلم والعق  والد  كاء والت سماعق المق صاد ةا قلوح ال اهلين والمبطلين   ين، و العلم والعق  والد 

ااآلالت المحّرمة، الذي يصدُّ القلوح ان القرآن، وي علتا ااك ةا الن ال سوق والعصيان، فتو ااآلالت المحّرمة، الذي يصدُّ القلوح ان القرآن، وي علتا ااك ةا الن ال سوق والعصيان، فتو 

نن قية اللواط والز  ننقرآن الشيطان، والح اح الكثيط ان الرحمن، وهو  ق قية اللواط والز     ..((2))""قرآن الشيطان، والح اح الكثيط ان الرحمن، وهو  ق

 ْاللة األحاْيث علا تحريم المعازف:ْاللة األحاْيث علا تحريم المعازف:ا: ا: ثا أ  ثا أ  

شعري قال  حدثبي أاو اامر أو أاو مالك ان ابد الرحمن ان غبم األشةةةةعري قال  حدثبي أاو اامر أو أاو مالك الحديث األول: الحديث األول:  ان ابد الرحمن ان غبم األ

ِل ""  وا  ما كذابي  سم  الببي صلن ا  اليه وسلم يقول وا  ما كذابي  سم  الببي صلن ا  اليه وسلم يقول   -- ضي ا  ابه ضي ا  ابه--األشعري األشعري  ِل َلَأُكٌَ لس    َلَأُكٌَ لس   

ااد إ َلا َجِنب  َعَلم   ٌَ َللس َأِه َفص َوَلَأنِز  َعاز  َر َوالَحر يَرص َوالَخِمَر َوالَم َِ الح  لٌُّ
َتح  ص َيساااِ ااد ٌَ   َأِه

ت  ااد إ َلا َجِنب  َعَلم  ُأ س ٌَ َللس َأِه َفص َوَلَأنِز  َعاز  َر َوالَحر يَرص َوالَخِمَر َوالَم َِ الح  لٌُّ
َتح  سِ ص َي ااد ٌَ   َأِه

ت  ص َيُروُح ص َيُروُح ُأ س

ِم  َحة  َلُهِمص َيِتت أه  َسار  ِم ب  ِم َعَلِأه  َحة  َلُهِمص َيِتت أه  َسار  ِم ب  أَر   --َعَلِأه  أَر َيِعن   الَفق  ِع إ لَ   --َيِعن   الَفق  : اِرج  َِ  َفَأُقٌُلٌ
ِع إ لَ ل َحاَجة  : اِرج  َِ  َفَأُقٌُلٌ
َضُع ل َحاَجة  اص َفُأَبأُِّتُهُم انُص َوَي َضُع ِأنَا َغد  اص َفُأَبأُِّتُهُم انُص َوَي ِأنَا َغد 

َ ة   َأا ا  الق  ٌِ يَر إ َلا َي َناز  و  َوَا َْ َر
ُآ آَار يَل ه  َ ة  الَعَلَمص َوَيِمساااَ َأا ا  الق  ٌِ يَر إ َلا َي َناز  و  َوَا َْ َر
ُآ آَار يَل ه  سَ والحر  ال رج، والمعازف  آالت والحر  ال رج، والمعازف  آالت   ..((3))""الَعَلَمص َوَيِم

 ..((0))المالهيالمالهي

حافظ اان  جب   حافظ اان  جب  يقول ال ماايلي وأاو نعيم يف ""يقول ال له اإلسةةةة ا، ووصةةةة قا خا ي تعلي ماايلي وأاو نعيم يف  واه الب س صله اإل ا، وو قا خا ي تعلي  واه الب

 ..((6))""ا سانيد صحيحةا سانيد صحيحة    ((5))وأاو داودوأاو داود  ،،""المستخرجالمستخرج""

ة( ان اان الصالح قوله  هةةةة( ان اان الصالح قوله    852852ونق  الحافظ اان ح ر )ت ونق  الحافظ اان ح ر )ت  والحديث صحيح معروف والحديث صحيح معروف ""ه

االتصال اشرط الصحيح، والبخا ي قد ي ع  مث   لك؛ لكونه قد  كر  لك الحديث يف موض  االتصال اشرط الصحيح، والبخا ي قد ي ع  مث   لك؛ لكونه قد  كر  لك الحديث يف موض  

                                         
 .(491 /17تفسري الطربي )( 1)
 .(400 /1)البن القيم إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ( 2)
 (.5590خرجه البخاري )أ( 3)
 (.55 /10، 265 /7نظر: فتح الباري البن حجر )ي( 4)
 (.4039خرجه أبو داود )أ( 5)
 .(844 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 6)



، وقد ي ع   لك لغير  لك من األسةةةةباح التي ال  ا متصةةةةالا سباح التي ال آخر من كتااه مسةةةةبدا ، وقد ي ع   لك لغير  لك من األ صالا ا مت سبدا صحبتا خل  يصةةةةحبتا خل  آخر من كتااه م ي

 ..  ((1))""االنقطاعاالنقطاع

   ووجه الداللة  ل الحديث:ووجه الداللة  ل الحديث:

أن المعازف هي آالت اللتو كلُّتا، ال خالف اين أه  اللغة يف  لك، ولو كانت حالالا لما أن المعازف هي آالت اللتو كلُّتا، ال خالف اين أه  اللغة يف  لك، ولو كانت حالالا لما ""

ستحالل الخمرَ ّمتم الن اسةةتحاللتا، ولما َقَرن اسةةتحاللتا ااسةةتحالل الخمر ستحاللتا اا ستحاللتا، ولما َقَرن ا ر    ،،َ ّمتم الن ا ر  والح  فإن كان االحاء والراء فإن كان االحاء والراء --والح 

 ..  ((2))""فتو استحالل ال روج الحرامفتو استحالل ال روج الحرام    --المتملتينالمتملتين

سلم قال ان امران ان حصةةين أن  سةةول ا  صةةلن ا  اليه وسةةلم قال الحديث الثاين: الحديث الثاين:  صلن ا  اليه و سول ا   صين أن   ه  »»  ان امران ان ح ه  ف   َ    ف   َ   

آد َوَهِ فد  فد َوَ ساااِ  َاساااِ
ة  آد َوَهِ فد األُ س سِ فد َوَ  سِ ة  َا ، َوَمَتن َ اَكَ َقاَل ص ص ««األُ س

 
وَل ا  يَن  َيا َ سةةةق

ل م  سةةةْ َن المق
ٌ  م  ، َوَمَتن َ اَكَ َقاَل َفَقاَل َ جق

 
وَل ا  سق يَن  َيا َ  ل م  سْ َن المق

ٌ  م  إ َبا إ َبا »»: : َفَقاَل َ جق

 َُ  الَقِأنَا
 َ َُ َظَهَر  الَقِأنَا
 َ ُف َوُشر َبت  الُخُمٌرُ   َظَهَر ُف َوُشر َبت  الُخُمٌرُ َوالَمَعاز   ..  ((3))««َوالَمَعاز 

ضي ا  ابتما ضةةةةي ا  ابتما--ان ابد ا  ان امر ان ابد ا  ان امر الحديث الثالث: الحديث الثالث:  صوت زما ع  اعسةةةةم  صةةةةوت زما ع  اع  ههأنأن  --    ،،سم  

صبعيه يف أ نيه، وادل  احلته ان الطريقفوضةةة  أصةةةبعيه يف أ نيه، وادل  احلته ان الطريق ض  أ سم َ، ف قول  نعم، أتسةةةم َ، ف قول  نعم،   ،،وهو يقول  يا ناف وهو يقول  يا ناف ، ، فو أت

صلن ""وقال  وقال  فوض  يديه، وأااد  احلته إلن الطريق، فوض  يديه، وأااد  احلته إلن الطريق،   ،،حتن قلت  الحتن قلت  ال  ،،فيمضيفيمضي سول ا   صلن  أيت   سول ا    أيت  

 ..  ((0))""ا  اليه وسلم وسم  صوت زما ع  اع فصب  مث  هذاا  اليه وسلم وسم  صوت زما ع  اع فصب  مث  هذا

 وهد يتت   نا سيال: ألأست المعازف  ثل األشعار؟وهد يتت   نا سيال: ألأست المعازف  ثل األشعار؟

شافعي )ت أو د الغزالي الشةةافعي )ت  شبتة ثم  د اليتا، فقال  هةةةةةة( هذه الشةةبتة ثم  د اليتا، فقال    545545أو د الغزالي ال ة( هذه ال فيببغي أن يقال فيببغي أن يقال ""ه

سائر األجسام  صوت العبدليب األصوات الخا جة من  سائر األجسام الن  صوت العبدليب األصوات الخا جة من  ااختيا  اآلدمي  كالذي يخرج من ااختيا  اآلدمي  كالذي يخرج من الن 

 ..((5))""حلقه، أو من القضيب، والطب  والدف وغيرهحلقه، أو من القضيب، والطب  والدف وغيره

                                         
 .(52 /10فتح الباري البن حجر )ينظر: ( 1)
 .(458 /1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان )( 2)
 (، وصححه األلباين.2212خرجه الرتمذي )أ( 3)
 (.568(، وصححه األلباين يف الروض النضري )1901(، وابن ماجه )4535)خرجه أمحد يف املسند أ( 4)
 .(272 /2)للغزايل إحياء علوم الدين ( 5)



شبهة فقالثم أجا، عل   ه الشااابهة فقال ستثبن من هذه إال المالهي واألوتا  والمزامير، وال يسةةةةتثبن من هذه إال المالهي واألوتا  والمزامير، ""    ثم أجا، عل   ه ال وال ي

 ..((1))""التي و د الشرع االمب  مبتا ال للذ ا؛ إ  لو كان للذع لقيس اليتا ك  ما يلتذ اه اإلنسانالتي و د الشرع االمب  مبتا ال للذ ا؛ إ  لو كان للذع لقيس اليتا ك  ما يلتذ اه اإلنسان

صحيح؛ يقول الحافظ اان  جب  هذا القيال غير صةةةةحيح؛ يقول الحافظ اان  جب    واال ملة فإنواال ملة فإن فمن قال الن  لك فمن قال الن  لك ""هذا القيال غير 

صلة فقد أخط  غاية الخط ، وقال م  ظتو  ال رق اين سةةماع أشةةعا  الغزل م  الدفوف المصةةلصةةلة فقد أخط  غاية الخط ، وقال م  ظتو  ال رق اين  صل شعا  الغزل م  الدفوف الم سماع أ

 ( .( .2))""ال رع واألص ال رع واألص 

  اا:  ل يسٌغ اإل كار علا  ل هال بحل المعازف والمٌسأقا؟! اا:  ل يسٌغ اإل كار علا  ل هال بحل المعازف والمٌسأقا؟!آار آار يتباْر سيال يتباْر سيال   هدهدوو

سبة واإلجماع وات اق مذاهب األئمة األ اعة الن تحريم وإ  قد ثبتت داللة الكتاح والسةةةةبة واإلجماع وات اق مذاهب األئمة األ اعة الن تحريم  وإ  قد ثبتت داللة الكتاح وال

اه، وأن الخالف الواق  لبع   ا يعتد  اه، وأن الخالف الواق  لبع  اسةةةةتماع المعازف، ولم يعرف للعلماء المعتربين مخال ا ا يعتد  ستماع المعازف، ولم يعرف للعلماء المعتربين مخال ا ا

 خالف شا  ضعيط، لم يقم الن دلي ، وال يعتد اه. خالف شا  ضعيط، لم يقم الن دلي ، وال يعتد اه.   --كاان حزم واان القيسرا كاان حزم واان القيسرا --العلماء العلماء 

سوغ  سوغ فإنه فال م ضي فإنه فال م ستماع المعازف، وي ب اإلنكا  الن قائله، وال يبق ضي البتة للقول اح  ا ستماع المعازف، وي ب اإلنكا  الن قائله، وال يبق البتة للقول اح  ا

ا؛ فرتاه يبكر من أنكر الن  ا؛ فرتاه يبكر من أنكر الن الع ب من أن نسةةةةم  يف زمانبا من يبكر الن من أنكر المبكر شةةةةراا شراا سم  يف زمانبا من يبكر الن من أنكر المبكر  الع ب من أن ن

(، ودونك اع  أقوال أه  العلم يف اإلنكا  الن من يستم  (، ودونك اع  أقوال أه  العلم يف اإلنكا  الن من يستم  3القائلين اح  سماع الموسيقن!!)القائلين اح  سماع الموسيقن!!)

 المعازف والموسيقن المعازف والموسيقن 

سط اإلمام أاو يوسةةةط   يقوليقول - ة( هةةةةةةة(   182182)ت )ت   --صاحب أاي حبي ةصةةةاحب أاي حبي ة--اإلمام أاو يو سم  مبتا يف دا  يسةةةم  مبتا --ه يف دا  ي

ادخ  اليتم اغير إ هنم؛ ألن البتي ان المبكر فرو، ادخ  اليتم اغير إ هنم؛ ألن البتي ان المبكر فرو، ""    --صوت المزامير والمعازفصوت المزامير والمعازف

 ( .( .0))""ولو لم ي ز الدخول اغير إ ن؛ المتب  البال من إقامة هذا ال روولو لم ي ز الدخول اغير إ ن؛ المتب  البال من إقامة هذا ال رو

ة(  هةةةةةةةة(    364364ويقول أاو اكر اآلجري )ت ويقول أاو اكر اآلجري )ت  - ماع المزامي""ه ماع المزاميتحريم اسةةةةت ست فة تحريم ا ث  المعز فة ر  م ث  المعز ر  م

والص ا ع والصبج والطب  والعود والطببو  وأشباه هذا، قال محمد ان الحسين ]أي  والص ا ع والصبج والطب  والعود والطببو  وأشباه هذا، قال محمد ان الحسين ]أي  

                                         
 ملرجع السابق.ا( 1)
 .(448 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 2)
: اإلنكار على الرأي اآلخر ]يعين: القائل حبل املوسيقى[ هو الذي أنكره، وقال أيض ا: ما قول د. حامت العويني( 3)

أجد أي حرج يف إابحتها ]يعين: املوسيقى[، ودونك رابط كالمه: 
https://www.youtube.com/watch?v=1OHNCcZ4sj8  

، ومعلوم أن هذا الدخول بغري إذن ال ميلكه كل أحد، بل هو (166 /4) للموصلي االختيار لتعليل املختارينظر: ( 4)
 لإلمام أو انئبه أو احملتسب.

https://www.youtube.com/watch?v=1OHNCcZ4sj8
https://www.youtube.com/watch?v=1OHNCcZ4sj8


سلم امحق هذا واطالنه؛ اآلجري[  جمي  هذا محرٌم، اعث الببي صةةةةلن ا  اليه وسةةةةلم امحق هذا واطالنه؛  صلن ا  اليه و اآلجري[  جمي  هذا محرٌم، اعث الببي 

ألنه من ال اهلية، فحرمه ا  از وج  كله، وهذا كله وزيادع؛ فقد كثر يف البال، وهو ألنه من ال اهلية، فحرمه ا  از وج  كله، وهذا كله وزيادع؛ فقد كثر يف البال، وهو 

 ..((1))""ي دون من يعيبتم الن هذاي دون من يعيبتم الن هذامكسب ال ساق، ومكسب ال ساق، و

و اا ي )ت  - و اا ي )ت ولما سئ  الشي  أاو الي الرُّ ن يسَم  المالهي ويقول  هي   322322ولما سئ  الشي  أاو الي الرُّ ن يسَم  المالهي ويقول  هي هةةةة( امَّ ة( امَّ ه

 اختالف األحوال، فقال 
َّ
ر ف ي  ال يقؤث 

 اختالف األحوال، فقال َحالل؛ ألن ي قد وصةةةةلت إلن د جةا
َّ
ر ف ي  ال يقؤث 

صلت إلن د جةا ضي ا   ضةةةةي ا  --َحالل؛ ألن ي قد و  

 ، يعبي  إلن جتبم.، يعبي  إلن جتبم.((2))""نعم قد وص ، ولكن إلن َسقرنعم قد وص ، ولكن إلن َسقر""    --ابهابه

ة(  هةةةةة(    083083السرخسي الحب ي )ت السرخسي الحب ي )ت ويقول شمس األئمة ويقول شمس األئمة  - يمبعون ]يعبي  أه  الذمة[ يمبعون ]يعبي  أه  الذمة[ ""ه

من إظتا  شرح الخمر، وضرح المعازف، والخروج سكا ى يف أمصا  المسلمين؛ من إظتا  شرح الخمر، وضرح المعازف، والخروج سكا ى يف أمصا  المسلمين؛ 

 ..((3))""لما فيه من االستخ اف االمسلمينلما فيه من االستخ اف االمسلمين

وال مبكر أقبح ممن يريد أن يحل  ما أجم  العلماء الن وال مبكر أقبح ممن يريد أن يحل  ما أجم  العلماء الن ""ويقول اان ح ر التيتمي  ويقول اان ح ر التيتمي   -

سمااه، غافال اما يرتتب اليه من اإلثم هم يف العم  اه وسةةمااه، غافال اما يرتتب اليه من اإلثم تحريمه، ويوق  العامة وغيرتحريمه، ويوق  العامة وغير هم يف العم  اه و

 ..((0))""والعقاح، اافانا ا  من  لك امبه وكرمه، آمينوالعقاح، اافانا ا  من  لك امبه وكرمه، آمين

 أثر المعازف علا هلب المي ل:أثر المعازف علا هلب المي ل:

ال  يب أن التقرح إلن ا  تعالن اسماع الغباء الملحن، ال سيما م  آالت اللتو مما يعلم ال  يب أن التقرح إلن ا  تعالن اسماع الغباء الملحن، ال سيما م  آالت اللتو مما يعلم ""

سائر  ضرو ع من دين اإلسالم، ا  ومن  سائر اال ضرو ع من دين اإلسالم، ا  ومن  سلين أنه ليس مما يتقرح اه إلن ا ، وال اال سلين أنه ليس مما يتقرح اه إلن ا ، وال شرائ  المر شرائ  المر

س  ك  ما تزكو اه الب ول شةةةرع الن ألسةةةبة الرسةةة  ك  ما تزكو اه الب ول   --تعالنتعالن  --مما تزكن اه الب س وتطتر اه فإن ا  مما تزكن اه الب س وتطتر اه فإن ا   سبة الر شرع الن أل

ستا وأوضا ها ستا وأوضا هاوتطتر من أدنا شيئا ، ، وتطتر من أدنا س  يف ملة من المل   سان أحد من الر شرع الن ل شيئا ولم ي س  يف ملة من المل   سان أحد من الر شرع الن ل ا من ا من ولم ي

 ..((5))"" لك لك

                                         
 .(193 -192حترمي النرد والشطرنج واملالهي لآلجري )ص: ( 1)
 .(59كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع )ص: ينظر:  ( 2)
 .(134 /15للسرخسي )املبسوط ( 3)
 .(136كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع )ص: (  4)
 .(462 /2جمموع رسائل ابن رجب )( 5)



ماع آلالت اللتو وو--هذا األثر الخطير هذا األثر الخطير ظتو  ظتو  وم  وم   ك  من أدمن االسةةةةت اه  لذي يشةةةةعر  ماع آلالت اللتو ا ست ك  من أدمن اال اه  شعر  لذي ي ا

، ، ((1))!!!!""إن الموسيقن من أطيب الطيباتإن الموسيقن من أطيب الطيبات""    اعضتماعضتم  يقوليقولالع ب حيث الع ب حيث إ ا ابا نسم  إ ا ابا نسم    --والمعازفوالمعازف

 . . اللتم اهدنا لما اختلط فيه من الحق اإ نك إنك  دي من تشاء إلن صراط مستقيماللتم اهدنا لما اختلط فيه من الحق اإ نك إنك  دي من تشاء إلن صراط مستقيم

حيث وصط من نزه سمعه ان االستماع آلالت اللتو حيث وصط من نزه سمعه ان االستماع آلالت اللتو   وقد أحسن اإلمام أاو اكر اآلجريوقد أحسن اإلمام أاو اكر اآلجري

ص ة العقالء؛ فااوجمي  المحرمات، وجمي  المحرمات، والمعازف والمعازف  سم ا ص ة العقالء؛ ف نه قد ات سم ا ستم ""قال  قال   نه قد ات ستم يف البال قوم نزهوا أن  يف البال قوم نزهوا أن 

ستماع ما لتا فيه اللذع من كثير من المالهيان اسةةةتماع ما لتا فيه اللذع من كثير من المالهي سه ما  وىفالعاق  من البال ال يبلغ ن سةةةه ما  وى  ،،ان ا ا  ا    ،،فالعاق  من البال ال يبلغ ن 

ه  َوَنَتن البَّْ َس َان  اْلَتَوى }}  قال قال   --از وج از وج --سم  ا  سةةةةم  ا  ، ، يمبعتا من  لكيمبعتا من  لك ا َمْن َخاَف َمَقاَم َ ا  ه  َوَنَتن البَّْ َس َان  اْلَتَوى َوَأمَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َ ا  َوَأمَّ

َمْ َوى0404))  اْل
َ
ي َة ه  بَّ َفإ نَّ اْلَ  َمْ َوى(   اْل
َ
ي َة ه  بَّ َفإ نَّ اْلَ  بازاات    {{(  بازاات  ]ال ق    [،[،0101، ، 0404]ال ق  ف   ،،هذا الخطاحهذا الخطاح  --از وج از وج --ه ان ا  ه ان ا  ف

 فكان ااقبة هذا ما تقدم  كرنا له. فكان ااقبة هذا ما تقدم  كرنا له.   ،،فزجر ن سه ان هواها اتوفيق من ا  الكريم لهفزجر ن سه ان هواها اتوفيق من ا  الكريم له

ستماع ما  واه الب ول مما هو محظو  اليه من اللغو ف ارو ابهاسةةةتماع ما  واه الب ول مما هو محظو  اليه من اللغو ف ارو ابهالم أن الم أن  --سم  ا  سةةةم  ا  ، ، ا

وا َابْهق }}    --وقد مدح العقالءوقد مدح العقالء--قال قال   --از وج از وج  ْغَو َأْاَرضق وا اللَّ عق
وا َابْهق َوإ َ ا َسم  ْغَو َأْاَرضق وا اللَّ عق
وسم  وسم    [،[،5555]القصص  ]القصص    {{َوإ َ ا َسم 

ون}}قال  قال    --از وج از وج --ا  ا   ضةةةةق ْعر  ْم َان  اللَّْغو  مق يَن هق
ذ  ونَوالَّ ضق ْعر  ْم َان  اللَّْغو  مق يَن هق
ذ  ضتم راضةةةةتم فمدحتم اإافمدحتم اإا  ،،[[33]المؤمبون  ]المؤمبون    {{َوالَّ را

سمعه أحبه مواله  ،،فكان مراده أن يستم  إلن ما نداه إليه مواله الكريمفكان مراده أن يستم  إلن ما نداه إليه مواله الكريم  ،،ان الباط ان الباط  سمعه أحبه موالهمما  وكان له وكان له   ،،مما 

اه الرحمة ما اه الرحمةااسةةةةت ما ست ْم }}    --از وج از وج --ال ا  ال ا  قق  ،،اا تقوا َلَعلَّكق َلهق َوَأْنصةةةة  وا  عق
َتم  َفاسةةةةْ ْرآنق  َئ اْلقق ر  ْم َوإ َ ا قق تقوا َلَعلَّكق ص  َلهق َوَأْن وا  عق
َتم  سْ َفا ْرآنق  َئ اْلقق ر  َوإ َ ا قق

ونَ  ونَ تقْرَحمق سم  ا  وسةةم  ا    [،[،240240]األاراف  ]األاراف    {{تقْرَحمق َباد  )}}  قال قال   --از وج از وج --و ْر ا  َباد  )َفَبشةة  ْر ا  ش  وَن 1717َفَب عق
َتم  يَن َيسةةْ

ذ  وَن ( الَّ عق
ْسَتم  يَن َي ذ  ( الَّ

َباح   و اأْلَْل ْم أقولق َك هق
ئ  مق ا ق َوأقوَل َهَداهق يَن 

ذ  لَّ َك ا ئ  َبهق أقوَل وَن َأْحسةةةةَ َباح  اْلَقْوَل َفَيتَّب عق و اأْلَْل ْم أقولق َك هق
ئ  مق ا ق َوأقوَل َهَداهق يَن 

ذ  لَّ َك ا ئ  َبهق أقوَل سَ وَن َأْح   [،[،1818، ، 1717]الزمر  ]الزمر    {{اْلَقْوَل َفَيتَّب عق

 ..((2))""هذه ص ة العقالءهذه ص ة العقالء

س ل ا  تعالن أن ي علبا من نسة ل ا  تعالن أن ي علبا من  بَهق }}ن وَن َأْحسةَ وَن اْلَقْوَل َفَيتَّب عق عق
َتم  يَن َيسةْ

ذ  َسبَهق الَّ وَن َأْح وَن اْلَقْوَل َفَيتَّب عق عق
ْسَتم  يَن َي ذ  صلن ا  الن ، وصةلن ا  الن {{الَّ ، و

 ..((3))نبيبا محمد والن آله وصحبه أجمعيننبيبا محمد والن آله وصحبه أجمعين

                                         
كذا قال د. عدانن إبراهيم يف إحدى حلقاته، ودونك رابطها: ه( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=kC_DpaLmIa4  
 .(219حترمي النرد والشطرنج واملالهي لآلجري )ص: ( 2)
" وهذا رابطها: ذم املعازف وحترميها يف نصوص العلماءمقالة بعنوان: "ففيه مركز سلف : ينظر: متام ا للفائدةإ( 3)

salafcenter.org/https://2406/  

https://www.youtube.com/watch?v=kC_DpaLmIa4
https://www.youtube.com/watch?v=kC_DpaLmIa4
https://www.youtube.com/watch?v=kC_DpaLmIa4
https://salafcenter.org/2406/


                                         
 حرمة مساع املعازف، ومن أشهرها:  كما أن هناك كتب ا ورسائل مفردة تناولت هذه املسألة، وبينت

 هـ( 280ذم املالهي البن أيب الدنيا ) . -
 هـ( 360حترمي النرد والشطريج واملالهي لإلمام احلافظ أيب بكر اآلجري ) -
 هـ( 450الطيب الطربي )الرد على من حيب السماع لإلمام أيب  -
 هـ( 620جزء يف فتيا يف ذم الشبابة والرقص والسماع وحنو ذلك لإلمام ابن قدامة املقدسي ) -
 هـ( 656كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لإلمام أبو العباس األنصاري القرطيب ) . -
 هـ( 728احلنبلي ) رسالة يف السماع والرقص لإلمام ابن تيمية مجعه الشيخ حممد بن حممد املنيجي  -
 هـ( 751الكالم على السماع لإلمام ابن قيم اجلوزية )  -
 هـ( 795نزهة األمساع يف مسألة السماع لإلمام ابن رجب احلنبلي ) -
شمس الدين حممد بن علي بن مخارويه بن طولون احلنفي ل تشييد االختيار لتحرمي الطبل واملزمار -

 هـ( 953)املتوىف: 
 هـ( 973للهو والسماع لإلمام ابن حجر اهليتمي )كف الرعاع عن حمرمات ا -
السيف اليماين ملن قال حبل مساع اآلالت واملغاين أو السم القاتل للمفيت املتساهل أليب حيىي  . -

 هـ( 1263بن رمضان بن عبد الكرمي األزهري )امصطفى 
بحثني للمعازف والغنا حترمي آالت الطرب أو الرد ابلوحيني وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه امل . -

 هـ( 1420وعلى الصوفيني الذين اختذوه قربة ودينا للشيخ انصرالدين األلباين )
 حكم اإلسالم يف الغناء للشيخ حممد احلامد  -
 الغناء يف امليزان للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي -
 فصل اخلطاب يف الرد على أيب الرتاب للشيخ محود بن عبد هللا التوجيري -
 لرد على القرضاوي واجلديع للشيخ عبد هللا رمضان بن موسىا -
الغناء واملوسيقى يف ضوء الكتاب والسنة وآاثر الصحابة للدكتور سعيد بن علي بن وهف   -

 القحطاين
 الريح القاصف على أهل الغناء واملعازف للشيخ ذايب بن سعد آل محدان الغامدي  -
غاين )رد علمي مؤصل على اجلديع( للشيخ النمريي إحتاف القاري ابلرد على مبيح املوسيقى واأل -
 بن حممد الصبارا

الكاشف يف تصحيح رواية البخاري حلديث حترمي املعازف والرد على ابن حزم املخالف ومقلده   -
 .اجملازف للشيخ علي حسن علي احلليب األثري


