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 رسالة إىل إخواننا املنشدين
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني: 
الوعظ بل اإلنشاد  رسالة اإلنشاد رسالة عظيمة، ال تقل شأنا عن رسالة النشيد اإلسالمي:

أم واعظا أن يكون ذا  اموعظة لكن بأسلوب تلحني الكلمات، وعلى الواعظ سواء أكان متكلم
بني الناس صار حمسوبا على الدين  خلق والتزام فكما أن العامل أو الداعية غري العامل إذا تكلم
النظرة إليه وإذا أساء، أساء الناس  فإن أحسن، أحسن الناس الكالم يف اإلسالم، وأحسنوا

الناس لإلسالم، وإن  أحسن يف إنشاده أحسن لإلسالم، أساؤوا النظرة إليه كذلك املنشد، إن
من واجبنا كدعاة ووعاظ ومنشدين، أن حنسن  أساء املنشد أساء الناس لإلسالم لذلك نرى

أحسن القول فكان البد من لفت النظر إىل اإلنشاد  األداء وحنسن التصرف ليقال يف اإلسالم
نشاد اليوم ملتزم عهدناه وعظا ودعوة إىل اهلل تعاىل، وهل اإل اليوم، هل الزال ذاك اإلنشاد الذي

بضوابطه أمرا وهنيا ؟ كان فيما سبق إذا أقام الناس عرسا مثال، فإن الذي  بشرع اهلل تعاىل ينضبط
هو كلمات وعظية من أفواه العلماء ينصحون الناس ويدعوهنم إىل حسن االلتزام  يغلب عليه
إال   تكاد دجد كلمة لشي بينما اليوم جند أن الغالب على احلفل هو اإلنشاد وال. تعاىل بدين اهلل

ينصحوا الناس  نادرا، لذلك وجب على املنشدين أن يقوموا مقام العلماء الدعاة يف الوعظ، وأن
بالفعل، فعليهم أن حيسنوا القيام  . بل لقد قاموا مقام العلماءلتزام بدين اهلل تعاىل بإنشادهمباال

إذا : وسأضرب لذلك مثال. لون عنهمسؤو  مبا أنيط هبم، وأن يكونوا اهال حلمل ما سيكونون
احلفل أو اجمللس وعظ العلماء والدعاة، ولكن  حتدث الشي  يف الناس واعظا ملّا كان يغلب على

املنشدين أن ينشدوا ما كان يتكلم فيه العلماء والدعاة، كان  ملّا غلب عليها اإلنشاد وجب على
ودنياهم ينصحهم باحلفاظ على الصالة،  مع الناس مبا يصلح شأن دينهم العامل والداعية يتكلم

واخللق احلسن، ودجد يف اإلنشاد هذه املعاين، إن أنشدها املنشد يف اجلموع  وااللتزام باألدب
يف  فمثال يف االلتزام. بذلك قد قام مقام الواعظ، وأنشد باللحن ما قاله العلماء نثرا يكون
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حي على الصالة  : أنشودة: حي على الصالة اليت يقول فيها أخونا املنشد: اهلل اهلل أكربالصالة
أرحنا هبا يا ): عليه وسلم ....ملا بسمع املنادي أنا قليب بريتاح وهذا قول رسول اهلل صلى اهلل

احفظ : خللقويف احلفاظ على حسن ا. ترغيب يف الصالة، الركن الثاين من أركان اإلسالم (بالل
قطعا و أي شيء أعظم من الدعوة إىل  صديقك ال تقطع مودته .. ال بارك اهلل فيمن خان أو
ال دار للمرء بعد املوت يسكنها : الزهد احلفظ على حسن اخللق ومعاملة الناس باحلسىن ؟ ويف

اب بانيها بناها خبري طاب مسكنه ....وإن بناها بشر خ .. إال اليت كان قبل املوت يبنيها فإن
ن يلتزم يف نشيده بأمور هامة فعلى املنشد أ. يف شريعتنا الغراء ومثل ذلك يف كافة أبواب األدب

 :جدا  
بضابط الشرع، وعدم خمالفته ومما نراه اليوم أن كثريا من املنشدين خيرجون عن  طاباالنض .1

، هو أنشودة الضابط وخيالفون شرع اهلل تعاىل، وأذكر لذلك مثاال واضحا مشهورا هذا
أم احلسن يا حنينة .. وصي أبوك فينا( هذه األنشودة فيها قلة أدب مع رسول اهلل  )يا

اهلل عليه وسلم وقلة أدب مع السيدة الطاهرة فاطمة رضي اهلل عنها قلة أدب مع  صلى
اهلل ألهنم يطلبون من فاطمة أن تقرهبم من رسول اهلل، ورسول اهلل ارحم باملؤمنني  رسول
سهم يعين وكأهنم ينتقصون من رمحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي بكى أنف من
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َتاَل قَ ْوَل  هبذه األمة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ النَّيبَّ  رمحة

اْْليََة  تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ { ْضَلْلَن َكِثري ا ِمْن النَّاِس َفَمنْ } َربِّ ِإن َُّهنَّ أَ ِإبْ رَاِهيَم  اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ يف 
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر ََلُْم فَِإنََّك أَْنتَ  } ِإنْ َوقَاَل ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلم  اْلَعزِيُز  تُ َعذِّ

َوَبَكى فَ َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ يَا ِجرْبِيُل اْذَهْب  أُمَّيِت أُمَّيِت فَ َرَفَع َيَدْيِه َوقَاَل اللَُّهمَّ احلَِْكيُم { 
َفَسأََلُه َفَأْخبَ َرُه َرُسوُل اللَِّه  َوَربَُّك أَْعَلُم َفَسْلُه َما يُ ْبِكيَك َفأَتَاُه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم ِإىَل حُمَمَّد  

فَ ُقْل ِإنَّا  اَل َوُهَو أَْعَلُم فَ َقاَل اللَُّه يَا ِجرْبِيُل اْذَهْب ِإىَل حُمَمَّد  قَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم مبَا
السيدة فاطمة رضي اهلل عنها  مسلم وقلة أدب معَسنُ ْرِضيَك يف أُمَِّتَك َواَل َنُسوُءَك ( 

، أو جوا العبا خبيين: ويناديها بقوله حينما خياطبها ) حببيبيت يف هذه األنشودة وغريها،
جوا العبا خبيين ؟ هل : صديقه لزوجته ضمن العبا خبيين ( هل يقبل أي مسلم إن يقول

حبيبيت، أو ضمن العبا : يناديها أحد بقوله إذا كانت السيدة فاطمة بيننا اْلن تقبل أن
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أدب حبقها وقد انتقلت قيد احلياة، فهو قلة  خبيين ؟؟؟ إذا كان ذلك يسوؤها وهي على
 .إىل باريها

املعربة الواعية اليت ال خترج عن صلب الدعوة إىل اهلل تعاىل، فيدعو إىل  أن خيتار الكلمة .2
ألن املنشد . مبا يعرف معناها ومغزاه، بل عليه أن يعرف حكم ما يقول وينشد اهلل تعاىل
 العامل الواعظ الداعية إىل اهلل تعاىل، وليس إنشاده جمرد فن وغناء، هل رأيتم قام مقام

أن يكون  املا أو داعية إىل اهلل تعاىل يتكلم مبا ال فائدة فيه ؟؟؟ كذلك املنشد، ينبغي بهع
 .يف نشيده هدف وفائدة

ال يكون عرضة لكالم السفهاء فكثريا  أن خيتار حلنا وإيقاعا ال يتشبه فيه باألغاين حىت .3
املطربني  األناشيد تقليدا لكلمات ما نسمع من الناس نقد اإلنشاد بقوَلم صارت

واإلنشاد هو األصل وهو . الناس واقتباسا منهم، حىت يكون النشيد أدعى للقبول عند
 األفضل، فكيف يكون تقليدا للغناء ؟؟؟ 

املنشدون قريبني من العلماء، يسألوهنم ويستفتوهنم يف كلمات األناشيد، هل  أن يكون .4
 .مع أحكام الشريعة خمالف، إذا وجد ذلك صحح الكلمات مبا يتوافق فيها شيء

املالئم للمجلس أو للمنطقة أو ألهل احلي الذي سينشد فيه إن عرف  أن خيتار النشيد .5
أتى بنشيد حيث عليها، وإن عرف أن فيهم من ال خيرج الزكاة أتى  أن فيهم تاركي صالة،
وإن عرف أن فيهم سيء اخللق، أتى مبا حيث على حسن اخللق  بنشيد حيث عليها،

وهذه  -أخص السوريني منهم  -لنرجوا من إخواننا املنشدين  ويذم سيئه، وهكذا إنّا
للعلماء و للدعاة إىل اهلل تعاىل يف النشيد اَلادف، يف محاية  رسالتنا إليكم أن نكون عونا

اللحن، وأن نكف ألسنة السفهاء عن وشريعة، وخلقا، بالكلمة و  هذا الدين عقيدة،
بشرع ربنا، وبتحلينا بأخالق ديننا، وأن نكون خري من ميثل هذا الدين يف  ديننا، بالتزامنا

 .واهلل ويل التوفيق حمافلنا
 


