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النورالنور
الكاشفالكاشف

الغناءالغناء  حكمحكم  بيانبيان  فيفي
والمعازفوالمعازف

الخبير اللطيف عفو إلى الفقير وترتيب جمع

الزأهري حسين بن أحمد
علم طالب كل إلى إهداء

الحق يريد منصف



الرحيم الرحمن الله بسم

ِم َيا َقاَل" ُتْم َقْو ْي َأ ْنُت ِإْن َأَر َلى ُك َنٍة َع ّي ّبي ِمْن َب ِني َر ْنُه َوَرَزَق ِم
ًنا ِرْزًقا ُد َوَما َحَس ُكْم َأْن ُأِري ِلَف َلى ُأَخا ُكْم َما ِإ ْنَها ْنُه َأ ُد ِإْن َع ُأِري

لل ِْلْصَلَح ِإ َطْعُت َما ا َت لل َتْوِفيِقي َوَما اْس للِه ِإ ْيِه ِبال َل ْلُت َع لك َتَو
ْيِه َل ِإ ِنيُب" َو 1ُأ

ببعثللة علينللا ومللّن القللويم، لللدينه هدانا الذي لله الحمد
وأشكره الِغزِار، نعمه على سبحانه أحمده الكريم، النبي هذا

شللريك ل وحللده الله إل إله ل أن وأشهدالمدرار.  جوده على
ًا سلليدنا أن وأشللهد القهار، الواحد له ورسللوله عبللده محمللد

ورسللولك عبللدك على وسلم صل المختار. اللهم المصطفى
يللوم إلللى بإحسللان لهللم والتابعين وصحبه، آله وعلى محمد،
بعد: أما ثم ،الدين

ل يعيش ل فلي السللم أه شلريفة حيلاة اللدين هلذا ظ
اليقيللن وراحللة اليمللان، حلوة خللهللا مللن يجللدون كريمللة،

هللذا تعللاليم  وتقللف.العبادة ولذة الطاعة، وأنس والطمئنان،
ًنا الدين المنحرفيللن، وأهلواء النحلراف نلوازع ضللد منيًعلا حص
على وتقضي شهواته، من وتحميه نزِواته، عن النسان تصون

فقيًرا، كان وإن الله دين والى من أغنى فما وأحزِانه، همومه
ًيا. كان وإن عاداه من أفقر وما غن

بعللض يبحللث أن دينلله على الغيوَر المسلَم يحزِن مما وإن
فيمللا البهجللة عن ويبحثون غيره، في السعادة عن المسلمين

العافيللة طللالبين ،الللدواء مواضللع السللموم يضللعون عللداه،
مللن كثير عكوف.. ذلك ومن والهواء. الشهوات في والشفاء

صللار حللتى ،والغنللاء الملهللي آلت اسللتماع على اليوم الناس
،زائفللة وأقللوال واهيللة بعلللل متعللين وديدنهم، سلواهم ذلك
قللوم هللايجترو على يقوم صحيح، مستند لها ليسو الغناء تبيح

. المغنيات واستماع الشهوات باتباع ُفتنوا

۸۸هود:  سورة  1
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القلللوب ترقللق بأنها للموسيقى يروج بعضهم نرى وكما
ةمللثير يفهلل ،ًصللحيحا ليللس وهذا العاطفة، نميُوت والشعور،
قلللوب لرققللت قللالوا ما تفعل كانت ولو..الهواءو للشهوات

انحرافهم نعلم ممن وأكثرهم أخلقهم، وهذبت الموسيقيين
.سلوكهم وسوء

الغللاني تحريللم مللن شللك فللي كللان مللن الللله عبللاد
العللالمين، رب قللول مللن بللاليقين الشللك فليزِل والمعازف،

وبيللان تحريمهللا فللي المين، وسلم عليه الله صلى ورسوله
علللى تللدل والسللنة الكتللاب مللن كللثيرة فالنصوص أضرارها،

.عليلله أصللر أو ذلللك اسللتحل لمللن والوعيللد الغللاني تحريللم
سللنة صللحيح أو الللله كتللاب مللن واحللد دليللل يكفيه والمؤمن
تكللاثرت إذا فكيللف وسلللم، عليلله الللله صلللى الللله رسللول

فللي تعالى و سبحانه قال ؟! ولقدذلك على الدلة وتعاضدت
َنللٍة َولَ ِلُمللْؤِمٍن َكللاَن َوَمللا" العزِيزِ: كتابه َذا ُمْؤِم للللُه َقَضللى ِإ ٱل

ُلُه ًا َوَرُسو ُكوَن َأن َأْمر ُة َلُهُم َي َيللَر َيْعللِص َوَمللن َأْمِرِهللْم ِمللْن ٱْلِخ
للَه َلُه ٱل ْد َوَرُسو لل َفَق َلل َض ًَض ًا ٰل ِبين 2".ّم

 

ًاو فتنللة أسللباب مللن سللبب اوأنهلل ،الغاني لخطورة نظر
لكللم أجمع أن قررت منهم، الشباب وخاصة وإفسادهم الناس

وآلت الغنللاء تحريللم بيللان علللى يحتللوي والللذي المبحللث هللذا
وسلللم. عليلله الللله صلللى رسللوله وسنة الله كتاب من الطرب

المعللازف) (حرميللة المللور هللذه مثللل أن البعللض يللرى وقللد
المة تخوضها التي المواجهات ظل في الهمية بذات ليست

ًا ذل مللن اليللوم المة تعانيه ما أقول: أن ذلك على الن.. رد
قللال وكما دينها، أمور من الكثير تجاهلها نتاج فهو فساد أو

الشاعر:
ملن بكي***  وي  هامن السفهاء يضحك أمور                 

ِتها ّب اللبيُب مغ

أردت محاوللة إل هي ما المادة هذه أن إلى بالذكر وأشير
ً المسلللمين، ومنفعللة وجللل عزِ الله دين خدمة بها الللله سللائل

٣٦الحزِاب:  سورة 2  
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ًا العمل هذا يجعل وأن بها ينفع أن وتعالى تبارك لوجهه خالص
الوكيل. ونعم حسبنا وهو الكريم،

3  المبحث     مدخل

ًا مهللم أمللر وتصللويرها الشلليء ماهيللة تحديد إن فللي جللد
الللذي المعنللى علللى تبنللى الحكللام أن إذ عليلله، الحكللم إلحاق

النللاس عللادة إلللى مللايرجع أو اللغة، حددتها أو الشارع يحددها
فللي الخطاب السلم: "فصل شيخ يقول هذا  وفي.وعرفهم

عليلله يطلللق ثللم الشللىء، ماهية في ينظر أن ينبغي الباب هذا
  4."ذلك غير أو الكراهة أو التحريم

أمرين:      علينا     يسّهل     المنهج     هذا     أن     ولشك
الغنلاء معنى تحديد في الشكال علينا الول: يزِيل

علينا يسّهل مما المسألة تصوير على الثاني:  يساعدنا
 عليه الحكم إلحاق

مللن لبد كان دونه من بالعزِف المصحوب الغناء ولمعرفة
.المقضللى المللوزون والشلعر النللثر عللن وتميزِه ماهيته تحديد
ًا كونه عن ليخرج موزون شعر كلماته في فهو ًا شعر أو مباحلل

ًا 5.مباح غير شعر

طارق الدكتور إعداد السلمي، الفقه في وأثرها حجيتها المعازف أحاديث بحث  3
بسيط بتصرف الدمخي، جاسم والدكتور الطواري

إبليس تليس في الجوزي لبن الكلم هذا أصل 4
الكلون وصلف فلي أولهلا: شللعر أقسام خمسة إلى المباح الشعر العلماء يقسم 5

ًا الحجيج  ثانيها: شعر.الله وخلق الزِهللد  ثالثهللا: شلللعر.الحرام البيت للقاء تشويق
الجهلاد  خامسلها: أشلللعار.البلذاءة ملن الخالية العرس  رابعها: أشلعار.والفضائل

 .العدو لقاء على النفس لتقوية والغزِاة
علللى النياحللة شعار: أأولها كذلك:  خمسة أقسام على فهو مباح الغير الشعر وأما

.والهجللاء السللب ثانيهللا: أشللعار القللدار، علللى بالتسللخط مصللحوب وهو الموات،
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:  مجتمعان وهما وتعريفهما  

 اللغلة:     في     الغنلاء     تعريف - 
صللوته رفللع مللن "كللل هو الغناء أن العرب لسان في جاء
الصللوت مللن والغنللاء 6."غنللاء العللرب عنللد فصللوته وواله،
لنى لها ثور: "عجبت بن حميد قال به ماطّرب نلللاؤهاغ يكللون أ
ًا  7"فما بمطقها يغفر ولم فصيح

لى بها، المنير: تغزِّل المصباح في وجاء : مللدحه بزِيللد وغن
لى ،هجاه أو 8.تغنة: صّوت الحمام وغن

تسللميه الذي الترنم والكسر): على (بالمد الغناء ويطلق
ة وسكون النون (النصب) بفتح العرب ى ،9المهمل داء وعل الح
النشللاد: مجللرد وعلللى العللرب عند والكسر) المعروف (بالمد
(وعنللدي عائشلللة حللديث فللي 10النهايللة فللي الثيللر ابللن قللال

وم بغناء تغنيان جاريتان اث) ي دان  أى11ُبع عار تنش تي الش ال
.بعاث يوم قيلت

الشرعي:     الصطلح     في     تعريفه- 
فللي اللغللة لُعللرف موافقللا للغنللاء الشللرعي تعريللف جللاء

الصوت رفع على كذلك ويطلق وموالته الصوت برفع تسميته
صلللى قللال هللذا وعلللى والتطريب، التلحين بطريقة وموالته

ه الله لم علي سوس ا : "لي ن من م م لن ل القرآن" يتغ ا 12ب ومنه
13بأصللواتكم" القللرآن : "زينللواوسلللم عليلله الللله صلللى قللوله

بحللق يكللن مالم والهجاء السب شعر مثل محرم، وهو والفخر، المدح ثالثها: أشعار
 خامسللها:.بالخللالق المخلللوق بهللا يشللبه التي الشركية  رابعها: الشعار.ومصلحة

آلت صللحبته وإن بلله، خللاص حكللم له  وهذا.النساء ووصف والفحش التغني أشعار
ًا الغنلاء تعريللف ملن لبللد كللان  ولللذا.آخر حكم له صار اللهو آلت من وآلت منفلرد

.منفردة اللهو
٦/٣٣٠٩العرب:  لسلان 6
  ٦/٣٣١٠العرب:  لسلان 7
  يسير بتصرف ٢/١٠٩المنير:  المصباح  8
٢/٤٤٢الفتلح:  انظر  9

٣/٣٩٢الفتلح:  انظر  10
١٣٩٦وأحمد:  ،١٢٥٧ داود: الصلة: رقم  أبو /٦٩٧٣ التوحيد: رقم في البخاري  11
: الصلة في داود وأبو ،١٠٠٥ الفتتاح: رقم في والنسائي البخلاري: التوحيد، 12

: القرآن فضائل في والدارمي ، ١٧٩٥٥ : رقم  المسند في وأحمد ، ١٢٥٦ رقم
٣٣٦٤ رقم

المسافرين صلة في ومسلم ،٤٦٦٠ القرآن: رقم فضائل في البخلاري  13
١٠٠٩ الفتتلاح: رقم في والنسائي ،١٣٢١ وقصرها: رقم
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عليلله الللله صلللى النبي استمع الشلعري، موسى أبا أن ومنها
هذا أوتي وقال: "لقد الصوت حسن على وأثنى لصوته وسلم

ًا أنك أعلم موسى: لو أبو له داود" وقال آل مزِامير من مزِمار
ًا لك لحبرته استمعت أنلله  ومنهللا- وحسللنته زينتلله  أى- تحللبير

وكللانوا الصللحابة إنشللاد يسللمع كللان وسلللم عليلله الللله صلللى
الخندق:  حفر في يديه بين يرتجزِون

ًا بايعوا الذين نحن ًا مابقينلا الجهاد على          محمد  أحلد

بللن كعللب قصلليدة وسلللم عليلله الللله صلى هعاسم ومنها
 .كثير وغيرها وأجازه زهير

 والمتصوفلة:     الغنلاء     أهل     اصطلح     عند     أما- 

المطللرب المللوزون بللالكلم الصللوت رفللع هللو الغنللاء
ًا بللاللت المصاحب وأهللل المتصللوفة فللإن هللذا وعلللى ،غالبلل

جهللة مللن يختلفللون أنهللم غيللر ، الظللاهر على متفقون الغناء
بطريقللة يكللون المتصوفة عند الغناء سماع كون وهو ،الباطن
.تعالى الله إلى والتقرب التعبد

الصوت ورفع العرب، عند المعروف الغناء فإن هذا وعلى
ًا يكللن ولللم والتلحيللن التطريب من شيء مع وموالته معروفلل

.اللت من غيرها أو القضيب أو الكف بضرب

يخ يقول لم شل رف : "وإذا14السل اعلم ع ذا: ف ه ه م أن ل
ول بالشللام ول بالحجللاز ل المفضلللة الثلثللة القللرون في يكن

الللدين أهللل من وخراسان والعراق والمغرب بمصر ول باليمن
المكللاء سللماع مثللل على يجتمع من والعبادة، والزِهد والصلح

فلما ،الثانية المائة أواخر في ذلك بعد هذا حدث إنما والتصدية
."أنكروه الئمة رآه

٣٠ : ص شلانوفة عبدالحميد تحقيق والرقص، السماع مسألة  14
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الكريم     القرآن     من     التحريم     أدلة

لنللاِس َوِملَنوتعالى: " تبارك الله قال َتِري َمللن ال َلْهلَو َيْشلل
ْلَحِديِث لل ا ُيِض ِبيِل َعن ِل للِه َس ْيِر ال ٍم ِبَغ ْل َذَها ِع لتِخ َي ِئللَك ُهللزًُِوا َو َل ُأو

َذاٌب َلُهْم 15"ّمِهيٌن َع

من والصوابقائلً: " 16تفسيره في الطبري حكى
الحديث من كان ما كّل به ليُنيقال: ع أن ذلك في القول
رسوله؛ أو استماعه عن الله نهى مما الله سبيل عن ملهيا

َلْهَو عّم تعالى الله لن بعضا يخصص الَحِديِث) ولم بقوله: (
على يدّل ما يأتي حتى عمومه على فذلك بعض، دون

ًا الطبري عند وجاء" ذلك. من والشرك والغناء خصوصه، أيض
الحديث : لهوقال أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن

الطبل. الحديث: اللهو لهو عن قتادة  وقال.والغناء الباطل

٦لقمان:  سورة 15
٢١/٤٠ الطبري تفسير  16
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ن 17كثير ابن تفسير في جاء ي ع هباء أب ري الص ه البك أن
"ومللن اليللة هللذه عللن ُيسللأل وهللو مسللعود بن الله عبد سمع

إل إللله ل الذي والله مسعود: الغناء بن الله عبد الناس" فقال
وعكرمة وجابر 19عباس ابن قال . وكذا18مرات ثلث يرددها هو

بللن وعمللرو مهللران بللن وميمللون ومكحللول جللبير بللن وسعيد
الللله: رحملله البصللري الحسللن بذيمة. وقللال بن وعلي شعيب

 "والمزِامير الغناء في الية هذه نزِلت"

يره في 20القرطبي قال و": تفس ديث (وله اءالح ): الغن
:قللال أن . إلللىوغيرهمللا عبللاس وابن مسعود ابن قول في
وجللابر عبللاس وابللن مسللعود ابن فسر وبهذا عطية ابن قال
عللن الجلوزي بلن الفلرج أبللو وذكلره ومجاهللد اللله عبلد بلن

قللال . ثللموالنخعللي وقتللادة جللبير بللن وسللعيد الحسللن
وحلللف اليللة هللذه فللي قيللل ما أعلى : هذا قلت..القرطبي

أنلله مرات ثلث هو إل إله ل الذي بالله مسعود ابن ذلك على
:قللال البكللري الصللهباء أبللي عللن جبير بن سعيد روى الغناء
لنلاِس َوِملَن( تعالى قوله عن مسعود بن الله عبد سئل َملن ال

َتِري ْلَحِديِث َلْهَو َيْش هللو إل إلله ل الللذي واللله الغنللاء  فقال)ا
قللال وكللذلك الغنللاء أنلله عمللر ابللن وعللن مرات ثلث يرددها
وسللفيان شللعبة . وروىومكحول مهران بن وميمون عكرمة

بللن الللله عبللد : قللالقللال إبراهيللم عللن وحمللاد الحكللم عللن
وزاد مجاهللد . وقللالهالقلللب في النفاق ينبت مسعود: الغناء

مللن مثله وإلى الغناء إلى الستماع الية في الحديث لهو أن
 ثم".والغناء ): المعازفالحديث : (لهوالحسن . وقالالباطل

:قللال ثللم اليللة تفسللير فللي الخللرى القوال القرطبي ذكر
للحللديث البللاب هذا في به قيل ما أولى الول : القولقلت"

".فيه والتابعين الصحابة وقول المرفوع

ن نقل م اب ن القي ام ع دي الم ه 21الواح ال أن ال: "ق ق
والغنللاء اللهللو، اختللار من كل هذا في المعاني: ويدخل أهل

٦/١٤٥ كثير لبن العظيم القرآن تفسير  17
) (ط.١٤٣ (ص الطرب آلت تحريم في الله رحمه اللباني العلمة صححه صحيح،  18

الدليل) مكتبة
الغناء في الية: "نزِلت هذه عن قال أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن صح  19

وأشباهه"
٥٦-١٤/٥٥ القرطبي تفسير  20
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ورد قللد اللفللظ كان وإن القرآن، على والمعازف والمزِامير
وهللو والختيللار، الستبدال في يذكر الشراء فلفظ بالشراء

هللذه فللي قتللادة قللاله ما هذا على ويدل..القرآن. في كثير
مللن المللرء وبحسللب..مللالً أنفللق يكللون ل أن اليللة: لعللله

ق." حديث على الباطل حديث يختار أن الضللة ال22 الح  وق
ًا الحللديث: بلهللو المللراد أن علللى المفسللرين أكللبر": أيضلل

هللذا علللى اليللة وهللذهقللال: " آخللر موضللع " وفلليالغنللاء.
".الغناء تحريم على تدل التفسير

بلأعلى الغنلاء اليلة: "ذم تفسلير فلي 23اللوسلي قلال
ذم علللى الخيلللار كلمللة واتفقللت الثار تظافرت وقد صوت
ًا وتحريلمه الغناء ".مقام دون مقام في ل مطلق

لنللاِس (َوِمللَن مجاهللد عللن نجيللح، أبللي ابللن عللنو َمللْن ال
َتِرى .لهللو. وكللل للله والستماع الَحِديِث) قال: الغناء َلْهَو َيْش

ومكحول. عكرمة قول وهذا

: نزِلللتقال الله رحمه الحسن عن حاتم أبي ابن وأخرج
لناِس (َوِمَن الية هذه َتِرى َمْن ال الغنللاء فلليالَحللِديِث)  َلْهَو َيْش

ًا . وأخرجوالمزِامير عنه الله رضي الخراساني عطاء عن أيض
لناِس (َوِمَن َتِرى َمْن ال .والباطل : الغناءقال الَحِديِث) َلْهَو َيْش

الصللحابة تفسللير ويكفللي"الللله:  رحملله القيللم ابن قال
ابللن عللن ذلللك صللح فقللد الغنللاء بأنه الحديث للهو والتابعين

مسللعود ابللن الصللهباء: سللألت أبو قال مسعود، وابن عباس
لنللاِس تعالى: (َوِمللَن قوله عن َتِرى َمللْن ال الَحللِديِث)، َلْهللَو َيْشلل

ل : لمليللغزِا قيل قدالتفسير. و "البسيط" في صاحب الواحدي الحسن أبو هو  21
.الواحدي الحسن أبو المام شيخنا فيه ماصنف فقال: يكفي ؟التفسير في تصنف
من فيه وأكثر البسيط، وسماه الكبير، التفسير وصنف"فقال:  القفطي ومدحه

السلم شيخ أن ومع." العربية من ماعنده مقدار علم رآه ومن واللغة، الشواهد
وتفسيره "قال: أنه إل الثعلبي، وشيخه الواحدي تفاسير نقد الله رحمه تيمية ابن

."جليلة فوائد فيها والوجيزِ- والوسيط البسيط- الواحدي الثعلبي- وتفسير يعني-

بكر أبي بن محمد الله عبد أبي الحافظ للمام الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة 22
الول: اللهو، فصل: السم ،٢٥٧ص اللول / الجزِء الجوزية القيم بابن الشهير

 كيلني. سيد محمد القاهرة. تحقيق – التراث دار  طبعةالحديث. ولهو

من أديب الثناء أبو الدين، شهاب ،اللوسي الحسيني الله عبد بن محمود هو 23
القرآن تفسير في المعاني روح" كتاب صاحب ،بغداد أهل من المجددين،

"المثاني والسبع العظيم
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مللرات ثلث - يرددها الغناء هو غيره إله ل الذي فقال: والله
 ..."الغناء أنه أيضا عنهما الله رضي عمر ابن عن وصح -،

َتْفزِِْز وقال َطْعَت َمللِن تعللالى: "َواْسلل َت ْنُهللْم اْسلل ِتَك ِم ِبَصللْو
ِلْب َأْج ْيِهم َو َل ِلَك َع ْي ِلَك ِبَخ ْكُهْم َوَرِج َلْمللَواِل ِفللي َوَشاِر َلْولِد ا َوا
ْدُهْم ُدُهُم َوَما َوِع َطاُن َيِع ْي لش ل ال 24ُغُروًرا" ِإل

،: اسلللتخف)واسلللتفزِز(الجلليلللن:  تفسلللير فلللي جلللاء
.المعصللية إلللى داع وكللل والمزِاميللر بالغناء : بدعائك)صوتك(

قللالمعصللية..  إلى داع عنهما: كل الله رضي عباس ابن قال
الللله معصللية إلللى الللدواعي أعظللم مللن القيم: "والغناء ابن

.والمزِاميللر" الغنللاء الشللليطان صوت"قال:  أنه مجاهد "عن
تحريللم على يدل ما الية فيتفسيره: " في القرطبي وقال

أو الشليطان صلوت ملن كلان وملا..واللهلو والغناء المزِامير
 ."عنه التنزِه فواجب يستحسنه وما فعله

السللالكين: مللدارج فللي الللله رحملله القيللم ابللن قللال
البرة رأس مثل يحرّم أن الخبير الحكيم حكمة في "ويستحيل

ثم المفاسد، إلى يدعو الذي كثرة إلى يدعوا لنه المسكر، من
".الغناء وهو الخمر من المفاسد إلى سوقا أعظم ماهو يبيح

للللِذيَن(وجللل:  عللزِ الللله وقللال ُدوَن َل َوا َذا الللزِّوَر َيْشللَه ِإ َو
للْغِو َمّروا  25)ِكَراًما َمّروا ِبال

الحنفية بن محمد عن جاء ما تفسيره في كثير ابن ذكر
عللن والطبري القرطبي عند وجاء الغناء، هنا  الزِورقال: أنه

 قللال: ل)الزِور يشهدون ل والذين(: تعالى قوله في مجاهد
أبللو قللالتفسلليره: " فللي الطبري دعن . وجاءالغناء يسمعون

صللفته، بخلف ووصللفه ،الشيء تحسين الزِور جعفر: وأصل
بلله، هللو مللا خلف أنلله يللراه، أو يسللمعه مللن إلى يخيل حتى

ظنوا قد حتى لهله، محسن لنه ذلك في يدخل قد والشرك
يحسللنه ممللا أيضا لنه الغناء فيه ويدخل باطل، وهو حق أنه

."سماعه سامعه يستحلي حتى الصوت ترجيع

٦٤ء: السرا سورة  24
٧٢الفرقان:  سورة  25
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كراما" قال مروا باللغو مروا وجل: "وإذا عزِ قوله وفي
مللروا ،رأوه أو فسمعوه بالباطل مروا وإذاالطبري: " المام
وذلللك ،يسلمعوه ل بللأن ذلك بعض في كراما  مرورهم.كراما

."كالغناء

َذا َأَفِمللْن: "وتعللالى سللبحانه قللوله ْلَحللِديِث َهلل ُبللوَن ا .َتْعَج
ُكوَن َتْضَح ُكوَن َوَل َو ْب ُتْم. َت ْن َأ ُدوَن َو 26"َساِم

قللوله فللي قللال أنلله عنهمللا الللله رضللي عباس ابن عن
والسللمود مغنللون، أى سللامدون": سللامدون "وأنتللم تعللالى
ًا  قال27.حيمر لغة على الغناء اء، عنه: هو الله رضي أيض الغن
عكرمللة: "كللان قال لنا. لنا: تغن اسمد يقولون يمانية، وهي

كلم يسللمعوا كيل تغنللوا القللرآن عليهللم نللزِل إذ المشركون
واللهللو ،والغفلللة السللهو، اللغللة: هللو فللي والسللمو." الللله

كلهللا الربعللة المعللاني القيللم: "وهللذه ابللن قال. والعراض
".الغناء في موجودة

الشريفة     النبوية     السنة     من     التحريم     أدلة
٦٠-٥٩النجم:  سورة  26
الطبري تفسير  27
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مللن ليكللوننوسلللم: " عليلله الللله صلللى الله رسول قال
لمعلازف،او والخملر والحريلر الحلر يسلتحلون أقلوام أملتي

،لهللم بسللارحة عليهللم يللروح علم، جنب إلى أقوام ولينزِلن
الللله، فيللبيتهم غللدا، إلينللا فيقولللون: ارجللع لحاجللة، يللأتيهم
يللوم إلللى وخنللازير قللردة آخريللن ويمسللخ العلللم، ويضللع
 28"القيامة

وهي ،29الملهي آلت وهي معزِفة، "المعازف" جمع
عن الله رحمه القرطبي ونقل ،30بها يعزِف التي اللة

صحاحه: في والذي الغناء، المعازف أن الله رحمه الجوهري
الدمياطي حواشي الملهي. وفي اللهو. وقيل: أصوات آلت

.31به يضرب مما وغيرها بالدفوف : المعازف الله رحمه

مللن والطرب العزِف آلت تحريم على دليل الحديث وفي
وسلللم: "يسللتحلون"، عليلله الللله صلللى قوله أولهما وجهين؛

الشلرع فلي هلي المعلازف ومنها المذكورات بأن صريح فإنه
مللا مللع المعازف : قرنًثانيا القوم. أولئك فيستحلها ،محرمة

- محرمللة تكللن لللم ولللو والحرير، والخمر الزِنا وهو حرمته تم
ن السلم شيخ قال. 32معها قرنها لما - المعازف أى ة اب تيمي

المعللازف، تحريللم علللى الحللديث هللذا فللدل"الللله:  رحملله
يتنللاول اسللم وهللذا اللغة، أهل عند اللهو آلت هي والمعازف

 33".كلها اللت هذه

صلللى قللوله هللو الحرمللة علللى الول الحديث دليل وجهة
ً يعللدونها "يسللتحلون" أى وسلللم عليه الله كللانت أن بعللد حلل

ًا البخلاري المام أخرجه الحديث هذا  28 : وقللالالللله رحملله قال ،٥٥٩٠ برقم معلق
حللدثنا جللابر، بللن يزِيللد بن عبدالرحمن حدثنا خالد، بن صدقة عمار: حدثنا بن هشام
عامر أبو قال: حدثني الشعري غنم بن عبدالرحمن حدثنا الكلبي، قيس بن عطية

يقلول: وسلللم عليلله اللله صلى النبي سمع ـ ماكذبني والله ـ الشلعري مالك أبو أو
٩١ لللباني الصحيحة السلسلة وراجع ،الحديث فذكر

١٠/٥٥ الباري فتح  29
 ١١/٥٧٧ المجموع  30
 ١٠/٥٥ الباري فتح  31
بسيط) بتصرف( ١٤١-١/١٤٠ لللباني الصحيحة السلسلة 32
١١/٥٧٧ المجموع  33
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ًا، "اسللتحل اللغللة كتللب فللي جللاء "يستحلون" كما ولفظ حرام
لده الشيء 34حللً" ع

هللو للحالسللت مبعللث فللي العلللم أهللل اختلللف وقللد
حجللر ابللن قللال ؟الفاسلللدة بالتأويلت هى أو بحلها اعتقادهم

لم عليه الله صلى قوله 35الفتح في ال" وس تحلون" ق ن يس اب
حللً، ذلللك يعتقللدون المعنللى يكللون أن العربللي: "يحتمللل

ًا ذلك أن ويحتمل فللي يسترسلللون أى السترسللال، على مجاز
يفعللل مللن ورأينا سمعنا وقد الحلل، في كالسترسال شربها

."ذلك

فللي تعللالى الللله رحملله تيميللة ابن السلم شليخ وقال
الحللديث في المذكور الستحلل التحليل: "لعل إبطال كتاب
إعتقللاد مع حلوهاتاس لو فإنهم الفاسدة، بالتأويلت هو إنما
لرمها وسلم عليه الله صلى الرسول أن ًا، كانوا ح ولللم كفللار

أن لوشللك حللرام بأنهللا معترفين كانوا ولو أمته، من يكونوا
هللذه يفعلللون يزِالللوا لللم الللذين كسللائر بالمسللخ ليعللاقبوا

لن" فيهللم قيللل ولمللا المعاصللي، لل يسللتحلون" فللإ المسللتح
بغيللر يسللمونها أنهللم يعنللي الخمللر، اسللتحللهم هو للشيء
ول المحرمللة، الشللربة فيشللربون الحللديث، في كما إسمها

ًا، يسمونها آلت أن باعتقللادهم المعللازف واسللتحللهم خمر
كألحللان ، ليحللرم وهللذا ، لللذة فيلله صللوت سمع مجرد اللهو

أنله بإعتقللادهم أنلواعه وسللائر الحريلر واسللتحلل ، الطيور
عنللد القتللال عنللد لبسلله يباح أنه سمعوا وقد للمقاتلة حلل
وهللذه !تلللك علللى أحللوالهم سللائر فقاسوا العلماء من كثير

فيهللا قال التي الثلثة الطوائف في واقعة الثلثة التأويلت
الملللوك إل الدين أفسد : وهلتعالى الله رحمه المبارك ابن

أصللحابها عللن لتغنللي أنها ومعلومورهبانها.  سوء .. وأحبار
ًا نثر من وسلللم عليلله الللله صلللى الرسللول بلللغ أن بعللد شيئ

لين ًا الشياء هذه تحريم وب ًا بيان معروف هو كما للعذر، قاطع
."مواضعه في

بيللن خلف ل اللهو آلت "المعازف" هى أن الدللة ووجه
مللا إل أنواعهللا بكللل حرمتهللا علللى فللدل ، ذلللك فللي اللغة أهل

الوسيط المعجم  34
١٠/٥٥ الباري فتح  35
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القيللم: ابللن قللال. الللله شللاء إن سلليأتي كمللا الشللارع استثناه
لخلف ، كلهللا اللهو آلت هى المعازف أن منه، الدلللة "ووجه

ً كللانت ولللو ذلللك، فللي اللغللة أهللل بيللن لمهللم لمللا حلل علللى َذ
فلإن والخلزِ، الخمر باستحلل استحللها َقَرن ولما ، استحللها

، الحللرام الفللروج اسللتحلل فهو المهملتين، والراء بالحاء كان
غيللر الحريللر، مللن نوع فهو المعجمتين، والزِاى بالخاء كان وإن

لح الذي نوعللان: الخللزِّ إذ لبسلله عنهللم الله رضي الصحابة عن ص
الحللديث هذا روي وقد صوف، : من والثاني ،حرير أحدهما: من

 36."بالوجهين

صلللى الللله رسللول قللال قللال: عنه الله رضي جابر عن
عللن نهيللت ولكنللّي البكللاء، عن أنه لم : "إنّىوسلم عليه الله

ولعللب ، لهللو نعمللة عنللد فللاجرين: صللوت أحمقيللن صللوتين
وشق ، وجوه لطم ، مصيبة عند وصوت ، الشليطان ومزِامير

ّنة جيوب، 37".شيطان ور

عليلله الللله صلللى الللله رسللول قللال أخللرى روايلله وفي
صللوتين عللن نهيللت ولكنللّي البكللاء، عللن أنه لم : "إنّىوسلم

ومزِاميللر ولعللب لهللو، نعمللة عنللد فللاجرين: صللوت أحمقيللن
جيللوب، وشللق وجللوه، لطللم مصلليبة، عنللد وصوت الشيطان،

ّنة 38شيطان" ور

فللي آبللادي الحللق شللمس المللام الحللديث هذا على علق
إلللى فللانظرقائلً: " داوود أبي سنن شرح المعبود عون كتابه

علللى يقتصللر ولللم أحمللق ًصللوتا الغناء تسمية المؤكد النهي
الللله صلى النبي أقر وقد .الشيطان مزِامير سماه حتى ذلك

: ص اللهفان إغاثة  وفي- الفقي حامد محمد  تحقيق- الغناء أحكام في رسالة  36
٣٩٢

عطاء  عن ليلى أبي ابن حديث ) من١٠٠٥( رقم سننه في الترمذي رواه الحديث  37
في الحاكم وأخرجه حسن الحديث : هذا الترمذي . قال عنه الله رضي جابر عن

المسند في ) والطيالسي٤/٦٩( الكبرى السنن في ) والبيهقي٤/٤٣( المستدرك
صحيح في اللباني ) وحسنه٤/٢٩( المعاني شرح في  والطحاوي)١٦٨٣( رقم

).٥١٩٤( رقم الجامع
"ذم في الدنيا أبي وأبي  )،٤/٦٩( ) والبيهقي ٤/٤٠(  الحاكم أخرجه  38

ّية)١٥٩ الملهي"( ق )٤٣١ـ٥/٤٣٠"( السنة في"شرح والبغوّي. / ظاهر
١٦٨٣ مسنده في والطيالسي
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أى – الشلليطان مزِمور الغناء تسمية على بكر أبا وسلم عليه
-." الجاريتين حديث في

الحلديث  "هلذا:39السللتقامة كتللابه فلي تيمية ابن قال
اللفللظ فلي كمللا الغنللاء، تحريللم علللى بلله مايحتللج أجللود من

ولعللب نعمة: لهللو عند "صوت عبدالله بن جابر عن المشهور
..."ومزِاميرالشيطان

المؤكللد، النهللي هللذا إلللى القيللم: "فللانظر ابللن وقللال
ًا الغناء صوت بتسميته حتى ذلك على يقتصر ولم ، أحمق صوت

مزِامير من سماه حتى ذلك على يقتصر ولم ، بالفجور وصفه
تفعل" وقوله " ل قوله في اختلف قال: "وقد " ثم.الشبطان

بل  والصللواب ؟" التحريللم فللي أبلللغ كللذا" أيتهمللا عن "نهيت
"لتفعللل" لن التحريللم، فللي "نهيللت" أبلللغ صلليغة ريللب: أن

.الصريح الفعل بخلف وغيره النهى تحتمل

صللوت ملعونللان، صللوتانوسلللم: " عليه الله صلى وقال
40".مصيبة عند ويل وصوت نعمة، عند مزِمار

الللله رسللول أن لللبللاني الصللحيحة السلسلللة في وجاء
خسللف، المللة هذه في ليكوننقال: " وسلم عليه الله صلى

القينللات، واتخللذوا ،الخمللور شربوا إذا وذلك ومسخ، وقذف،
41".بالمعازف وضربوا

أمللتي علللى حللرم الللله إنوسلم: " عليه الله صلى قال
صلللة وزادنللي والقنيللن، والكوبة، والمزِر، والميسر، الخمر،
الطنبللور هللو القنيللن أمللا ،الطبللل هللي الكوبللة. 42"الللوتر

 .بالحبشية

ابللن سللمعقال: " أنه نافع عن سننه في داوود أبو روى
ًا، عمر عللن ونللأى أذنيلله، علللى أصللبعيه قللال: فوضللع مزِمللار

ًا؟ تسللمع هل نافع لي: يا وقال الطريق، قللال: فقلللت: شلليئ

٢٩٣ـ١/٢٩٢  39
٤٢٧ الصحيحة السلسلة حسن، إسناده  40
٢٢٠٣ الصحيحة السلسلة ،طرقه بمجموع صحيح  41
١٧٠٨ الجامع صحيح صحيح،  42
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صلى النبي مع وقال: كنت أذنيه، من أصبعيه قال: فرفع ل!
علق . و43"هذا مثل فصنع هذا! مثل فسمع وسلم، عليه الله

قللالقللائلً: " تقسيره في القرطبي المام الحديث هذا على
عللن يخللرج ل صللوت حللق فللي فعلهللم هللذا كان علماؤنا: إذا

؟!"وزمرهم الزِمان هذا أهل بغناء فكيف ،العتدال

عليه الله صلى الله رسول أن الجامع الصحيح في وجاء
والتللبرج، السللباع جلود و التصاوير، و النوح عن نهى" وسلم

44"الحرير و الخزِ، و الذهب، و الغناء و

الصحابة     عن     الصحيحة     45  الموقوفات     بعض

مللن النللاس : "ومنعنه الله رضى مسعود ابن عن روي
 فقللال.."علللم بغير الله سبيل عن ليضل الحديث لهو يشري

46).مللرات ثلث يرددهللا( هللو إل إللله ل والذي عبدالله: الغناء

فللي قللال:" نزِلللت عنهمللا الله رضى عباس بن عبدالله وعن
47".وأشباهه الغناء

٤١١٦ داوود أبي صحيح صحيح، حديث  43
٦٩١٤ الجامع صحيح صحيح،  44
تقرير. أو فعل أو قول من الصحابي إلى أضيف ما أى  45
فللي الجللوزي وابللن ،٢/١٩١اليمللان وشعب ،١/٤١١السنن في البيهقي أخرجه  46

ّي ابن وصححه الذهبي فقهاوو نادالس صحيح الحاكم وقال.إبليس تلبس م.الق
١٠/٢٢١،٢٢( السنن في ) والبيهقلي١٢٦٥المفرد" ( "الدب في اريخالب أخرجه  47
) ٦/٣١٠( شليبة أبي وابن عنه، طرق ) من٣
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عنهما: الله رضي الخطاب بن عمر بن عبدالله عن روي
لر عمر ابن "أن لى رجللُُل وفيهللم ُمْرمللون يللوُُم عليلله ملل ، يتغنلل

 48".لكم لله لسمع أل ، لكم الله لتسمع أل فقال
لر انه عمر ابن عن روي فقللال: تغنللي، صللغيرة بجارية م
ًا الشيطان ترك "لو  49هذا" ترك أحد

عائشللة أخللي بنللات أن: "عنها الله رضى عائشة عن يرو
لم لعائشللة: يلا فقيلل ذلللك، فلألمن ،50ُحفلْض عنهلا الله رضى أ

لن نللدعو أل المللؤمنين قللالت: : بلللى، قللالت ُيلهيهللن؟ َمللْن لهلل
رضللى عائشللة بلله فمللّرت فأتللاهم، المغنّي، فلن إلى فأرسل

لى فرأته البيت، في عنها الله ًا رأسه ويحرك يتغن كللان- ز طربلل
عنهللا: " أّف، الللله رضللى عائشللة   فقللالت- يركللث شلللعر ذا

51."فأخرجوه أخرجوه، أخرجوه، شيطان،

ينبللت الغنللاءقللال: " أنلله مسللعود بللن الللله عبللد عن روي
52ل"البق ءالما ينبت كما القلب في النفاق

الجماع     ومسألة     العلم     أهل     أئمة     أقوال

الربعة:     الئمة     اتفاق

علللى الربعللة المذاهب اتفقت"الله:  رحمه اللباني قال
تيميللة ابللن السلللم شلليخ قللالو 53".كلها الطرب آلت تحريم

قللال: حللدثنا خيثمللة، وأبللو عمللرو بن الله عبيد حدثني القلل الدنيا أبي ابن أخرجه 48
 فذكره عمر ابن أن نافع حدثني قال عمر بن الله عبيد عن سعيد بن يحيى

)١٠/٢٢٣("السللنن" فللي والللبيهقي ،)٧٨٤ ("دالمفللر "الدب في البخاري أخرجه 49
لر دينار بن عبدالله عن الماجشون عبدالعزِيزِ طريق من  رجللالهر.."عم ابن قال: "م

.صحيح فالسناد الصحيح رجال ،ثقات كلهم
ختن أى  50
 من)٢٢٤-١٠/٢٢٣( والبيهقي ،)١٢٤٧ (المفرد" "الدب في البخاري أخرجه  51

مولة علقمة أم أن حدثه الشج بن بكير أن الحارث بن عمرو عن وهب ابن طريق
رجال ثقات رجاله صحيح السناد وهذا..فذكرته عائشة أخي بنات أن أخبرته عائشة

.الصحيح
ًا وروي يصح، ول مرفوعا روي  52 الدنيا أبي ابن أصحها: رواية طرق من موقوف

قوي. جيد وإسناده ،فذكره عبدالله قال: قال إبراهيم عن حماد طريق من وغيره
١/١٤٥ الصحيحة السلسلة  53
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كلهللا اللهللو آلت أن الربعللة الئمللة مللذهب "الللله: رحملله
54ً"نزِاعا اللهو آلت في الئمة أتباع من أحد يذكر .ولم.حرام.

وأصاحبه:     حنيفة     أبو     قول

أبللي عللن الغناء، بتحريم المعاني، روح في اللوسي قال
وقللال الديللان، جميللع فللي حللرام الغنللاء  "أن:قللال حنيفللة

55.."الغنى صاحب شهادة  لتقبل:المبسوط في السرخسي

لمللاد، سفيان،"الكوفة:  أهل مذهب وكذلك وإبراهيللم، وح
ًا نعلللم ول ذلك، في بينهم إختلف ل وغيرهم والشعبي، خلفلل

ًا 56 ."منه المنع في البصرة أهل بين أيض

أشللد مللن ذلللك فللي حنيفللة أبللي مذهب"القيم:  ابن قال
بتحريم أصحابه صرح وقد القوال، أغلظ فيه وقوله المذاهب،

ّدّف، كالمزِمللار، كلهللا، الملهللي سللماع الضللرب حللتى واللل
بلله وتللرد الفسللق، يللوجب معصللية، بللأنه وصللرحوا بالقضلليب،

والتلذذ فسق، السماع قالوا: أن أنهم ذلك من وأبلغ الشهادة،
57."كفر به

المعللازف صللوت منهللا ُيسللمع دار فللي يوسللف أبللو وقال
ْدُخليوالمله ُأ المنكللر عللن النهللي لن إذنهللم، بغير عليهم : "

إقامللة مللن الناس لمتنع إذن بغير الدخول يجزِ لم فلو ، فرض
58".الفرض

أكللبر مللن قللال: الغنللاء أنلله حنيفللة أبي المام عن وروي
ًا. تركهللا يجب التي الذنوب يوسللف أبللو القاضللي قللالو فللور

صللوت سللمع رجللل عللن لُِئسلل حينما حنيفة أبى المام تلميذ
بغيللر عليهللم ادخللل"فقللال:  الللبيوت أحد داخل من المزِامير

 "فرض. المنكر عن النهي لن إذنهم

١١/٥٧٦ المجموع  54
،٤/٣٨٤ ،٥/٢٥٣:  عابدين ابن حاشية ، التراث  إحياء.ط ٥/٣٨٠:  الجمل حاشية  55

 المنيرية،.ط ٦/٢٧١:  القاري عمدة ،٩/١٧٥والمغني:  ،٤/١٦٦ الدسوقي حاشية
٢/٢٨٢الدين:  علوم وإحياء ،٤/٣٤٤المطال:  وأسنى ،٦/٢٩٧٢الصنائع:  بدائع

كنزِ شرح الحقائق، تبيين في والزِيلعي الفتاوي في زادة مؤيد به وجزِم  56
اللباب غذاء في السفاريني و ،الهندية الفتاوي وصاحب الدقائق،

٦الغناء: ص أحكام في رسالة القيلم، ابن  57
المرجع نفس  58
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شهادته تقبل فيمن للكاسانى البدائع كتاب فى جاءو
ينظر فإنه الملهى فى شيئا يضرب الذى وأما" :تقبل ل ومن

ول به بأس ل ونحوه والدف كالقضيب مستشنعا يكن لم إن
سقطت ونحون كالعود مستشنعا كان وإن عدالته تسقط
59ه."الوجو من بوجه يحل ل لنه عدالته،

وأصحابه:     مالك     المام     قول

مللن المدينللة أهل فيه ُيَرْخُص الله: عما رحمه سئل وقد
لسللاق" عنللدنا يفعللله فقللال: "إنمللا ؟ الغناء إذا" :قللالو 60الف

 ."بالعيب يردها أن له كان ُمَغنية فوجدها جارية اشترى

الغنللاء، عللن الللله رحملله القاسللم ابللن تلميللذه لهأوسلل
 أفحللق)الضلللل إل الحق بعد فماذا( تعالى الله فأجابه:"قال

61؟!"هو

الطبللل ضللرب عللن الللله رحملله مالللك المللام وسللئل
مجلللس؟ أو طريللق في لذة له وتجد سماعه ينالك والمزِمار،

ل أو لحاجللة، جلللس يكللون أن إل لللذلك، التذ إذا قال: فليقم
 62يتقدم. أو فليرجع الطريق وأما يقوم، أن يقدر

محمد نب والقاسم عباد ابنو مالك المام عن ثبت وقد
فللي الللله حكللم  عللن- عصللره فللي  كللّل- ً جميعا سئلوا أنهم

يللوم كللان إذا السللائل أيها" -: عصره في  كّل- بفأجا الغناء
الغنللاء، يكللون أيهمللا ففللي وبالباطللل، بالحق وجيء القيامة

أين  والباطل- عصره في  كّل- له  فقالوا.الباطل في فقال
"ك.نفس أفتيت فقد له: اذهب قالوا  النار في قال ؟يكون

المجمللع المكاسللب مللن"الللله:  رحملله البر عبد ابن قال
وأخللذا والرشللا والسللحت البغايللا ومهللور الربا تحريمها على

59  ٦/٢٦٩
بن إسحاق عن الصحيح بالسند ٢٤٤ " ص إبليس " تلبيس في الجوزي ابن ذكر  60

مسلم رجال من ثقة ل الطباع عيسى
٨:  الوطار نيل وانظر ، الجزِائري بكر : أبو والغناء الموسيقى في السلم حكم  61

/١٠٤
٢٦٢ للقيرواني الجامع  62
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الغيللب وادعللاء الكهانللة وعلللى والغنللاء النياحللة علللى الجرة
63."كله الباطل واللعب الزِمر وعلى السماء وأخبار

عن نهى فإنه أنس، بن مالك أما": 64الطبري المام وقال
أهللل سللائر مللذهب وقللال: وهللو..." إسللتماعه وعللن الغنللى
.المدينة

المدينللة أهللل إجمللاع أن القيسراني الطاهر ابن قول أما
أنلله الوزاعللي المللام عن ونقل ،مردود فهو الغناء إباحة على
زلت من المدينة أهل من الغناء في يرخص من قول يرى كان

65.بها القتداء وينهي باجتنابها تأمر التي العلماء

- المنللذر بللن ابراهيللم عن الصحيح بسنده الَخللل وروى
ترخصللون للله: أنتللم فقيل  وسئل- البخاري شيوخ من مدني
إل عنللدنا هللذا ! مايفعللل الللله  "معللاذ:فقللال ؟ الغنللاء فللي

فللي والتحقيللقالللله:  حفظه الطواري الشيخ ." قالالفساق
ِمللْن الغناء بإباحة أفتى من المدينة أهل من ُوجد قد أنه ذلك
فللي الذهلللبي المللام ذلللك إلللى يشللير بفتللواهم يعتد لم َمْن

 "قلت:الماجشون) سلمة أبي بن يعقوب بن (يوسف ترجمة
وهللم الغنللاء، فللي يترخصللون المدينللة  أهلللالللذهبي) (أى

فللي جللواريه كللانت فيها: أنلله وذكر فيه، بالتسمع معروفون
صللادفت : وقللدقللائلً الطللواري  علللقبالمعزِف" يضربن بيته
وغللدت فاستحسللنوها المدينللة أهل فساق هوى الفتوى هذه

بل المدينللة فقهللاء قلول مخلالف وهللو ، سلماتهم ملن سمة
مللن الغنللاء إباحللة يكللن : "لم66السلم شيخ قال ولهذا شك،

ذلللك يضللع كللان وإنمللا ، وعلمائهللا المدينللة فقهللاء قللول
."فساقهم

وأصحابه:     الشافعي     المام     قول

يشللبه مكللروه، لهّو الغناء القضاء: "إن أدب كتاب في قال
شهادته" ترد سفيه فهو منه استكثر ومن والمحال، الباطل

الكافي انظر  63
١٢١ : ص للجري والملهي والشطرنج النرد تحريم كتاب من نقل  64
السماع نزِهة في رجب ابن نقله  65
١١/٥٧٧تيمية:  ابن فتاوي  66
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بمللذهبه العللارفون أصللحابه القيللم: "وصللرح ابللن قللال
للللُه، إليلله نسللب مللن علللى وأنكروا بتحريمه، أبللي كالقاضللي ِح

67."الصباغ وابن إسحاق، أبي والشيخ الطبري، الطيب

الم: "الرجللل كتابه في الله رحمه الشافعي المام وقال
منسللوبا ويكون له، ويأتي عليه يأتي صناعة الغناء فيتخذ يغني
منهمللا، واحدة شهادة لتجوز والمرأة معروفا به مشهورا إليه

هللذا صللنع مللن وأن يشللبه، الللذي المكروه، اللهو من أنه وذلك
".المروءة وسقاطه السفة إلى منسوبا كان

لنه ، المحرمة المنافع على يجوز المهذب: "ول في وقال
."والدم كالميتة عنه العوض أخذ يجوز فل ، محرم

خلفت"قال:  أنه الله رحمه الشافعي المام عن تواتر قدو
الناس به يصدون التغبير يسمونه الزِنادقة أحدثته ًشيئا ببغداد

مغللن به يغني الدنيا في مزِهد شعر هو التغبيرو "القرآن. عن
علللى حجللرة أو نطللع علللى بقضلليب الحاضللرين بعض ويضرب

."غناء توقيع

وأصحابه:     أحمد     المام     قول

فقللال: الغنللاء الغنللاء؟ عن أبي : "سألتهابن عبدالله قال
ِبُت ْن مالللك: إنمللا قللول ذكللر ثللم ليعجبني، القلب في النفاق ُي

".الفساق عندنا يفعله

يحيللى يقللول: سللمعت أبللي وسللمعت: :عبللدالله وقللال
ً أن يقللول: لللو القطللان أهللل يقللول رخصللة بكللل عمللل رجل

فللي مكللة وأهل السماع، في المدينة وأهل النبيذ، في الكوفة
ًا لكان المتعة، ."فاسق

تقبللل المقنللع: "فل فللي المقدسللي قدامللة ابللن قللال
واللعللب والرقللاص والمغنللي والمتمسللخر المصللافح شهادة

68"موالحما والزِد الشطرنج

ًا وخلللف مات رجل عن أحمد المام سئلو وجاريللة ولللد
أنهللا علللى تبللاع"فقللال:  بيعهللا إلللى الصللبي فاحتللاج مغنيللة

٦ : ص القيم لبن الغناء أحكام في رسالة  67
للجري والملهي والشلطرنج الزِد تحريم كتاب  68
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ثلثيللن تسللاوي للله: إنهللا فقيللل مغنيللة، أنهللا على ل ساذجة
ًا، ًا، عشللرين تسللاوي ساذجة بيعت إن ولعلها ألف فقللال: ألفلل

ّلللق"ساذجة. أنها إل لتباع قللائلً: هللذا علللى الجللوزي ابللن  ع
ًا يكن لم لو إذ محظور، الغناء أن على دليل وهذا" ما محظور

69".اليتيم على المال تفويت جاز

الللله رحملله ونللصرسالته: " في القيم ابن المام وقال
مكشللوفة، رآهللا إذا وغيللره، كللالطنبور اللهو آلت كسر على

70..."كسرها وأمكنه

الللله: - رحملله الحنبلي المذهب - محقق قدامة ابن قال
والنايللات الوتللار ضللرب وهللو محرم، أضرب؛ ثلثة الملهي"

والربللاب والمعزِفللة والطنبللور والعللود كلهللا، والمزِاميللر
رحملله  وقللال71."شللهادته ردت استماعها أدام فمن ونحوها،

والزِمللر، كللالخمر منكللر، فيهللا وليمللة إلللى دعللي إذا":  الللله
لم وإن ، واجبين بين يجمع لنه ، وأنكر حضر النكار، فأمكنه
72."يحضر ل يمكنه

الغناء     حكم     في     العلم     الئمة     أقوال     بعض

عللنُ: لقللال الشللعبي عن والبيهقي الدنيا أبي ابن أخرج
: الغنللاءقلال أنله عياض بن فضيل عنو ؛له والمغنى المغني

بللن يزِيللد قال": قال أنه الليثي عثمان أبي عنو ؛الزِنا رقية
ويزِيللد الحيللاء، ينقللص فإنه والغناء أياكم أمية بني : ياالوليد

ويفعل الخمر، عن لينوب وانه المروءة، ويهدم الشهوة، في
فإن النساء، فجنبوه فاعلين بد ل كنتم فإن السكر، يفعل ما

 ".الزِنا داعية الغناء

: للله أولد لمللأدب قللال أنلله عبدالعزِيزِ بن عمر عن ثبت
مللن مبدأه الذي الغناء بغض أدبك من مايعتقدون أول "ليكن

مللن عللدد حللدثني فقللد الرحمللن، سللخط وعللاقبته الشيطان

القرآن لحكام الجامع  69
الغناء أحكام في رسلالة  70
١٠/١٧٣ المغني  71
٣/١١٨ الكافي  72
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واللهللج الغنللاء واستماع المزِامير سماع أن العلم أهل ثقات
73".العشب الماء ينبت كما القلب في النفاق ينبت به

والباطل باطل، الغناء :الله رحمه محمد بن القاسم قال
فللي كللان الللله: إن رحملله البصللري الحسللن وقللال .النار في

74.لهم دعوة فل -، ولعب غناء أى – لهو الوليمة

،والسللنة بالكتللاب ممنللوع : هللوالللله رحمه النحاس قال
فيهللا وليمللة تلدخل اللله: ل رحملله الوزاعلي المللام يقولو

للقلللب فسللدةَم الضللحاك: الغنللاء قللال. وومعللازف طبللل
.للرب سخطةُم

النفللوس، خمللر المعازف": تيمية ابن السلم شيخ قال
وقللال 75".الكللؤوس حميللا تفعللل ممللا أعظللم بللالنفوس تفعل
يوجللد ولهذا"الغناء:  ماعس اعتاد من حال بيان في الله رحمه

يفللرح ول القللرآن، سللماع علللى يحن ل به واغتذى اعتاده من
بللل البيللات، سللماع في يجد كما اليات سماع في يجد ول به،
وإذا لغيللة، وألسللن لهيللة بقلللوب سمعوه القرآن سمعوا إذا

الحركللات وسللكنت الصللوات خشعت والتصدية المكاء سمعوا
.)مجموع(ال "القلوب وأصغت

عني ًأحدا جدت ل  "إنكالله: رحمه القيم ابن المام قال
ًا الهللدى طريللق عن ضلل وفيه إل آلته وسماع بالغناء علملل
.الغنللاء" اسللتماع إلى القرآن استماع عن رغبة وفيه وعملً،
وخمرة الشيطان، وشرك الزِنا، رقية فإنهالغناء: " عن وقال

الباطللل الكلم من غيره من أكثر القرآن عن ويصد العقول،
الله: رحمه  وقال."فيه ورغبتها إليه النفوس ميل لشدة

ليس عبد قلب في      الغنا ألحان وحب نآالقر حب
يجتمعان

ًا        دأبه هو الذي سلم ما والله بالرحمن الشراك من أبد

للسفاريني اللباب غذاء  73
٢٦٣-٢٦٢ ص للقيرواني الجامع  74
١٠/٤١٧ الفتاوى مجموع  75
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وفلن فللنة لكلل ًعبدا        أصاره بالسماع تعلق وإذا

طنبللورا كسللر رجل : أن الللله رحمه شيبة أبي ابن وأخرج
يللوجب لللم - أي شلليئا يضللمنه فلم شريح إلى فخاصمه ، لرجل
76.- له قيمة ل محرم لنه القيمة عليه

اللهللو آلت جميللع بيللع بتحريللم الللله رحمه البغوي وأفتى
قللال: ثللم ، كلهللا والمعللازف والمزِمللار الطنبور مثل والباطل

فيجللوز حالتهللا، عن اللهو آلت وغيرت ، الصور طمست فإذا"
أو خشللبا أو حديللد أو كللانت فضللة وأصللولها، جواهرهللا بيللع

 77."غيرها

الغناء:     تحريم     في     الجماع     نقل

السماع تحريم على الصلح: الجماع بن عمرو أبو حكى 
لف جمع الذي ّد َبابة، ال لشل إباحللة فتللاويه: "وأمللا في فقال وال
لف أن فليعلم ، وتحليله السماع هذا ّد إجتمعت إذا والشبابة ال

علماء من وغيرهم المذاهب أئمة عند حرام، (فاستماع) ذلك
لد ممن أحد عن يثبت ولم ، المسلمين َت الجمللاع في بقوله ُيْع

بعض عن المنقول والخلف. السماع هذا أباح أنه تلفالخو
لف منفللردة، الشللبابة فللي ُنِقللل إنمللا الشافعي أصحاب ّد واللل
ًا، ًا اعتقللد ربمللا يتأمللل، أول ليحصل، فمن منفرد بيللن خلفلل

وهم وذلك الملهي، هذه الجامع السماع هذا في الشافعيين
ّين أنلله مع والعقل، الشرع أدلة عليه تنادي إليه، الصائر من ب

لل ليس مللا تتبللع ومللن عليلله ويعتمللد إليلله، ُيسللتروح خلف ك
تزِنللدق ، أقللاويلهم مللن بللالّرخص وأخللذ العلمللاء فيلله اختلف
78"...أوكاد

إجللارة مللن المنللع علللى العلمللاء اتفللاق المنذر ابن ذكر
العلم أهل من عنه نحفظ من كل : أجمعفقال والنوح الغناء
والنخعللي الشللعبي ذلللك كللره والمغنيللة النائحللة إبطال على

تجللوز : لومحملد ويعقلوب والنعملان ثللور أبلو وقلال ومالك
.نقول وبه والنوح الغناء من شيء على الجارة

٥/٣٩٥ المصنف  76
 ٨/٢٨٨ السنة شرح  77
٣٥٠ : ص القيم لبن اللهفلان إغاثة  78
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المعللازف، حرمللة علللى الجمللاع الهيثمي حجر ابن ونقل
ًا فيها حكى وقال: "ومن هللواه عليلله غلللب أو غلللط فقد خلف

لمه حللتى بكللر أبللو كللذلك الجمللاع حكللى وقللد 79."وأعمللاه أصلل
 80.الجري

بالكتاب ممنوع القرطبي: الغناء العباس أبو المام قال
(الطبللل) والكوبة والوتار المزِامير أما"أيضا:  وقال والسنة

ممللن أحللد عللن أسللمع ولللم استماعها تحريم في يختلف فل
ل وكيللف ذلك، يبيح من الخلف وأئمة السلف من قوله يعتبر
الشللهوات ومهيللج والفسللوق الخمللور أهللل شعار وهو يحرم

ول تحريملله فلي يشك لم كذلك كان وما والمجون؟ والفساد
81".وتأثيمه فاعله تفسيق

كراهللة علللى المصار علماء أجمع فقدالقرطبي: " قال
سللعد بللن إبراهيللم الجماعللة فللارق وإنمللا منلله والمنع الغناء
عليلله الللله صلللى الللله رسللول قال وقد العنبري، الله وعبيد

مللات الجماعللة فارق ومن( ،)العظم بالسواد عليك(وسلم: 
 82)"جاهلية ميتة

لفللظ كللان وقللدالله: " حفظه المنجد محمد الشيخ قال
ثللم المتقدمللة القللرون فللي الحرمة لمعنى يستخدم الكراهة

لقللوله: التحريللم علللى هللذا حملُوي التنزِيه، معنى عليه غلب
ولللذكره محللرم، غيللر أمللر عللن يمنللع ل فللإنه منلله، والمنللع

هللو الللله رحملله والقرطللبي الشديد، الزِجر وفيهما الحديثين
الفللرج بللوأ هللذا: قللال بعللد القائل وهو الثر، هذا نقل الذي

المغنلللي شلللهادة تقبلللل أصلللحابنا: ل ملللن القفلللال وقلللال
الجللرة فأخذ يجوز ل المر هذا أن ثبت قلت: وإذا والرقاص،

."تجوز ل عليه

كتللاب بنقللد العلم كتللابه فللي الفللوزان العلمللة قللال
الللله وعبيللد سعد بن إبراهيم إباحه : ماقلتوالحرام: " الحلل

للنفللوس المللثير المعهللود كالغنللاء هو ليس الغناء من العنبري

١٢٤ الرعلاع: ص كف  79
٢٥ الحنبلي: ص رجب لبن ، السماع مسألة في الجماع نزِهة عن نقل  80
الهيثمي حجر لبن الكبائر اقتراف عن الزِواجر  81
١٤/٥٦ القرطبي تفسير   82
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الخللد وصللف مللن لهللا المهلللب والغللرام الشوق على والباعث
المللذياع أمللام المغنيللة . تقعللدالشللفتين ورشللاقة والعينيللن

. يسللمعوالنللات الوجللد على يبعث رخيم بصوت غناها فتؤدي
يبيحللا أن المللذكورين هللذين فحاشللا قرب ومن بعد من صوتها

 ".الرذالة ومنتهى النحطاط غاية في هو الذي الغناء هذا مثل

فسلليح وادخللله تعللالى الللله رحملله بللاز ابن العلمة وقال
العنبري الحسن بن الله وعبيد سعد بن وإبراهيم قلتجناته: "

الغنللاء سللماع من عنهما نقل ما ولعل التابعين أتباع ثقات من
فللي ويرغللب الللدنيا في يزِهد الذي القليل الشيء في هو إنما

عن يروى ما وهكذا المحرم الغناء سماع على وحملهما الخرة
سللماع مللن عنلله الللله رضللي طللالب أبي بن جعفر بن الله عبد

الشلليء علللى يحمللل أن يجب المغنيات الجواري وشراء الغناء
ابللن أن مع الباطل في يوقع ول الحق عن يصد ل الذي اليسير

 "ذلك. عليه أنكرا قد البصري والحسن عمر

بالتبللاع أولللى الحللق أن واليمان العلم أهل عند ومعلوم
غيللر من الشاذة بالقوال والخذ الجماعة مخالفة يجوز ل وأنه

وجللد مهمللا المحامللل أحسللن على أهلها حمل يجب بل برهان
عرف لما بهم الظن لحسان أهل كانوا إذا سبيل، من ذلك إلى
. وإيمانهم تقواهم من

فلي يكللن لللم أنلله فللاعلم: "تيمية ابن السلم شيخ قال
ول بالشللام ول بالحجللاز ل المفضلللة الثلثة القرون عنفوان
أهل من خراسان ول العراق ول المغرب ول مصر ول باليمن
سللماع مثللل علللى يجتمع من والعبادة والزِهد والصلح الدين
أحللدث وإنمللا بقضلليب ول بكللف ول بللدف ل والتصدية المكاء

الئمللة رآه فلمللا الثانيللة المائللة أواخللر فللي ذلللك بعللد هللذا
".أنكروه
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ًا     الغناء     أباح     من     على     الرد مطلق

بللإبن المعللروف أحمللد بللن علللي محمد أبو المام  اشتهر
بجللوازه الغنللاء مسللألة فللي برأيلله الندلسللي الظللاهري حللزِم

ًا، طللاهر بللن محمللد الفضللل أبو المام قوله في وتابعه مطلق
كتابللله  فلليالقيسللراني) بللاين (معروف المقدسي الشيباني

محمللد بكللر أبللي الجليل المام امنحوه نحىو )السماع كتاب(
تعللالى: قللوله تفسللير يفلل العربي بإبن المعروف عبدالله بن

َتِري وَمْن( مللن القللوال هللذه ..اليللة). واتبللعالَحللِديِث َلْهَو َيْش
عنلله وعللف الللله رحملله الغزِالللي محمللد الشلليخ المعاصللرين

وغيرهم. الله حفظه القرضاوي يوسف والشيخ

نللص يللأت اللهللو: "لللم آلت بيع مسألة في حزِم ابن قال
يصلح أو لتصللح بآثللار المللانعون واجتللح ذلك في شيء بتحريم
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الباب هذا في يصح "ول  وقال83"...فيها لهم حجة ول بعضها،
ًا، شيئ 84"...موضوع مافيه وكل أبد

ليصللح أوردناهللا الللتي الحاديث العربي: "هذه ابن وقال
العيللان مللن ذكللر َمللْن إلى ناقليها ثقة لعدم بحال، شيء منها
" ..منها

الحلل كتللابه فللي القرضللاوي يوسللف الشلليخ وقللال
للله وتطرب النفوس إليه تستريح الذي اللهو ومن": 85والحرام
لللم مللا السلللم أبللاحه وقللد الغنللاء الذان بلله وتنعللم القلللوب
أن بللأس . ولإثللم علللى تحريللض أو خنا أو فحش على يشتمل
المناسللبات فللي واسللتحبه المللثيرة غيللر الموسلليقى تصللحبه
العيللد كأيللام وذلللك للنفللوس وترويحللا للسرور إشاعة السارة

وعنللد والعقيقللة الوليمللة وقللت وفي الغائب وقدوم والعرس
فللي ذكللر أنلله الغزِالللي : عللنالمؤلف نقل ثم" .المولود ولدة
فللي الحبشللة ولعللب الجللاريتين غنللاء أحللاديث الحيللاء كتللاب

عليلله الللله صلى النبي وتشجيع وسلم عليه الله صلى مسجده
. وسلم

المعللازف تحريم أحاديث صحة عن تحدث آخر موضع وفي
بالجراح مثخنة فكلها نبوية أحاديث من فيه ورد ما وأماقائلً: "

"وعلمائه. الحديث فقهاء عند طعن من حديث منها يسلم لم

الباحللة، هللو الذي الصل على الغناء أن يرون هم وبذلك
أدلة هناك أن  لسيما.تحريم على ينص  صحيح دليل يأت مالم
حديث أكثر  ولعل..صحيحة وهى عليه وتبقيه الصل هذا تثبت

رضللى عائشللة حللديث هللو-  بالباحة القائلون - أى به تمسكوا
: قالت اعنه تعالى الله

وعنلدي وسللم عليلله الللله صللى  اللله رسول علي دخل"
وحللول الفللراش علللى فاضللطجع بعللاث بغنللاء تغنيان جاريتان

عنللد الشلليطان مزِمللارة وقللال فانتهرني بكر أبو فدخل وجهه
الللله رسللول عليلله فأقبللل  وسلللم عليلله الله صلى الله رسول
غمزِتهمللا غفللل فلمللا دعهمللا فقللال وسلللم عليلله الللله صلللى

والحللراب بالللدرق السودان يلعب عيد يوم وكان قالت فخرجتا

٥٥ المحلى: ص  83
٥٩ المحلى: ص  84
٢٢١-٢١٨ ص  85
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قللال وإمللا وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول سللألت فإمللا
خللده علللى خللدي وراءه فأقامني نعم فقالت تنظرين تشتهين
نعم قلت حسبك قال مللت إذا حتى  أرفدة بني  دونكم ويقول

86"فاذهبي قال

عندهم:     الحديث     دللة     وجه 

صللح، قللد منهللا فالغنللاء تغنيللان، كانتللا : "إنهمللامحللزِ ابن فال
لحجة كله وهذا بمحسنتين، ليستا أى بمغنيتين، ليستا وقولها

بكر أبي على وسلم عليه الله صلى إنكاره في الحجة إنما فيه،
،وسلللم عليه الله صلى الله رسول عند الشيطان أمزِمار قوله
 87".فيه كراهة ل مطلق مباح أنه فصح

علن ،عنهمللا الللله رضلي عمر ابن بحديث حزِم ابن واحتج
ًا، عمر ابن سمعقال: " أنه نافع أصللبعيه قال: فوضللع مزِمار
تسللمع هللل نافع لي: يا وقال الطريق، عن ونأى أذنيه، على

ًا؟ وقال: أذنيه، من أصبعيه قال: فرفع قال: فقلت: ل! شيئ
هللذا! مثلل فسللمع وسلللم، عليلله اللله صللى النللبي مع كنت

ًا حزِم ابن قال "هذا مثل فصنع كللان الحديث: "لللو على تعليق
ًا المزِمار لبللن وسلللم عليلله الللله صلللى أباح لما سماعه حرام

ًا عمللر ابن عند كان ولو سماعه، عمر أبللاح لمللا سللماعه حراملل
عنلله، بالسكوت ول بكسره عنه الله رضي ولمر سماعه لنافع

الللله رضي تجنب وإنما ذلك، من شيئا عنه الله ؤضي فعل فما
كتجنبلله اللدنيا أملور أكللثر ملن المباح أكثر كتجنبه سماعه عنه

ًا الكل 88..."متكئ

عائشة عن البخاري مارواه منها أحاديث ببعض استدلواو
صلى الله نبي فقال ،النصار من رجل إلى إمرأة قالت: زفت

النصللار فللإن لهو؟ معكم ماكان عائشة : "ياوسلم عليهم الله
 89"اللهو يعجبهم

َكَحت"قال:  جابر حديث ومنها قرابللة يللوم ذات عائشللة أن
َء النصار، من رجًل لها وسلللم عليلله الله صلى الله رسول فجا

فقال معها؟ قال: أرسلتم ،قالوا: نعم الفتاة؟ فقال: أهديتم

مصدره بيان سبق  86
٦٢ المحلى: ص  87
٩/٦٢:  المحلى  88
٢٠/١٤٩القاري:  عمدة بشرح البخاري، صحيح  89
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الللله رسللول فقللال ، فقللالت: ل.عنللي ذهبت محمد: كلمة أبو
بعثتم فلو غزِل، فيهم قوم النصار : إنوسلم عليه الله صلى
90"وحياكم فحيانا ،أتيناكم يقول: أتيناكم من معها

:وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي حديث ومنها
91)بالقرآن يتغنى أن للنبي أذن ما لشيء الله أذن ما(

لر عمللر منها: أن الصحابة عن الثار ببعض ستدلواا كما ملل
ابراهيللم وعللن 92.المسافر زاد الغناء فقال: إن ،يتغنى برجل

فللي الجواري يستقبلون كانوا مسعود ابن أصحاب أن النخعي
أن المللاوردي حكللىو 93فيشللققونها الللدفوف معهللن المدينللة
وعنفر. جع بنا عند العود سمعا قد العاص بن وعمرو معاوية
يغنللي كلان أنلله عللوف بلن عبللدالرحمن بلن إبراهيللم بن سعيد
الموقوفة. الثار من ذلك .. وغير94بالعود

لد وقد الموقوفللة الثار على المحلى كتابه في حزِم ابن ر
ً.جللدا كللثيرة وهللى الغنللاء، ينكللرون الللذين الصحابة بعض على
الللله صلللى الللله رسللول دون لحد لحجة : "أنهالله رحمه قال

الصللحابة مللن غيرهللم خللالفت قللد الثللار إن ،وسلللم عليلله
وِمللَن: (فيها لن بها، احتجاجهم يبطل الية نص إن والتابعين،

َناِس َتِرَى َمْن ال مللن الصفلللة وهللذه...اليللة)..الَحللِديَث َلْهللَو َيْش
ًا كان فعلها هللزِوا، تعللالى الللله سللبيل اتخذا إذا خلف بل كافر

ًا أن ولو ًا اشترى إمرء ويتخذها الله سبيل عن به ليضل مصحف
ًا قللط ذم ومللا ، تعللالى الله ذم الذي هو فهذا ، كافرا لكان هزِو

ل نفسلله ويللرّوح بلله ليسلللي الحللديث لهو اشترى من وجل عزِ
95."تعلقهم فبطل الله سبيل عن ليضل

آيلة أورد ملن عللى شللنع القيسللراني الطاهر ابن أن كما
ِلللَم هل التفاسير، هذه"قال:  الغناء على حملها اللهو هللؤلء َع

رسول مُهلَع ما الية هذه في أقاويلهم أوردتم الذين الصحابة
يعلملله قالوا: لللم فإن يعلمه؟ لم أو وسلم عليه الله صلى الله

١/٥٧١المستدرك:  في والحاكم ،١/١٦٣ماجه:  ابن  90
٥٠٢٤ رقم لللباني الصحيح الجامع انظر البخاري، رواه صحيح،  91
قال: حدثنا عباد بن يعلى قال: حدثنا ،القيسراني طاهر ابن الثر هذا نقل  92

..."عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد حدثني عثمان،
٩/٦٣المحلى:   93
٩/٦٣المحلى:   94
٩/٦٠المحلى:   95
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ِلَمُه ً كان هؤلء وَع ًا جهل ًا بلل عظيمل ،قللالوا: علمله  وإن.كفللر
عللن مانقللل مثللل اليللة هذه تفسير في عنه إلينا نقل قلنا: ما

ليجللوز الحاجللة وقللت عللن البيللان وتللأخير الصللحابة من هؤلء
وجللل: عللزِ قللوله تفسللير يكللون أن المحللال أمحل ومن بحال،

َناِس وِمَن( َتِرَى َمْن ال  ويقللول.الغنللاء  هللو...)الَحللِديَث َلْهَو َيْش
عنها: أمللا الله رضى لعائشة وسلم عليه الله صلى الله رسول

.."اللهو؟ يعجبهم النصار فإن لهو، من معكن كان

بإباحللة المدينللة أهللل إجمللاع علللى طاهر ابن إستدل وقد
النية، إلى المسألة المحلى كتاب في حزِم ابن أرجع ثم الغناء،
العمللال إنمللا(: وسلللم عليه الله صلى الله رسول قال"قال: 

الللله معصللية علللى عونللا الغناء باستماع نوى فمن...) بالنيات
ترويلح بله ومننللوع الغنللاء غيلر شلليء كلل وكذلك فاسق، فهو

معفللو لغللو فهو معصية ول الله طاعة على بذلك ليقوى نفسه
بللاب علللى وقعللوده متنزِهللا بسللتانه إلللى النسان كخروج عنه
ًا داره ..."ذلك غير أو متفرج

ًا الغنلاء إباحلة يلرون ملن إليه استند ما مجمل هذا مطلقل
.أعلم تعالى والله

بالنقطاع     محلول     البخاري     الولى: حديث     الشبهة
أن ملن حلزِم ابلن إليله ذهلب ملا عللى العلماء جمهور رد
بلله، سللنده يصللل لللم البخللاري لن بالنقطللاع، محلللول حديث

ذلك: تفصيل وإليكم

الحللديث     هذا     أن     إلى     الله     رحمه     ذهب  الول:      - العتراض
ليصح

مللابين يتصللل لللم منقطللع، الحللديث أن حللزِم ابللن زعم
وأمللا: "رسللائله مجمللوع فللي قال خالد، بن ةوصدق البخاري

ُه البخاري: فلم حديث ْد ًا، البخارّي ُيور فيلله: قللال وإنما مسند
لمار بن هشام قال لللم منقطع، : "هذاقال المحلَى  وفي96"ع

97."خالد بن وصدقة البخاري مابين يتصل

١/٤٣٤ رسائله مجموع  96
٩/٥٩المحلى:   97
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بيانها:     إليكم     وجوه،     عدة     من     زعمه     في     حزِم     ابن     أخطأ

فللإذا منلله، وسللمع عمار بن هشام لقي قد البخاريأولً: 
.هشام قوله: عن بمنزِلة فهو هشام قال: قال

ًا الجللزِم زاسللتجا مللا هشام من البخاري يسمع لم لو: ثاني
ًًا!). البخاري كان (وما هعن به مدلس

ًا بالصحيح المسمى كتابه في الحديث البخاري أدخل: ثالث
 .به محتجا

ًا: .التمريض صيغة دون الجزِم بصيغة علقه  أنهرابع

ًا: ًا، السللابقة الوجه طرحنا لو خامس الحللديث لظللل جانبلل
ًا .هغير عند متصل لنه صحيح

يلي:     كما     ذكرتها     التي     للوجه     العلماء     تفصيل     ويأتي

"وذلللك: 98الحديث لهذا تخريجه في العراقي الحافظ قال
وبيللن بينهللا منقطعللة أنها المعلقة الحاديث على الغالب لن

ّلقهللا، لن منهللا، ليللس وهللذا معروفللة، عديللدة صللور ولهللا مع
لمللار بللن هشام فللي بهللم احتللج الللذين البخللاري شلليوخ مللن ع

"...صحيحه

لصلللح بن عمرو أبو الحافظ وقال الحللديث: علللوم فللي ال
فللي الحللافظ الظللاهري حللزِم بللن محمد ابن إلى التفات "ول
مالللك أبللي أو عللامر أبللي حللديث مللن البخللاري أخرجلله ما رده

ً أورده البخاري أن جهة من...الشعري هشللام فيه: قال قائل
فيمللا منقطللع أنلله حزِم ابن فزِعم بإسناده، وساقه عمار، بن

علللى بلله الحتجللاج هللم جوابللا وجعللله وهشللام، البخللاري بين
صللحيح والحللديث وجللوه من ذلك في وأخطأ المعازف، تحريم

."الصحيح بشرط التصال معروف

الحافظ: "معظم عن نقله التوضيح، في الزِركشّي وقال
ًا، البخارُي في الحديث هذا يذكرون الرواة ّلقلل أسللنده وقللد مع

بللن الحسللن البخللاري: حللدثنا فقال: "قال شيوخه عن َذّر أبو
هللذا الحللافظ: فعلللى وقللال 99عمللار بللن هشام إدريس: حدثنا

ًا الحديث يكون الحلافظ  ورده.ـــ البخلاري شلرط على ـ صحيح

٢/٢٧١السفار:  حمل عن المغني  98
٦٢- ٦١ ص  99
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تأمل، عدم عن نشأ خطأ قاله الذي فقال: "وهذا 100الفتح في
بللن العبللاس هللو إدريللس بن الحسين : حدثنا القائل أن وذلك

أوللله بضللم الحسللين هللو ثللم البخللاري، ل ذر أبي شيخ الفضل
لرم لقبلله الحللروي، وهو الساكنة، التحتانية وزيادة "بضللم " ُخلل

" .المكثرين من وهو الراء، وتشديد المعجمة

:101السللتقامة كتللابه فللي تيميللة ابللن السلم شيخ وقال
صللحيحه فللي البخللاري مللارواه فيها صح قد الملهية "واللت

ًا ً به، مجزِوما تعليق " .شرطه في داخل

مللن أكللثر فللي القيللم ابللن المللام حللزِم ابن كلم رد وقد
 "وقللد:102داود أبللي سللنن تهللذيب فللي كتبلله: قللال من موضع
لنلله وقللالوا: ليصللح، الحديث، هذا في وغيره حزِم ابن طعن

لدثه َمْن البخاري يذكر لم منقظع، لنمللا بلله، حلل قللال: "وقللال وإ
لمار"  وقال بن هشام الحللديث هللذا"اللهفللان:  لغاثللة فللي ع

ًا صحيحه في البخاري أخرجه صحيح، ًا وعلقلله به، محتج تعليقلل
ًا ً سلمنا لو  ثم.به مجزِوم فللإنه بالنقطاع، حزِم ابن كلم جدل

ً جاء قد سلمعوه الحفاظ الثقات من جماعة طرق من موصول
لمار بن هشام من ولللم" آخللر: موضع في القيم ابن ." وقالع

نصللرة حللزِم كللابن شلليئا الحديث هذا صحة في قدح من يصنع
لن منقطللع أنلله وزعللم الملهللي، إباحللة فلي الباطل لمذهبه

."به سنده يصل لم البخاري

أخرى:     طرق     من     الحديث     اتصال     بيان

بللن محمللد : "حللدثنا103الشاميين مسند في الطبراني قال
بللن هشللام الدمشللقي: ثنللا (الصل: عن) عبدالصللمد بن يزِيد

لمار لبان ابن وقال. به ع بللن الُحسللين : أخبرنللا104صحيحه في ح
لطان عبدالله لمللار بللن هشللام قال: حدثنا الق قللوله: إلللى بلله ع

"المعازف"

والبيهقي: الصحيح على المستخرج في نعيم أبو صلهأوو
عللن كللثيرة طللرق مللن ١٩/٧٩التاريللخ:  فللي عساكر وابن ١٠/٢٢١

100  ١/٥٢  
101  ١/٢٩٤
102  ٥/٢٧٠
103  ٥٨٨/ ١/٣٣٤
) ( الحسان ـ ٦٧١٩/ ٨/٢٦٥  104
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105"مسللنده" في سفيان بن الحسن وأخرجه عمار، بن هشام

راوي الهللروي ذر وأبللو المسللتخرج في السماعيلي بكر وأبو
.كثير "الصحيح" وغيرهم

106المسألة     هذه     في     القول     خلصة

ًا ليس الحديث أن   هشللام وشلليخه البخاري بين منقطع
لمللار بن هشام فإن حزِم، ابن زعم كما لقيلله البخللاري، شلليخ ع

لرج منه، وسمع إن ثلم هلذا، غير "الصحيح" حديثين في عنه وخ
أن فلن" إذ "عللن قللوله بمنزِلة فلن" فهو "قال الراوي قول

فهللى بالتللدليس، موصللوف الللله) غيللر رحمه (البخاري قائلها
أهللل جمللاهير عليلله الللذي الصحيح على التصال على محمولة

فتحقللق ثابتة وهشام البخاري بين اللقاء أن إلى إضافة العلم
شللرط علللى صللحيح فكللان اللقللاء ثبللوت وهللو البخاري، شرط

.البخاري

المللام منهم العلم أهل أكابر الحديث هذا بصحة أقر وقد
حجلللر وابلللن الصللللح، وابلللن والسلللماعيلي، حبلللان، ابلللن

القيلللم، وابلللن تيميلللة، ابلللن السللللم وشللليخ العسلللقلني،
كثير.  وغيرهم والنووي، والصنعاني، والطحاوي،

السلم علماء أخذ وقدالله: " رحمه باز بنا العلمة قال
تحريللم علللى بلله واحتجللوا بللالقبول، وتلقللوه الحللديث، بهللذا

له تقليدا بعده، تراب وأبو حزِم ابن أعله وقد كلها، المعازف
بللن هشللام شلليخه وبين الله رحمه البخاري بين منقطع بأنه

تعليقللا، عنه علقه وإنما منه، بسماعه يصرح لم لكونه عمار،
هللذا العلللم أهللل عليلله وأنكللر ذلللك، في حزِم ابن أخطأ وقد

وقللد البخللاري، شلليوخ مللن هشللاما لن فيه، وخطأه القول،
وقللد عنللده، صللحيح فهللو كذلك كان وما به، جازما عنه علقه

٥٩ السلاري: ص هدى  105
بتصرف السلمي الفقه في وأثرها حجيتها المعازف أحاديث بحث  106
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من إلى به جازما علقه ما وصححوا ذلك، العلم أهل منه قبل
".عنه علقه

ًًا     مضطرب     الحديث     أن  الثاني:      - العتراض    سند

أبللي إلللى هللو "ثللم رسللالته في  الله رحمه حزِم ابن قال
 " .هذا عامر أبو ُيدرى ول مالك، أبي أو عامر

ُيعرف     لم     أو     ُعرف     سواء     ثقة     الرد: الصحابي
أبا( أن على دليل هذا" عامر أبو دريُي "ول حزِم ابن قول

ُذكللر مللن حللديث ليقبل أنه مذهبه ومن عنده،  مجهول)عامر
ليللس عنللده عللامر  وأبللو.فضللله ويعرف يسمى حتى بالصحبة

ًا لكونه هو الحديث هذا في عنده فالعلة كذلك، بيللن فيه متردد
107 .لذاته الصحابي اسم في بالتردد وليس ومجهول معروف

أنلله بترجيللح الشلللبهة هللذه علللى العلماء بعض أجاب وقد
 إلللى109"التاريللخ" فللي البخللاري ذهللب و108.مالللك" أبللي "عن

هللذا يعللرف الله: "وإنمللا رحمه قالف مالك أبي عن أنه ترجيح
عللن مريللم أبللي بن مالك رواية وهيي..الشعر مالك أبي عن
تهللذيب فللي حجر ابن وقال." شك بغير مالك أبي عن َغْم ابن

مالك"  لبي والحديث" :110التهذيب

العدالللة ثبللوت العلللم أهللل عنللد تقرر فقد حال كل وعلى
سللواء ثقللة، فالصللحابي عنه تعالى الله رحمه الصحابة لجميع
كللان تعللرف لللم أم كنيتللُه عرفت أو ُيعرف، لم أم اسمه أُعِرَف
.العلم أهل جماهير مذهب وهذا الرواية، مقبول عدلُ

اختلف أمثللللة وملللن"الموقظلللة:  فلللي اللللذهبي قلللال
ُدهما ُيسمي الحافظين: أن ُيبِدله ثقًة، السناد في أح الخللر و

الخللر: عللن ويقللول ،لرجلل أحللدهما: عللن يقللول أو آخر بثقة
لي فلن، ُيسم ."الصحة في ضري ل فهذا المبَهَم، ذلك ف

ًا     حزِم     ابن     وذهب ًا     الحديث     اضطراب     إلى     أيض عللدة     من     متن
وجوه:

السلمي الفقه في وأثرها حجيتها المعازف أحاديث بحث  107
بتصرفيع..الُجد يوسف بن الله لعبد الميزِان في والمعازف الغناء ذم أحاديث  108

شديد
109  ١/١/٣٠٥
110  ١٢/١٤٤
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بلفظللة صللحيحه فللي البخللاري أخرجللهالول:  الوجللله
"التاريخ" بدونها "يستحلون" في

بلفظ وغيرهما شيبة أبي وابن أحمد الثاني: ذكره الوجله
"ر..الخم أمتي من أناس "ليشربن

الحر" فقيللل: "الحللر" "يستحلون فيه الثالث: جاء الوجله
المعجمتين والزِاي بالخاء بل المهملتين، والراء بالحاء

الوجوه     تكافأت     إذا     إل     الضطراب     نقرر     أن     يمكن     ل  والرد: 

الوجللوه تكافللأت إذا إل الحللديث اضللطراب تقرير يمكن ل
بيللن الجمللع أو الترجيللح يمكللن ول القللوة، حيللث من المختلفة
أورد ملا كل فإن كذلك، ليس أيدينا بين الذي والحديث طرقها،

هللذا: أن فللي مايقللال وأقل الترجيح، أو الجمع فيه ممكن فيه
ثللم قبولهللا، فوجب معارض لها ليس ثقة عن زيادة اللفظ هذا
"التاريللخ" بمتللون كتللابه فللي يعللَن لللم الللله رحمه البخاري أن

حللديث مللن فكللم الكتللاب، مقصللود هللو ليللس لنلله الحللاديث
ًا إل منها يورد فل مختصره، ًا، طرف باللفظ الرواية إن ثم يسير
"يسللتحلون" والللله  روايللة قوتهللا في تقابل فليست المذكور

.أعلم

هشللام     بسللبب     المعللازف     حللديث     الثالث: إعلل     العتراض
عمار     بن

ًا يطعن لم البخللاري رواه الللذي المعللازف حديث في أحد
ًا القرضللاوي يوسللف الشلليخ إل عمللار بللن هشام بسبب معلق

مللن أنلله إل البخللاري، صللحيح في كان وإن والحديثفقال: "
ابللن رده المتصلللة" ولللذلك "المسللندات مللن "المعلقللات" ل

سللنده قللالوا: إن فقللد التعليللق ومللع سللنده، لنقطللاع حللزِم
بن هشام علي يدور فسنده الضطراب، من يسلما لم ومتنه
ضللعفه التهللذيب) وقللد وتهللذيب (انظللر: الميللزِان عمللار

 ن.الكثيرو
ًا.. ضعيف إعللال وهذا صللاحبه ضعف على يدل وإنما جد

،هشللام غير آخر طريق من جاء قد الحديث أن إذ ،الحديث في
الثقات.  عن إل يروي ل البخاري أن وحيث

حللتى     رجللل     عللن     يللروي     ل     الول: البخللاري      الللوجه  -     الللرد
سقيمه     من     حديثه     صحيح     يعرف
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قلنللا إذا"الللله:  حفظلله الفقيلله الرحمن عبد الشيخ قال
هللذه ففللي الصحيح وهو وهشام البخاري بين الرواية باتصال
فيلله كللان وإن عمللار بن وهشام صحيحا، الحديث يكون الحالة

مثللل أحللاديث مللن ينتقللي كان الله رحمه خاريالب أن إل كلم
عللن جللدا مهم نقل وهناك حديثهم، كل يخرج ول الضرب هذا

:الكللبير العلللل فللي الترمللذي ذكره الله رحمه البخاري المام
ابللن عللن روى الذي الله عبد أبي بن داود عن محمدا وسألت"

أبللو الكريم محمد: عبد قال الحديث، مقارب هو فقال جدعان
بنللي مللولى نجيللح المللديني معشر وأبو الحديث، مقارب أمية

رجللل وكللل...حديثه أكتب ول شيئا عنه أروي ل ضعيف هاشم
أكتللب ول عنلله أروي ل سللقيمه مللن حللديثه صللحيح أعللرف ل

المام فبين هل..أ 111"الربيع بن قيس حديث أكتب ول..حديثه
صللحيح يعللرف حللتى رجللل عن ليروي أنه الله رحمه البخاري

بللن هشام عن الحديث لهذا روايته فتكون سقيمه، من حديثه
"القبيل. هذا من عمار

عمللار     بللن     هشللام     فللي     العلمللاء     بعللض     الثاني: كلم     الوجه
القران     كلم     من     يعتبر

عمللار: بللن هشللام ترجمللة عنللد السللير فللي الذهبي قال
عمللار، بللن هشللام حنبللا بن أحمد المروذي: ذكر بكر أبو "قال

المللام قللول الللذهبي): أمللا (أى خفيٌف. قلت فقال: طياٌش،
لللله خطبتلله: الحمللد في قال أنه عنه بلغه فلنه فيه: طياٌش،

إطلقهللا، ينبغللي ل الكلمللة بخلقللِه. فهللذه لخلقِه تحلى الذي
والتحللادي. الحلولي بها يحتج لكن صحيٌح، معنًى لها كان وإن
الطللور، بجبللل إل لشلليء تجلللى وتعللالى سبحانه أنه بلغنا وما

ًا. وفي فصيره اختلف وسلللم عليلله الللله صلى لنبينا تجليه دك
القللران حللال: كلم العباس. وبكل ابن وأثبته عائشة، أنكرته

يتفللق أن إل ،بثلله مللن أولللى وطيه محتمل، بعٍض في بعضهم
112".أعلم والله قولهم فيعتمد شيخ، جرح على المتعاصرون

علللى     الجاريتين     بحديث     الثانية: الستدلل     الشبهة
الغناء     إباحة

السامرائي) ٣٩٤ ص ديب، حمزِة ٢/٩٧٨( الكبير العلل في الترمذي قال  111
٤٣٢-١١/٤٣١ النبلء أعلم سير  112
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عائشة بحديث ًمطلقا الغناء جواز على حزِم ابن استدل
عنهللا: "دخللل الللله رضللى قللالت ومسلم، البخاري رواه الذي
لى ... جاريتللان وعنللدي وسلللم عليه الله صلى الله رسول عل

الحديث" 

فللي     تبعلله     ومللن     حللزِم     ابن     زعم     على     العلم     أهل     رد     وقد
يلي:     بما     الحديث     فهم

أبللي على وسلم عليه الله صلى الله رسول ينكر : لمأولً
113.الشيطان مزِمار الغناء تسمية بكر

ًا:  وهللذا عيد قوم لكل (إن وسلم عليه الله صلى قولهثاني
العيللد غيللر فللي كللان فلللو المنللع، الصل أن على عيدنا) دليل

.محله بكر أبي نهى لوافق

ًا: ما النللبي يللدي بيللن ويتقللدم يتجرأ أن بكر لبي كان ثالث
إل الشللديد النكللار هللذا بمثللل بيته وفي والسلم الصلة عليه
ماكللان الموضع هذا في الغناء. ولكن بتحريم لديه مسبق لعلم

والضللرب الغنللاء فيلله يجللوز العيللد يللوم أن بكللر أبللو يعلللم
يللوم منلله يسللتثنىو عللام، التحريللم أن علللى يللدل ..ممابالدف
المبحللث هللذا مللن موضعها في سأذكرها التي بالضوابط العيد

الله. شاء إن

ًا: ف صلى النبي عادة من يكن لم هذا أن بيان الحديثرابع
أبللو اسللتعجب ولهللذا عليه، الجتماع وأصحابه وسلم عليه الله
114.الشيطان مزِمور وسماه عنه الله رضي الصديق بكر

ًا (جاريتلان) وقولهلا عنهلا الله رضي عائشة : قولخامس
غنللاء فللي كللانت الرخصللة هذه أن على بمغنيتين) يدل (ليستا

للكبللار يرخللص مللال لهللم يرخللص والصغار صغيرتين، جاريتين
115.واللعب اللهو باب في

ًا علللى ينكللر لللم وسلللم عليلله الللله صلللى أنلله : أماسادس
.غيره يشمل ول عيد يوم لنه ذلكف الجاريتين

٣٦ : ص القيم لبن الغناء أحكام في رسلالة  113
٢٧ : ص المنبجي محمد بن محمد للشيخ والرقص السماع في رسلالة  114
 ٥٤ بالغناء: ص الموسيقى في السلم حكم  115

38



بنقللد العلم كتللابه في الله حفظه الفوزان العلمة قال
دللللة فل الجللاريتين غنللاء حديث وأماوالحرام: " الحلل كتاب

شلليء إنشللاد وقللوع علللى يدل لنه الغناء إباحة على أيضا فيه
صللغيرتين جللاريتين مللن الحللرب وصف في العربي الشعر من
:116السللالكين مدارج في القيم ابن العلمة - قال عيد يوم في

ممللا المركللب السللماع إباحللة على استدللكم هذا من وأعجب
البلللوغ دون صغيرتين بنتين بغناء الجتماعية الهيئة من ذكرنا

العللرب أبيللات مللن بأبيللات وفرح عيد يوم في صبية امرأة عند
فللأين والشلليم الخلق ومكارم والحروب الشجاعة وصف في
عليهللم الحجللج أكبر من الحديث هذا أن والعجب ؟ هذا من هذا
ملن مزِملورا ذللك سلمى عنله اللله رضللي الكبر الصديق فإن

وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول وأقره الشيطان مزِامير
ول مكلفللتين غيللر لجويريللتين فيلله ورخص التسمية هذه على

إباحللة علللى هللذا أفيدل استماعهما ول إنشادهما في مفسدة
يخفللى ل مللا علللى المشتمل السماع من وتعلمونه تعملونه ما

".والفهام العقول ضلت كيف الله فسبحان

صلى الرسول قول على تعليقا الفتح، في الحافظ قالو
خلف وإيضللاح تعليلل فيه" ):أبابكر يا دعهما( وسلم عليه الله

الصلللة عليلله علملله بغيللر ذلللك فعلتا أنهما من الصديق ماظنه
ًا فظنله بثوبه مغطًى فوجده دخل لكونه والسلم فتلوجه نائمل

عنده تقرر لما مستصحبا الوجه، هذه من ابنته على النكار له
ًا ذلللك إنكار إلى فبادر واللهو، الغناء منع من النللبي عللن قياملل

ًا بذلك، وسلم عليه الله صلى فأوضللح للله، مللاظهر إلى مستند
لرفه الحال، وسلم عليه الله صلى النبي له ًا الحكللم وع مقرونلل

فيلله ينكللر فل ، شللرعي سرور أى ، عيد يوم بأنه الحكمة ببيان
117."العراس في لينكر كما هذا، مثل

ّيب أبو وقال أبللا لن حجتنللا، الحللديث هللذا"الطبري:  الط
لمى بكر الللله صلللى النللبي ينكللر ولللم الشيطان، مزِمور ذلك س

فلي  التغليللظ ملن منعه وإنما ، قوله بكر أبي على وسلم عليه
عائشة كانت وقد العيد، يوم في سيما ل رفقته لُحسن النكار
بعللد عنهللا ينقللل ولللم الوقت، ذلك في صغيرة عنها الله رضى

٤٩٣-١ السالكين مدارج  116
٢/٤٤٢الباري:  فتح  117
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بن القاسم أخيها ابن كان وقد الغناء، ذم إل وتحصيلها بلوغها
118 ".عنها العلم أخذ وقد سماعه، من ويمنع الغناء يذم محمد

الظللاهر: "و119إبليللس تلبيس كتاب في الجوزي ابن وقال
صللغيرة كللانت عائشللة لن السللن صللغر الجللاريتين هللاتين من

الجللواري إليهللا يسرب وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
أي سللئل أنلله حنبل بن أحمد عن بسنده ذكر - ثم معها فيلعبن

ابللن قال ثم أتيناكم : أتيناكمالركب غناء قال الغناء هذا شيء
الكلم سللبق فقد عنها الله رضي عائشة حديث : أما120الجوزي
غنللاء بللذلك وسللمي الشللعر ينشللدون كللانوا أنهم وبينا عليهما

عللن الطبللاع يخرج ل ذلك ومثل وترجيع النشاد في يثبت لنوع
قلللوب عنللد السللليم الزِمللان فللي بللذلك يحتللج وكيف العتدال

عند كدر زمان في الواقعة المطربة الصوات هذه على صافية
قللد أوليللس للفهم مغالطة إل هذا ما الهوى تملكها قد نفوس

رأى لللو قالت أنها عنها الله رضي عائشة عن الحديث في صح
لمنعهللن النسللاء أحللدث مللا وسلللم عليه الله صلى الله رسول

ينبغللي كمللا الحللوال يللزِن أن للمفللتي ينبغي . وإنماالمساجد
مقللدار علللى يصللف ثللم والبلد والسن الزِمان يزِن أن للطبيب

غنللاء مللن بعللاث يللوم النصللار بلله تقاولت بما الغناء وأين ذلك
النفللس إليهللا تجللذب وصناعة مستطابة بآلت مستحسن أمرد

والقللد . والخللدوالخللال والغزِالللة الغللزِال فيهللا يذكر وغزِليات
شللوقا ينزِعللج بللل هيهللات ؟طبللع هناك يثبت . فهلوالعتدال

حد عن خارج أو كاذب إل ذلك يجد ل أنه يدعي ول المستلذ إلى
هللذا عللن الطبري الطيب أبو أجاب : وقدقال أن - إلى الدمية
أنلله عنلله الجريللري القاسللم أبللو - فأخبرنا آخر بجواب الحديث

.هلأ. ".بيانه) سبق (قد ... إلخ حجتنا الحديث : هذاقال

قللال 121مسلللم صللحيح علللى شللرحه فللي النللووي وقللال
الحللرب أشللعار مللن هللو بمللا غناؤهمللا كللان إنمللا": القاضللي

الجللواري يهيج ل وهذا والغلبة والظهور بالشجاعة والمفاخرة
هللو إنمللا فيلله المختلف الغناء من لذلك إنشادهما ول شر على
ليسللتا أي بمغنيللتين وليسللتا قالت ولهذا بالنشاد الصوت رفع

118   ً ٢٥٤ - ١/٢٥٣الجوزي:  ابن كتاب من نقل
٢١٧ ص إبليس تلبيس  119
٢٢٩ ص إبليس تلبيس  120
)١٨٢-٦( مسلم صحيح على النووى شرح  121
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والتعريللض والهللوى التشللويق من المغنيات بعادة يتغنى ممن
ويبعث النفوس يحرك وما الجمال بأهل والتشبيب بالفواحش

ممللن أيضللا وليسللتا الزِنللا فيلله الغنللاء قيل كما والغزِل الهوى
وعمل وتكسير تمطيط فيه الذي الغناء بإحسان وعرف اشتهر
وكسللبا صللنعة ذلك اتخذ ممن ول الكامن ويبعث الساكن يحرك

 ."غناء النشاد تسمي والعرب

واسللتدل": 122البللاري فتللح فللي حجللر ابللن الحللافظ وقال
غنللاء حللديث (يعنللي البللاب بحللديث الصللوفية مللن جماعللة

ويكفللي آلللة وبغيللر بآلة وسماعه الغناء إباحة ) علىالجاريتين
بعللده البللاب فللي الللذي الحديث في عائشة تصريح ذلك رد في

مللا المعنللى بطريللق عنهما ) فنفتبمغنيتين : (وليستابقولها
وعلللى الصللوت رفللع علللى يطلللق الغناء لن اللفظ لهما أثبته

لنْصللب العللراب تسللميه الللذي الللترنم وسللكون النللون بفتللح ال
يسللمى . وإنمللامغنيللا فللاعله يسمى ول الحداء وعلى المهملة

فيلله بمللا وتشللويق وتهييللج وتكسللير بتمطيللط ينشللد من بذلك
(ليسللتا : قولهللاالقرطللبي قال ، تصريح أو بالفواحش تعريض

المغنيللات يعرفلله كمللا بالغناء يعرف ممن ليستا ) أيبمغنيتين
عنللد المعتللاد الغنللاء مللن تحللرز منهللا وهللذا بللذلك المعروفللات
- إلللى الكللامن ويبعث الساكن يحرك الذي وهو به المشتهرين

ففيلله بثللوبه وسلللم عليلله الللله صلللى التفللافه : وأمللاقللال أن
الصللغاء عللن يرتفللع أن يقتضللي مقامه لكون ذلك عن إعراض

علللى ذلللك مثللل تسللويغ علللى دال إنكللاره عللدم لكللن ذلك إلى
عللن التنللزِه والصللل باطللل علللى يقللر ل إذ أقللره الللذي الوجه
وكيفيللة وقتللا النللص فيلله ورد مللا علللى فيقتصر واللهو اللعب
".أعلم - والله الصل لمخالفة تقليل

هللذا معنى في الئمة هؤلء عن النقول هذه من لنا تضحي
أو الغزِالللي ادعللاه ما على الوجوه من بوجه يدل ل أنه الحديث

. أعلم والله مطلقا الغناء إباحة من المعاصرين من غيره

علللى     عمللر     ابللن     بحديث     الثالثة: الستدلل     الشبهة
ًا     الغناء     إباحة مطلق

122  ٤٤٣-٢/٤٤٢

41



ًا حللزِم ابن قال المزِمللار كللان الحللديث: "لللو علللى تعليقلل
ًا عمللر لبللن وسلللم عليلله الللله صلللى أبللاح لمللا سللماعه حراملل

ًا عمر ابن عند كان ولو سماعه، لنللافع أبللاح لمللا سللماعه حرام
فمللا عنلله، بالسللكوت ول بكسللره عنه الله رضي ولمر سماعه

عنلله الله رضي تجنب وإنما ذلك، من شيئا عنه الله ؤضي فعل
الكللل كتجنبلله الدنيا أمور أكثر من المباح أكثر كتجنبه سماعه

ًا 123..."متكئ

يسمع     كان     وإنما     يستمع     يكن     لم     عمر     الرد: ابن

من فإن... ":124تيمية ابن السلم شيخ الزِعم هذا على رد
بسللد عمر ابن يأمر لم 125الحديث صحة بتقدير يقول من الناس
يسللمع، كلان وإنملا يسلتمع، يكن لم عمر ابن بأن فيجاب أذنه،
ًا عللدل وسلم عليه الله صلى النبي وإنما فيه، الثم وهذا طلبلل

ًايتكلمون فسللمع بطريللق اجتللاز كمللن والفضل، للكمل قوملل
يسللد لللم ولللو ،حسن فهذا يسمعه، كيل أذنه فسد محرم بكلم
دينللي ضللرب سماعه في يكون أن إل اللهم بذلك، يأثم لم أذنه

."بالسد إل ليندفع

المنجللي محمللد لبللن والرقللص السللماع في رسالة في جاء
يتعلللق إنمللا والنهللى والمللر: "...الللله رحملله الحنبلللي
يتعلللق فللإنه الرؤيللة، فللي كمللا السماع، بمجرد ل بالستماع

فلي وكللذلك الختيللار، بغيللر منهللا يحصل لنها الرؤية بقصد
وكللذلك...الشم قصد عن الُمْحِرم ُينهى إنما الطيب اشتمام

السللمع مللن الخمللس كللالحواس المحرمللات مباشللرة فللي
والنهللي المللر يتعلللق إنمللا واللمس والذوق والشم والبصر

126"...وعمل قصد فيه للعبد بما ذلك في

62/9:  المحلى  123
شلانومة عبدالحميد تحقيق ٢٧ : ص السلم لشيخ والرقص السماع  124
ًا، عمر ابن سمعقال: " أنه نافع عن سننه في داوود أبو روى  125 قال: مزِمار

ًا؟ تسمع هل نافع لي: يا وقال الطريق، عن ونأى أذنيه، على أصبعيه فوضع شيئ
الله صلى النبي مع وقال: كنت أذنيه، من أصبعيه قال: فرفع قال: فقلت: ل!

داود ابو أخرجه ، صحيح الحديث" هذا مثل فصنع هذا! مثل فسمع وسلم، عليه
(سبق داود أبي صحيح في اللباني العلمة الشيخ وصححه ، المسند في وأحمد
ذكره)

٤/٤٣٥المعبود:  عون  126
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قللائلً: رسالته في الطواري طارق الدكتور هذا على علق
."فتأمله الشكال يزِيل دقيق أفقه هذا"

علللى ليللدل الراعللي "وتقريللر المعبلللود عللون فللي وجاء
ًا أو ، رؤيللة بل سللمعه فلعللله عيللن، قضية لنها إباحته، بعيللد

لعللَل أو ، إليه الوصوف ليمكن مكان أو جبل، رأس على منه
ًا، يكن لم الراعي ّين فلم مكلف " .عليه النكار يتع

فللي فعلهم هذا كان "إذا: 127الله رحمه الجوزي ابن قالو
الزِمللان أهللل بغنللاء فكيف العتدال، على ليخرج صوت حق

"؟! وزمورهم

عللن     ثبللت     والمعللازف     الغناء     الرابعة: إباحة     الشبهة
الصحابة

جماعللة عللن روي وقللدفتواه: " في القرضاوي قال
يللروا ولللم الغنللاء اسللتمعوا أنهللم والتابعين الصحابة من

."بأسا بسماعه
أهلها     ** عليها  *     بينات     يقيموا     لم     إذا     والدعاوى  الرد: 

أدعياء

٢٤٧ص  127
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ًا الغنللاء إباحللة يللرون مللن إن السللابقين مللن مطلقلل
ٍم ابن أمثال يوسللف الللدكتور مثللل المعاصرين من أو حزِ

مللن جمللع عللن موقوفللة بآثللار اسللتدلوا قللد القرضللاوي
غريللب تناقض الغناء. وهذا زعمهم) أباحوا (في الصحابة

ثللم البخللاري خلللف للغنللاء المحللللون وينقللب يبحللث أن
ًا اضللطرابه ويروا حديثه في يطعنوا ًا سللند نجللد ول ومتنلل

عللن بهللا اسللتدلوا الللتي الثار تخريج في الجهد هذا مثل
يفعلوا أن الغناء. والحرى أباحوا أنهم الصحابة من جمع
الللدكتور العلم! وأناشللد في البخاري دون هو من مع هذا

المرويللات تلللك إسللناد يخللرج أن القرضللاوي يوسللف
هأخرجلل بمللا صحتها. واذكللر بيان مع فتواه في المذكورة

من السناد إن :قال أنه المبارك بن الله عبد عن مسلم
شاء. ما شاء من لقال السناد ولول الدين،

بنقللد العلم كتللابه في الفوزان العلمة قاله ما وحسبي
اللللدكتور (أى منللله دعلللوى هلللذاوالحلللرام: " الحلل كتلللاب

هؤلء إلى الصحيحة السانيد بإبراز نطالبه  ونحنالقرضاوي)
."إليهم نسبه ما بإثبات والتابعين الصحابة

للهللو     مسللعود     ابللن     تفسللير     الخامسللة: رد     الشللبهة
الغناء     أنه     الحديث

ًا المحلي كتابه في حزِم ابن وقال  احتج من على معلق
الحديث" لهو يشتري من الناس "ومن وتعالى سبحانه بقوله
هللو الحللديث لهللو بأن عنه الله رضي مسعود ابن وقول الية

دون لحد حجة ل أنه لوجوه: أحدهما هذا في حجة لالغناء: "
خللالفهم قللد أنلله وسلم. والثاني عليه الله صلى الله رسول
يبطللل اليللة نللص أن والثالث والتابعين. الصحابة من غيرهم

لهو يشتري من الناس ومن" وصف بها الية لن احتجاجهم،
"هللزًِوا ويتخللذها علللم، بغيللر الللله سللبيل عللن ليضل الحديث

ًا أن ولللو خلف، بل كللافًرا كللان فعلهللا من صفة وهذه امللرء
لكللان هزًِوا ويتخذها الله سبيل عن به ليضل مصحًفا اشترى
وجللل عللزِ قللط ذم وما تعالى، الله ذمه الذي هو فهذا كافًرا،

ليضللل ل نفسلله، ويللروح به، ليتلهى الحديث لهو اشترى من
"تعالى. الله سبيل عن
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قبللول     العلللم     أهللل     جمهللور     الول: مللذهب     - الللوجه     الرد
الصحابي     قول

رضللي مسللعود بن الله (كعبد الصحابة تفسير تقديم إن
حللزِم ابللن عنهمللا) علىفهللم الللله رضي عباس وابن عنه الله

السلللم شيخ قالوالصوب.  الحرى أنه لشك الية لمدلول
بلله ينفللرد قللول وكللل": 128الكللبرى الفتللاوى فللي تيميللة ابن

فللإنه منهللم، أحللد إليلله يسللبقه ولم المتقدمين، عن المتأخر
"خطأ. يكون

قللائلً: الصللحابي تفسير عن مستدركه في الحاكم تكلم
شللهد الللذي الصللحابي تفسللير أن العلللم هللذا طللالب "ليعلم
ابن المام قال مسند." حديث الشيخين عند والتنزِيل الوحي
ًا اللهفللان إغاثللة كتللابه في الله رحمه القيم كلم علللى معلقلل

بلالقبول أولللى أنلله ريب فل نظر فيه كان وإن وهذا": الحاكم
كتللابه، مللن الله بمراد المة أعلم فهم بعدهم، نَم تفسير من

شللاهدوا وقللد المة، من به خوطب من أول وهم نزِل فعليهم
علللى الفصحاء العرب وهم ،ًوعملً علما الرسول من تفسيره
."سبيل إليه وجد ما تفسيرهم عن يعدل فل الحقيقة

ل والللذيعنه: " الله رضي مسعود بن الله عبد قال وقد
نزِلللت أيللن أعلللم وأنا إل الله بكتا من آية نزِلت ما غيره إله

ًا أن أعلم لو و نزِلت، فيما أعلم أنا وإل الللله بكتاب أعلم أحد
."لتيته المطي تناله مني

إعلم كتلللابه فلللي اللللله رحمللله القيلللم ابلللن قلللال
قللول قبللول علللى كلهللم السلللم المللوقعين: "وأئمللة

عللن ثبللت مللا الصللحابي: هللو بقول  والمراد129الصحابي."
لللدليل صللريحة مخالفللة فيه تكن - ولم الصحابة من أحد

في اجتهادي عمل أو فعل أو فتوى أو رأي شرعي- من
عنللد المسللألة هللذه الللدين. وتسللمى أمللور مللن أمللر

أو فتللواه أو الصللحابي منهللا: قللول بأسللماء الصللوليين
الشللاطبي ذهللب الصحابي. بللل مذهب أو الصحابي تقليد

128  ٢/٧١
١٢٣/ ٤  الموقعين إعلم 129
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عليلله عمللل مللا علللى تطلللق السللنة أن إلللى الللله رحمه
يوجللد، لللم أو السللنة أو الكتللاب فللي ذلك وجد الصحابة،

ًا لكللونه أو إلينللا، تنقللل لللم عنللدهم ثبتللت لسللنة اتباعلل
ًا ًا اجتهاد  خلفائهم. من أو منهم عليه مجتمع

مللا فأمللا" الله: رحمه الحنبلي رجب ابن المام قال
مللا لنهللم بلله العمللل يجللوز فل تركه على السلف اتفق

المؤمنين أمير قال ،به عملُي ل أنه علم على إل تركوه
الللرأي مللن خللذوا-  عنه الله - رضى العزِيزِ عبد بن عمر

130"منكم... علمأ كانوا فإنهم قبلكم كان من قيواف ما

لصللحاب معرفتهللا تجتمللع القللرآن ومقاصد معاني وإن
لمعرفللة يسللرأ هللو وهللذا ،وسلم عليه الله صلى الله رسول

فمتابعللة: "تيميللة ابن السلم شيخ  قال..ورسوله الله مراد
أفضللل هللو الللذي والتوسللط والئتلف العتللدال فيهللا الثار

غيللر مللن النصللوص اعتبللار أن كمللا "أيضللا: وقال 131."المور
اللى مؤديلة فهلي السللف علن اللوارد الفهلم عللى اعتملاد

132.."والختلف التعارض

بكللر، أبللي عللن المللذكورة الروايات خلل من لنا ويتبين
مللن جمللٌع هنللاك أن عنهم الله رضي عباس وابن عمر، وابن

بهللذا ينفللرد لللم أنلله أى مسللعود، ابللن قللول علللى الصللحابة
الباقي. دون وحده التفسير

الذم     من     وحصة     نصيب     لهم     الثاني: المغنيين     الوجه

يقعللوا لللم وإن المغنييللن أن الله رحمه القيم ابن وضح
اليللة.. فللي المذكور الذم من وحصة نصيب فلهم الكفر في

وتفسلليره بالغناء الحديث لهو تفسير بين تعارض "ولقائلً: 
كللان ممللا ذلللك ونحو الروم وملوك وملوكهم العاجم بأخبار
القرآن، عن به يشغلهم مكة أهل به يحدث الحارث بن النضر

الحللديث عبللاس: لهللو ابللن قللال ولهذا الحديث، لهو وكلهما
ذكللر مللن ومنهللم هذا ذكر من الصحابة فمن والغناء، الباطل

ضللررا وأعظللم لهللوا أشللد والغناء جمعهما، من ومنهم الخر
الحنبلي رجب لبن الخلف على فلالس علم فضل رسالة من  130
٤٩ص-  تيمية ابن السلم لشيخ الفقهية النورانية القواعد  131
)٣/٢٨٨( طبياالش إسحاق لبي الشريعة أصول في لموافقاتا  132
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النفاق ومنبت الزِنا رقية فإنه وأخبارهم الملوك أحاديث من
أعظللم القللرآن عللن وصللده العقل، وخمرة الشيطان وشرك

إليلله النفللوس ميللل لشللدة الباطللل الكلم مللن غيره صد من
الحللديث لهللو اسللتبدال ذم تضمنت اليات فإن فيه، ورغبتها
وإذا هللزِوا، ويتخللذها علم بغير الله سبيل عن ليضل بالقرآن

أذنيلله فللي كأن يسمعه لم كأن مدبرا ولى القرآن عليه يتلى
ًا بلله، اسلتهزِأ شليئا منلله علللم وإذا والصللمم، الثقل هو ،وقر

وقلع وإن كفلرا النلاس أعظلم ملن إل يقلع ل هلذا فمجموع
هللذا مللن ونصلليب حصللة فلهللم ومسللتمعيهم للمغنيللن بعضه
." الذم

النسان     نية     إلى     ترجع     السادسة: المسألة     الشبهة

عليلله الللله صللى اللله رسلول أن" :حلزِم لبن 133المحلى وفى
نللوى) فمللن ما امرىء ولكل بالنيات العمال (إنما قال وسلم

فاسللق، فهللو تعللالى الله معصية على عونا الغناء استماع نوى
ليقللوى نفسه ترويح به نوى ومن ،الغناء غير شىء كل وكذلك

الللبر علللى بللذلك نفسه وينشط وجل عزِ الله طاعة على بذلك
ول طاعة ينو لم ومن الحق، من هذا وفعله محسن مطيع فهو

بسللتانه إلللى النسللان كخللروج عنلله، معفللو لغللو فهللو معصللية
."متفرجا داره باب على عودهقو..متنزِها

بالنية     يتعلق     ل     الرد: المر

مفاسللد مللن إليلله تللؤول لمللا بالنيللة تعلقي ل الغناء سماع
..الشللارع حكمللة تمللام مللن بالمعللازف الغناء تحريم فإن عدة،

وذريعة وسيلة هو وما المفاسد على شتملي ما حرمي فالشرع
ر يلرى ملن بمنزِللة بهلذا حلزِم ابلن  فاحتجاجا.إليه إللى النظ

بللالمرأة الخلوة أو جائزِ، النية بحسن صوتها واستماع الجنبية
حللرم قسللمقسمان:  الشريعة في . والمحرماتوغيرها جائزِ
اشللتمل مللا إلى ذريعة لنه حرم وقسم المفسدة، من فيه لما

قللال: "أنللك عنللدما 134القيللم ابللن صللدق  وقد..المفسدة على
ًا لتجد عللن ضلللل وفيلله إل آلتلله، وسللماع بالغنللاء اعتنى أحد

133  ٩/٦٠
٣٦٣اللهفان:  إغاثة  134
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ًا الهدى، طريق القللرآن إسللتماع عللن رغبللًة وفيلله وعملً، علم
وسللماع الغنللاء سللماع للله عللرض إذا بحيث الغناء، إستماع إلى

" ... القرأن سماع عليه وثقل ذاك، إلى هذا عن عدل القرآن

الثالثللة: إذا : "القاعدة135رسالته في المنبجي المام قال
أو الباحللة هللو هللل شلليء، حكم السالك أو الناظر على أشكل

كللان فللإن وغللايته، وثمرتلله مفسللدته إلللى فلينظللر التحريللم
علللى يسللتحيل فللإنه ظللاهرة، راجحللة مفسللدة علللى مشللتملً
ل يحرملله الشللرع أن يقطللع بللل إبللاحته، أو بلله المللر الشارع،

ًا طريقه كان إذا سيما 136"...ورسوله الله مايبغضه إلى مفضي

الغناء     أباح     من     على     الرد     خاتمة

النص جاء ًأمرا يبيح غيره أو حزِم ابن كون :الله في أخي أعلم
عند ينفعك ل بتحريمه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصريح

التعصللب عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى . فقدالله
قالت: قللال عنها الله رضي عائشة عنف الهواء، واتباع آراءلل

الللله إلللى الرجللال أبغللض" :وسلم عليه الله صلى الله رسول
ّلد137".ّمصِخال ّدالل بحجة عليه احتج كلما الذي هو الِخّصم  وال
: لللواللله رحمله الللتيمي سلليمان قلال و.آخلر جلانب في أخذ

الشللر فيللك اجتمللع عللالم، كللل زلة أو عالم، كل برخصة أخذت
عللن خللرج العلمللاء بنللوادر أخللذ الوزاعللي: مللن وقللال. كللله

عنلله أخرجلله فيما الله رحمه الشافعي المام ويقول السلم.
علللى المسلللمين صحيح: "أجمع بإسناد المعرفة في البيهقى

لللم وسلللم عليه الله صلى الله رسول سنة له استبانت َمن أن
لدعها أن له يجزِ ًا أحللٍد لقول ي قللاله مللا كللان." ومثللل َمللن كائنلل

ورد قللالوا: "إذا إذ الصللول علمللاء مللن المتللأخرين عند اشتهر
النللص" ومسللتندهم مللورد فللي اجتهللاد "ل النظر"، بطل الثر
جللل الللله قال وقدالمطهرة.  والسنة الكريم، الكتاب ذلك في

ُكُم َوَما" :وعل َتا لرُسوُل آ ُه ال ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهو َع ْن 138ا."َفللا

٤٠ والرقلص: ص السماع في رسالة  135
الفقه في وأثرها حجيتها المعازف أحاديث بحب من منقول الكلم هذا أصل  136

السلمي
٣٩٧٠ الصحيحة السلسلة صحيح، بإسناد ومسلم البخارى أخرجه  137
۷ لحشر:ا سورة   138
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ًا: وقال َذِر "أيض َيْحلل ْل للللِذيَن َف ِلُفوَن ا َبُهْم َأْن َأْمللِرِه َعللْن ُيَخللا ُتِصللي
َنٌة ْت َبُهْم َأْو ِف َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع القائل: در  ولله139."َأ

والجماعصح إنرسوله قال الله قال العلم  
 فيه فاجهد
الرسول بين جهالة الخلف نصب من وحذار
فقيه رأي وبين

140السلمية     الناشيد     حكم

ًا ليس الغناء أن المعروف من ًا، نوع مختلفللة أنللواع بللل واحد
الغنللاء معنللى كللان وإن والطريقللة، المقصد بحسب ومتباينة

أشللكالً أخللذ أنلله إل العللرب، عنللد ومللوالته الصللوت رفع هو
ًا عديدة، بينها: . منذلك بعد كثيرة وأنواع

 : الحلداء  ً  أول

ْدُو: سللوق: 141الجللوهري قلال .لهلا والغنلاء البللل، "الَحل
قللائلهم:  كقللول مكللة طريللق فللي الحداء أشعار معناه وفي

ُلهلللا بشللرها ًا... وقللال دلي .والجبلللال الطللللح َتَريللن  غللد
ابللن الحافظ حكى كما إباحته، في العلماء بين خلف ل وهذا

إباحللة فللي : " لخلف عبللدالبر ابللن قللال. وغيللره عبللدالبر
فهللو ، فيلله خلف نقللل أوهمكلملله ومن ، واستماعه الُحداء
142".لئق غير شيء منها ُيخشى حاله على مؤول أو شلاذ

   : النصب  ً  ثانيا

العللراب، أغللاني مللن ضللرب  "النصب:143اللسان في جاء
أنه إل ، الحداء يشبه لهم غناء وهو الركبان، غناء أيضا ويسمى

بصللوت النشيد من ضرُب بأنه الفقهاء بعض وعرفه." منه أرق

٦٣ لنور:ا سورة  139
140  ً بتصرف الطواري الدكتور رسالة عن نقل
بإختصلار٢٣١٠ - ٦/٢٣٠٩الصحاح:   141
٦٠ الرعاع: ص كف  142
٧/٤٤٣٧العرب:  لسان  143
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منلله، أرق أنلله إل الحللداء، يشللبه النللوع وهللذا 144.تمطيللط فيه
الللله رضللي أنللس عللن روي ما ذلك وأصل الحكم، نفس فيأخذ

صلللى الللله رسول رأى فلما قال: الخندق، حفر قصة في عنه
ل اللهللم" قللال: والجللوع النصللب مللن بنللا مللا وسلم عليه الله

فقللالوا .والمهللاجرة للنصللار فللاغفر ،الخللرة عيش إل عيش
بقينللا مللا الجهللاد علللى ،محمللدا بللايعوا الللذين مجيللبين: نحللن

145"أبدا

قللال:ف ،146المباح الغنلاء أنواع بعض الجوزي ابن ذكر وقد
لن الطرقات، في الحجيج غناء منها..." ًا فإ العللاجم مللن أقواملل

ًا الطرقللات في فينشدون للحج يقدمون فيهللا يصللفون أشللعار
فللإنهم ،هللؤلء: الغللزِاة معنللى وفللي والمقللام، وزمللزِم الكعبة

ًا ينشدون هللذا معنللى وفللي الغللزِو، علللى بهللا يحّرضللون أشعار
ًا للشعار للقتال المبارزين إنشاء " ...النزِال عند تفاخر

وتلحيللن بتطريللب المتزِهللدون ُينشللدها أشللعار ذلك ومن
(الزِهللديات) كقللول ويسللمونها الخللرة ذكر إلى القلوب تزِعج

بعضهم: 

تستحسللن مللتى إلللى        دائملللا غفللللة فللي ياغاديلللا
 القبائحللا

بلله الللله  يسلللتنطق        موقفللا لتخللاف كللم وإلللى وكللم
الجوارحلا

أنلله الخلقللاني حامللد أبي عن بسنده الجوزي ابن روى ثم
قال: 

تعصينللي اسلتحييت أما          ربللي للي قال ما إذا

؟!  تأتينللي وبالعصيلان         خلقي من الذنلب وتخفي

لى، فقال: أعد لد بيتلله، ودخللل فقللام عليلله، فأعللدت عل ور
ماقللال : إذا يقول وهو البيت داخل من نحيبه فسمعت الباب،

 ...إلخربي لي

المحلرم:      الغنلاء     ضابلط

١٠/٥٥٩الباري:  فتح  144
٣/١٤٣٢ومسلم:  ،٣/١٠٤٣ البخاري رواه  145
٢٣٧ : ص الجوزي ابن إبليس، تلبس  146
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يقللع إن ":147الحنبلللي رجللب بللن عبدالرحمن الحافظ قال
،148ذلللك تحريللم علللى العلمللاء فللأكثر واللهللو اللعللب وجه على
قللال) والمللراد (ثللم...كلهللا الملهي وسماعآلت سماع أعني

فيلله: تشللبيب الللذي الرقيق الشعر من المحرم: ماكان بالغناء
الطبللاع تهيللج فللي محاسللن فيلله توصللف ممللا ونحوه، بالنساء
فسللره وبللذلك عنلله، الغنللاء هللو فهللذا محاسنه، وصف بسماع
(ثللم الئمللة مللن وغيرهمللا راهويللله بللن وإسللحاق أحمد المام

ُيزِعللج علللى بتلحينلله وأخرج ُلّحْن، إذا الشعر قال) فهذا وجلله: 
المحبول الكامن الهوى ويحرك العتدال عن ويخرجها القلوب

الشعر هذا أنشد فإن عنه، المنهي الغناء فهو البشر طباع في
ًا كان فإن التلحين، وجه غير على فهللو بنفسلله للهللوى محركلل

لم لم وإن الهوى، لتحريكه أيضا، محرم يكللن مالم فأما غناء يس
" ...غناء سلمى وإن بمحرم، ليس فإنه ذلك من شيء فيه

إلللى أشللار أن بعد العتصام في الشلاطبي المام وقال
مللن لهللا يكللن لللم العللرب لكللن حسللن، أنجشلللة: "وهللذا حديث

كانوا  بل.اليوم عليه الناس ما مجرى مايجري ماتغالن تحسين
ًا، الشعر ينشدون الترجيحللات هللذه يتعلمللوا أن غير ومن مطلق

َنُه الصوت يرققون كانوا بل بعدهم، حدثت التي ُطو ّط على ويَم
لية يليق وجه الموسليقى، صلنائع يعرفلوا للم اللذين العلرب بأِم
مللن شلليء لهم كان وإنما يلهي، إطراب ول إلذاذ فيه يكن فلم

الللله رسول يدي بين يحدو رواحة بن عبدالله كان كما النشاط،
حفللر عنللد يقولللون النصللار كللان كمللا ،وسلللم عليلله الله صلى

ًا بايعلللوا الللذين الخندق: نحن ماحيينلللا الجهلللاد علللى...محملللد
 ..."أبدا

:   ي  السللم     النشليد     كم  ح
العلللم لهللل أقللوال مللن تضمنه وما البحث هذا خلل من

ذلللك في والضابط ليجوز، وما الشعر من به التغني يجوز فيما
ًا ماهيللة فهللم إلللى تقربنللا نقللولت مللن اسللتطعنا ما مستصحب

الناشللليد حكللم فللي مللايلي نسللتخلص أن يمكننللا  الغنللاء،
السللمية:
ي مشلاع ماهو أن لشك فلرق تكلوين ملن هلذه أيامنلا ف

والتضللحية الجهاد روح فيها تبعث إسلمية أشعار نشادإل خاصة
السماع مسألة في للسماع نزِهة  147
أسلفنا كما العلم أهل واحد من أكثر الجماع نقل بل  148
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بألحللان المسلللمين نفللوس في السلمية المعاني من وغيرها
القللوانين  وعلللى- الحيللان مللن كللثير  فللي- الماجنللة الغللاني

وقفللة منللا تحتللاج غربية، حتى أو شرقية وبنغمات الموسيقية،
أهللل وأقللوال الصللحيحة النصوص خلل من عليها الضوء للقاء
فيها:  العلم

عليلله دلللت كمللا الجللواز الشللعار، إنشاد في : الصلًأول
ًا أوردنللا وأن سللبق وقللد ،149الصللحيحة السنة من النصوص بعضلل

وضللوابط قيود فيه أم الطلق على هنا الجواز هل ولكن منها،
أهللل وأقللوال للنصللوص تتبعنللا خلل من لشك مراعاتها، يجب
.إطلقه على ليس الجواز أن وجدنا العلم

السللمية:      الناشليد     ضوابط
بالنساء تشبيه فيه الذي الرقيق الشعر من يكون أل. ١
.ونحوه

عبد بن سلمة أبي عن حسن بسند شيبة أبي ابن أخرج
عليه الله صلى الله رسول أصحاب يكن قال: "لم الرحمن

الشللعار يتناشللدون كللانوا متماوتين، ول منحرفين وسلم
أحللدهم أريللد فإذا جاهليتهم، أمر وينكرون مجالسهم، في
150".عينه حماليق دارت دينه من شيء عن

وصللف بسللماع الطبللاع تهيج من محاسن فيه يكون أل. ٢
.محاسنه

تطللرب الللتي الماجنللة الغللاني ألحللان مللن يخلللو أن. ٣
.وترقصهم السامعين

هجلللر يسللبب فيمللا القللرآن سلللماع علللى يطغللى أل. ٤
ْلَرُسللوُل وَقللاَل"تعللالى:  لقللوله القللرآن، َقللْوِمي إَن يللاَرِب ا

ُذوا ْتَخ َذا ِإ ْلُقْرآَن َه ًا ا "َمْهُجور
النشلليد وليللس والطرب، اللحن هو المقصود يكون أل. ٥

.بالذات

قد عليهم الله رضوان الكرام والصحابة وسلم عليه الله صلى النبي أن صح  149
وفي وحضرهم، سفرهم في غيرهم، من واستنشدوه وأنشدوه الشعر سمعوا

بن وعامر ثابت بن حسان إنشاد في كما فردية بأصوات وأعمالهم، مجالسهم
المجالس وفي حديث في كما جماعية وبأصوات عنهم، الله رضي وأنجشة الكوع

ً.أيضا
٨/٧١١ شيبة أبي ابن مصنف  150
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وللنسللاء 151الللدف إل معللازف أو موسلليقى يصاحبه أل. ٦
 .فقط
والفللراح المناسللبات في بالدف الضرب للنساء يجوز. ٧

153.الغائب قدوم فيها بما ،152فقط المشروعة

علللى كتنشلليط مشللروعا النشللاد من القصد يكون  أن.٨
الله رسول عن المنافحة أو النفوس، لكلل أو الشاق، العمل
فللي يبعث أو أهله، وعن السلم وعن ،وسلم عليه الله صلى

.وغيرها والتضحية الجهاد روح الناس نفوس
ًا، يضيع أل. ٩ .معروف عن ينهي أو فرض

الغاني     من     سماع     التخلص     يفية  ك

سللماع مللن أتخلص كيفبعضكم: " حال لسان يكون ربما
هللذه الكريللم أخللي إليللك.." سماعها اعتدت قد أناف الغاني؟
علللى تعينللك وعل جللل الله شاء إن التي المنهجية الخطوات

التوبللة علللى القبللال عليللك وتسللهل واللهو، اللغو عن البعد
والستقامة: الحق وطريق والنابة،

روى. وجلل علزِ اللله إلى والنابة النصوحة التوبةأولً: 
عليلله الله صلى الله رسول أن بكر أبي عن وأحمد حبان ابن

الرجال أما السنة، عليه دلت كما النساء، أو الجواري على مشروط الدف وإباحة  151
ذلك يفعل من يسمون السلف كان بل بالنساء، تشبيها فيه لن ذلك، لهم يجوز فل

ًا ،٩/١٤٧المغني:  في قدامة ابن الكلم هذا ذكر مخانيث، الرجال ويسمون مخنث
فائدة: أما. ٩/٢٢٦حجر:  لبن الفتح وفي ،١/٧٧الهيثمي:  حجر لبن الرعاع وكف

.الصحيحة السنة في ذلك لورود أيضا للرجال فيباح السماع
فللي بإباحته ،والقول والختان النكاح في بالدف الضرب أجاز عمر: أنه عن روى 152

الشللافعية وجللزِم ، مالللك مللذهب فللي والمشللهور الحنفيللة، مللذهب المواضللع هذه
،٥/٤٨٢عابللدين:  ابللن انظللر: حاشللية. الحنابلة بعض قول وهو الختان، في بإباحته

١٢/٤١٠المغني:  ،٤/٤٢٩المحتاج:  مغني ،٢/٣٠١ الكبير: الشرح الهندية، الفتاوي
بالدف تضرب أن نذرت التي الجارية الباحة دليلالله: " حفظه الطواري قال  153

إباحة لن الوقات، من غيرها قياس يصح ول ،وسلم عليه الله صلى النبي يدي بين
المستثنى يكون أن يصح ول المعازف، تحريم وهو عام، أصل من مستثنى الدف
"أعلم تعالى والله ،غيره عليه يقاس أصل
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ثللم فيتطهللر يقللوم ثللم ذنبللا يذنب رجل من ما": قال وسلم
قللرأ: ثللم للله الللله غفللر إل الللله يسللتغفر ثللم ركعتين يصلي

لللِذيَن" َذا َوا ُللوا ِإ َلُملوا َأْو َفاِحَشلًة َفَع ُهْم َظ ْنُفَس َكلُروا َأ لللَه َذ ال
َتْغَفُروا ِبِهْم َفاْس ُنو ُذ ُنوَب َيْغِفُر َوَمْن ِل ّذ لل ال للللُه ِإ َلللْم ال ُيِصللّروا َو

َلى ُلوا َما َع َلُموَن َوُهْم َفَع كالتي: التوبة  وشروط.154"َيْع

لل" وتعللالى: تبارك الله  قالالخلص.) ١( للللِذيَن ِإ ُبوا ا َتللا
َلُحوا َأْص َتَصُموا َو للِه َواْع َلُصللوا ِبال َأْخ َنُهللْم َو للللِه ِدي ِئللَك ِل َل ُأو َف

ِنيَن َمللَع ْلُملللْؤِم للللُه ُيللْؤِت َوَسللْوَف ا ِنيَن ال ْلُملللْؤِم َأْجللًرا ا

ِظيًما 155"َع

وسلللم: عليلله الللله صلللى قللال. فللات ما على  الندم)۲(
156"له ذنب ل كمن الذنب من التائب و توبة، الندم"

َلْم". العودة عدم على  العزِم)٣( َلى ُيِصّروا َو ُلللوا َما َع َفَع
َلُموَن َوُهْم 157"َيْع

أو أهلهللا إلللى المظللالم ردو العبللاد حقللوق  إرجللاع)٤(
مللال أو دم فللي مظلمة المعصية كانت إذا منها تحللهم

مللن: "وسلللم عليلله الله صلى النبي قال فقد عرض، أو
شلليء، مللن أو عللرض مللن لخيلله مظلمللة عنللده كللانت

ول دينللار يكللون ل أن قبللل مللن اليللوم، منلله فليتحلللله
مظلمتلله، بقللدر منه أخذ ؛ صالح عمل له كان إن درهم،

فحمللل صاحبه سيئات من أخذ ؛ حسنات له تكن لم وإن
دعللا عرضلله مللن أخيه استحلل يتيسر لم وإذا 158".عليه

فللي عنلله يعلمهللا الللتي أعمللاله بأحسن وذكره كثيرا له
تكفللر الحسللنات فللإن فيهللا، اغتللابه الللتي المواضللع
.السيئات

ًا: فللي الللتي الغللاني شللرائط جميللع مللن التخلللص ثاني
النافعة. المواد لتسجيل استغللها . أوحوزتك.

٦٨٠ الترغيب صحيح صحيح،  154
١٤٦النساء:  سورة  155
٦٨٠٣ لللباني الجامع صحيح صحيح،  156
١٣٥عمران:  آل سورة  157
٢٢٢٢ الترغيب صحيح البخاري، رواه صحيح،  158
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الدنيا في وضرره ذنبه قبح النسان يستشعر ً: أنثالثا
معهللا يمكللن ل الصللحيحة التوبللة أن يعنللي وهللذا والخللرة.

أن أو الماضللية الللذنوب يتذكر حين والسرور باللذة الشعور
القيللم ابللن سللاق المسللتقبل. وقللد في لذلك العودة يتمنى
ًا والفوائللد والللدواء الداء كتابه في الله رحمه كللثيرة أضللرار

وتعسير ،القلب في والوحشة ،العلم حرمان "منها: للذنوب
وقلللة ،البركة ومحق ،الطاعة وحرمان ،البدن ووهن ،المور

،اللذنوب واعتيلاد ،السليئات وتوللد ،الصلدر وضيق ،التوفيق
ولعنللة ،النللاس علللى وهللوانه ،الللله علللى المللذنب وهللوان
إجابللة ومنللع ،القلللب على والطبع ،الذل ولباس ،له البهائم
ونزِول ،النعم وزوال ،الحياء وذهاب ،الغيرة وانعدام ،الدعاء
،الشلليطان أسللر فللي والوقللوع القلب، في والرعب ،النقم
لك يوسوس ". فعندماالخرةو القبر وعذاب ،الخاتمة وسوء

ومللا المعاصللي، وقبللح الللله، عقللاب تللذكر الذنوب الشيطان
مخزِية. وأثار عواقب من لديها

ًا: ذكللر علللى والمداومللة الفرائض، على  المواظبةرابع
الللله: رحملله البصللري الحسللن قللال لللذلك تعللالى؛ الللله

مللاتت: فللإذا ،وتحيللا تمللوت القلللوب إن ،القلللوب..القلللوب
أحييللللت: هللللي فللللإذا ،الفرائللللض علللللى فاحملوهللللا

فللإن مفيد، هو ما بكل نفسك تشغل  وأنبالتطوع. فأدبوها
بالباطل. شغلتك بالحق نفسك تشغل لم

ًا: الرفقللة وإيجللاد المعصللية، مكللان عللن البتعللاد خامس
المائللة: قاتل حديث في سعيد أبي عن مسلم الصالحة: روى

وكللذا كللذا أرض إلللى انطلق التوبة، وبين بينه يحول ..ومن"
ترجللع ول معهم الله فاعبد تعالى الله يعبدون أناسا بها فإن
159"..سوء أرض فإنها أرضك إلى

ًا: .وجللل عللزِ الللله إلللى والتضللرع الللدعاء كللثرة سادس
وسلم عليه الله صلى الله رسول به وصى بما أخي وأوصيك

الحللديث فللى عنلله الللله رضي جبل بن معاذ الجليل صحابيال
أنللت بأبي اذ:عم له قال لحبك. إني والله معاذ! يا: "الصحيح

٢٧٠٦ لللباني الجامع صحيح صحيح، 159  
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معلاذ يلا أوصليك قللال: أحبك. والله وأنا الله! يارسول وأمي
ذكللرك علللى أعنللي اللهللم تقللول: أن صلة كل دبر تدعن أل

الصللنابحي، معللاذا بللذلك وأوصللى عبادتللك. وحسن وشكرك،
عبللد بلله وأوصللى الرحمللن، عبللد أبللا الصللنابحي بلله وأوصللى
النللبي مللن الوصللية هذه فتأمل 160."مسلم بن عقبة الرحمن

كيللف عنه الله رضي أحبابه من لحبيٍب وسلم عليه الله صلى
لن العبللادة؛ أداء فللي الللله مللن المعونللة طلللب إلللى أرشده

محروم:  فإنه الله من العون حرم إن النسان

يجني ما فأول                للفتى الله من عوٌن يكن لم إذا
اجتهاده عليه

ًا:  دينللك فللي ينفعللك بمللا نفسللك تشغل أن عليكسابع
لللم إذا النفللس فللإن ،الصالحة العمال من تكثر وأن ودنياك
عللن والترمللذي أحمللد . روىبالباطللل شللغلتك بالحق تشغلها

الللله اتللق": قللال وسلللم عليه الله صلى الله رسول أن معاذ
بخلللق النللاس وخالق تمحها الحسنة السيئة واتبع كنت حيثما
161."حسن

ًا: علللى يعينك من الصالحين الرفقاء من تختار أن ثامن
عليلله الللله صلى قال ،السوء رفقاء عن بديلً ويكون نفسك

مللن أحللدكم فلينظللر خليللله، ديللن علللى وسلللم: "الرجللل
ِبْر"تعالى:  و سبحانه قال و162يخالل." للِذيَن َمَع َنْفَسَك َواْص ا
ْدُعوَن لبُهْم َي َداِة َر ْلَغ ْلَعِشّي ِبا ُدوَن َوا ُد َوَل َوْجَهُه ُيِري َنللاَك َتْعلل ْي َع
ْنُهْم ُد َع َنَة ُتِري َياِة ِزي ْلَح َيا ا ْن ّد ِطْع َوَل ال َنللا َمْن ُت ْل َبللُه َأْغَف ْل َعللْن َق
َنا ْكِر َبَع ِذ لت ُه َوا َكاَن َهَوا ُه َو قال: من الله  ورحم163ًا."ُفُرط َأْمُر

ٍم في كنَت إذا الردى تصحِب ول      ِخياَرهم فصاِحب قو
لرِدي مع فتردى ال  

بالمقاَرن قلريللٍن فكّل        قرينِه عن وَسْل َتَسْل ل المرِء عن
يقتِدي

١٥٩٦ لللباني الترغيب صحيح صحيح،  160
٣١٦٠ الترغيب صحيح حسن،  161
٤٠٤٦ داوود أبى حسن: صحيح حديث  162
٢٨الكهف:  سورة  163

56



ًا:  بمللا وقتك ملاو العلم مجالسو حلق على حرصاتاسع
ًا لللديك الشلليطان يجد ل حتى يفيد بالمعاصللي. ذكركليلل فراغلل
كصللاحب الصللالح الجليللس مثللل"والسلللم:  الصلللة عليه قال

منلله تبتللاع أن - وإمللا هديللة يهللديك - أي يحذيك أن إما المسك
الكير: كنافخ السوء الجليس ومثل طيبة، ريحا منه تجد أن وإما
164"خبيثة ريحا منه تجد أن وإما ثيابك، يحرق أن إما

ًا: ًا القللرآن قللرأة علللى المدوامللة عاشر خصوصللا يوميلل
وتعللالى: سللبحانه الله  قال.للمذنبين المخوفة اليات قراءة

َلْم" ْأِن َأ للِذيَن َي ُنوا ِل ُبُهْم َتْخَشَع َأْن آَم ُلو ْكِر ُق للللِه ِلللِذ َنلزََِل َوَمللا ال
ْلَحّق ِمَن ُنوا َوَل ا ُكو للللِذيَن َي ُتللوا َكا َتللاَب ُأو ِك ْل ْبللُل ِمللْن ا َطللاَل َق َف

ْيِهُم َل ُد َع َْلَم ُبُهْم َفَقَسْت ا ُلو ِثيٌر ُق َك ْنُهْم َو 165".َفاِسُقوَن ِم

سللماع تركللك علللى انتهللرك أو أحللدهم بللك اسللتهزِأ إذاو
ُدوقل: " عليه ترد فل الغاني ْلَحْم للِه ا للِذي ِل َنا ا َدا َذا َهلل َوَمللا ِلَهلل

لنا َتِدَي ُك َنْه َنا َأْن َلْوَل ِل َدا للُه َه الللله بللذكر لسللانك واشغل ،166"ال
"الللله هللداك" كلملله من انتهى إذا له وقل لك، مخاطبته حال
ول ينفعللك مللا علللى واحللرص نفسلله تللؤنب الكلمللة هللذه فإن

والللديك أحللد كللان تنفللع.. وإن ل و تفيد ل جدالت فى تخوض
مهذبللة، بكلمللات كمهللاُح لهمللا وضللح الغللاني يستمع نَم ِمن

أنللك وأخبرهمللا جلوسهما أماكن في رقيقة نصائح لهما وضع
بعيلللد بأنلللك تشلللعرك لنهلللا الغلللاني هلللذه ملللن متضلللايق

كلن بلل معهللم حلوارك فلى غليلظ تكلون أل ..وأرجوكعنهما
ًا ًا رفيق الللله قللال يهديهما، أن الله تدعوا أن تنسي ول شفيق

َلْووجل: " عزِ ْنَت َو ّظا ُك ِليَظ َف ْلللِب َغ ْلَق ْنَفّضللوا ا ِلللَك ِمللْن َل َحْو
ْنُهْم َفاْعُف َتْغِفْر َع 167."َلُهْم َواْس

رحملله     باز     بن     العزِيزِ     عبد     الشيخ     فتاوى     من     كلم     إليك     واهدي
المنكر:     لنكار     الُمثلى     الطريقة     في     الله

المتحمللس الشللباب مللن ًكللثيرا  نلحللظالللله: رحمه ُسئل
نصلليحتكم هي النكار.. فما يحسنون ل ولكنهم المنكر، لنكار

٣٢١٤ لللباني الصحيحة السلسلة ومسلم، البخاري أخرجه  164
١٦الحديد:  سورة  165

٤٣العراف:  سورة 166  
۱٥٩عمران:  آل سورة 167  
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إنكللار فللي المثلللى الطريقللة هللي لهللؤلء..ومللا وتوجيهللاتكم
 المنكر؟

يتعلمللوا وأن الملر، في يتثبتوا أن لهم : نصيحتيالجواب
بالللدليل منكللر، أو معللروف المللر هللذا أن يللتيقنوا حللتى أول

وجل: عزِ الله لقول بصيرة على إنكارهم يكون حتى الشرعي،
ِلي َهِذِه ُقْل( ِبي ْدُعو َس َلى َأ للِه ِإ َلى ال َنللا َبِصلليَرٍة َع ِنللي َوَمللِن َأ َبَع لت ا

ْبَحاَن للِه َوُس َنا َوَما ال ِكيَن ِمَن َأ ْلُمْشِر )ا

الطيب والكلم بالرفق النكار يكون بأن لهم نصيحتي مع
ممللا أكثر يصلحوا وحتى منهم، يقبل حتى الحسن، والسلوب
ْدُع(وجل:  عزِ الله لقول يفسدون، َلى ا ِبيِل ِإ ّبللَك َسلل ْكَمللِة َر ْلِح ِبا

َظِة ْلَمْوِع َنِة َوا ْلَحَس ْلُهْم ا ِتي َوَجاِد لل عزِ الله وقول) َأْحَسُن ِهَي ِبا
ِبَما(وجل:  للللِه ِمللَن َرْحَمٍة َف ْنللَت ال َلللْو َلُهللْم ِل ْنللَت َو ّظللا ُك ِليللَظ َف َغ
ْلللِب ْلَق ْنَفّضللوا ا ِلللَك ِمللْن َل عليلله الللله صلللى النللبي وقللول) َحْو
الللله صلللى وقللوله) كللله الخير يحرم الرفق يحرم من(وسلم: 

من ينزِع ول زانه إل شيء في يكون ل الرفق إن(وسلم:  عليه
صحيحة.  كثيرة الباب هذا في والحاديث) شانه إل شيء

والنللاهي بالمعروف والمر الله، إلى للداعي ينبغي ومما
أبعد ومن به، يأمر ما إلى الناس أسبق من يكون أن المنكر عن

بقللوله الللله ذمهم بالذين يتشبه ل حتى عنه، ينهي عما الناس
ْأُمُروَن(سبحانه:  َت لناَس َأ ِبّر ال ْل ْنَسْوَن ِبا َت ُكْم َو ْنُفَس ُتْم َأ ْن َأ ُلللوَن َو ْت َت

َتاَب ِك ْل ُلوَن َأَفَل ا ّيَهلا َيلا(وتعلالى:  سلبحانه وقلال) َتْعِق لللِذيَن َأ ا
ُنوا ُلوَن ِلَم آَم ُلللوَن َل َما َتُقو ذلللك، فللي بلله يتأسللى وحللتى) َتْفَع

أ.هل التوفيق. ولي . والله.وعمله بقوله الناس وينتفع
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نصائح

الله:     رحمه     القيم     ابن     للمام     كلم 

لص للغنللاء أن اعلللم" القلللب صللبغ فللي تللأثير لهللا خللوا
خواصلله: أنلله بالمللاء. فمللن الزِرع كنبات فيه ونباته بالنفاق،

بمللا والعمللل وتللدبره، القللرآن فهم عن ويصده القلب ُيلهي
ًا القللب فلي يجتمعلان ل والقلرآن الغنلاء فإن فيه، لملا أبلد

ويأمر الهوى، اتباع عن ينهى القرآن فإن التضاد، من بينهما
وينهللى الغللّي، وأسللباب النفللوس، شللهوات ومجانبة بالعفة،

كللله، ذلللك بضللد يللأمر والغنللاء الشلليطان، خطللوات اتباع عن
ّيج ويحسنه، كامنهللا، فيللثير الغللّي شللهوات إلى النفوس ويه

وْصللل إلى ويسوقها قبيح، كل إلى ويحركها قاطنها، ويزِعج
تهييجهملا وفلي لبلاٍن، رضيعا والخمر فهو ومليح، مليحة كل

"رهان..إلخ فرسا القبائح على

محاضللرة     فللي     الطحللان     عبللدالرحيم     السلللف     بقيللة     قللال
الغناء: 

ًا الغناء مادام مفاسد الحياة في يزِال "ول فالصللابة منتشللر
سللكر من الخبيثة المراض بسائر الصابة من بكثير أعظم به

النفللس فطمللت إذا ليللزِول ذلك كل لن ذلك غير أو ومخدر،
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شرعت التي الحدود على بمكة تحريمه تقدم ولذا الغناء، عن
وحج وصلة زكاة من الفرائض تفرض أن وقبل المدينة، في

."البداية من والفضيلة الطهارة على القلب ليبنى

تعالى:     الله     رحمه     باز     ابن     العلمة     نصيحة

الغللاني، اسللتماع عللدم والنسللاء الرجال لجميع نصيحتي
الذاعللات فللي بهللا النللاس بلللي وقللد عظيم خطرها فالغاني
البلء، مللن وهللذا كالشللرطة كللثيرة أشللياء وفللي والتلفللاز
يحلذروا أن والنسلاء الرجلال ملن السللم أهل على فالواجب

عللزِ الللله كلم من ينفعهم ما بسماع عنها يعتاضوا وأن شرها،
أهللل كلم ومن والسلم، الصلة عليه رسوله كلم ومن وجل،
ومقللالتهم، ونللدواتهم الدينيللة أحاديثهم في الموفقين العلم

والخرة.  الدنيا في ينفعهم ذلك كل

انحرافللا للمللؤمن سببت وربما عظيم فشرها الغاني أما
ومن القلب، في النفاق أنبتت وربما كذلك، والمؤمنة دينه عن
الخيللر كراهللة هللو النفللاق لن الشللر؛ وحللب الخيللر كراهة ذلك

خطللره فالنفللاق سللواه، وإبطان السلم وإظهار الشر، وحب
كلره ربملا اعتادهلا ملن فلإن إليله، تلدعو في فالغاني عظيم
وأحللاديث النافعللة والحللاديث النصللائح وسللماع القرآن سماع

الفحللش حللب إلللى جرته وربما والسلم، الصلة عليه الرسول
أهلهللا مللع والتحدث فيها، والرغبة الفواحش وارتياد والفساد
والنساء الرجال من اليمان أهل على فالواجب إليهم، والميل

َوِمَن(العظيم:  كتابه في وجل عزِ الله يقول شرها، من الحذر
لناِس َتِري َمْن ال ْلَحِديِث َلْهَو َيْش لل ا ُيِض ِبيِل َعْن ِل للِه َس ْيِر ال ٍم ِبَغ ْللل ِع

َذَها لتِخ َي ِئَك ُهزًُِوا َو َل َذاٌب َلُهْم ُأو َذا ُمِهيللٌن َعلل ِإ َلللى َو ْت ْيللِه ُت َل َنللا َع ُت َيا آ
للى ِبًرا َو ْك َت َأْن ُمْس لن َيْسللَمْعَها َلْم َك َأ ْيللِه ِفللي َكلل َن ُذ ُه َوْقللًرا ُأ َبّشللْر َف

َذاٍب ٍم ِبَع ِلي )َأ

ويلحللق الغنللاء هللو الحديث لهو التفسير: إن علماء يقول
أكللثر قللال هكذا الملهي، وآلت كالمزِامير منكر صوت كل بها

عليهم.  الله رحمة التفسير علماء
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"الغنللاء والللله"عنه:  الله رضي مسعود بن الله عبد وقال
فللي النفللاق ينبللت الغنللاء إن"ويقللول:  ذلك على يقسم وكان

ذلللك: أنلله ومعنللى الللزِرع،  يعني"البقل الماء ينبت كما القلب
الللذكر سماع وكراهة الشر، وحب الخير كراهة للنسان يسبب

ذلللك، وأشللباه والملهللي الغللاني وحللب ذلللك، ونحو والقرآن
النفاق.  من نوع وهذا

يتظللاهر الباطللل، وكراهللة بالسلم يتظاهر المنافق لن
القللرآن بحللب يتظللاهر كذلك، ليس الباطن في وهو مؤمن أنه

تللدعو ذلللك، إلللى تللدعو فالغاني كذلك، ليس الباطن في وهو
كراهللة إلللى وتللدعو للله، والسللتماع القللرآن سماع كراهة إلى

ذلللك، خلف إلللى أهلهللا وتللدعو الله إلى والدعوة الذكر سماع
وحللب السلليئ الكلم وحللب الباطللل وحللب المجللون حب وإلى

وممللا الغنللاء، يسببه مما ذلك، ونحو والفسوق بالفحش الكلم
لمللا وكراهتهللا الله حرم لما ومحبتها القلوب انحراف إلى يجر

ذلللك، جللرب مللن لكللل واضللح وهللذا وتعالى، سبحانه الله شرع
عرفللوا الللذين وهكللذا هذا يعلم ذلك وعرف ذلك جرب من فإن

مللن عليهللم يظهللر ومللا أحللوالهم وعرفللوا الغنللاء، أصللحاب
عظيللم شر من فيه وما للغناء حبهم بسبب والفساد النحراف

بالله." انتهى إل قوة ول حول ول ذلك، اعتاد لمن كبير وفساد

خاتمة

ًبا:المسلمون أيها ًبا تغني أمة من  عج أنهللا حيللن فللي طر
ُينال والشلء، الجثث بتلل مثقلة والدماء، بالجراح مثخنة أمة
ُيعتدى ،وعزِتها كرامتها من ومقدساتها وعرضها أرضها على و

ًبللا  تغنللي..والمسللاء الصللباح فللي حللروب يكللن لللم وكللأن طر
المسلللمين مللن وأمللم مسللتعر، وقتال مبيدة، ووقائع شديدة،
البصائر. وطمس القلوب موت من بالله نعوذ ،تحتضر
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اللهللو عللن وأسللماعكم أنفسللكم الله: نزِهللوا في إخوتي
القللرآن، قّللِلح الجنللان، ريللاض وهللاّوأحل الشلليطان، ريللومزِام
وأزكللى الصلللة أفضللل عليلله النللام، سيد سنة ُمدارسة وحلق

ًدا ثمرتها، تنالوا السلم، ُعمللي، مللن وبصلليرة غللي، مللن إرشللا
ًثا ًدا تقى، على وح ُبع َة هوى، عن و وشللفاء، ودواء القلب، وَحيا

ًنا، ونجاة َعللِن ُهللْم ٱللِذيَن"َوفيهم:  الله قال ممن وكونوا وبرها
للْغِو الحنبلللي رجللب ابن المام قول ويحضرني 168ّمْعِرُضوَن" ٱل
:الله رحمه

ترعويَن ل متى حتى     ؟ تؤفكيَن أنلى نفس يا  
وتبصريلنا؟ وتسمعينا      تعقلينلا ل متى، حتى

بالصالحينلا فتشبهي     تصلحلي لم إن نفس يا

ًا.. فهذا قللد أكللون أن وأرجللو جمعه، لي تيسر قد ما ختام
َناتفاصيلها. " وبيان حقها المسألة هذه وافيت لب َنللا َر لن َنا ِإ َسللِمْع
ًيا َناِد َنلاِدي ُم ِْليَملاِن ُي ُنلوا َأْن ِل ُكلْم آِم ّب لنلا ِبَر َنلا َفآَم لب َنلا َفلاْغِفْر َر َل
َنا َب ُنو َكّفْر ُذ لنا َو َنا َع ِت َئا ّي َنا َس لف َتَو ْبَراِر َمَع َو َْل َنا. ا لب َنا َر ِت َنا َما َوآ َت ْد َوَع
َلى ِلَك َع َنا َوَل ُرُس َياَمللِة َيْوَم ُتْخزِِ ْلِق لنللَك ا ِلللُف َل ِإ َد ُتْخ ْلِميَعللا 169".ا

.أمرهللم. فللي والبصلليرة بدينهم للتمسك المسلمين الله وفق
الصالحات. تتم بنعمته الذي لله والحمد

ًا ورتبه جمعه الخبير اللطيف عفو إلى ً.. الفقيرومصليا حامد

الزهريالزهري  حسينحسين  بنبن  أحمدأحمد

ولوالديه له الله غفر

الفهرس

المقدمة........................................................
......2

مدخل
٣البحث.......................................................

۳المؤمنون:  سورة 168
١٩٤-١٩٣عمران:  آل سورة 169  
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