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 ارأي يف املوسيق
 شفاء حممد

واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

ففي زمن كثرت فيه الفنت، واختلط احلالل باحلرام، وبات أهل الباطل يراودون أهل احلق عن 
انزالقات الباطل، رأيت من واجيب أن أمشر عن ساعد  مبادئهم، وصرنا ال نكاد نرى شيخا ينجو من

 اجلد للنصيحة، ال لعامة الناس بل للخاصة ممن تبوأ مكانا يف الدعوة، وذلك ألن بزلته تزل أمة..
ولست أدعي الثبات على احلق، ولكين أرجو بنصحي لغريي أن إذا زللت يوما وجدت من 

 ينصحين ويأخذ بيدي..
فيلم الوثائقي الذي أنشأمتوه عن األزمة السورية، فساءين جدا وجود وقد أردت االطالع على ال

 املوسيقا فيه، مما جعلين أغلقه، وال أرضى لنفسي مشاهدته..
وأنا ال خيفى علي فتوى الشيخ البوطي رمحه اهلل تعاىل باملوسيقا، ولكن كل إنسان يأخذ من  

ع فتاوى املعاصرين، فأين املنهجية يف اتباع كالمه ويرد، وأن نثبت مع أئمتنا املاضني، خري من أن نتب
 .املذاهب إذا كنا سنرمي هبا وراء ظهورنا ونتبع فتاوى املخالفة هلم

رنامج خال من املوسيقا ال نكاد جنده إال عند واملؤمل باألمر أننا صرنا إذا أردنا أن نبحث عن ب
 الوهابية، وكأنه قد صار من شعار أهل السنة املوسيقا..

 فأين حنن من كالم أئمتنا رضوان اهلل عليهم، هاكم لذلك ما قاله اإلمام الرملي يف ))النهاية((:
َضمِّ أَوَّلِِه )َوُعوٍد( َورَبَاٍب وسنطري وجنك وََكَمْنَجٍة )َوََيُْرُم اْسِتْعَماُل آَلٍة ِمْن ِشَعاِر الشََّربَِة َكطُْنُبوٍر( بِ 

إْحَداُُهَا  )َوَصْنٍج( ِبَفْتِح َأوَّلِِه، َوُهَو ُصْفٌر ُُيَْعُل َعَلْيِه َأْوتَاٌر ُيْضَرُب هِبَا َأْو ِقْطَعَتاِن ِمْن ُصْفٍر ُتْضَربُ 
َة احْلَاِصَلَة بِاأْلُْخَرى وَِكاَلُُهَا َحرَاٌم )َوِمْزَماٍر ِعرَاِقي   ( َوَسائِِر أَنْ َواِع اأْلَْوتَاِر َواْلَمزَاِمرِي )َواْسِتَماُعَها( أِلَنَّ اللَّذَّ

َها َتْدُعو إىَل َفَساٍد َكُشْرِب اْْلَْمِر اَل ِسيََّما َمْن قَ ُرَب َعْهُدُه هِبَا، َوأِلَن ََّها ِشَعاُر اْلَفَسَقِة َوا لتََّشبُُّه هِبَِما ِمن ْ
ْعَناُه ِمْن َخرََج بِاْسِتَماِعَها ََسَاُعَها ِمْن َغرْيِ َقْصٍد َفاَل ََيُْرُم، َوِحَكايَُة َوْجٍه ِِبِلِّ اْلُعوِد َمْرُدوَدٌة، َوَما َسَِ َحرَاٌم، وَ 
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ََتِْليِل اأْلَْوتَاِر َوَغرْيَِها ومََلْ  بَ ْعِض ُصوِفيٍَّة اْلَوْقِت تَِبَع ِفيِه َكاَلَم اْبِن َحْزٍم َوأَبَاِطيَل اْبِن طَاِهٍر وََكِذبَُه الشَِّنيَع يف 
َتْسِفيِهِه َوَتْضِليِلِه ِسيََّما يُ ْنظَْر ِلَكْونِِه َمْذُموَم السِّريَِة َمَع أَنَُّه َمْرُدوُد اْلَقْوِل ِعْنَد اأْلَِئمَِّة، َوَقْد بَاَلَغ بَ ْعُضُهْم يف 

ُيَُِب اْلَكفُّ َعْنُه َوات َِّباُع َما َعَلْيِه أَِئمَُّة اْلَمَذاِهِب اأْلَْربَ َعِة َوَغي ْرُُهْم اَل َما  اأْلَْذَرِعيُّ يف تَ َوسُِّطِه، وَُكلُّ َذِلَك ممَّا
تَ رَاُه أُولَِئَك.  اف ْ

َفُعُه ِلَمَرِضِه إالَّ اْلُعوُد ُعِمَل ِِبَََبُِِهَا وَ  لَّ لَُه اْسِتَماُعُه  حَ نَ َعْم َلْو َأْخبَ َر طَِبيَباِن َعْداَلِن بَِأنَّ اْلَمرِيَض اَل يَ ن ْ
: َكالتََّداِوي بَِنِجٍس ِفيِه اْْلَْمُر، َوَعَلى َهَذا َُيَْمُل قَ ْوُل احْلَِليِميِّ يُ َباُح اْسِتَماُع آَلِة اللَّْهِو إَذا ن َ  ََ َفَعْت َمْن َمِر

َ الشَِّفاُء يف ََسَاِعِه، َوِحَكايَُة اْبنِ  َُ َوتَ َعنيَّ طَاِهٍر َعْن الشَّْيِخ َأِب ِإْسَحاَق الشِّريَازِيِّ  َأْي ِلَمْن بِِه َذِلَك اْلَمَر
 الشَّبَّابَُة َسَِّيْت ِبَذِلَك أَنَُّه َكاَن َيْسَمُع اْلُعوَد ِمْن ُُجَْلِة َكِذِبِه َوتَ َهوُّرِِه َفاَل َيَِلُّ ااِلْعِتَماُد َعَلْيِه )اَل يَ رَاٍع( َوِهيَ 

ا لَِرُجٍل اَل قَ ْلَب َلُه َرُجٌل يَ رَاٌع َفاَل ََيُْرُم )يف اأْلََصحِّ( ِْلَََبٍ ِفيِه )قُ ْلت: اأْلََصحُّ ِْلُُلوِّ َجْوِفَها، َوِمْن ََثَّ قَاُلو 
َكَسائِِر   إالَّ َيِسريًا َفَحُرمَ  ََتْرميُُه، َواَللَُّه أَْعَلُم( أِلَنَُّه ُمْطِرٌب بِاْنِفرَاِدِه، َبْل ِقيَل إنَُّه آَلٌة َكاِمَلٌة جلَِِميِع الن ََّغَماتِ 

ِتِه فَ ُهَو َدلِيُل التَّْحرِيِ   أِلَنَّ اْبَن ُعَمَر َسدَّ اْلَمزَاِمرِي، َواْْلَبَ ُر اْلَمْرِويُّ يف َشبَّابَِة الرَّاِعي ُمْنَكٌر، َوبِتَ ْقِديِر ِصحَّ
َُثَّ اْسَتْخبَ َر ِمْن نَاِفٍع َهْل َيْسَمُعَها فَ َيْسَتِدُي  -َم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  -أُُذنَ ْيِه َعْن ََسَاِعَها نَاِقاًل َلُه َعْن النَّيبِّ 

َها بِ  ْصَغاِء إلَي ْ َدلِيِل قَ ْولِِه َلُه أََتْسَمُع وملَْ َسدَّ أُُذنَ ْيِه، فَ َلمَّا ملَْ َيْسَمْعَها َأْخبَ َرُه فَ تَ َرَك َسدَُُّهَا، فَ ُهَو ملَْ يَْأُمْرُه بِاإْلِ
ْوَلِعيُّ يف ََتْرميَِها َوتَ ْقرِيِر أَِدلَِّتِه َوَنَسَب َمْن قَاَل ِِبِلَِّها إىَل يَ ُقْل َلُه اْسَتِمْع، وَ  َلَقْد َأْطَنَب َخِطيُب الشَّاِم الدَّ

ُْجَاِع َما اْلَغَلِط َوأَنَُّه لَْيَس َمْعُدوًدا ِمْن اْلَمْذَهِب، َونَ َقَل اْبُن الصَّاَلِح أَن ََّها إَذا اْجَتَمَعْت َمَع الدُّفِّ َحرُ  بِاإْلِ
َماِم يف الشِّْطَرْنِج َمَع اْلِقَماِر، َوَعْن الزَّرَْكِشّي يف اْلِغَنا ِء َمَع اْْللَِة، َوَما ُحِكَي ممَّْن يُ ْعَتدَّ بِِه َوِفيِه َما َمرَّ َعْن اإْلِ

 اِن َذِلَك َفَكِذٌب.َعْن اْبِن َعْبِد السَّاَلِم َواْبِن َدِقيِق اْلِعيِد ِمْن أَن َُّهَما َكانَا َيْسَمعَ 
( َأْي َضْربُُه َواْسِتَماُعُه )لُِعْرٍس(  أَقَ رَّ ُجَوْيرِيَّاٍت َضَرْبَن  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -أِلَنَُّه »)َوَُيُوُز ُدفٌّ

: "َوِفيَنا َنيبٌّ يَ ْعَلُم َما يف َغٍد" َدِعي ، َبْل قَاَل ِلَمْن قَاَلتْ « ِبِه ِحنَي بَ ََن َعِليٌّ َعَلى فَاِطَمَة َكرََّم اللَُّه َوْجَهُهَما
َفْصُل َما بَ نْيَ احلَْاَلِل »َهَذا َوقَ ْوِل بِاَلَِِّت ُكْنت تَ ُقوِلنَي: َأْي ِمْن َمْدِح بَ ْعِض اْلَمْقُتوِلنَي بَِبْدٍر، َوَصحَّ َخبَ ُر 

أَْعِلُنوا َهَذا النَِّكاَح َواْجَعُلوُه يف اْلَمَساِجِد َواْضرِبُوا »ُه َخبَ َر َوَرَوى الت ِّْرِمِذيُّ َوَغي ْرُ « َواحلَْرَاِم الضَّْرُب بِالدُّفِّ 
رُُه ِمْن َذِلَك َنْدبَُه يف اْلُعْرِس َوحَنْوِِه )َوِخَتاٍن( أِلَنَّ ُعَمَر « َعَلْيِه بِالدُّفِّ    -َرمِحَُه اللَُّه  -َوَقْد َأَخَذ اْلبَ َغِوّي َوَغي ْ

ُرُُهَا( ِمْن ُكلِّ ُسُروٍر )يف اأْلََصحِّ( ِْلَََبِ َكاَن يُِقرُُّه ِفيِه كَ  َصلَّى اللَُّه  -أَنَُّه »النَِّكاِح َويُ ْنِكرُُه يف َغرْيُِِهَا )وََكَذا َغي ْ
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ت إْن َردََّك اللَُّه َلمَّا َرَجَع إىَل اْلَمِديَنِة ِمْن بَ ْعِض َمَغازِيِه قَاَلْت لَُه َجارِيٌَة َسْوَداُء: إينِّ َنَذرْ  -َعَلْيِه َوَسلََّم 
، فَ َقاَل هَلَا: إْن ُكْنت َنَذْرت َأْويف بَِنْذرِك  « .َساِلًما َأْن َأْضِرَب بَ نْيَ َيَدْيَك بِالدُّفِّ

طَاٍن َويُ َباُح أَْو ُسلْ  َوالثَّاين اْلَمْنُع، َوحمَِلُّ اْلِْاَلِف َكَما َِبَثَُه اْلبُ ْلِقييِنُّ إَذا ملَْ َيْضرِْبُه لَِنْحِو ُقُدوِم َعاملٍِ أَوْ 
ََبِ، َوَدْعَوى أَنَُّه ملَْ َيُكْن ِبَ  ْطاَلِق اْلَْ اَلِجَل ََيَْتاُج إىَل ُيَسنُّ ِعْنَد َمْن قَاَل بَِنْدِبِه )َوِإْن َكاَن ِفيِه َجاَلِجُل( إِلِ

ٍَ ِمْن ُصْفٍر ُُتَْعُل ِمْن ُخُروِق َدائِرَتِِه   إثْ َباتِِه َوُهَو إمَّا حَنُْو ِحَلٍق ُُتَْعُل َداِخَلُه َكُدفِّ اْلَعَرِب أَْو ُصُنوجٍ  ِعرَا
ُه َأَشدُّ إْطرَابًا ِمْن َكُدفِّ اْلَعَجِم، َوَقْد َجَزَم ِِبِلِّ َهِذِه يف احْلَاِوي الصَِّغرِي َوَغرْيِِه، َوُمَناَزَعُة اأْلَْذَرِعيِّ ِفيِه بِأَنَّ 

ْقُلُه َعْن َُجٍْع ُحْرَمَتُه َمْرُدوَدٌة، َوَسَواُء َضَرَب بِِه َرُجٌل أَْم أُنْ َثى، َوََتِْصيُص اْلَماَلِهي اْلُمت ََّفِق َعَلى ََتْرميَِها َون َ 
اْسِتَماُعُه أَْيًضا )َوِهَي احْلَِليِميِّ ِحلَُّه بِالنَِّساِء َمْرُدوٌد َكَما أَفَاَدُه السُّْبِكيُّ )َوََيُْرُم َضْرُب اْلُكوبَِة( ِبَضمِّ َأوَّلِِه وَ 

ُع ِمْن اْْلَخِر ٌل( َطوِيٌل )َضيُِّق اْلَوَسِط( َواِسُع الطََّرفَ نْيِ َوِمْنُه أَْيًضا اْلَمْوُجوُد يف َزَمِنَنا َما َأَحُد طََرفَ ْيِه َأْوسَ طَبْ 
َة " َوأِلَنَّ يف َضْرهِبَا َتْشِبيًها َأْي اْلِقَماَر " َواْلُكوبَ « إنَّ اللََّه َحرََّم اْْلَْمَر َواْلَمْيِسرَ »الَِّذي اَل ِجْلَد َعَلْيِه ِْلَََبِ 

ْرِد، َوُمْقَتَضى  بِاْلُمَخنَِّثنَي إْذ اَل يَ ْعَتاُدَها َغي ْرُُهْم، َوتَ ْفِسريَُها ِبَذِلَك ُهَو الصَِّحيُح َوِإْن َفسََّرَها بَ ْعُضُهْم بِالن َّ 
ْسَنِويُّ َكاَلِمِه ِحلُّ َما ِسَواَها ِمْن الطُُّبوِل َوُهَو َكَذِلَك، َوِإْن أَ  ْطَلَق اْلِعَراِقيُّوَن ََتْرَِي الطُُّبوِل، َواْعَتَمَدُه اإْلِ

 َوادََّعى َأنَّ اْلَمْوُجوَد أِلَِئمَِّة اْلَمْذَهِب ََتْرُِي َما ِسَوى الدُّفِّ ِمْن الطُُّبوِل. اه 
النوع  وإن كنتم تستبيحون ذلك من باب أهنا موسيقا مسجلة، فال أعلم ماذا ميكن أن أَسي هذا

من االجتهاد، فإننا عندما َتدث مسألة يف زماننا فإننا نردها لكالم األئمة إن وجدنا فيها نصا، وإال 
 فنخرجها على قواعدهم، ونقيسها على أصلها الذي نصوا عليه، إن وجد هلا أصل..

ملسجل ومن هذه املسائل مسألة املوسيقا املسجلة، ومن أفىت من املشايخ بوازها، بناء على أن ا
ليس هو الصوت احلقيقي، كما أن صورة العورة ليست بعورة يف ذاهتا، وكأهنم يف ذلك يرون أن علة َتري 
املوسيقا كوهنا خارجة من اْللة نفسها، فكأن العلة تعلقت مبخرج الصوت، وليس بالصوت، لذا مل ينقلوا 

واستأنسوا لذلك مبسألة  - بينهما مع الفارق الكبري -حكم التحري إليها.. وقاسوها على مسألة الصورة 
عدم ندب سجود التالوة لقراءة املذياع وحنوه، ومل يتنبهوا إىل أن سجود التالوة يتعلق السجود فيه 
بالقراءة املشروعة املقصودة، فلو قرأت حائض مل نسجد لقراءهتا، وإن كان الصوت حقيقة ظهر منها 

 لكون قراءهتا غري مشروعة..!
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يلهم بعني اإلنصاف ظهر له بطالنه، ورأى أن إباحتهم للموسيقا، وقياسهم فمن اطلع على دل
الواهي، يعارضه القياس مع نفي الفارق بني كون الصوت خرج من آلة أو من مسجلة، لتساوي أثره على 

 النفس.. واألثر النفسي هو الذي علل هبا التحري كثري من األئمة، بتعبريهم بالطرب..
ابن حجر رمحه اهلل يف ))كف الرعاع((، والذي يدل بوضوح على حكم اإلمام   وهاكم كالم

 مسألتنا:
 القسم التاسع: الضرب باألقالم على الصيين أو بإحدى قطعتني منه على األخرى:

اعَلْم أنَّ هذا النَّوع قد اشتَ َهر يف هذه األزمنة بني أهل الُفسوق والشََّربة للُخمور؛ حىت صار من 
عاِصيهم وعلى ُشرهبم واجتماعهم بالَقْينات والِغلمان، وتركوا من أجله كثريًا من َذوات أظهر شعارهم يف مَ 

الشُّعور واألوتار؛ ملا وجدوا فيه من اللذَّة الِت فاَقْت سائَِر اللَّذَّات؛ ملا فيها من البدائع والرتقيقات، 
ر ممَّا هنالك، ويدلُّ على هذا والصوت العجيب والطرب الغريب، كما يَزُعمون كلَّ ذلك، ويعرتفون بأكث

تغالُبهم على َساعه وُحضوره، ووزهنم النقود الكثرية لضاربه ليحظوا بلذَّة صوته وُفجوره؛ فلذلك َعُظَم 
اْلطب فيه، وتعيَّنت املبالغة يف زْجر ُمَتعاِطيه؛ لعلَّهم ينفكُّون عن تلك القبائح الِت ال تَتناَهى، وينَزِجرون 

اهاهتم الِت أشغلْت نفوسهم عن ُرشدها وَتقواها؛ فلذلك أفتيُت غرَي مرَّة ِِبُرمة ذلك، عن َمعاِصيهم وَسف
وأنَّه ُملَحٌق بذوات األوتار يف ُحرمتها األكيدة وُعقوبتها الشديدة؛ ملا قدَّمته من أنَّ لذَّة هذا وإطرابَه فاَق 

 ا. لذَّة تلك وإطراهبا، وقوانينه ونغماته أنساهم قوانني تلك ونغماهت
ََ ذلك اإلفتاء  وقد بلغين َلمَّا أفتيُت بذلك عن بعض َمن يزُعم أنَّ له نوًعا ما من فضيلة أنَّه اعرَت
ِِبُرافات ُتضِحك الناس عليه، وتشدُّقات ُترُّ َوبال اْلِزي والَبوار إليه، على أنَّ هذا منه ليس لكونه 

ه كان جَعل َساع ذلك شبكًة يتصيَّد هبا ِغزالن مسألة علميَّة يتعرَّف ُحكَم اهلل فيها، وإمنا هو ألنَّ 
القاذورات، ويتحيَّل هبا على اسِتجالب املخمورين واملخمورات، فلمَّا أْن ظهر اإلفتاء ِِبُرمة ذلك تعطَّلت 
عليه أغراُضه، واستحكمْت أهويته وأمراُضه؛ فأحبَّ أْن يُغريِّ يف الوجوه احلسان؛ لعلَّه يغري يف األحكام 

 وفَّقنا اهلل لطاعته. -ة مبا له من الُبهتان، الذي ُحقَّ له به اْلذالن واهلوان الشرعيَّ 
م إذا حرَّموا ما َمرَّ من  على أينِّ مل أبَتدِْع ذلك اإلفتاَء، وإمنا أخذته من كالمهم باألوىل؛ ألهنَّ

اَق إطرابه كما تواترت الضرب بالصفاقتني وغريُها مع أنَّه ليس فيها كبرُي إطراٍب، فما بالك هبذا الذي ف
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به أخباُر سامعيه إطراب الُعود وغريه، وإذا علمت ما يأيت يف الشَّبَّابَة وغريها ظَهر لك اتِّضاح ما قلته 
 وظهور ما بيَّنته وقرَّرته.

وممَّا يعلم منه ذلك قطًعا وهو من ُجلة مستندايت يف اإلفتاء السابق "أنَّ شخًصا كان بزمننا يف 
 أل إناًء من صيين ماء، وميرُّ أصبعه على حافَّة اإلناء، وينشد عليه كالم الصوفيَّة كاإلمام مصر، وكان مي

العارف عمر بن الفاَر فُسِئَل عنه مشاخينا كشيخ اإلسالم خامتة املتأخِّرين أِب َيىي زكريا األنصاري، 
فبعضهم جَزم ومعاصروهم كالكمال بن أِب شريف، والشمس اجلوجري شارحي "اإلرشاد" وغريهم، 

ِِبُرمته ألنَّ فيه طربًا، وبعضهم تردَّد فقال: إْن كان فيه إطراٌب حرم وإالَّ فال، فهم متَِّفقون على أنَّه إذا  
كان فيه إطراٌب َيرم؛ وإذا اتَّفقوا يف هذا على ذلك فما حنُن فيه أوىل باحلرمة قطًعا؛ إلُجاع كلِّ ذي عقٍل 

ووصفهما على أنَّ ما حنن فيه يَ ُفوق ذاك يف اإلطراب مبراحل، فعلم أنَّه ال  َسعهما أو َتواتَ َر عنده خَبُها
ُغبار على إفتائي بالتحري يف ذلك، وأنَّ َمن عاَند يف ذلك بل توقَّف فيه كان ممَّن ضلَّت به املسالك، 

 وُعجِّلْت له املهالك، نسَأُل اهلل السالمة من ذلك مبنِّه وكرمه، آمني.
ما قرَّرته ُوضوًحا أيًضا قول الدولقي الذي استدلَّ النووي بكالمه يف "الروضة"، ونقل عنه  وممَّا يزيدُ 

 -َتري الشَّبَّابَة: ما حرَّمت األشياء الِت ذَكُروها ألَسائها وألقاهبا، بل ملا فيها من الصدِّ عن ِذكر اهلل 
 وَعن الصالة، وُمفاَرقة التقوى وامليل إىل اهلوى. -تعاىل 

زَاِمري موجود يف الشَّبَّابَة وزيادًة؛ فيكون أوىل بالتحري. وقول
َ
 القرطيب: كلُّ ما ألجله ُحرِّمِت امل

 قال األذرعي: وما قاله حقٌّ واضح، واملناَزعة فيه ُمكابَرة، انتهى.
ا فلذلك نقول: كلُّ ما ُحرِّمِت األوتار ألجله موجوٌد يف هذا وزيادة؛ فكان أوىل بالتحري منها، وم

حرم ما نصوا عليه الَسه ولقبه؛ بل ملا ذكر من أنَّه ِشعار الشََّربة، وفيه الصدُّ عن ذِكر اهلل والصالة، وكلُّ 
َهذَّب" 

ُ
ذلك موجوٌد يف هذا مع زِيادات؛ فكان أوىل بالتحري كما تقرَّر، على أنَّ النووي صرَّح يف "شرح امل

ألصحاب كانت منقولًة، وهذه دخلت َتت ُعموم َكالمهم بأنَّ املسألة إذا دَخلْت َتت ُعموم َكالم ا
حىت املختصرات الصغرية ك "احلاوي الصغري" وفروعه، فإهنم اتَّفقوا على ُحرمة ََساع ذلك املطرب، وقد 
، وحينئٍذ فاملسألة منقولة، وصرَّح هبا املتقدِّمون  تقرَّر أنَّ هذا من أعلى املطرِبات، فيشمله كالمهم بالنصِّ

إذ ال شكَّ أنَّ العراقيني من أئمَّتنا هم املعوَّل عليهم يف املذهب نقاًل وترجيًحا، وقد أطبَ ُقوا على  أيًضا؛
قوهلم: األصوات املكتَسبة باْلالت ثالثَُة أضُرب: َضْرب حرام؛ وهي الِت تطرب من غري ِغناء ... إىل 



 شفاء حممد  يف املوسيقىرأي 

 www.naseemalsham.com                                                                        6 موقع نسيم الشام 

ى َمن له أدىن مسكٍة من فهٍم، فيكون آِخر ما يأيت، فكالمهم هذا شامٌل ملا حنن فيه كما ال خَيَفى عل
التحري الذي قرَّرته منقواًل ل ألصحاب، وحينئٍذ ال يبقى للنِّزاع فيه َمساغ، اللهم إال مع الِعناد؛ فإنَّه ال 

 ينَفُع معه شيء حىت األدلَّة القرآنيَّة؛ ألنَّ اهلوى يُعِمى ويصمُّ، نعوُذ باهلل منه. اه 
ن نلقي بكالم كل هؤالء األئمة وراء ظهورنا، وأخف ما يقال يف فال أعلم كيف نبيح ألنفسنا أ

هذه املسألة إهنا شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استَبأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف 
 احلرام.. وال يبلغ املرء أن يكون من املتقني حىت يدع ماال بأس به خشية مما به بأس..

لها، أفال َترتمون من التزم مبذهب ُجاعة املسلمني، أم أنكم ولنفَر أن قناعتكم التامة ِب
 خصصتم هذا الفيلم مبن اقتنع بالفتوى فقط؟!

أرجو أن تعذروين إن أست التعبري، ولكن اهلل يعلم أين ما أرسلت لكم إال غرية على دعاة أهل 
اهلل تعاىل أن يثبتين  السنة واجلماعة أن يلطخوا دعوهتم مبا يرضي الشيطان وأهل الدنيا، وإين ألسأل

وإياكم على احلق، وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه وإظهاره على النحو الذي يرضيه عنا، ويرينا الباطل 
 باطال ويرزقنا اجتنابه وإبطاله على النحو الذي يرضيه عنا، وأن ُيعنا من الذين ال خيافون فيه لومة الئم..

 يف نصرة الدين. وجزاكم اهلل خريا على كل ما تبذلونه


