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 ملخص البحث:
( تقنية حديثة لها عدة Binaural Beatsاألذنين ) في التردد متباين النقر

استخدامات بعضها نافع وبعضها مضر، وفي هذا البحث قمت ببيان حقيقة 
هذه التقنية العلمية وتكييفها الفقهي في المبحث األول، وفي المبحث الثاني 
ذكرت طبيعة استخدام النقر متباين التردد في األذنين في العالج وحكمه 

وأما في المبحث الثالث فقد بينت طبيعة استخدام النقر متباين التردد  الفقهي،
في األذنين في التعاطي )المخدرات الرقمية( وحكمه الفقهي، وفي المبحث 
الرابع واألخير ذكرت استخدام النقر متباين التردد في األذنين في التعذيب 

لنتائج وحكمه الفقهي، ثم كانت خاتمة هذا البحث وضمنت فيها أهم ا
 .والتوصيات

، المخدرات الرقمية، األذنين في التردد متباين : النقرالكلمات المفتاحية
 موسيقى.، التعذيبالعالج، 
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Binaural Beats And its Applications -  A 

Contemporary Fiqhi Study 
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Abstract: 

Research Summary:  "Binaural Beats" is a modern technique 
which has many usages some of them are beneficial whereas 
others are harmful. So, in this research I declared the reality of 
this scientific technique as well as its fiqhi judgment within the 
first part. In the second part, I mentioned the real usage of the " 
Binaural Beats " in the field of treatment as  well as its fiqhi 
ruling. In the third part, I clarified its real usage during application 
(digital drugs) as well as its fiqhi ruling. In the fourth and the last 
part, I mentioned the application of the " Binaural Beats " in 
torture as well as the fiqhi ruling. Then, the conclusion which 
included the most important results and recommendations. 

Keywords: Binaural Beats - Digital drugs - Treatment - 
Torture - Music. 
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H  

علمه وقدرته بكل شيء، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة الذي أحاط الحمد هلل 
د الذي تركنا على المحجة البيضاء، وأسلم على سيدنا محم وباطنة، وأصلي

  .، وعلى آله وصحبه أجمعينوبين لنا الحالل والحرام

 وبعـــــــــــــــــد،

، د مستمرت كثيرة ومتنوعة وفي تزايفإن التطورات العلمية والمستجدا
وما من واقعة مستجدة أو تطور علمي إال وله بفضل اهلل تكييف صريح في 

ومما ، النصوص العامة والقواعد الفقهية له حكم يستنبط من كتب الفقهاء أو
ما يعرف  لم أجد َمْن بحثها بجميع جوانبهاووقفت عليه من هذه المستجدات 

 متباين النقر "نفس بـــــ لدى أهل االختصاص من علماء الطب النفسي وعلم ال
فهذه التقنية كغيرها من معظم ، " (Binaural beats) األذنين في التردد

 خدمة البشريةأن تستخدم في التقنيات الحديثة كان الغرض من اكتشافها 
ولكن بعض العقول الشريرة حولت ، فاستخدمت في مجال العالجونفعها 

؛ لذا كان هذا البحث وآدميته استخدامها إلى أغراض تهدر كرامة اإلنسان
" من  األذنين في التردد متباين النقر الذي أساهم به في تناول هذه التقنية "

 . وحكم كل استخدام من استخداماتها ، فأبين تكييفها الفقهيالناحية الفقهية

 منهج البحث: 
منهجي في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن، القائم على 

تحليل والمقارنة، وألجل تحقيق هذا المنهج اتبعت الخطوات االستقراء وال
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 التالية: 

اتبعت في هذا البحث األسلوب العلمي المتمثل في تبويب المادة  أوال:
العلمية التي تم جمعها وتحليلها، ووضع عنوان لكل مسألة مراعيا أن يكون 

 موجزا قدر اإلمكان، معبرا عن مضمونها. 

تمدا على علمي معوضوع سوف أقدم الجانب النظرا لحداثة الم ثانيا:
 ؛ ليتضح لي المقصود فأحكم عليه.المراجع المتخصصة

أقوم ببيان الحكم أو التأصيل الفقهي للمسألة محل البحث على  ثالثا:
 النحو التالي: 

أقوم بتحرير محل النزاع إذا كان بعض المسألة محل اتفاق، والبعض   -1
  اآلخر محل خالف.

وال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم، فإذا ثم أذكر األق -2
كانت المسألة منصوصا عليها في كتب الفقهاء رجعت إلى المذاهب 
الفقهية، وإذا كانت المسألة غير منصوص عليها سلكت بها مسلك 

  .نصوص العامة، وال، والقواعد الفقهيةالتخريج على قواعد المذاهب

ي استقصاء أدلة كل قول، وذكر األدلة باذال الجهد ف أعرضثم  -3
المناقشة إن وجدت، وما يجاب به عنها، وإذا كانت المناقشة أو 
الجواب من عندي صدرت الكالم بما يفيد ذلك كقولي: أقول أو 

 قلت. 

في نهاية المسألة أبين القول المختار مع ذكر أسباب رجحانه في  -4
 نظري.
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صلية في الجمع اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع األ رابعا:
والتحرير ما أمكن، وإذا كان النقل من المصدر بنفس اللفظ ذكرته في الهامش 
بدون أي لفظ يسبقه، وإذا كان النقل بالمعنى أو بتصرف ذكرت المصدر 

 مسبوقا بكلمة: )ينظر(.

قمت بكتابة اآليات القرآنية التي ورد ذكرها في الرسالة بالخط  خامسا:
  سورها، مبينا اسم السورة ورقم اآلية. العثماني مع عزوها إلى

قمت بتخريج األحاديث النبوية واآلثار الواردة في الرسالة من  سادسا:
كتب الحديث المعتمدة، مبينا درجة الحديث من حيث الصحة والضعف إذا 
لم يكن في الصحيحين، فإذا كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي حينئذ 

 بتخريجه منهما.

  ت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى أربعة مباحث:هذا وقد اقتض

 Binaural) األذنين في التردد متباين النقر حقيقةالمبحث األول:

Beats،) الفقهي وتكييفه . 

 األذنين في العالج، في التردد متباين استخدام النقرالمبحث الثاني: 
  .الفقهي وحكمه

في التعاطي  نيناألذ في التردد متباين استخدام النقر المبحث الثالث:
  .الفقهي وحكمه (،)المخدرات الرقمية

، األذنين في التعذيب في التردد متباين استخدام النقر المبحث الرابع:
 .الفقهي وحكمه
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 املبحث األول

 وتكييفه ،(Binaural Beats) األذنني يف الرتدد متباين النقر حقيقة

 الفقهي

والوقوف  المختلفةاألذنين  في التردد متباين النقرقبل بيان استخدامات 
ذكر عن طريق  على حكم هذه االستخدامات ال بد من الوقوف على حقيقته

، وتصوره، وتكييفه الفقهي المبني على تمام التعريف بهتاريخ اكتشافه، و
 ، لذا سيكون الحديث في هذا المبحث من خالل مطلبين: التصور

 Binaural) ذنيناأل في التردد متباين النقر حقيقة المطلب األول:

Beats). 

 .األذنين في التردد متباين لنقرلالتكييف الفقهي  المطلب الثاني:

 املطلب األول

 .(Binaural Beats) حقيقة النقر متباين الرتدد يف األذنني

في الحقيقة مصطلح "النقر متباين التردد في األذنين" مصطلح معاصر، 
أنه إذا سلط ني "فليهام دوف" األلما ءعالم الفيزيا اكتشف 1839عام ففي 

فإن المستمع سيدرك ، قليالا  يختلف أحدهما عن اآلخرترددين على األذنين 
واعتبرها  ،(Binaural beats)سميت هذه الظاهرة بـ و، صوت نبض سريع

؛ حيث قام باالعتماد عليها لحث مكتشف شكال من أشكال الطب البديلال
اث مجموعة من الذهني وإحد الدماغ على االسترخاء والتأمل والصفاء
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ية في مجاالت عدة طبية ، ثم توالى استخدام هذه الخاص(1)التأثيرات المرغوبة
رها حسب غرض المستخدم، وهذه االستخدامات ي، وتم تطووغير طبية

  .ي فيما هو آت من مباحث هذا البحثسنقف على طبيعتها وحكمها الفقه

ين التردد في ف "النقر متبافإذا ثبت هذا فالمرجع في الوقوف على تعري
، وبالرجوع إلى ية المختصة بذلكفي المراجع العلمسيكون األذنين" وطبيعته 

عدة تعريفات المراجع المختصة وجدت أنهم عرفوا هذه الخاصية والتقنية ب
 : يأتي ما انهم

مختلفين قليال في  -نغمتين  -توجيه صوتين  :النقر متباين التردد  -1
ناتج  -ينئذ يقوم العقل الباطن باختالق تردد ثالث ؛ فحالتردد لكل أذن

نشاط  يسمع في الداخل، وبالتالي يتم تحفيز -الفرق بين الترددين  من

                                                

 Beneficial Subliminal Music: Binaural Beats, Hemi-Sync and ينظر: (1)

Metamusic Rosina Caterina Filimon, Psychology, 2010 (First 
Publication: 13 June 2010) 103. 

دى الشباب العربي المخدرات الرقمية أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية ل
 :المخدرات الرقمية ،7أ/ وسيلة عياد ص ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا

" المخدرات الرقمية وتأثيرها  :بحث في ندوة ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم
اض، في الفترة المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالري ،على الشباب العربي

إدمان المخدرات الرقمية  ،9ص ،م2016/ 2/ 18-16: الموافق ،هـ1437/ 5/ 9-7: من
دراسة ميدانية مطبقة على الشباب العربي  -عبر اإلنترنت وتأثيرها على الشباب العربي 

" المخدرات  :بحث في ندوة ،أ.د/ محمد مرسي محمد مرسي ،بجامعة األزهر بالقاهرة
المقامة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،ا على الشباب العربيالرقمية وتأثيره

 .  6م، ص2016/ 2/  18 - 16 :الموافق ،هـ1437/ 5/  9 - 7 :بالرياض، في الفترة من

https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/author/Rosina-Caterina-Filimon/143738325
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 .(1)معين داخل العقل

ماعتين كل واحدة بأذن لنفس عبارة عن نغمات يتم سماعها عبر س: هو -2
، فيتم إرسال ترددات صوتية معينة في األذن اليمني وترددات الشخص

 . (2)ل في األذن اليسرىأق

كن ، لها بث صوتين متشابهتين في كل أذنعميلة يتم فيعن  و عبارةه -3
، األمر الذي يؤدي إلى حث الدماغ تردد كل منهما مختلف عن اآلخر

، المرتبطة باالسترخاء -كموجات ألفا  -على توليد موجات بطيئة 
ربطة بحاالت اليقظة المت -كموجات بيتا  -وموجات سريعة 

 . (3)التركيزو
ا، ففيها قاسم بعضيجد أنها يكمل بعضها  والناظر في هذه التعريفات

كن الجمع بينها ، وعلى هذا يممشترك، وفي كل واحد منها تفصيالت
المقصود من هذه التقنية وطبيعتها، ، ويتضح لنا حتى تكتمل الصورة

                                                

(1) Familiar Music Listening With Binaural Beats for older People with 

Depressive Symptoms in Retirement Homes, Neuropsychiatry 
(London),(2017) 7 (4) , 347 -353 .  

ينظر: أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية  (2)
  . 6أ/ وسيلة عياد ص ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا

أمريكية في التأثيرات  ذكر هذا التعريف أ.د/ أمل جمال الدين محمد عياد نقال عن خبيرة (3)
أ.د/ أمل جمال  ،العصبية والنفسية . ينظر: الوجه اآلخر للموسيقى وتأثيره على الشباب

 ،م2018عام  ،ورقة عمل ضمن قاعد بيانات جمعية أمسيا مصر ،الدين محمد عياد
  . 59ص
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  :فنقول

غمتين توجيه نعبارة عن )  :هوفي األذنين النقر متباين التردد 
فيتم إرسال تردد لكل أذن نغمة، ، في التردد إلى األذنين مختلفتين قليال

فمثال إذا تم  - نغمة معين في األذن اليمني وتردد أقل في األذن اليسرى
يتم توجيه نفسه ألذن اليمني ففي الوقت إلى اهرتز  110توجيه نغمة بتردد 

قوم العقل الباطن حينئذ ي ،-إلى األذن اليسرى  هرتز 100نغمة بتردد 
هرتز في  10هو  الذي ناتج من الفرق بين الترددين -باختالق تردد ثالث 

الذي خلقه العقل الباطن هذا التردد الثالث ، اخليسمع في الد -مثالنا 
يريده مبرمج هذه  نشاط معين داخل العقل تحفيزعن  يكون مسئوالس

على توليد موجات  قد يحث هذا التردد المخلق الدماغ :الترددات، فمثال
 -، وموجات سريعة باالسترخاءالمرتبطة  -كموجات ألفا  -بطيئة 

 . ( بطة بحاالت اليقظة والتركيزتالمر -كموجات بيتا 

 

h 
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 املطلب الثاني

 األذنني. يف الرتدد متباين لنقرالتكييف الفقهي ل

 دالترد متباين من خالل ما تم ذكره في المطلب السابق يتبين لي أن النقر
ا فقهي   إذا ، فنحنخاصةمصنوعة بطريقة األذنين ما هو إال ملفات موسيقية  في

في حكم الموسيقى و، بالمعازف اءأمام موسيقى أو ما كان يسميه الفقه
  ه:فيما يلي بيانخالف بين الفقهاء محل الحقيقة 

وكان خالفهم على  -المعازف  -اختلف الفقهاء في حكم الموسيقى 
 : قولين

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من  ،الموسيقى حرام ألول:القول ا
 .(1)ة والمالكية والشافعية والحنابلةالحنفي

                                                

ن الحرمة محل اتفاق عندهم في اآلالت الموسيقية ذات األوتار كما حكى اإلمام اب (1)
فوفي غيرها خالف  ،حجر الهيتمي في رسالته "كف الرعاع" أباحه البعض  :فمثال الدُّ

اَبُة  ومثلوالبعض أباحه للنساء في العرس وما في معناه،  ،مطلقا بَّ وهي اآللة  :اْلَيَراع  أو الشَّ
اَرُة ب المعروفة مَّ  فالبعض أجازها والبعض حرمها . الزَّ

ق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائ :ينظر تفصيل ذلك في
هـ(، الطبعة: الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، 970المعروف بابن نجيم المصري )ت: 

عالء الدين محمد بن ، لالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، (88/ 7)، بدون
عبد المنعم خليل ، هـ(1088: تعلي بن محمد الِحْصني المعروف الحصكفي الحنفي )

حاشية  ،12، صم2002 -هـ1423 ،الطبعة: األولى، دار الكتب العلمية، إبراهيم
دار  :هـ(، طبعة1230الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ /محمد عرفة الدسوقي )ت:

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية ، (18/ 4)بدون تاريخ،  ،بيروت -الفكر 
═ 
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  .(1)وإلى هذا ذهب الظاهرية  ،حاللالموسيقى  القول الثاني:

 األدلة واملناقشات

على حرمة  استدل أصحاب القول األولأدلة أصحاب القول األول: 
 : والمعقول بالكتاب والسنة والقياس الموسيقى

 استدلوا باآليات اآلتية:  :الكتاب :أوال

                                                
═ 

العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي  يبأل،ح الصغيرالصاوي على الشر
، (487/ 3)، وبدون تاريخ ،بدون طبعة، دار المعارف :، طبعةهـ(1241 ت:المالكي )

 ،هـ(505الوسيط في المذهب الشافعي لإلمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت: 
روضة الطالبين وعمدة (، 350/ 7هـ، )1417 ،دار السالم القاهرة ،األولى :الطبعة
المكتب  ،ةلثالطبعة: الثا ،هـ(676)ت:  النووي ، لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرفالمفتين

(، كف الرعاع عن محرمات اللهو 11/228م، )1991هـ/ 1412 ،بيروت -اإلسالمي 
والسماع، لإلمام/ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، تحقيق: عادل عبد المنعم أبو 

، المغني في فقه اإلمام 78بدون تاريخ، ص ،القاهرة -عة: مكتبة القرآن العباس، طب
 ،هـ(620احمد بن حنبل لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي)ت: 

 ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،(153/ 10، )م1968 -هـ 1388 ،مكتبة القاهرةطبعة: 
محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن  يبأل

دار الكتب ، الطبعة: األولى، هـ(620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 . (274/ 4) ،م 1994 -هـ  1414 ،العلمية

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  يأب، لإلمام المحلى باآلثار (1)
 . (559/ 7)، بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت -دار الفكر  ،هـ(456الظاهري )المتوفى: 
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 .(1) "َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك  " :قوله تعالى -1
 إيّاه بقطعك اْسَتِزلَّ من شئت أَِي ( َواْسَتْفِززْ ) :قوله تعالى :الداللةوجه 

وفسره البعض  تعالى، اهلل َمْعصية إلى يدعو َداع   بكّل  أي( ِبَصْوِتَك )،الحّق  عن
 .(2)واللَّهو والمزامير باْلِغَناء

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل  " :وقوله تعالى -2
ا أُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن  ِ ِبَغْيِر ِعْلم  َوَيتَِّخَذَها ُهُزوا  .(3)" اهللَّ

اْلَحِديِث"  في هذه اآلية من يشتري "َلْهوُ  توعد اهلل تعالى :وجه الداللة
  .(4)َواْلِغنَاء اْلَمَعاِزُف  بالعذاب المهين، ولهو الحديث:

بأن نص اآلية يبطل احتجاجهم بها ؛ ألن فيها ا االستدالل: ذونوقش ه
ِعْلم  َوَيتَِّخَذَها ِبَغْيِر  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهللَِّ  "

ا يل اهلل هزوا، خذ سب، وهذه صفة من فعلها كان كافرا بال خالف إذا ات" ُهُزوا
وما ذم قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به  فهذا هو الذي ذم اهللُ تعالى،

 .  (5)وح عن نفسه ال ليضل عن سبيل اهللوير

 :مل يلي م بها من عدة أحاديث منهاوكان استدالله ثانيا: السنة:
                                                

 .  (64)سورة اإلسراء من اآلية  (1)
 ،(288/ 10) القرطبي ، تفسير(207/ 3) العلمية ط العربي البن القرآن ينظر: أحكام (2)

  .(142/ 3إحياء التراث ) -تفسير البغوي 
 . ( 6) سورة لقمان اآلية (3)
  . (52/ 14) يالقرطب ينظر: تفسير (4)
  ( .567/ 7المحلى البن حزم ) (5)
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 َرْحَمةا  َبَعثَِني اهللَ  ِإنَّ : "  اهللِ  َرُسولُ  َقاَل  الحديث األول:
ى ِلْلَعاَلِمينَ   . (1)َواْلَمَزاِميِر" اْلَمَعاِزِف  ِبَمْحِق  َربِّي َوأََمَرِني ِلْلَعاَلِميَن، َوُهدا

 ِبَمْحِق  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي َوأََمَرِني»: قوله  :وجه الداللة
 .  (2)فدل ذلك على حرمتها ،اللَّْهو آالت ِبَمْحوِ  أي «اْلَمَعاِزِف 

بأن هذا الحديث ضعيف ال يصح االستدالل  ونوقش هذا االستدالل:
 .(3)به

 فَوَضع: قال ِمْزماراا، ُعمرَ  ابن سمع: قال نافع،حديث  الحديث الثاني:
: قال شيئاا؟ َتسمعُ  َهْل  نافعُ  يا: لي وقال الطريق، عن ونأى أُُذَنْيه، على إْصَبعيه
  النبي مع كنُت : وقال أُُذَنيه، من إصَبعْيه فَرفعَ : قال ال،: فقلت
  .(4)هذا مثل فصنع هذا، مثَل  فَسِمعَ 

                                                

، (646/ 36)أخرجه من حديث أبي أُمامة اإلمام أحمد في مسنده،  حديث ضعيف: (1)
(، والحديث 7803) :، برقم(196/ 8) الكبير (، والطبراني في المعجم22308) :برقم

، الضعفاء الكبيرر الحديث . ينظر: وهو منك ،اأْلَْلَهاِني   َيِزيدَ  ْبنُ  َعِلي   :ضعيف ألن بإسناده
: ، تحقيقهـ(322: تجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي ) يبأل

 -هـ 1404، بيروت -الطبعة: األولى، دار المكتبة العلمية ، عبد المعطي أمين قلعجي
  . (، وما بعدها 254/ 3م )1984

 محمد الحسن نور الدين علي بن سلطان يبالمصابيح، أل مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (2)
هـ 1422،لبنان -الطبعة: األولى، دار الفكر، بيروت  ،هـ(1014: تالمال الهروي القاري )

 . (2389/ 6) ،م2002 -
  ( .565/ 7المحلى البن حزم ) (3)
ْمر،  الغناء كراهية باب: ،كتاب: األدب ،داود في سننه أخرجه أبو :حديث حسن (4) / 7)والزَّ

═ 
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أصبعه في أذنيه دليل على حرمة  وضع النبي  :وجه الداللة
 .(1)االستماع الى الموسيقى

 : ونوقش هذا االستدالل من وجهين

 :فقد قال أبو داود في سننه ،يفأن هذا الحديث ضع :الوجه األول
 .(2)حديث منكر

بأن من المحدثين من روى هذا  :وأجيب عن هذا الوجه من المناقشة
فه داود أبا فلعّل  الحديث من طريقين  إحدى من إاّل  له يقع لم ألنّه َضعَّ

 .(3)الطّريقين

النبي لو سلمنا صحة هذا الحديث فإن تجنب  :الوجه الثاني
 كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا سماع ذلك كتجنبه ،

 ، فليس في تجنبه كئا وأن يبيت عنده دينار أو درهماألكل مت

                                                
═ 

وقال الشيخ شعيب األرنؤوط  ،" هذا حديث منكر" :(، وقال بعده4924) :، برقم(285
الوليد بن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية إال أنه ف :حديث حسنمحقق الكتاب: "

وسليمان بن موسى: فقيه صدوق حسن الحديث، وقد تابعه المطعم بن المقدام  ،قد توبع
(، 4535) :، برقم(132/ 8) ،جه حمد في مسندهوأخر ،"وميمون بن مهران عند المصنف

 ( .20997) :، برقم(375/ 10) الكبرى في سننه والبيهقي
، (124/ 4) السنن (، معالم3025/ 7) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح ينظر: مرقاة (1)

  ( .154/ 10المغني البن قدامة )
 .  (286/ 7)ْمر، والزَّ  الغناء كراهية باب: ،داود، كتاب: األدب سنن أبو (2)
  ( .154/ 10المغني البن قدامة ) (3)
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 . (1)دليل على التحريم

ِتي ِمنْ  َلَيكُوَننَّ "  :قول النبي  الحديث الثالث:  أَْقَواٌم، أُمَّ
 .(2)َوالَمَعاِزَف"  َوالَخْمرَ  َوالَحِريَر، الِحرَ  َيْسَتِحل ونَ 

عن هذه األمور  النهي معني الحديث: أي يستحلون :ه الداللةوج
 .(3)المعازفومنها:  ،المحرمة

 : أوجهمن خمسة ونوقش هذا االستدالل 

فقد علقه البخاري عن  ،أن هذا الحديث منقطع لم يتصل الوجه األول:
وبالتالي ال يصح االستدالل  ،م يصرح بالتحديث عنه بل عبر بقالشيخه فل

 .(4)به

 يب عن هذا الوجه من المناقشة بما يأتي: وأج

وهم ؛ ألن البخاري سمعه من شيخه، وقال: )قال( ولم يقل  هذا -1
، وهذه عادة عنه حال المذاكرة ال حال التحديث أخذه؛ ألنه حدثنا

  .(5)البخاري مبالغة في االحتياط

انقطاع الحديث فيجوز االستدالل به أيضا؛ ألن غير  سلمنالو   -2
                                                

  ( .570/ 7المحلى البن حزم ) (1)
ما جاء فيمن  :بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: األشربة،  حديث صحيح: (2)

 ( . 5590) :، برقم(106/ 7)،يستحّل الخمر ويُسّميه بغير اسمه
  . (133/ 27) الصحيح الجامع لشرح التوضيح (3)
 ( . 566/ 7المحلى البن حزم ) (4)
 (. 53/ 10فتح الباري البن حجر ) ،(300/ 10النجم الوهاج للدميري ) (5)
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 . (1)بأسانيد صحيحة البخاري وصله

لبخاري لم يصله ولو سلمنا جدال أن الحديث منقطع وأن غير ا  -3
؛ ألن ذكر البخاري له في صحيحه حجة لما قد فالحجة في الحديث

 .(2)تقرر عند األئمة أن تعليقاته المجزوم بها صحيحة
َسنَدا؛  لو صح هذا الحديث فهو ُمْضطَِرٌب  :الوجه الثاني من المناقشة

  .(3)، وبالتالي ال يصح االستدالل به الّصحابي اسم في اوي ترددألن الرّ 

َحابّي  اسم في التّردد أنّ  :وأجيب عن هذه المناقشة  كما َيُضرّ  ال الصَّ
التَّردد بسبب الحديث أََعلَّ  َمنْ  إلى التفات فال الحديث علوم في تقّرر

(4). 

 بعض في ؛ ألنالحديث مضطرب متنا الوجه الثالث من المناقشة:
 ِمنْ  أَُناٌس  ، وفي رواية "َلَيَشْرَبنَّ بدونه بعضها وفي الروايات لفظ "َيْسَتِحل وَن"

ِتي وبالتالي ال يصح  ،"الخز" أخرى وفي "اْلِحَر" رواية ، وفي«اْلَخْمرَ  أُمَّ
  .(5)به االستدالل 

 ألنّ  االستدالل؛ في َقادح غير ذلك مثل بأنّ  :وأجيب عن هذه المناقشة
اوي  .(6)أُْخرى ويذكرها تارة الحديث ألفاظ بعض يترك قد الرَّ

                                                

 .  85(، كف الرعاع البن حجر الهيتمي ص300/ 10النجم الوهاج للدميري ) (1)
 (. 175/ 21عمدة القاري للعيني ) ،85كف الرعاع البن حجر الهيتمي ص (2)
 . (115 /8) األوطار نيل (3)
 (.55/ 10فتح الباري البن حجر ) (4)
  . (115/ 8) األوطار نيل (5)
 .  (115/ 8) األوطار نيل (6)
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 المعازف التحريم؛ ألن على داللته ال نسلم :الوجه الرابع من المناقشة
 لم اآللة ولغير لآللة يكون ألن محتمال اللفظ كان وإذا مدلولها، في مختلف
  .(1)لالستدالل ينتهض

 ما ستعمالا تحريم على يدل بأن الحديث :وأجيب عن هذه المناقشة 
 عليها المنصوص المعاني من الكل في الحقيقة االسم، والظاهر عليه صدق
 .(2)اللغة أهل من

 يستحلون المراد: يكون يحتمل أن :الوجه الخامس من المناقشة
 وقد االنفراد، على منها واحد تحريم على يدل المذكورة، فال األمور مجموع

 على يدل ال مجموعها على عيدالو أو المتعددة األمور عن النهي أن تقرر
 .(3)منها فرد كل تحريم

 هو المحرم أن على يدل ال بأن االقتران :وأجيب عن هذه المناقشة
 شرب عند إال يحرم ال الحديث في به المصرح الزنا أن لزموإال  فقط، الجمع
 .(4)مثله فالملزوم باإلجماع باطل والالزم المعازف واستعمال الخمر

ِتي َفَعَلْت  ِإَذا» :قول النبي  الحديث الرابع:  َعْشَرةَ  َخْمَس  أُمَّ
                                                

 .  (116/ 8) األوطار نيل (1)
 .  (116/ 8) األوطار نيل (2)
إبراهيم عز الدين محمد بن ، ألبي التَّنويُر شرح الجامع الصغير، (116/ 8) األوطار نيل (3)

: ، تحقيقهـ(1182: )تبن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني إسماعيل بن صالح 
د إبراهيم/ د د إسحاق محمَّ هـ  1432، الرياض -الطبعة: األولى، مكتبة دار السالم، محمَّ
 . (156/ 2م) 2011 -

 .  (116/ 8) األوطار نيل (4)
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 . (1)المعازف :وذكر منها «الَباَلءُ  ِبَها َحلَّ  َخْصَلةا 

 خصلة مذكورة في الحديث؛ ألنه كل تحريم على دليل فيه :وجه الداللة
 .(2)محرم على إال عقاب وال العقوبة لهذه سبب جزء جعل قد

في إسناده بعض ف؛ لحديث ال يصحبأن هذ ا :ونوقش هذا االستدالل
 . (3)الرواة مجاهيل، وراو متروك الحديث 

قياس الموسيقى : ومقتضاه :ثالثا: استدالل القائلين بالحرمة بالقياس
؛ بجامع أن ن شرب الخمر حرام فكذلك الموسيقى، فكما أعلى شرب الخمر

  .(4)في كل منهما تدعو إلى فساد ةاللذة الحاصل
                                                

 :أبواب ،في سننه أخرجه من حديث علي رضى اهلل عنه اإلمام الترمذي حديث ضعيف: (1)
(، وقال 2210) :، برقم(494/ 4) ،ما جاء في عالمة ُحُلوِل الَمْسِخ َوالَخْسِف  :باب ،الفتن
 الَوْجِه، هذا من إال طالب أبي بن علي حديث من َنْعِرُفهُ  ال َغِريٌب: َحِديثٌ  )َهَذا :بعده
 بن والفرج ،فضالة بن الَفَرجِ  غير األنصاريّ  سعيد بن يحيى عن رواه أحدا نعلم وال

فه الحديث أهل بعض فيه تكّلم قد فضالة:  ِحْفِظِه(، والطبراني في المعجم ِقَبلِ  من وضعَّ
 ضعيف والمنذري " قال العراقي :(، وقال المناوي469) :، برقم(150/ 1)األوسط، 
 ابن منكر، وقال الذهبي: وقال ،باطل حديث الدارقطني: وقال. فضالة بن فرج لضعف

، فيض القدير شرح الجامع الصغيرينظر:  ،به" االحتجاج يحل ال واه مقطوع الجوزي:
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ل

الطبعة: األولى، المكتبة التجارية الكبرى ، هـ(1031: تالحدادي ثم المناوي القاهري )
  . (410/ 1) ،هـ1356، مصر -

 .  (157/ 2لصنعاني )ل جامع الصغيرالتَّنويُر شرح ال (2)
 ( . 561/ 7المحلى البن حزم ) (3)
 ( . 344/ 4(، حاشية الرملي على أسنى المطالب )219/ 10تحفة المحتاج ) (4)
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 : ثالثة أوجهوكان استداللهم به من : رابعا: المعقول

؛ ألنها مطربة وتصد عن ذكر اهلل وعن الموسيقى حرام :الوجه األول
 .(1)الصالة

 اشتغل بأن هذا االستدالل غير صحيح؛ ألن من :ونوقش هذا الوجه
َنِن، بقراءة أو اْلُقْرآن بقراءة الّصالة عن عامدا  أو به يتحّدث بحديث أو الس 

 لم َمنْ أما  تعالى، هلل َفاِسٌق عاص فهو ذلك بغير أو بغناء ماله أو في نظرب
 .(2)ُمْحِسنٌ  مثال فهو بالمعازف اشتغاال اْلَفَرائض من شيئا يَُضّيِع

خمر أن الموسيقى شعار للفسقة الذين يشربون ال الوجه الثاني:
  .(3)بصحبتها، والتشبه بهم حرام 

 اصي، ووسائل المعأن الموسيقى وسيلة لشرب الخمر الوجه الثالث:
 .(4)فتحرم  مثلها معاص  

على حل  استدل أصحاب القول األول: ثانيأدلة أصحاب القول ال
 الموسيقى بالكتاب والسنة: 

 : باآليات التاليةوكان استداللهم  : الكتاب:أوال

                                                

  ( .274/ 4(، الكافي البن قدامة )88/ 7البحر الرائق ) (1)
 ( . 567/ 7المحلى البن حزم ) (2)
(، النجم الوهاج للدميري 228/ 11، روضة الطالبين )(350/ 7ينظر: الوسيط للغزالي ) (3)

(10 /300 . ) 
 .  86ص ،كف الرعاع البن حجر الهيتمي (4)
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ا َلُكمْ ُهَو الَِّذي َخَلَق : " قوله تعالى -1   .(1)"َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعا

َبا": وقوله تعالى -2 َم الّرِ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ  .(2)"َوأََحلَّ اهللَّ

َم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرتُْم ِإَلْيهِ : "وقوله تعالى -3 َل لَُكْم َما َحرَّ  .(3)" َوَقْد َفصَّ

، ولم يأت نص صحيح أن األصل اإلباحة وجه الداللة من هذه اآليات:
  .(4)فتحل -الموسيقى  -بتحريم المعازف 

: قال ِمْزماراا، ُعمرَ  ابن سمع: قال نافع،حديث استدلوا ب :: السنةثانيا
 َتسمعُ  َهْل  نافعُ  يا: لي وقال الطريق، عن ونأى أُُذَنْيه، على إْصَبعيه فَوَضع
 النبي مع كنُت : وقال أُُذَنيه، من إصَبعْيه فَرفعَ : قال ال،: فقلت: قال شيئاا؟

  َ(5)هذا مثل فصنع هذا، مثَل  فَسِمع. 

لما أباح النبي  اأن المزمار لو كان سماعه حرام :ه الداللةوج
 عمر حراما لما أباح لنافع  ، ولو كان عند ابنالبن عمر سماعه

 .(6)بكسره  النبي ، وألمر سماعه

 : من ثالثة أوجه ال يصحبأنه  :ونوقش هذا االستدالل

، اعواالستماع غير السم ،أن المحرم استماعه دون سماعه :الوجه األول
                                                

 ( . 29سورة البقرة من اآلية ) (1)
  ( .275سورة البقرة من اآلية ) (2)
  ( .119من اآلية )سورة األنعام  (3)
 ( . 559/ 7المحلى البن حزم ) (4)
 القائلين بالحرمة .  سبق تخريجه في أدلة (5)
 ( . 570/ 7المحلى البن حزم ) (6)
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ولم يوجبوا على  ،ولهذا فرق الفقهاء في سجود التالوة بين السامع والمستمع
: } وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقال اهلل تعالى ،من سمع شيئا محرما سد أذنيه
ولم يوجد ، والمستمع هو الذي يقصد السماع ،عنه { ولم يقل سدوا آذانهم

 .(1)هذا من ابن عمر وإنما وجد منه السماع

انقطاع  في حاجة إلى معرفة أن النبي  ه الثاني:الوج 
، أذنيه فلم يكن ليرجع إلى الطريق ألنه عدل عن الطريق وسد؛ الصوت عنه

 .(2)تى ينقطع الصوت عنه فأبيح للحاجةوال يرفع عن أذنيه ح

ولم يبالغ في الرد لم ينكر  أما كون النبي  الوجه الثالث:
كان في أول : إما أن ذلك عدة احتماالتذلك لف؛ لم يكسر هذه اآللةالزجر وو

قبل إمكان اإلنكار لكثرة الكفار وقلة أهل كان أو  ،الهجرة حين لم يكن واجبا
ةِ  أهل َيُهوِدي ا من كان هذا المزمار صاحب أو لعل، اإلسالم مَّ  اكان بعيد أَوْ  ،الّذِ

 .(3)اْلُمَواَجَهة عن

 : القول املختار

 سألة وبيان أدلتهم ومناقشتها يتضح ليبعد عرض أقوال الفقهاء في الم
ة لم تسلم من المناقشة أن جميع األدلة التي استدل بها أصحاب القولين عام

                                                

/ 7) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ،(154/ 10) قدامة البن ينظر: المغني (1)
3024 .) 

 .  (154/ 10) قدامة البن المغني (2)
/ 7) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ،(154/ 10) قدامة البن ينظر: المغني (3)

3025 ).  
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: حديث اديث خاصة كلها ضعيفة سوى حديثين: األول، واألحواالعتراض
، فكل فريق استند به كال الفريقين كل على صحة قولهابن عمر وقد استدل 

" : ، وأما الحديث الثاني فهو حديثمناصرا لهإلى هذا الحديث بما يراه 
ِتي ِمنْ  َلَيُكوَننَّ  َوالَمَعاِزَف" الذي  َوالَخْمرَ  َوالَحِريَر، الِحرَ  َيْستَِحل ونَ  أَْقَواٌم، أُمَّ

من جهة اإلسناد حديث صحيح  والناظر فيه يجد أنه ،استدل به المحرمون
إلى جهة الداللة منه ولكن بالنظر ، كل ما نوقش به من هذه الجهة ضعيفو

فهم له وجهة من النظر أجد نفسي أمام فهم للمستدل والمناقش، 
ف ولن ن لذلك سأتوقفي الترجيح بين القولي أحتار؛ مما جعلني واالستدالل

من  ، ولست بدعا في ذلك فكم توقف كثيرأختار أو أرجح أحد القولين
  بالصواب. ، واهلل تعالم أعلمالفقهاء واألصوليين في مسائل كثيرة

 

 

h 
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 املبحث الثاني

 الفقهي وحكمه األذنني يف العالج، يف الرتدد متباين استخدام النقر

ت هذه التقنية سبق أن ذكرت في المبحث األول أن أول ما اكتشف
 متباين ، وفي هذا المبحث سأبين طبيعة استخدام النقراستخدمت في العالج

ي، وسيكون ذلك من خالل الفقه األذنين في العالج وحكمه في التردد
 مطلبين: 

في  األذنين في التردد متباين استخدام النقر طبيعة المطلب األول:
 . العالج

 األذنين. في التردد متباين حكم العالج باستخدام النقر المطلب الثاني:

 املطلب األول

 .األذنني يف العالج يف الرتدد متباين استخدام النقر طبيعة

في القرن قبل الماضي  "فليهام دوف" لم األلمانيبعد أن اكتشف العا 
لحث الدماغ األذنين كتقنية طبية بديلة  في التردد متباين م النقر1839عام 

لهذه التقنية ، توالى االستخدام الطبي على االسترخاء والتأمل والصفاء الذهني
من القرن الماضي استخدمت  فترة السبعينيات، ففي وتم اعتمادها كعالج

ج في مستشفيات الطب النفسي والصحة النفسية األمريكية وذلك لحفز كعال
 ز هرمونات السعادة واالسترخاء والمتعة النفسية، وهيافرإالعقل على 

، وهي هرمونات يتطلب حقن مريض هرمونات التكسيتوسين والدوبامين
را االكتئاب بها آالف الدوالرات بينما ال يتطلب استخدام هذه التقنية مبلغا كبي
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دوالرات وتستخدم بحد أقصى جلستين  10إلى  3فاألغنية سعرها من 
  .(1)أسبوعيا

؛ حيث أشار أطباء الطب النفسي م اعتمادها عالجا أساسيا بعد ذلكثم ت
ينة في أغراض عالجية ثابت إلى أن استخدام الموسيقى ذات الترددات المتبا

 ج وتسبب اإلدمانعال، وتغني عن عقاقير الهلوسة التي تستخدم في البالعلم
ة يجب أن تتم هذه الطريقة العالجيو، ا التكنيك يسمى ) الهولو تروبيك(وهذ

؛ ألن تأثيرها ية الموسيقى ومدة االستماع إليهاد نوعتحت إشراف طبيب يحد
 .(2)قد يكون مدمرا

ا كفاءة هذه التقنية هذا وقد توالت الدراسات والبحوث التي تثبت عملي
لى ثمانية م نشرت دراسة أجريت ع2007 في عام ، فمثالكعالج أساسي

هرتز(  4 - 0خضاعهم لجلسة استماع لترددات )أشخاص بالغين من خالل إ
كاالكتئاب والقلق وغيرها  -، وتم جمع البيانات النفسية ايوم 60يوميا لمدة 

في القلق  ا، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك انخفاضوالبيانات الفسيولوجية -

                                                

 Beneficial Subliminal Music:Binaural Beats, Hemi-Sync and: ينظر (1)

Metamusic Rosina Caterina Filimon, Psychology, 2010 (First 

Publication: 13 June 2010), 103،  أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية لدى
أ/ وسيلة  ،ود إبراهيمأ.د/ بن دا ،ورقة بحثية ،الشباب العربي المخدرات الرقمية نموذجا

ورقة بحثية  ،د/ محمود علي موسى ،المخدرات الرقمية واإلدمان الرقمي ،7عياد ص
  . 2ص م،2017مارس  ،جامعة قناة السويس -صادرة عن قطاع خدمة المجتمع والبيئة 

ورقة  ،أ.د/ أمل جمال الدين محمد عياد ،الوجه اآلخر للموسيقى وتأثيره على الشباب (2)
 . 59ص ،م2018عام  ،قاعد بيانات جمعية أمسيا مصر عمل ضمن

https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/author/Rosina-Caterina-Filimon/143738325
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، 1-عامل النمو الشبيه باألنسولين في  اجودة الحياة وانخفاضوزيادة في 
 .(1)وذلك بين قياسات ما قبل وبعد إجراء التجربة

العالج من  ا فيبل إن هناك دراسة أثبتت أن هذه التقنية كما أن لها تأثير
األمراض النفسية لها أيضا تأثير في العالج من األمراض العضوية المزمنة 

( 35م على عدد )2017، هذه الدراسة أجريت عام قلبكأمراض الضغط وال
واألمراض المزمنة  من كبار السن الذين يعانون من أعراض االكتئاب

 ،دقيقة 30استمع كل مشارك إلى موسيقى مألوفة لمدة ، وكالضغط والقلب
بكلتا األذنين  -المرتبطة بحالة االسترخاء  -هرتز  10مع دقات تردد ألفا عند 

بعد  ،أثناء االستلقاء على الكرسي أو السريرفي  ،ى حدةسماعة رأس عل
تأثيرات  النتائج أظهرتوقد  .يومياا لمدة خمسة أيام ،في غرفة خاصة ،الظهر

ضغط وانخفاض ، انخفاض كبير في معدل ضربات القلبفورية من خالل 
أن المشاركين كانوا في حالة استرخاء بعد االستماع إلى ، كما الدم االنقباضي

 .(2)ظمستوى االكتئاب بشكل ملحومعه انخفض  ىوسيقالم
                                                

 :نظر: ملخص هذه الدراسة والتي كانت تحت عنوان (1)
(Binaural Beat Technology in Humans: A Pilot Study To Assess 
Psychologic and Physiologic Effects) 

  في الموقع اإللكتروني:
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2006.6196 

مجلة  ،د. تركي بن عبد العزيز المتروك ،المخدرات الرقمية عالج أم إدمان :وفي بحث
كلية اآلداب جامعة  -وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 

 .  40، 39ص ،م 2020إبريل ،األول :المجلد، 26 :العدد ،القاهرة فرع الخرطوم
(2) Familiar Music Listening With Binaural Beats for older People with 

Depressive Symptoms in Retirement Homes, Neuropsychiatry 
═ 
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لى أن لالستماع إلى الموسيقى متباينة التردد إوتوصلت دراسة ثالثة 
 ،تسريع عمليات التعلم، ودراكواإلوعي منها: زيادة قدرة النتائج مهمة 
القلق تحسين وتسكين اآلالم و صعوبات التعلم والتركيز،ومعالجة 

التأمل تساعد على  ، وفي النوم التحسين زيادة واالكتئاب، وكذلك
 .(1)واالسترخاء

وجدير بالذكر هنا أن استخدام النقر متباين التردد على األذنين يخضع  
عالجية معينة  ، ولهذه التقنية مواصفاتايير وأدوات معملية دقيقة للغايةلمع

 لتردد ال، وفرق اهرتز 400ى األذنين تكون في حدود لفاألصوات الموجهة إ
، والخروج عن هذه المواصفات يمكن أن يؤدي ألضرار هرتز 35يزيد عن 

، ومن بي ال سيما مع االستخدام المتكررجسيمة للجهاز السمعي والعص
صوات بهذه الدقة أن يتم ضبط ترددات األ -إن لم يكن مستحيال  -الصعب 

 . (2)في األدوات المنزلية مهما كانت درجة تقدمها

h 

 
                                                

═ 

(London),(2017) 7 (4) , 347 -353 .  

(1) Beneficial Subliminal Music:Binaural Beats,HemiSync and Metamusic, 

Rosina Caterina Filimon, Psychology, 2010 (First Publication: 13 June 
2010), 108 .  

  . 7ص ،د/ علي بن صحفان ،المخدرات الرقمية بين الوعي والوقاية (2)

https://www.semanticscholar.org/author/Rosina-Caterina-Filimon/143738325
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 املطلب الثاني

 األذنني. يف الرتدد متباين كم العالج باستخدام النقرح

 في التردد متباين النقر ا ذكرت في المطلب األول من كونإذا ثبت م
 راض نفسية وعضوية، فما حكم ذلك؟األذنين يستخدم في عالج كثير من األم

 : نه في هذا المطلب فأقولهذا ما سأبي

إلى موسيقى هو إال استماع  األذنين مافي العالج بالنقر متابين التردد 
، وقبل بيان حكم ذلك ال بد من ذكر أن المتتبع مصنوعة بتقنية مخصوصة

لكالم جمهور الفقهاء القائلين بالحرمة يجد أنهم على دراية تامة بأن 
فهي تخفف األحزان وتبسط األرواح، فمن  الموسيقى تستخدم في العالج

 أحوال منه يُْعَرُف  ِرَياِضي   ِعْلمٌ  :هو الُموسيقى ِعْلم): ذلك قول ابن عابدين
يَقاَعاِت، النََّغمِ   َوَمْوُضوُعُه:اآلالت،  وإيجاد الل ُحون، تأليف َوَكْيِفّية َواإْلِ

 َوثََمَرتُُه:. وزمانه طََبَقِته في ِنظَامه باعتبار الن ُفوس في تأثيره جهة من الّصوت
 .(1)أيضا( وقبضها وتفويتها وتعديلها األرواح َبْسطُ 

يخفف األحزان  -أي العود- وعلل بأنه) :وجاء في كتاب النجم الوهاج
 .(2) (وينعش روحانية اإلنسان

 -األذنين العالج بالنقر متابين التردد في إذا ثبت هذا فما حكم 
الموسيقى واالستماع  سبق أن بينت أن للفقهاء في حكم أقول: ؟-الموسيقى 

                                                

بصار لإلمام محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األ (1)
 .  (46/ 1)، م1992هـ /1412لبنان،  -الطبعة: الثانية، دار الفكر بيروت 

  .(301/ 10النجم الوهاج في شرح المنهاج ) (2)
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فعلى القول ، الموسيقى، وقول بحرمته قول بحل االستماع إلى: إليها قولين
وعلى ، في العالج ما لم يترتب عليها ضرريجوز استخدام هذه التقنية  بالحل

القائل بحرمة الموسيقى واالستماع إليها نجد أن فقهاء الشافعية  القول الثاني
المريض إلى  استثنوا التداوي بها فقالوا: يباح استماع -في المذهب عندهم -

ب بأن ذلكعدالن  شهد إذا الموسيقى  . (1)ينجع في مرضه من أهل الطِّ

 ثة أوجه من القياس هذا بيانها:هذا وقد استدلوا على ذلك بثال

القياس على جواز التداوي بنجس غير الخمر؛ بجامع  الوجه األول:
 . (2)الحاجة والضرورة في كل

ضطرار القياس على إباحة أكل الميتة للمضطر؛ بجامع اال الوجه الثاني:
 . (3)في كل

جامع الحاجة ب؛ ير للحكةالقياس على إباحة لبس الحر الوجه الثالث:
 .(4)والضرورة

معلوم أن  :-وباهلل التوفيق  -في نهاية هذا التأصيل الفقهي أقول و
على النفس مقصد من مقاصد الشريعة، ومن الحفاظ على النفس الحفاظ 

                                                

كف الرعاع البن حجر الهيتمي  ،(220، 10/219) المنهاج شرح في المحتاج تحفة (1)
 .  (429/ 4مغني المحتاج )، (345/ 4)أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ،79ص

كف الرعاع البن حجر  ،(220، 10/219) المنهاج شرح في المحتاج ينظر: تحفة (2)
 .  (345/ 4أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ،79الهيتمي ص

 . 79كف الرعاع البن حجر الهيتمي ص (3)
 . (345/ 4أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) (4)
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بد من إزالته بالتداوي  ان ال، كما أن المرض ضرر لحق جسد اإلنسالتداوي
، وكذلك لو أخذنا في (1)عمال بالقاعدة الفقهية المشهورة " الضرر يزال"

في ( 2)االعتبار قاعدة " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة "
مثل ما نحن بصدد بحثه، وأيضا وضعنا في اعتبارنا أن "النقر متابين التردد في 

فيها بين العلماء، والخالف أراه قويا، لموسيقى مختلف ، واموسيقىاألذنين" 
: " ال ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع وعمال بالقاعدة المشهورة

 . (3)عليه"

"النقر متابين التردد في األذنين"  ء علي ما سبق أرى جواز استخدامبنا
اعلية بف قالوا قديما ؛ خاصة وأن كثيرا من أطباء العرب المسلمينفي العالج

ا ، وابن سيني كتابه " كتاب الموسيقى الكبير"العالج بالموسيقى كالفارابي ف
األمراض  ونم، ولقد عالج العرب والمسلفله تحليالت دقيقة في الموسيقى

المنصوري  -مستشفى  -ستقدم إلى بيمارستان النفسية بالموسيقى فكان يُ 
  . (4)ن لتسلية المرضىالموسيقيو بالقاهرة

                                                

المعروف بابن نجيم المصري  زين الدين بن إبراهيم بن محمدل ،والنظائر األشباهينظر:  (1)
الطبعة: األولى، دار الكتب العلمية، بيروت ، الشيخ زكريا عميرات ، تحقيق:هـ(970: ت)
جالل الدين عبد الرحمن بن ، لوالنظائر ، األشباه72 ، صم 1999 -هـ  1419، لبنان -

 ،م1990 -هـ 1411، الطبعة: األولى، دار الكتب العلمية،هـ(911: تأبي بكر السيوطي )
 . 83ص

 . 158 ص ،للسيوطي والنظائر األشباه (2)
 .  88 ص للسيوطي والنظائر األشباه ،78 ص نجيم البن والنظائر ينظر: األشباه (3)
سامي  ،ينظر: العالج بالموسيقى من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية المعاصرة (4)

 31ص ،م2013هـ / 1434 ،دار المعتز للنشر والتوزيع ،األولى :الطبعة ،لموصليأحمد ا
═ 
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لقول بالجواز ال بد من توافر شروط لهذا الجواز؛ ألن هذه ولكن مع ا
ولها  ةالتقنية وإن كانت في النهاية موسيقى إال أنها مصنوعة بطريقة مخصوص

 : ل إخالل بها يضر، وهذه الشروط هيضوابط معينة أق

بأن هذا العالج فعال  -اثنين على األقل -لجنة طبية مختصة  شهادة -1
 .معروضة عليهمع للحالة المرضية الوناف

تحت إشراف طبي  أن يتم العالج بالنقر متابين التردد في األذنين  -2
 . متخصص

أن ال يترتب على العالج بالنقر متابين التردد في األذنين ضرر أكبر   -3
  ال يزال بالضرر. -كما هو معلوم -من المرض الموجود؛ ألن الضرر 

 

h 

 

                                                
═ 

  وما بعدها .
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 املبحث الثالث

يف التعاطي )املخدرات  األذنني يف دالرتد متباين استخدام النقر

 الفقهي وحكمه (،الرقمية

، ومن هذه استخدامها إلى نتائج عكسية إساءةتؤدي هناك أشياء كثيرة 
األذنين" ففي المبحث السابق ذكرت أن  في التردد متباين األمور " النقر

استخدامها في العالج له ضوابط دقيقة جدا اإلخالل بها يؤدي إلى نتيجة 
، أظهرت ما يعرف بالمخدرات الرقمية ية، فإساءة استخدام هذه التقنيةعكس

األذنين في  في التردد متباين وفي هذا المبحث سأبين طبيعة استخدام النقر
الفقهي، وسيكون ذلك من خالل  وحكمه -المخدرات الرقمية  -التعاطي 
 مطلبين: 

ألذنين في ا في التردد متباين استخدام النقر طبيعة المطلب األول:
 )المخدرات الرقمية(، ومخاطره.تعاطي ال

األذنين  في التردد متباين باستخدام النقر التعاطيحكم  المطلب الثاني:
  .()المخدرات الرقمية
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 املطلب األول

األذنني يف التعاطي  يف الرتدد متباين استخدام النقر طبيعة

 .)املخدرات الرقمية (، وخماطره

ين في األذن في التردد متباين استخدام النقر شأةفي هذا المطلب سأبين ن
ك من خالل (، وكيفية تعاطيها ومخاطرها، وذلالتعاطي )المخدرات الرقمية

 : فرعين

األذنين في التعاطي  في التردد متباين الفرع األول: تاريخ استخدام النقر
 (. ت الرقمية)المخدرا

 . خاطرهاي: كيفية تعاطي المخدرات الرقمية، ومالفرع الثان

 الفرع األول: 

 ني يف التعاطي )املخدرات الرقمية(األذن يف الرتدد متباين تاريخ استخدام النقر
التردد )المخدرات الرقمية (  متباين بدأ ظهور التعاطي باستخدام النقر

؛ حيث انتشر عبر وسائل م2011عام  في أمريكا في مدينة " أوكالهوما"
لطالب ظهرت عليهم أعراض النشوة والسكر من ا ااإلعالم خبر أن هناك عدد

، وإنما استعموا إلى م يتعاطوا المخدرات أو الكحولياتعلى الرغم من أنهم ل
ثم ظهرت في فرنسا في ، (1)من الموسيقى بترددات صوتية خاصة نوع معين

                                                

" المخدرات  :بحث في ندوة ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم :المخدرات الرقمية (1)
 ،هـ1437/ 5/  9 - 7 :المقام في الفترة من ،الرقمية وتأثيرها على الشباب العربي

  . 5ص ،م2016/ 2/  18 - 16 :الموافق
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، ثم انتقلت إلى باقي البالد وانتشرت بين الشباب انتشارا واسعا نفس العام
حاالت في بعض الدول العربية كبيروت واإلمارات وقد ظهرت بعض ال

 .(1)وغيرها
م فقد 2012وقد عرف الوطن العربي هذا النوع من المخدرات عام 

نوهت الجهات المختصة في البلدان العربية بضرورة زيادة وعي األهالي لمثل 
، كما ما يقوم به أوالدهم على اإلنترنتهذا النوع من المخدرات ومراقبة 

حجب المواقع اإللكترونية التي تقوم مختلفة إلى حكومية  دعت جهات
منية ، هذا وقد رصدت بعض الدوائر األ(2)بتسويق وبيع هذه الموسيقى

لكترونية ن يروجون للمخدرات اإلالتعاون لدول الخليج العربي بائعيبمجلس 
اقة بوصفها شبيهة بـ "الكوكايين"، وهناك بعض تحت مسميات جذابة وبر

، وكذلك تناقلت عربية سجلت حاالت لإلدمان الرقميلكترونية الالمواقع اإل
 . (3)بعضها خبر وفاة حالة جراء تعاطي المخدرات بالسعودية 

 ي: الفرع الثان

 كيفية تعاطي املخدرات الرقمية، وخماطرها

 : املخدرات الرقمية تعاطي كيفيةأوال: 
                                                

ينظر: أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية  (1)
  . 10أ/ وسيلة عياد صـ  ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا

مجلة وادي النيل  ،د. تركي بن عبد العزيز المتروك ،المخدرات الرقمية عالج أم إدمان (2)
كلية اآلداب جامعة القاهرة فرع  -سات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية والتربوية للدرا

 . 14ص ،األول :المجلد، 26 :العدد ،الخرطوم
 .  4ص ،د/ علي بن صحفان ،المخدرات الرقمية بين الوعي والوقاية ينظر: (3)
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، لتخديريةا من النغمات ايحمل عددوله تطبيق  الكترونيموقع هناك 
مثل: هلوسة، وتحمل كل نغمة تسمية لمخدر من المخدرات التقليدية 

، ومخدرات سريعة، مضادات للقلق، وومخدرات روحية جنسية، وسعادة
إدخال تردد في أذن مختلف عن تردد  دوالذي يحدث عنكوكايين.....إلخ، 

حد لى مستوى وااألذن األخرى أن الدماغ يحاول توحيد الترددين للحصول ع
، األمر الذي يترك الدماغ في حالة من الالستقرار على لكال ترددي النغمة
  .(1)لكهربائية التي يرسلهامستوى اإلشارات ا

المخدرات نوع المخدر الذي يريد  لمثل هذه المتعاطيومن هنا يختار 
اين بين ب، ويكفي أن يتم االستماع إلى التردد الصوتي المتالوصول إليه

، (mp3كون هذه الترددات على هيئة نغمات تكون غالبا بصيغة )، وت(2)ألذنينا
، وأية جرعة زائدة هرتز 1500إلى  1000رددات ما بين وتتراوح قوة هذه الت

، ويعتمد (3)من هذا المخدر أعلى من المستوى المذكور قد تفتك بالمخ 
اوح فالمقطوعة الموسيقية التي يتر :لى المدة إلى جانب الترددالتأثير أيضا ع

                                                

درات الرقمية ينظر: أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية لدى الشباب العربي المخ (1)
 :المخدرات الرقمية ،9 ،8أ/ وسيلة عياد صـ  ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا

" المخدرات الرقمية وتأثيرها  :بحث في ندوة ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم
بحث استخدام االنترنت في تعاطي المخدرات " المخدرات  ،6ص ،على الشباب العربي

  . 8ص،مقدم دكتور/ أبو سريع أحمد عبد الرحمن ،الرقمية "
ينظر: أنتروبولوجيا التصدي للمشكالت الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية  (2)

  . 9أ/ وسيلة عياد صـ  ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا
إلى ندوة  ورقة بحثية مقدمة ،م. م / زينب عبد الكاظم حسن ،المخدرات الرقمية (3)

 . 1ص ،م2014 ،جامعة ميسان العراق -المخدرات الرقمية 
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 45، وأما إذا زادت مدتها إلى دقيقة للمخدرات المعتدلة 30: 15 مدتها من
 . (1)دقيقة فتكون مخدرات شديدة التأثير

ويعرف هذا التأثير عن طريق دراسة حال الدماغ وطبيعة اإلشارات 
 الكهربائية التي تصدر عن الدماغ بعد تعاطي نوع محدد من المخدرات يتم

؛ حيث إن كل نوع من المخدرات الرقمية يمكنه رغوبةتحديد حالة النشوة الم
، فمثال عند سماع ترددات دف نمطا معينا من النشاط الدماغيأن يسته

الكوكايين لدقائق محسوبة فإن ذلك سيدفع لتحفيز الدماغ بصورة تشابه 
  .(2)الصورة التي يتم تحفيزه فيها بعد تعاطي هذا المخدر بصورة واقعية 

ج لهذه المخدرات يمنح الموقع االلكتروني وتطبيقه وفي سبيل التروي
، ويشجع المروجين لبيع ملفاته على شبكة ستخدميه تجربة مجانية في البدايةم

الواحد  (mp3، ويتراوح سعر الملف )% 20عمولة تزيد عن اإلنترنت لقاء 
 .(3)مجاناون الملف األول للمستخدم ، ويكدوالرات 9و 3بين 

                                                

مقدم دكتور/ أبو  ،بحث استخدام االنترنت في تعاطي المخدرات " المخدرات الرقمية " (1)
ديسمبر  ،وزارة الداخلية المصرية -قطاع الشئون الفنية  ،سريع أحمد عبد الرحمن

 . 7م، ص2010
ي للمشكالت الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية ينظر: أنتروبولوجيا التصد (2)

 :المخدرات الرقمية ،9أ/ وسيلة عياد ص  ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،نموذجا
" المخدرات الرقمية وتأثيرها  :بحث في ندوة ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم

/  18 - 16 :الموافق ،هـ1437/ 5/  9 - 7 :المقام في الفترة من ،على الشباب العربي
 .  6ص ،م2016/ 2

مجلة وادي النيل  ،د. تركي بن عبد العزيز المتروك ،المخدرات الرقمية عالج أم إدمان (3)
═ 
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 :ات الرقميةثانيا: خماطر املخدر
  :المخدرات مخاطر كثيرة منها لهذه

أثبت  -والتي منها المخدرات الرقمية  -الموسيقى الصاخبة  إدمان  -1
باحثون ألمان ويابانيون أنها تحدث أضرارا بالغة في الخاليا العصبية 

 .(1)والقشرة السمعية

ثيرا سيئا على مستوى تحدث هذه الجرعات من الموسيقى الصاخبة تأ  -2
، مما يؤدي إلى دخول المتعاطي مرحلة " الشرود الذهني" المخ ءكهربا

، ة وينفصل فيها اإلنسان عن الواقعوهي لحظة يقل فيها التركيز بشد
كما أن تكرار تباين مستوى الكهرباء في دماغ األنسان يؤدي مع الوقت 

، وتهييج الجهاز السيطرة إلى الدخول في حاالت من التشنج وفقدان
  .(2)العصبي

                                                
═ 

كلية اآلداب جامعة القاهرة فرع  -للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 
  . 10ص ،األول :المجلد، 26 :العدد ،الخرطوم

المخدرات  ،15ص ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم :ينظر: المخدرات الرقمية (1)
، بحث استخدام االنترنت في 5ص ،د/ محمود علي موسى ،الرقمية واإلدمان الرقمي

مقدم دكتور/ أبو سريع أحمد عبد  ،تعاطي المخدرات " المخدرات الرقمية "
 .  6ص ،د/ علي بن صحفان ،وقاية، المخدرات الرقمية بين الوعي وال7ص،الرحمن

المخدرات  ،16ص ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم :ينظر: المخدرات الرقمية (2)
م االنترنت في بحث استخدا ،3ص ،د/ محمود علي موسى ،الرقمية واإلدمان الرقمي

مقدم دكتور/ أبو سريع أحمد عبد  ،"تعاطي المخدرات "المخدرات الرقمية
 ،د. تركي بن عبد العزيز المتروك ،)المخدرات الرقمية عالج أم إدمان، 7ص،الرحمن

═ 
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ون من الدراسات والبحوث أن األفراد الذين يتناول العديدذكرت   -3
للدخول في أعراض االكتئاب  المخدرات الرقمية هم أكثر عرضة

، ويحدث لهم تدهور حاد في الحاالت المزاجية واالنفعالية، والقلق
وهذا يلقي بتداعيات خطيرة وضارة على مختلف جوانب حياتهم 

 .(1)مع اآلخرين وتفاعالتهم

والتي منها المخدرات  -االستخدام المفرط لألصوات المحفزة   -4
إلى اضطرابات في النوم  يمكن أن يؤدي على المدى الطويل - الرقمية
، تماما كاستخدام المنشطات التي تستعمل في بعض الحاالت أو القلق

  .(2)المرضية كعالج نفسي

h 

                                                
═ 

كلية اآلداب  -مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 
 .  13ص ،األول :المجلد، 26 :العدد ،جامعة القاهرة فرع الخرطوم

المخدرات  ،16ص ،م أبو دوحد/ خالد كاظ ،مقاربة للفهم :ينظر: المخدرات الرقمية (1)
، المخدرات الرقمية بين الوعي 4ص ،د/ محمود علي موسى ،الرقمية واإلدمان الرقمي

 .  6ص ،د/ علي بن صحفان ،والوقاية
بحث  ،17ص ،د/ خالد كاظم أبو دوح ،مقاربة للفهم :ينظر: المخدرات الرقمية (2)

مقدم دكتور/ أبو سريع  ،مية "استخدام االنترنت في تعاطي المخدرات " المخدرات الرق
 . 8ص ،أحمد عبد الرحمن
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 املطلب الثاني

)املخدرات األذنني  دد يفالرت متباين باستخدام النقر حكم التعاطي

 (.الرقمية

 حفظُ : العقل حفظ ومعنى من مقاصد الشريعة الغراء: حفظ العقل،
 إلى مؤّد   العقل على الخلل دخول ألن خلل، عليها يدخل أن من الناس عقول
 مفض الفرد عقل على الخلل فدخول، التصرف انضباط عدم من عظيم فساد
 ولذلك أعظم، األمة وعموم جماعاتال عقول على ودخوله جزئي، فساد إلى

أفرادها،  بين السكر تفّشي من األمة ومنع السكر، من الشخص منع يجب
 والكوكايين والمورفين واألفيون الحشيشة مثل المفسدات تفّشي وكذلك

 .(1)في هذه األزمان تناوله كثر مما ونحوها والهروين،

، استخدامه مطلقاأنه ال يضر ويحل  وكون الشيء نافعا من جهة ال يعني
التداوي به تحت إشراف  اوجائز افي األذنين نافع فإذا كان النقر متباين التردد

هذه استخدام ألن ، أن استخدامه جائز مطلقاال يعني فهذا طبي متخصص، 
جدا اإلخالل بها يؤدي إلى إفساد العقل دقيقة يكون بضوابط طبيا التقنية 
 وهذا النوع من المخدرات محرم، ميةوهذا ما تفعله المخدرات الرق والجسد

 : شرعا، وذلك لما يأتي

فيه تأثير المسكر والمخدرات ألنها مضرة بالعقل ومؤثرة  أوال:
                                                

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن اإلسالمية، للشيخ /  الشريعة مقاصد (1)
وزارة  :، طبعةمحمد الحبيب ابن الخوجة :، تحقيقهـ(1393: تعاشور التونسي )

 .  (238/ 2) ،م 2004 -هـ  1425،قطر -األوقاف والشؤون اإلسالمية
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َيا أَي َها الَِّذيَن آََمنُوا ِإنََّما اْلَخْمُر  " :قال تعالى ،فتأخذ حكم الخمر والمفترات
ْيَطاِن َفاْجتَِنُبوُه َلَعلَّكُْم َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِ  ْن َعَمِل الشَّ

وُمَفتِّر" ُمْسِكر   ُكّلِ  "عن -  - اهلل رسولُ  ونهى، (1)" تُْفِلُحونَ 
(2) . 

أن تعاطي المخدرات الرقمية يؤدي إلى اإلضرار بالجهاز العصبي  ثانيا:
، ومثل هذا ا جسدية ونفسيةسمعي وعدم االتزان وكذلك يحدث أضراروال
: " ال ضرر وال د قال الرسول ي عنه في الشرع الحنيف فقمنه

 فتحرم المخدرات الرقمية .  (3)ضرار"

الك النفس وقتلها في أن تعاطي هذه المخدرات يؤدي إلى ه ثالثا:
، (4)"َواَل تُْلُقوا ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ ": بعض األحيان، وهذا منهي عنه قال تعالى

                                                

  ( .90سورة المائدة اآلية ) (1)
 ،كتاب األشربة ،في سننه داود حديث حسن: أخرجه عن أم سلمة رضى اهلل عنها أبو (2)

/ 44) ،في مسنده (، واإلمام أحمد3686) :، برقم(529/ 5)، النهي عن الُمسكر :باب
نظر: حسن" ي ِبَسَند   داود أبو "أخرجه :(، وقال الحافظ ابن حجر26634، برقم: )(246
 .  (44/ 10)الباري  فتح

روي من عدة طرق مرفوعة ومرسلة، ومن الروايات المرفوعة رواية عبادة حديث حسن:  (3)
من بني في حقه ما  :باب ،األحكام :بن الصامت وقد أخرجها ابن ماجة في سننه كتاب

برقم:  ،(326/ 5وأحمد في مسنده، ) ،(2340(، برقم: )784/ 2يضر بجاره، )
وقال اإلمام النووي:  ،(11657برقم: ) ،(156/ 6) ،والبيهقي في سننه الكبرى (،22830)

شرح األربعين  :حسن" ينظر :"قال ابن الصالح :وقال ابن الملقن ،"حديث حسن"
 ( .438/ 2خالصة البدر المنير البن الملقن، ) ،27صـ ،النووية، لإلمام النووي

  ( .195سورة البقرة من اآلية ) (4)
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 . فتحرم (1)"اَل َتْقتُُلوا أَْنُفَسُكْم وَ  : "وقال تعالى

أن ما تسببه المخدرات الرقمية من أضرار يجعلها تندرج تحت  :رابعا
ُم َعَلْيِهُم  : "خبائث المحرمة في قوله تعاليال َباِت َويَُحّرِ َويُِحل  لَُهُم الطَّيِّ

 .(2)"اْلَخَباِئَث 

 

 

 

h 

                                                

  ( .29النساء من اآلية ) سورة (1)
  ( .157سورة األعراف من اآلية ) (2)
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 رابعاملبحث ال

 ، وحكمهذيباألذنني يف التع يف ددالرت متباين استخدام النقر

 الفقهي

األذنين" يستخدم في العالج فينفع  في التردد متباين "النقر سبق أن
كمخدر،  في إضرار اإلنسان لنفسه عن طريق تعاطيه ستخدم أيضاناس، ويال

 عن طريق ام يضر فيه اإلنسان أخاه اإلنسانوبقى استخدام واحد وهو استخد
، وفي هذا المبحث سأبين - األذنين في التردد تباينم النقر -هذه التقنية 

الفقهي،  وحكمه التعذيب،األذنين في  في التردد متباين طبيعة استخدام النقر
 وسيكون ذلك من خالل مطلبين: 

األذنين في  في التردد متباين استخدام النقر طبيعة المطلب األول:
 . التعذيب

 األذنين.  فيالتردد  متباين لنقرباستخدام ا التعذيبحكم  المطلب الثاني:
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 املطلب األول

 .تعذيباألذنني يف ال يف الرتدد متباين استخدام النقر طبيعة

، ور في إبداع أشكال كثيرة للتعذيبلقد تفنن اإلنسان على مر العص
خدام خاصية النقر متباين ومما أبدعته العقول الشريرة في هذا المجال است

ية الثانية ، فقد استخدمت في الحرب العالمعذيبالتردد في األذنين في الت
من  انوعاعه سمإ؛ حيث يتم تغطية عين السجين وكأداة لتعذيب السجناء

 940إلى  900ان بين تراوحين يالموسيقى الرقمية المحفزة بترددين مختلف
؛ إذا أنها الكهربي للمخ مما قد يسبب الوفاة، مما يؤثر على النشاط هرتز

 .(1)بنفس الوقتتصدم نصفي المخ 

ومما هو مشهور ومعروف أن الواليات المتحدة األمريكية استخدمت 
في حربها المزعومة  -والتي منها ما نحن بصدد بحثه  -الموسيقى الصاخبة 

على اإلرهاب لتعذيب السجناء في سجون أبو غريب وغوانتانامو، فكان 
ال تطاق لمدة  على االستماع لموسيقى عالية الصوت بصورةالسجناء يجبرون 

، وكان لسماع ا في إصابة بعض المعتقلين بالصمم، مما كان سببأيام وأسابيع
مثل الحرمان من النوم؛ مما عام للجسم  في حدوث خلل هذه الموسيقى أثر

 .(2) يؤدي إلى فقدان المعتقلين لتركيزهم والتسبب في الهلوسة

                                                

 2ص ،د/ محمود علي موسى ،ينظر: المخدرات الرقمية واإلدمان الرقمي (1)
جريدة  ،، شاكر نوريإلى عصرنا ولكن بثوب الموسيقى ةعصر البربرية عادينظر: مقال:  (2)

، خالد التعذيب بالموسيقى م، مقال:2009نوفمبر  21 :بتاريخ ،البيان اإلماراتية
الوجه المظلم مقال:  ،م2014مارس  11 بتاريخ: ،القشطيني، جريدة الشرق األوسط

═ 
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 املطلب الثاني

 األذنني. رتدد يفال متباين حكم التعذيب باستخدام النقر

في الحقيقة استخدام النقر متباين التردد في األذنين في التعذيب جريمة 
 -وغيرها  -، فالتعذيب بهذه التقنية ترفضها الشريعة اإلسالم وتجرمهاوحشية 

م قال اإلنسان في الشريعة اإلسالمية مكرّ ، وإهانة وإهدار لكرامة اإلنسان
ْمَنا َبنِ "  :تعالى َباِت َوَلَقْد َكرَّ ي آََدَم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيِّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيالا  ْلَناُهْم َعَلى َكِثير  ِممَّ  .(1)"َوَفضَّ

في الفقه اإلسالمي إال بجريمة  ال تطبق علي اإلنسان عقوبةوبالتالي 
َواَل َتْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي : "تعالى، قال بوسيلة من وسائل اإلثباتثابتة محققة 

ُ ِإالَّ ِباْلَحّقِ  َم اهللَّ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس " :وقال تعالى، (2)"َحرَّ
ّنِ َواْلُجرُ  نَّ ِبالّسِ وَح ِقَصاٌص َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأْلَْنَف ِباأْلَْنِف َواأْلُُذَن ِباأْلُُذِن َوالّسِ

 النَّْفُس : ثالث بإحدى ُمْسِلم  إال اْمِرئ   َدمُ  َيِحل   الَ "  :وقال ، (3)"
ين من والَماِرُق  الّزاني، والثَّيب ِبالنَّْفس،   . (4)" للجماعة التارك الّدِ

                                                
═ 

 بتاريخ: ،، صحيفة صدى البلدللموسيقى.. استخدمت كوسيلة للتعذيب وتدمير النفس
 م .2019 مارس 18

 ( . 70سورة اإلسراء اآلية ) (1)
 ( . 151سورة األنعام من اآلية ) (2)
 ( . 45سورة المائدة من اآلية ) (3)
أَنَّ النَّْفَس "قول اهلل تعالى: : باب البخاري، كتاب: الديات، صحيححديث صحيح:  (4)

  ( .6878) :، برقم(5/ 9) ،.."ِبالنَّْفِس َوالَعْيَن ِبالَعْينِ 
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 إيذائه بأي وسيلة من وسائلأو مجرد  أما في غير ذلك فال يجوز تعذيبه
حال كان ذلك حال السلم أو ، سواء أو فعليةقولية كانت  اإليذاءو التعذيب
ألدلة على ذلك كثيرة منها ما ، وافي ذلك بين مسلم وغيره ال فرقوالحرب، 

  :يلي

، وأخبرنا الفعل عن مجرد اإليذاء بالقول أو النبي  نهى  -1
 الُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ  الُمْسِلمُ »: أن نكون مسالمين فقال 

 . (1)«َوَيِدهِ  ِلَساِنهِ  ِمنْ 

اَل " : التعذيب فقال نهت الشريعة اإلسالمية عن و  -2
ُب ِبالنَّاِر، ِإالَّ َرب  النَّارِ   .(2)«يَُعّذِ

وكذلك نهت عن إهانة الشخص والتمثيل به ففي الحديث أن النبي   -3
:  وهي تعذيب اإلنسان بتقطيع ، (3)"الُمْثَلةِ نهى عن

  .أعضائه

حيا ووقت ذبحه وأمرنا ديننا الحنيف عن إيذاء الحيوان نهى و  -4

                                                

ِلُموَن َباٌب: الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْس اإليمان  :البخاري، كتاب صحيح :حديث متفق عليه (1)
َبَياِن َتَفاُضِل  :َباُب  ،اإليمان :كتاب ،مسلم صحيح ،(10) :، برقم(11/ 1) ،ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ 

ْساَلِم، َوأَي  أُُموِرِه أَْفَضُل   ( .64) :، برقم(65/ 1)،اإْلِ
 ،باب: ال يعذب بعذاب اهللالجهاد والسير،  :البخاري، كتاب صحيح :حديث صحيح (2)

 ( . 3016) :م، برق(61/ 4)
باب: الن ْهبى بغير ِإْذن  ،المظالم والغصب :البخاري، كتاب صحيح :حديث صحيح (3)

 ( . 2474) :، برقم(135/ 3) ،صاحبه
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"إن اهلل كتب : ، فقال وعدم تعذيبه باإلحسان إليه
اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، وإذا ذبحتُم 

بح، ولُيحد أحدكم شفرته، فليُِرح ذبيحَته بتعامل فكيف ، (1)"فأحسنوا الذَّ
 !هذا الدين مع اإلنسان ؟

اَل  ": نا في االعتقاد فقال تعالىخالف لبحسن التعامل مع الم وأمرنا  -5
يِن َوَلْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِركُْم  ُ َعِن الَِّذيَن َلْم يَُقاِتُلوُكْم ِفي الّدِ َيْنَهاُكُم اهللَّ

َ يُِحب  اْلُمْقِسِطينَ  وُهْم َوتُْقِسطُوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللَّ  . (2)"أَْن َتَبر 

في حالة الحرب أمرنا أال نقاتل إال في حالة االعتداء علينا  حتى  -6
وإيذاء وتعذيب الغير فقال  فنقاتل دفاعا، ونهانا عن البداية باالعتداء

َ َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديرٌ ": تعالى ِذيَن يَُقاَتلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اهللَّ " أُِذَن ِللَّ
ِ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ َوَقاِتلُ  : "، وقال تعالى(3) وا ِفي َسِبيِل اهللَّ

َ اَل يُِحب  اْلُمْعَتِدينَ   .  (4)" اهللَّ

بعدم  حتى في حالة محاربة من اعتدى علينا أمرنا النبي   -7
، ونهانا عن لغدر والغلو، ونهانا عن اتعذيب المحارب والتمثيل به

، وأمرنا باإلحسان ن النساء والصبيانغير المقاتل م مجرد إيذاء

                                                

 األمر بإحسان الّذبح :ابب ،صحيح مسلم، كتاب: الصيد والذبائح :حديث صحيح (1)
 ( . 1955) :، برقم(1548/ 3والقتل )

 ( . 8سورة الممتحنة اآلية ) (2)
 ( . 39سورة الحج اآلية ) (3)
 ( . 190سورة البقرة اآلية ) (4)
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 وال اغزوا : "الموقف فقال  واإلصالح في مثل هذا
وفي الحديث أن  ،(1)وليدا" تقتلوا وال تمثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا،
َساءِ  َقْتَل  " أَْنَكرَ   اهلل رسول ْبَياِن" النِّ  .(2)َوالّصِ

حسان إليهم أثناء أمرنا باإلقد وإذا انتهت الحرب وكان هناك أسرى ف  -8
ِه " فقال تعالى: ،نا عن تعذيبهميونه األسر َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحّبِ

ا ا َوأَِسيرا : " استوصوا باألسارى وقال ، (3)"ِمْسِكيناا َوَيِتيما
بتوفير ما يلزم لدفع أذى عوامل  ، بل أمر النبي (4)خيرا " 

وة لهم تستر عوراتهم وتدفع الطبيعية من حر وبرد عنهم فأمر بتوفير كس
، فعن جابر بن عبد الذي قد يصيبهم بسبب تقلبات الجوعنهم العذاب 

َولَْم  الَعبَّاسومنهم  : لما كان يوم بَْدر  أُِتَي ِبأَُساَرىقال اهلل 
ا، َفَوَجُدوا َقِميَص  َفَنظََر النَِّبي   »َيُكْن َعَلْيِه ثَْوٌب،  َلُه َقِميصا

 ِ فواضح  (5)"ِإيَّاهُ  ْبِن أَُبّي  يَْقُدُر َعَلْيِه، َفَكَساُه النَِّبي  َعْبِد اهللَّ
                                                

ير: كتاب ،صحيح مسلم :حديث صحيح (1) تأمير اإلمام اأْلَُمَراء على  :باب، الجهاد والّسِ
 .  (1731) :، برقم(1357/ 3) ،البعوث، ووصّيته إيّاهم بآداب الغزو وغيرها

 ،في صحيحه ى اهلل عنهما اإلمام البخاريأخرجه عن ابن عمر رض :حديث متفق عليه (2)
(، واإلمام 3014) :، برقم(61/ 4) ،قتل الصبيان في الحرب :باب ،الجهاد والسير كتاب:

 ،تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب :باب ،الجهاد والسير صحيحه، كتاب: مسلم في
 ( . 1744) :، برقم(1364/ 3)

 ( . 8سورة اإلنسان اآلية ) (3)
(، وقال 977) :، برقم(393/ 22) ،الكبير رواه الطبراني في المعجم :ديث حسنح (4)

 .  (150/ 1) الصغير الجامع بشرح حسن" ينظر: التيسير "ِإْسَناده :المناوي
ير، باب: الِكْسَوِة ِلأْلَُساَرى ) ،صحيح البخاري :صحيححديث  (5) / 4كتاب: الجهاد والّسِ

═ 
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إليهم وعدم  واإلحسان األسارى من هذا الحديث الحث على كسوة
 . (1)ن العباس كان من جملة أسارى بدرإتركهم عراة؛ إذ 

 -مسلما كان أو غيره  - فإنه يحرم شرعا تعذيب اإلنسان فإذا ثبت هذا
بالتالي و، لم وحال الحربذائه ال فرق في ذلك بين حال السأو مجرد إي
 . األذنين في التعذيبخدام تقنية النقر متباين التردد في يحرم است

في  أيضاومن تتمة القول هنا ذكر أن التعذيب بكل أنواعه مجرم 
  .(2)انين الوضعية واالتفاقات الدوليةالدساتير والقو

h 

                                                
═ 

  .(3008(، برقم )60
 صحيح شرح القاري عمدة ،(166/ 5) بطال البن ـ البخارى صحيح حينظر: شر (1)

 . (257/ 14) البخاري
لمزيد من التفصيل حول تجريم التعذيب في الدساتير والقوانين الوضعية واالتفاقات  (2)

 ،(APTجمعية الوقاية من التعذيب )-الدولية ينظر: الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 
دليل إرشادي للعاملين في مجال العدالة  -ضد اإلنسانية  التعذيب جريمة ،2016
التعذيب  ،2014 ،القاهرة -المجموعة المتحدة  :طبعة ،القاضي/ هشام رؤوف ،الجنائية

دراسة فقهية  -والمعاملة المهينة بكرامة اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي 
مقدم الستكمال متطلبات درجة  بحث ،عادل بن محمد التويجري ،تأصيلية مقارنة

 -هـ  1427 ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -كلية الدراسات العليا  -الماجستير 
 م . 2006
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 اخلامتة

والختام، والصالة والسالم على النبي العدنان الحمد هلل في البدء 
 ،:وبعــــــــــد  

 فهذه أهم النتائج التي استخلصتها، والتوصيات التي فتح اهلل علي بها: 

 : أوال: أهم النتائج

) عبارة عن توجيه نغمتين مختلفتين  :النقر متباين التردد في األذنين هو -1
غمة، فيتم إرسال تردد نغمة ، لكل أذن ناألذنينقليال في التردد إلى 

فمثال إذا تم  -معين في األذن اليمني وتردد أقل في األذن اليسرى 
هرتز إلى األذن اليمني ففي الوقت نفسه يتم  110توجيه نغمة بتردد 
، حينئذ يقوم العقل -هرتز إلى األذن اليسرى  100توجيه نغمة بتردد 

ن الترددين الذي هو ناتج من الفرق بي -الباطن باختالق تردد ثالث 
يسمع في الداخل، هذا التردد الثالث الذي خلقه  -هرتز في مثالنا  10

نشاط معين داخل العقل يريده  العقل الباطن سيكون مسئوال عن تحفيز
قد يحث هذا التردد المخلق الدماغ على  :مبرمج هذه الترددات، فمثال

ترخاء، المرتبطة باالس -كموجات ألفا  -توليد موجات بطيئة 
 . لمرتبطة بحاالت اليقظة والتركيز(ا -كموجات بيتا  -وموجات سريعة 

طبية  لجنة: شهادة بشرط النقر متباين التردد في األذنين يجوز استخدام -2
للحالة  بأن هذا العالج فعال ونافع -اثنين على األقل -مختصة 

ي ، وأن يتم العالج بالنقر متابين التردد فالمرضية المعروضة عليهم
، وأن ال يترتب على العالج تحت إشراف طبي متخصص األذنين
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بالنقر متابين التردد في األذنين ضرر أكبر من المرض الموجود؛ ألن 
  ال يزال بالضرر. -كما هو معلوم -الضرر 

يحرم استخدام النقر متباين التردد في األذنين في التعاطي )المخدرات  -3
، ولما يترتب عليها من مفتراتألنها تأخذ حكم الخمر وال ؛(الرقمية

  .إلنسان الجسدية والنفسيةأضرار بالغة بصحة ا

تمي تجريم استخدام النقر متباين التردد في األذنين في التعذيب أمر ح -4
 . ال يجادل فيه أحد من العقالء

 ثانيا: التوصيات:

أن يبحثوا الفكرة  أوصي الباحثين عند تناولهم للموضوعات المعاصرة -1
 .بهابجميع جوان

ي الجهات البحثية العلمية بوضع ترجمة للمكتشفات العلمية ف أوصي  -2
الوقوف ؛ حتى يتمكن أهل الفقه من كل المجاالت إلى اللغة العربية

 . على حقيقتها والحكم عليها

ونية لما يعرف لكترالدول والحكومات بوقف المواقع اإلأوصى   -3
 . مة المجتمعاتكبير يهدد أمن وسال ؛ ألنها خطربالمخدرات الرقمية

  

h 
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 فهرس املراجع

 أوال: القرآن الكريم .

  :ثانيا: كتب التفسري وعلوم القرآن
محمـد عبـد  :بكـر محمـد بـن عبـد اهلل ابـن العربـي، تحقيـق يبـ، ألأحكام القرآن -1

 -هــ  1424، لبنـان -الطبعـة: الثالثـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  ،القادر عطـا
 .  م 2003

محيــي الســنة أبــو محمــد ، لعــالم التنزيــل فــي تفســير القــرآن ]م تفســير البغــوي -2
ــن مســعود البغــوي ) ــقهـــ(510: تالحســين ب ــد اهلل النمــر  :، تحقي  -محمــد عب

ــة  ،الطبعــة: الرابعــة، ســليمان مســلم الحــر  -عثمــان جمعــة ضــميرية  دار طيب
 م 1997 -هـ  1417 ،للنشر والتوزيع

ــ -3 ــن  يالجــامع ألحكــام القــرآن أب ــد اهلل محمــد ب ــيعب  ،أحمــد األنصــاري القرطب
دار الكتــب  الطبعــة: الثانيــة،، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبــراهيم أطفــيش :طبعـة

 .م 1964 -هـ 1384،القاهرة -المصرية 

 :ثالثا: كتب احلديث وشروحه
إبراهيم عـز الـدين محمـد بـن إسـماعيل بـن ، ألبي التَّنويُر شرح الجامع الصغير -1

/ : د، تحقيقهـ(1182: )تم الصنعاني صالح بن محمد الحسني، الكحالني ث
ـد إبـراهيم د إسحاق محمَّ ، الريـاض -الطبعـة: األولـى، مكتبـة دار السـالم، محمَّ

  م 2011 -هـ  1432

عمـر بـن علـي بـن  حفص سراج الـدين ، ألبيالتوضيح لشرح الجامع الصحيح -2
: دار الفـالح للبحـث تحقيـق هــ(804: تأحمد بن الملقن الشافعي المصري )

 1429، سـوريا -الطبعة: األولى، دار النوادر، دمشق ، وتحقيق التراث العلمي
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 . م 2008 -هـ 

زين الــدين محمـد المـدعو بعبــد الـرؤوف بــن لـ ،التيسـير بشـرح الجــامع الصـغير -3
: تتاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري )

 الرياض -مكتبة اإلمام الشافعي  :، طبعةهـ(1031

عمر بـن  :لإلمام ،خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي -4
 ،حمـدي عبـد المجيــد إسـماعيل الســلفي :تحقيــق ،علـي بـن الملقــن األنصـاري

 هـ.1410 ،الرياض -مكتبة الرشد  ،األولى :الطبعة

 :داود سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني األزدي، تحقيـق يبـأل ،سنن أبي داود -5
 ، بدون تاريخ .: دار الفكرطبعة ،لدين عبد الحميدمحمد محيي ا

ــن علــي بــن موســى  يبــ، ألالســنن الكبــرى -6 بكــر البيهقــي أحمــد بــن الحســين ب
دار  ،الطبعة: الثالثة، ق: محمد عبد القادر عطايحق، تهـ(458: تالخراساني، )

 م 2003 -هـ  1424ن، لبنا -الكتب العلمية، بيروت 

الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي عبــــد  يبــــ، ألالكبــــرى النســــائي ســــنن -7
الطبعـة: ، : حسن عبـد المـنعم شـلبي، تحقيقهـ(303: تالخراساني، النسائي )

 .  م 2001 -هـ  1421، بيروت -األولى، مؤسسة الرسالة 
 -شـعيب األرنـاؤوط  :تحقيـق ،الحسين بن مسعود البغوي ، لإلمامشرح السنة -8

 ،بيـروت &دمشـق/ سالمي المكتب اإل ،الطبعة: الثانية ،محمد زهير الشاويش
 .م 1983 /هـ 1403

ـــن إســـماعيل البخـــاري ،صـــحيح البخـــاري -9 ـــام محمـــد ب ـــق ،لإلم محمـــد  :تحقي
 .  هـ1422 ،الطبعة: األولى، دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر زهير

تحقيق / محمد فؤاد  ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  :صحيح مسلم، طبعة -10
 عبد الباقي، بدون تاريخ .

جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العقيلــي  يبــ، ألعفاء الكبيــرالضــ -11
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الطبعة: األولـى، دار ، : عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيقهـ(322: تالمكي )
 .  م1984 -هـ 1404، بيروت -المكتبة العلمية 

ــن أحمــد  لإلمــامعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  -12 ــدين محمــود ب ــدر ال ب
 بدون تاريخ . ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  :طبعة ،(هـ855: )ت العيني

أحمد بن علي بن حجر ، لإلمام أبي الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري -13
دار  :طبعـة ،محب الدين الخطيـب :تحقيق ،هـ( 852: )تالعسقالني الشافعي 

 .بيروت  -المعرفة 

ــــفــــيض القــــدير شــــرح الجــــامع الصــــغير -14 ــــد ، ل زين الــــدين محمــــد المــــدعو بعب
بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي  ؤوفالــر

، مصــر -الطبعـة: األولـى، المكتبـة التجاريـة الكبـرى ، هــ(1031: تالقـاهري )
 ـه1356

ــاة -15 ــدين علــي بــن  يبــالمصــابيح، أل مشــكاة شــرح المفــاتيح مرق الحســن نــور ال
لـــى، دار الطبعــة: األو ،هـــ(1014: تالمــال الهــروي القــاري ) محمــد ســلطان

 .  م2002 -هـ 1422،لبنان -الفكر، بيروت 

 ،أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداهلل الشــيبانيلإلمــام مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل،  -16
هـ  1421،الطبعة: األولى، مؤسسة الرسالةشعيب األرنوؤط وأخرون، :تحقيق

 .م 2001 -
ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي لإلمـــام  ،المعجـــم األوســـط -17

طــارق بــن عــوض  :، تحقيــقهـــ(360ي، أبــو القاســم الطبرانــي )المتــوفى: الشــام
ــراهيم الحســيني اهلل ــن إب ــد المحســن ب ــن محمــد ، عب  -: دار الحــرمين ، طبعــةب

 القاهرة
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، ، لإلمام المعجم الكبير -18

 ،جيـد السـلفيحمـدي بـن عبـد الم :، تحقيـقهــ(360: تأبو القاسم الطبراني )
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 .  القاهرة -مكتبة ابن تيمية  ،الطبعة: الثانية

محمد بـن  :نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، لإلمام -19
الطبعـــة: ، تحقيـــق: عصـــام الـــدين الصـــبابطي ،هــــ(1255علـــي الشـــوكاني )ت: 

  .م1993 -هـ 1413،األولى، دار الحديث، مصر

 :رابعا: كتب الفقه اإلسالمي

 أ( الفقه احلنفي: 
زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف لـ ،البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق -1

بدون ، دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة: الثانية ،هـ(970: تبابن نجيم المصري )
 . تاريخ

ـــار شـــرح تنـــوير األبصـــار لإلمـــام محمـــد  -2 حاشـــية رد المحتـــار علـــى الـــدر المخت
 .م1992هـ /1412 ،لبنان -الثانية، دار الفكر بيروت  الطبعة: ،بن عابدين  أمين

عـــالء الـــدين محمـــد بـــن ، لالـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير األبصـــار وجـــامع البحـــار -3
عبــد ، هـــ(1088: تبــن محمــد الِحْصــني المعــروف الحصــكفي الحنفــي ) علــي

 م2002 -هـ1423 ،الطبعة: األولى، دار الكتب العلمية، المنعم خليل إبراهيم

 ملالكي: ب( الفقه ا
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بـن  يأب لإلمامبداية المجتهد ونهاية المقتصد  -1

 .م2004هـ / 1425حديث، القاهرة، الدار  :طبعة هـ (،595)ت:  رشد القرطبي
شـــرح الخرشـــي علـــى مختصـــر خليـــل لإلمـــام أبـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــداهلل  -2

 بدون تاريخ . ،وتبير -طبعة:دار الفكر ،هـ(1101الخرشي المالكي )ت:

حاشـية الدســوقي  :وعليــهســيدي أحمـد الـدردير،  ، ألبــي البركـاتالشـرح الكبيـر -3
دار  :هـــ(، طبعــة1230علــى الشــرح الكبيــر للشــيخ /محمــد عرفــة الدســوقي )ت:

 بدون تاريخ . ،بيروت -الفكر 
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عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــد  يأبـــ، لإلمـــام مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل -4
 ،بيـــــروت -دار الفكـــــر  ،ةلثـــــالثا :الطبعـــــة ،هــــــ ( 954 :)تالـــــرحمن المغربـــــي 

 م .1992/ـه1412

  ج( الفقه الشافعي:
بــن محمــد بــن زكريــا زكريــا لإلمــام  ،أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب -1

 بدون تاريخ . سالمي،ب اإلا، طبعة: دار الكتهـ(926)ت:  األنصاري

بن محمد بـن حبيـب علي  لإلمامفي فقه مذهب اإلمام الشافعي  الحاوي الكبير -2
 -دار الكتــب العلميــة بيــروت  ،األولــى :الطبعــة ،المــاوردي البصــري الشــافعي

الشــيخ عــادل -تحقيق:الشــيخ علــي محمــد معــوض ،م 1999-هـــ  1419 ،لبنــان
 أحمد

)ت:  النـووي ، لإلمام أبي يحي زكريا بـن شـرفروضة الطالبين وعمدة المفتين -3
  م .1991هـ/ 1412 ،بيروت -ي المكتب اإلسالم ،ةلثالثا :الطبعة ،هـ(676

كف الرعاع عـن محرمـات اللهـو والسـماع، لإلمـام/ أحمـد بـن محمـد بـن حجـر  -4
 ،القـاهرة -الهيتمي، تحقيق: عادل عبد المنعم أبو العباس، طبعة: مكتبة القرآن 

 بدون تاريخ . 

 بــن أحمــد محمــد/  للشــيخ ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج -5
هـ/ 1415 ،لكتب العلميةدار ا األولى، :الطبعة ،هـ(977)ت:  ينيالخطيب الشرب

 م . 1994

البقاء كمال الـدين محمـد بـن موسـى بـن  يب، ألالنجم الوهاج في شرح المنهاج -6
ِميري الشـافعي ) الطبعـة: األولـى، دار المنهـاج ، هــ(808: تعيسى بـن علـي الـدَّ

 . م2004 -هـ 1425 ،)جدة(

ـــاس ل ،نهـــاجيـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنها -7 ـــن أبـــي العب شـــمس الـــدين محمـــد ب
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 ،بيـروت -دار الفكـر للطباعـة  :طبعة ،بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي أحمد
 . م1984 -هـ 1404

الوسيط في المذهب الشافعي لإلمام محمد بن محمـد بـن محمـد الغزالـي )ت:  -8
 هـ .1417 ،دار السالم القاهرة ،األولى :الطبعة ،هـ(505

 : د( الفقه احلنبلي
ـــن مفلـــح بـــن محمـــد بـــن مفـــرجألبـــي عبـــد اهلل شـــمس الـــدين ،الفروع -1  محمـــد ب

عبد اهلل بن عبـد ، تحقيق: هـ(763: تالمقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )
 .  مـ 2003 -هـ  1424،مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، المحسن التركي

بـن أحمــد بــن  محمــد موفـق الــدين عبــد اهلل يبـأل ،الكـافي فــي فقـه اإلمــام أحمــد -2
محمد بن قدامة المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بـابن قدامـة المقدسـي 

 .  م 1994 -هـ  1414 ،دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، هـ(620)المتوفى: 

المغني في فقه اإلمام احمد بـن حنبـل لإلمـام أبـي محمـد عبـد اهلل بـن احمـد بـن  -3
 .  م1968 -هـ 1388 ،تبة القاهرةمكطبعة:  ،هـ(620قدامة المقدسي)ت: 

 هـ( كتب فقهية أخري، وجمالت:
المعـــروف بـــابن نجـــيم  زين الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــدلـــ ،والنظـــائر األشـــباه -1

الطبعــة: األولــى، دار ، الشــيخ زكريــا عميــرات ، تحقيــق:هـــ(970: تالمصــري )
 .م 1999 -هـ  1419، لبنان -الكتب العلمية، بيروت 

: تجـــالل الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي )، لوالنظـــائر األشـــباه  -2
 .  م1990 -هـ 1411، الطبعة: األولى، دار الكتب العلمية،هـ(911

: )تعلــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري، لإلمــام أبــي محمــد المحلــى -3
 -دار اآلفــاق الجديــدة  :طبعــة ،، تحقيــق: لجنــة إحيــاء التــراث العربــيهـــ(456

 . بيروت
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محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد اإلســـالمية، للشـــيخ /  يعةالشـــر مقاصـــد -4
محمـــد الحبيـــب ابـــن  :، تحقيـــقهــــ(1393: تبـــن عاشـــور التونســـي ) الطـــاهر
 .م2004 -هـ 1425،قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :، طبعةالخوجة

 :خامسا: مراجع قانونية
ال العدالــة دليــل إرشــادي للعــاملين فــي مجــ -التعــذيب جريمــة ضــد اإلنســانية   -1

 . 2014 ،القاهرة -المجموعة المتحدة  :طبعة ،القاضي/ هشام رؤوف ،الجنائية

التعــذيب والمعاملــة المهينــة بكرامــة اإلنســان فــي الشــريعة اإلســالمية والقــانون   -2
بحــث  ،عــادل بــن محمــد التــويجري ،دراســة فقهيــة تأصــيلية مقارنــة -الوضــعي 

جامعـة  -كليـة الدراسـات العليـا  -مقدم الستكمال متطلبـات درجـة الماجسـتير 
  م .2006 -هـ  1427 ،نايف العربية للعلوم األمنية

 ،(APTجمعيــة الوقايــة مــن التعــذيب )-الــدليل التشــريعي لمناهضــة التعــذيب   -3
2016  . 

  :سادسا: حبوث ومراجع علمية عربية وأجنبية
دراسـة  -إدمان المخدرات الرقمية عبر اإلنترنت وتأثيرها على الشـباب العربـي  -1

أ.د/ محمـد مرسـي  ،ميدانية مطبقة على الشباب العربي بجامعة األزهر بالقـاهرة
" المخــدرات الرقميــة وتأثيرهــا علــى الشــباب  :بحــث فــي نــدوة ،محمــد مرســي

 :المقامة بجامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة بالريـاض، فـي الفتـرة مـن ،العربي
 م . 2016/ 2/  18 - 16 :الموافق ،هـ1437/ 5/  9 -7

أنتروبولوجيــا التصــدي للمشــكالت الرقميــة لــدى الشــباب العربــي المخــدرات   -2
 أ/ وسيلة عياد.  ،أ.د/ بن داود إبراهيم ،ورقة بحثية ،الرقمية نموذجا

مقـدم  ،بحث استخدام االنترنت فـي تعـاطي المخـدرات " المخـدرات الرقميـة " -3
وزارة الداخليــة  - قطــاع الشــئون الفنيــة ،دكتــور/ أبــو ســريع أحمــد عبــد الــرحمن
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 م . 2010ديسمبر  ،المصرية

سـامي  ،العالج بالموسيقى من الحضارات القديمـة إلـى التكنولوجيـة المعاصـرة -4
ـــع ،األولـــى :الطبعـــة ،أحمـــد الموصـــلي ـــز للنشـــر والتوزي هــــ / 1434 ،دار المعت

 م . 2013
 :بحـث فـي نـدوة ،د/ خالـد كـاظم أبـو دوح ،مقاربـة للفهـم :المخدرات الرقميـة  -5

المقامة بجامعة نايف العربية  ،لمخدرات الرقمية وتأثيرها على الشباب العربيا"
 - 16 :الموافـق ،هــ1437/ 5/  9 - 7 :للعلوم األمنية بالرياض، في الفتـرة مـن

 م .2016/ 2/  18

مجلــة  ،د. تركــي بــن عبــد العزيــز المتــروك ،المخــدرات الرقميــة عــالج أم إدمــان -6
كليــــة  -إلنســـانية واالجتماعيــــة والتربويــــة وادي النيـــل للدراســــات والبحــــوث ا

ـــــــرع الخرطـــــــوم ـــــــد، 26 :العـــــــدد ،اآلداب جامعـــــــة القـــــــاهرة ف  ،األول :المجل
 م.2020إبريل

ورقـــة بحثيـــة  ،د/ محمــود علـــي موســى ،المخــدرات الرقميـــة واإلدمــان الرقمـــي -7
ـــة  ـــاة الســـويس -صـــادرة عـــن قطـــاع خدمـــة المجتمـــع والبيئ مـــارس  ،جامعـــة قن

  .م2017

أ.د/ أمــل جمــال الــدين محمــد  ،لموســيقى وتــأثيره علــى الشــبابالوجــه اآلخــر ل -8
 م . 2018عام  ،ورقة عمل ضمن قاعد بيانات جمعية أمسيا مصر ،عياد

9- Beneficial Subliminal Music:Binaural Beats,Hemi Sync and 
Metamusic Rosina Caterina Filimon, Psychology, 2010 (First 
Publication: 13 June 2010) 103 

10- Binaural Beat Technology in Humans: A Pilot Study To Assess 
Psychologic and Physiologic Effects  

11- Familiar Music Listening With Binaural Beats for older People 
with Depressive Symptoms in Retirement Homes, 
Neuropsychiatry (London), (2017) 7 (4) , 347 -353  

https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/paper/Beneficial-subliminal-music%3A-binaural-beats%2C-and-Filimon/2e6826f81125866f20f0befe61a6a95972097fc0
https://www.semanticscholar.org/author/Rosina-Caterina-Filimon/143738325
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