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احلمد هللا وكفى، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه املصطفى وآله املستكملني 
  .الشرفا

  : مث أما بعد

يعيش أهل اإلسالم يف ظل هذا الدين حياة شريفة كرمية، جيدون من خالهلا حالوة 
ولذة العبادة، وتقف تعاليم هذا الدين اإلميان، وراحة اليقني واالطمئنان، وأنس الطاعة، 

حصنا منيعا ضد نوازع االحنراف وأهواء املنحرفني، تصون اإلنسان عن نزواته، وحتميه من 
شهواته، وتقضي على مهومه وأحزانه، فما أغىن من واىل دين اهللا وإن كان فقريا، وما أفقر 

  . من عاداه وإن كان غنيا

 الغيور على دينه أن يبحث بعض املسلمني عن السعادة يف غريه، إن مما حيزن املسلم
ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبني العافية والشفاء يف 

  . الشهوات واألهواء

ومن ذلك عكوف كثري من الناس اليوم على استماع آالت املالهي والغناء، حىت 
ل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس هلا مستند صار ذلك سلواهم وديدم، متعللني بعل

  . صحيح، يقوم على تروجيها قوم فُتنوا باتباع الشهوات واستماع املغنني واملغنيات

وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأا ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، 
ما قالوا لرققت وهذا ليس صحيحاً، فهي مثرية للشهوات واألهواء، ولو كانت تفعل 

  . قلوب املوسيقيني وهذبت أخالقهم، وأكثرهم ممن نعلم احنرافهم وسوء سلوكهم

عباد اهللا من كان يف شك من حترمي األغاين واملعازف، فليزل الشك باليقني من قول 
األمني، يف حترميها وبيان أضرارها، فالنصوص كثرية من الكتاب  رب العاملني، ورسوله

رمي األغاين والوعيد ملن استحل ذلك أو أصر عليه، واملؤمن يكفيه دليل والسنة تدل على حت
فكيف إذا تكاثرت  صلى اهللا عليه وسلم واحد من كتاب اهللا أو صحيح سنة رسول اهللا

وما كَانَ {: ولقد قال سبحانه و تعاىل يف كتابه العزيز. وتعاضدت األدلة على ذلك
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ضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص ِلمؤِمٍن والَ مؤِمنٍة ِإذَا قَ
 ونظراً خلطورة األغاين، وأا سبب من أسباب فتنة ،}اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً

 البحث الناس وإفسادهم وخاصة الشباب والشابات منهم، أحببت أن أمجع لكم هذا
املختصر والذي يبني حكم الشريعة الغراء يف املوسيقى واألغاين من كتاب اهللا تعاىل وسنة 

وأئمة أهل العلم الذين ال نستطيع أ، حنصي أمسائهم فضال عن  صلى اهللا عليه وسلم رسوله
  . أٌواهلم ألنه ال خيلو كتاب من كتب الفقه إال وتناول هذه املسألة وعىن ا أميا عناء

ذه املادة هي حماولة أردت ا خدمة دين اهللا عز وجل، ومنفعة املسلمني، وه
ودحضا آلراء من أحلوها على اإلطالق أو قيدوا حترميها فقط عند اجتماعها مع 

  . املسكرات والراقصات

سائالً اهللا تبارك وتعاىل أن ينفع ا وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، 
  . كيلوهو حسبنا و نعم الو


وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم {: قال تعاىل

  .}ويتِخذَها هزوا أُولَِئك لَهم عذَاب مِهني

  ).هو الغناء(: قال حرب األمة ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .]تفسري الطربي[ )اللهو الطبل(: ال جماهد رمحه اهللاوق

  .]تفسري ابن كثري[ )نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري(: وقال احلسن البصري رمحه اهللا

ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث بأنه الغناء : (قال ابن القيم رمحه اهللا
سألت ابن مسعود عن قوله :  الصهباءفقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو

 - واهللا الذي ال إله غريه هو الغناء : ، فقال}ومن الناس من يشتري هلو احلديث{: تعاىل
إغاثة اللهفان [)  وصح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أنه الغناء- يرددها ثالث مرات 

  .]١/٢٤البن القيم 

وميمون بن مهران وعمرو وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول 
  . بن شعيب وغريهم الكثري يف تفسري هذه اآلية الكرمية
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إغاثة [ )وهذه اآلية على هذا التفسري تدل على حترمي الغناء(: قال الواحدي رمحه اهللا
  . ]٢٣٩١اللهفان 

ليعلم طالب هذا العلم أن : (ولقد قال احلاكم يف مستدركه عن تفسري الصحايب
  ).ي شهد الوحي و الترتيل عند الشيخني حديث مسندتفسري الصحايب الذ

معلقاً على كالم  ]١/٢٤[وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه إغاثة اللهفان 
وهذا وإن كان فيه نظر فال ريب أنه أوىل بالقبول من تفسري من بعدهم، فهم : (احلاكم

 خوطب به من األمة، وقد أعلم األمة مبراد اهللا من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من
علماً وعمالً، وهم العرب الفصحاء على  صلى اهللا عليه وسلم شاهدوا تفسريه من الرسول

  ). احلقيقة فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه سبيل

واستفِْزز مِن استطَعت ِمنهم ِبصوِتك وأَجِلب علَيِهم ِبخيِلك {: وقال تعاىل
ِجِلكراوورطَانُ ِإالَّ غُريالش مهِعدا يمو مهِعدالِد واَألواِل ووِفي اَألم ماِركْهشو {.  

بدعائك بالغناء : }صوتك{استخف، : }واستفزز{(: جاء يف تفسري اجلاللني
  . )واملزامري وكل داع إىل املعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثري والطربي عن جماهد

وما .. يف اآلية ما يدل على حترمي املزامري والغناء واللهو: (يب يف تفسريهوقال القرط
  ). كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب الترته عنه

  .}والَِّذين ال يشهدونَ الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما{: وقال اهللا عز وجل

  ).الزور هنا الغناء(: ا جاء عن حممد بن احلنفية أنه قالذكر ابن كثري يف تفسريه م

 }والذين ال يشهدون الزور{: وجاء عند القرطيب والطربي عن جماهد يف قوله تعاىل
  .)ال يسمعون الغناء(: قال

وأصل الزور حتسني الشيء، ووصفه : قال أبو جعفر: (وجاء عن الطربي يف تفسريه
ه أو يراه، أنه خالف ما هو به، والشرك قد يدخل خبالف صفته، حىت خييل إىل من يسمع

يف ذلك ألنه حمسن ألهله، حىت قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء ألنه أيضا 
  . ]تفسري الطربي[)  الصوت حىت يستحلي سامعه مساعهمما حيسنه ترجيع
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  قال اإلمام الطربي يف،}و إذا مروا باللغو مروا كراما{: ويف قوله عز وجل
مرورهم كراما يف بعض ذلك . وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما: (تفسريه

  ). بأن ال يسمعوه، وذلك كالغناء


ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر (:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا

ن أقوام إىل جنب علم، يروح عليهم بسارحة هلم، ليرتلاملعازف، واخلمر واحلرير وو
ارجع إلينا غداً، فيبيتهم اهللا، ويضع العلم، وميسخ آخرين : يأتيهم حلاجة، فيقولون

، ووصله الطرباين والبيهقي، وابن عساكر، ٥٥٩٠رواه البخاري تعليقا برقم [) قردة وخنازير إىل يوم القيامة
  .]٩١حديث رقم ة الصحيحة لأللباين راجع السلسل

وقد أقر بصحة هذا احلديث أكابر أهل العلم منهم اإلمام ابن حبان، واإلمساعيلي، 
وابن صالح، وابن حجر العسقالين، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، 

  .والصنعاين، وغريهم كثري

ث شيئا ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلدي(: وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
كابن حزم نصرة ملذهبه الباطل يف إباحة املالهي، وزعم أنه منقطع ألن البخاري مل يصل 

  ). سنده به

  ويف احلديث دليل على حترمي آالت العزف والطرب من وجهني؛ "

، فإنه صريح بأن املذكورات ومنها املعازف هي يف الشرع )يستحلون: (أوهلا قوله 
   .حمرمة، فيستحلها أولئك القوم

 - قرن املعازف مع ما مت حرمته وهو الزنا واخلمر واحلرير، ولو مل تكن حمرمة : ثانيا
  .] بتصرف١/١٤٤ الصحيحة لأللباين السلسلة["  ملا قرا معها- أي املعازف 

 خبالف ما افتراه القرضاوي بأن التحرمي ال يكون إال مع اجتماعه بباقي احملرمات 
 تعاىل، يعين بكالمه ال حيرم الغناء وال املعازف إال إذا وهذا هو الضالل بعينه أخذاه اهللا

  . كان اإلنسان جالساً بني شعب إحدى الزانيات األربعة أو وهو يشرب اخلمر

  . تعاىل اهللا عما يقوله هذا الضال علواً كبريا
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فدل هذا احلديث على حترمي املعازف، : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
اموع [) ت اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه اآلالت كلهاواملعازف هي آال

١١/٥٣٥[.  

 صلى اهللا عليه وسلم خرج رسول اهللا: ( قال،وروى الترمذي يف سننه عن جابر
مع عبد الرمحن بن عوف إىل النخيل، فإذا ابنه إبراهيم جيود بنفسه، فوضعه يف حجره 

إين مل أنه عن :  وأنت تنهى عن البكاء؟ قالأتبكي: ففاضت عيناه، فقال عبد الرمحن
صوت عند نغمة هلو ولعب ومزامري : البكاء، وإمنا يت عن صوتني أمحقني فاجرين

هذا احلديث : قال الترمذي[) مخش وجوه وشق جيوب ورنة: شيطان، وصوت عند مصيبة
  .]٥١٩٤سنه األلباين صحيح اجلامع حسن، وح

) مار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبةصوتان ملعونان، صوت مز: (وقال 
  .]٤٢٧ناده حسن، السلسلة الصحيحة إس[

ليكونن يف هذه األمة خسف، : (أنه قال صلى اهللا عليه وسلم وعن رسول اهللا
صحيح [) وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا اخلمور، واختذوا القينات، وضربوا باملعازف

  .]٢٢٠٣وع طرقه، السلسلة الصحيحة مبجم

إن اهللا حرم على أميت اخلمر، وامليسر، واملزر، والكوبة، والقنني، (: وقال 
  . ]١٧٠٨صحيح، صحيح اجلامع لأللباين [) وزادين صالة الوتر

والكوبة هي الطبل، والقنني هو الطُنبور، وقيل . واملزر قيل هو نبيذ الذُرة والشعري
  . ]القاموس احمليط[لعبة للروم يتقامر ا 

فوضع : مسع ابن عمر مزماراً، قال: (د يف سننه عن نافع أنه قالوروى أيب داوو
: فقلت: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال يل

، فسمع  صلى اهللا عليه وسلمكنت مع النيب: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: قال! ال
  .]٤١١٦اوود لأللباين  صحيح أيب دحديث صحيح،[) فصنع مثل هذا! مثل هذا

إذا كان هذا فعلهم يف : قال علماؤنا: (وعلق على هذا احلديث اإلمام القرطيب قائالً
اجلامع ألحكام [!) حق صوت ال خيرج عن االعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟

  .]القرآن للقرطيب



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  حكم األغاين واملوسيقى

ختلف األصوات، وحنن نقيل وكيف بزماننا مع استخدام اآلالت احلديثة اليت تأيت مب
، )الفيديو كليب(بل وصل م األمر إىل تقليد الغرب بالغناء عن طريق كما يسمونه 

املشتق من كلب كَلَباً أي مصاب مبرض يعدي، كما هو حال هؤالء املغنني واملغنيات 
املصابني مبرض اإليدز والسيالن والزهري وغريه وقليل منهم من مل يصب بأحد هذه 

   .األمراض اخلبيثة


الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته (: قال اإلمام عمر بن عبد العزيز رضى اهللا عنه

  .]غذاء األلباب[) سخط الرمحن

ولقد نقل اإلمجاع على حرمة االستماع إىل املوسيقى واملعازف مجع من العلماء 
  . اإلمام القرطيب وابن الصالح وابن رجب احلنبلي: منهم

أما : ( وقال أيضا،)الغناء ممنوع بالكتاب والسنة(: ل اإلمام أبو العباس القرطيبفقا
 فال خيتلف يف حترمي استماعها ومل أمسع عن أحد ممن - الطبل –املزامري واألوتار والكوبة 

يعترب قوله من السلف وأئمة اخللف من يبيح ذلك، وكيف ال حيرم وهو شعار أهل اخلمور 
وات والفساد واون؟ وما كان كذلك مل يشك يف حترميه وال والفسوق ومهيج الشه

  .]الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر اهليثمي[) تفسيق فاعله وتأثيمه

اإلمجاع على حترميه ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله يف (: وقال ابن الصالح
  . )اإلمجاع واالختالف أنه أباح الغناء

  . )الغناء باطل، والباطل يف النار(: قال القاسم بن حممد رمحه اهللا

 فال - أي غناء و لعب - إن كان يف الوليمة هلو (: وقال احلسن البصري رمحه اهللا
  .  أي ال جتاب دعوم بل حترم،]اجلامع للقريواين[ )دعوة هلم

  ).هو ممنوع بالكتاب والسنة(: قال النحاس رمحه اهللا

ملقصود بالكراهة وا - على كراهة الغناء وقد أمجع علماء األمصار (: وقال الطربي
  . )واملنع منه  -  هنا هو التحرمي

  . )ال تدخل وليمة فيها طبل ومعازف(: ويقول اإلمام األوزاعي رمحه اهللا
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وقد صرح أصحابه : (قال ابن القيم رمحه اهللا يف بيان مذهب اإلمام أيب حنيفة
ب بالقضيب، وصرحوا بأنه بتحرمي مساع املالهي كلها كاملزمار والدف، حىت الضر
إن السماع فسق والتلذذ به : معصية توجب الفسق وترد ا الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا

كفر، وورد يف ذلك حديث ال يصح رفعه، قالوا وجيب عليه أن جيتهد يف أن ال يسمعه إذا 
  .]١/٢٢٧إغاثة اللهفان [) مر به أو كان يف جواره

الغناء من أكرب الذنوب اليت جيب تركها (: وروي عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال
  . )فوراً

وقد قال اإلمام السفاريين يف كتابه غذاء األلباب معلقاً على مذهب اإلمام أبو 
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة : (حنيفة

والشعيب وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك، وال نعلم خالفاً بني سفيان ومحاد وإبراهيم 
  ). أهل البصرة يف املنع منه

وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ اإلمام أىب حنيفة حينما سِئل عن رجل مسع 
ادخل عليهم بغري إذم ألن النهي عن : ( فقال؟صوت املزامري من داخل أحد البيوت

  ). املنكر فرض

مالك فإنه ى عن الغناء و عن استماعه، وقال رمحه اهللا عندما سِئل عن أما اإلمام 
هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إمنا يفعله عندنا : (الغناء و الضرب على املعازف

  . ]تفسري القرطيب[) الفساق

والفاسق يف حكم اإلسالم ال تقبل له شهادة وال يصلي عليه األخيار إن مات، بل 
  . غوغاء الناس وعامتهميصلي عليه 

وصرح : (وقال ابن القيم رمحه اهللا يف بيان مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 العارفون مبذهبه بتحرميه وأنكروا على من -  أي أصحاب اإلمام الشافعي - أصحابه 

إغاثة [) نسب إليه حله كالقاضي أيب الطيب الطربي والشيخ أيب إسحاق وابن الصباغ
  .]١/٧٢٢اللهفان 

أول من أحدثه الزنادقة يف العراق حىت (: وسئل اإلمام الشافعي عن هذا؟ فقال
  .]الزواجر عن اقتراف الكبائر[) يلهوا الناس عن الصالة وعن الذكر



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  حكم األغاين واملوسيقى

سألت أيب عن : وأما مذهب اإلمام أمحد فقال عبد اهللا ابنه: (قال ابن القيم رمحه اهللا
إمنا يفعله عندنا :  يعجبين، مث ذكر قول مالكالغناء ينبت النفاق بالقلب، ال: الغناء فقال
  .]١/٩٢٢إغاثة اللهفان [) الفساق

 ؟وسئل ف عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصيب إىل بيعها
إا تساوي ثالثني ألفاً، ولعلها : ، فقيل له)تباع على أا ساذجة ال على أا مغنية(: فقال

  . )ال تباع إال أا ساذجة(: ، فقال!؟فاًإن بيعت ساذجة تساوي عشرين أل

وهذا دليل على أن الغناء حمظور، إذ لو مل يكن حمظوراً ما جاز : (قال ابن اجلوزي
  .]اجلامع ألحكام القرآن[) تفويت املال على اليتيم

ونص اإلمام أمحد رمحه اهللا على كسر آالت اللهو كالطنبور وغريه إذا رآها 
  .]١/٢٣٠غاثة اللهفان إ[ مكشوفة، وأمكنه كسرها

مذهب األئمة األربعة أن آالت اللهو كلها (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
: وقال أيضا. ]١١اموع جملد[) ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو نزاعاً... حرام

ام وال باليمن وال فاعلم أنه مل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال باحلجاز وال بالش(
مصر وال املغرب وال العراق وال خراسان من أهل الدين والصالح والزهد والعبادة من 
جيتمع على مثل مساع املكاء والتصدية ال بدف وال بكف وال بقضيب وإمنا أحدث هذا 

املعازف : ( وقال يف موضع آخر،)بعد ذلك يف أواخر املائة الثانية فلما رآه األئمة أنكروه
  . ]٥٦٩١١اموع [) ر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل محيا الكؤوسمخ

وهلذا (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف بيان حال من اعتاد مساع الغناء
يوجد من اعتاده واغتذى به ال حين على مساع القرآن، وال يفرح به، وال جيد يف مساع 

بل إذا مسعوا القرآن مسعوه بقلوب الهية وألسن الغية، اآليات كما جيد يف مساع األبيات، 
) وإذا مسعوا املكاء والتصدية خشعت األصوات وسكنت احلركات وأصغت القلوب

  .]٥٦٨١١اموع [

) اتفقت املذاهب األربعة على حترمي آالت الطرب كلها: (قال األلباين رمحه اهللا
  .]١/١٥٤السلسلة الصحيحة  [

إنك ال جتد أحداً عين بالغناء ومساع آالته إال وفيه : ( رمحه اهللاقال اإلمام ابن القيم
). ضالل عن طريق اهلدى علماً وعمالً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إىل استماع الغناء



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  حكم األغاين واملوسيقى

فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، ومخرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر : (وقال عن الغناء
  ). يل النفوس إليه ورغبتها فيهمن غريه من الكالم الباطل لشدة م

  : وقال رمحه اهللا

  يف قلب عبد ليس جيتمعان     حب القران وحب أحلان الغنا  
  أبداً من اإلشراك بالرمحن  واهللا ما سلم الذي هو دأبه          

  عبداً لكل فالنة وفالن          وإذا تعلق بالسماع أصاره     

ماء وإقرارهم على حرمة الغناء واملوسيقى واملنع و بذلك يتبني لنا أقوال أئمة العل
  . منهما


 يف األعياد والنكاح للنساء، وقد دلت -  بغري خلخال- ويستثىن من ذلك الدف 

  .عليه األدلة الصحيحة

ولكن رخص النيب  يف أنواع من اللهو يف العرس : (قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
 بالدف يف األعراس واألفراح، وأما الرجال على وحنوه كما رخص للنساء أن يضربن

عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف وال يصفق بكف، بل ثبت عنه يف الصحيح 
التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني : أنه قال

  .]٥٦٥١١ اموع[) من الرجال بالنساء

دخل علي أبو بكر وعندي : (ضي اهللا عنها أا قالتوأيضا من حديث عائشة ر
جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت به األنصار يف يوم بعاث قالت وليستا 
مبغنيتني فقال أبو بكر أمبزمور الشيطان يف بيت النيب  وذلك يف يوم عيد الفطر فقال النيب  

  . ]١٥٤٠ صحيح ابن ماجه لأللباين يح،صح[) يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا


وأعجب من هذا استداللكم على إباحة السماع املركب : (قال ابن القيم رمحه اهللا

مما ذكرنا من اهليئة االجتماعية بغناء بنتني صغريتني دون البلوغ عند امرأة صبية يف يوم 
ت من أبيات العرب يف وصف الشجاعة واحلروب ومكارم األخالق عيد وفرح بأبيا

والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا احلديث من أكرب احلجج عليهم، فإن 



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  حكم األغاين واملوسيقى

 صلى اهللا عليه الصديق األكرب ف مسى ذلك مزموراً من مزامري الشيطان، وأقره رسول اهللا
فتني وال مفسدة يف إنشادمها على هذه التسمية، ورخص فيه جلويريتني غري مكلوسلم 

والستماعهما، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع املشتمل على ما ال 
  .]١/٤٩٣مدارج السالكني [) فسبحان اهللا كيف ضلت العقول واألفهام! خيفى؟

وقد كانت عائشة رضي اهللا عنها صغرية يف ذلك : (وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا
 ينقل عنها بعد بلوغها وحتصيلها إال ذم الغناء، قد كان ابن أخيها القاسم بن الوقت، و مل

  .]تلبيس إبليس[) حممد يذم الغناء ومينع من مساعه وقد أخذ العلم عنها


من املعروف واملشهور أن ابن حزم رمحه اهللا يبيح الغناء، كما هو مذكور يف كتابه 

ي نريد أن ننبه عليه أن الناس إذا مسعوا أن ابن حزم أو غريه من العلماء لكن الذ. احمللى
حيللون الغناء، ذهب باهلم إىل الغناء املوجود اليوم يف القنوات واإلذاعات وعلى املسارح 

  . والفنادق والفيديو كليب وغريه وهذا من اخلطأ الكبري

  .  اإلمام الكبري ابن حزمفمثل هذا الغناء ال يقول به مسلم، فضالً عن عامل؛ مثل

فالعلماء متفقني على حترمي كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو حتريض على 
  . معصية

وحنن نعلم حال الغناء اليوم وما حيدث فيه من احملرمات القطعية، كالتربج 
واالختالط املاجن والدعوة السافرة إىل الزنا والفجور وشرب اخلمور، تقف فيه املغنية 

أو شبه عارية أمام العيون الوقحة والقلوب املريضة لتنعق بكلمات احلب عارية 
  . ويتمايل اجلميع رجاالً ونساء ويطربون يف معصية اهللا وسخطه. والرومانسية

إن على من يشيع يف الناس أن ابن حزم يبيح الغناء، كمفيت أستراليا : ولذلك نقول
ذا أطلقه بدون ضوابط وقيود، فهؤالء أو القرضاوي أن يعرف إىل أين يؤدي كالمه هذا إ

يشيعون الفاحشة بني املؤمنني واملؤمنات فليتق اهللا تعاىل من يروج هلم هذه اٌألقاويل 
  . وليتنبه إىل واقعه الذي يعيش فيه! وليعرف إىل أين ينتهي كالمه؟

مث اعلم أخي املسلم كون ابن حزم أو غريه يبيح أمراً جاء النص الصريح عن النيب  
  .حرميه ال ينفعك عند اهللا تعاىلبت



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد
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لو أخذت برخصة كل عامل، أو زلة كل عامل، (: قال سليمان التيمي رمحه اهللا
  . )اجتمع فيك الشر كله

، }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{: وقد قال اهللا جل وعال
  . }خاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليمفَلْيحذَِر الَِّذين ي{: وقال أيضاً

  : وهللا در القائل

  واإلمجاع فأجهد فيه             العلم قال اهللا قال رسوله إن صح
  بني الرسول وبني رأي فقيه      وحذار من نصب اخلالف جهالة




صح أن النيب  والصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم قد مسعوا الشعر وأنشدوه 
واستنشدوه من غريهم، يف سفرهم وحضرهم، ويف جمالسهم وأعماهلم، بأصوات فردية 
كما يف إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن األكوع وأجنشة رضي اهللا عنهم، وبأصوات 

 صلى اهللا فلما رأى رسول: ف يف قصة حفر اخلندق، قالمجاعية كما يف حديث أنس 
  : لما بنا من النصب واجلوع قاعليه وسلم 

   فاغفر لألنصار واملهاجرة    اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة

  : فقالوا جميبني

   على اجلهاد ما بقينا أبدا               حنن الذين بايعوا حممدا

  . ]رواه البخاري[

ج ابن أيب شيبة بسند حسن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ويف االس أيضا؛ أخر
منحرفني وال متماوتني، كانوا  صلى اهللا عليه وسلم مل يكن أصحاب رسول اهللا: (قال

يتناشدون األشعار يف جمالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من 
  .]٨/٧١١مصنف ابن أيب شيبة [) دينه دارت محاليق عينه



 

)١٢( منرب التوحيد واجلهاد

  حكم األغاين واملوسيقى

ه األدلة تدل على أن اإلنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو مجاعية، فهذ
  .]القاموس احمليط[رفع الصوت بالشعر مع حتسني وترقيق : والنشيد يف اللغة العربية

 
  .عدم استعمال اآلالت واملعازف احملرمة يف النشيد •
ثار منه وجعله ديدن املسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض عدم اإلك •

  .ألجله
 .أن ال يكون بصوت النساء •
  .وأن ال يشتمل على كالم حمرم أو فاحش •
  . وأن ال يشابه أحلان أهل الفسق واون •

وقد أجاز بعض املشايخ املعاصرين مساع هذه األناشيد ولو كانت بدف، مع قوهلم 
 للرجال وحجتهم مساع النيب  من اجلارية اليت نذرت أن تضرب بعدم جواز ضرب الدف

  . بالدف عند رأسه  فقال هلا النيب  يف بنذرك، واحلديث صحيح

منهم على سبيل املثال ال احلصر الشيخ أيب قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره وسائر 
  . إخوانه املوحدين من سجون الطواغيت

الم بنقد كتاب احلالل واحلرام للشيخ العالمة كتاب اإلع: ولالستزادة ميكن مراجعة
صاحل بن فوزان الفوزان، وكتاب السماع لشيخ اإلسالم ابن القيم، وكتاب حترمي آالت 

  . الطرب للشيخ حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا

:  ]٢٤٩- ١/٢٤٨[وختاماً، قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه إغاثة اللهفان 
 . ونباته فيه كنبات الزرع باملاءلغناء خواص هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق،اعلم أن ل(

أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل مبا فيه، فإن الغناء : فمن خواصه
والقرآن ال جيتمعان يف القلب أبداً ملا بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن إتباع اهلوى، 

فة، وجمانبة شهوات النفوس، وأسباب الغي، وينهى عن إتباع خطوات ويأمر بالع
الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله، وحيسنه، ويهيج النفوس إىل شهوات الغي فيثري 
كامنها، ويزعج قاطنها، وحيركها إىل كل قبيح، ويسوقها إىل وصل كل مليحة ومليح، 

  ). إخل.. ى القبائح فرسا رهان فهو واخلمر رضيعا لباٍن، ويف ييجهما عل
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  حكم األغاين واملوسيقى


نزهوا أنفسكم وأمساعكم عن اللهو ومزامر الشيطان، وأحلوها رياض اجلنان، حلق 
القرآن، وحلق مدارسة سنة سيد األنام، عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، تنالوا مثرا، 

عدمي، وحثًا على تقى، وبا من غي، وبصرية من عياةَ القلب، إرشادا عن هوى، وح
والَِّذين هم عِن اللَّغِو {: ودواء وشفاء، وجناة وبرهانا، وكونوا ممن قال اهللا فيهم

  . }معِرضون

  . وفق اهللا املسلمني للتمسك بدينهم والبصرية يف أمرهم إنه قريب جميب

  د هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلم

  

  

  

  
  
  مت تنـزيل هذه املادة من 

  منرب التوحيد واجلهاد
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