
  إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه ونعــوذ 
ــا  ــده اهلل ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــنا وس ــرور أنفس ــن ش ــاهلل م ب
مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال 
ــوله،  ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــريك ل ــده ال ش اهلل وح
ــغ النــاس شــرعه؛  وصفيــه وخليلــه وأمينــه علــى وحيــه ومبلِّ
فصلــوات اهلل وســامه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن . أمــا 

بعــد:
ــه الســمحة وإرشــاداته المباركــة     لقــد جــاء اإلســام بتوجيهات
الســديدة بمــا يحقــق لإلنســان المؤمــن عــزه وســعادته، ويكفــل 
بعــض  أن   ! لــه  يؤســف  ممــا  لقلبــه راحتــه وطمأنينتــه؛ وإن 
إلــى  للــذة  للســعادة وتحصيلــه  يذهــب يف طلبــه  المســلمين 
مذاهــب نهــى اإلســام عنهــا وجــاء الديــن بتحريمهــا لمــا فيهــا 

ــيمة. ــار الجس ــة واآلث ــرار الوخيم ــن األض م
   ومــن ذلكــم: عكــوف بعــض النــاس وانشــغالهم بســماع اللهــو 
ــه  ــم لنفس ــل بعضه ــا تعل ــازف،  ولربم ــاء والمع ــرب والغن والط
بفتــاوى غيــر محققــة  فيــه  ذلــك والمضــي  يف االســتمرار يف 
وتقريــرات يف هــذا البــاب غيــر ســديدة  لكونهــا غيــر قائمــة علــى 
أصــل ُيعتمــد وال أســاس ُيبنــى عليــه وال أدلــة صحيحــة مــن 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص . ــنة نبي ــاب اهلل وس كت
ــي  ــة الت ــات الحديث ــوًءا بالتقني ــر س ــان ازداد األم ــذا الزم    ويف ه

جّملــت األصــوات وحّســنت المعــازف ممــا جــذب قلــوب 
ــب  ــا ترت ــا؛ مم ــغال به ــماعها واالنش ــى س ــاس إل ــن الن ــر م كثي
علــى ذلــك إضعــاف دينهــم وتوهيــن أخاقهــم وصرفهــم عــن 

ــا . ــافها ورديئه ــغالهم بسفس ــور وإش ــي األم معال
ــاب اهلل  ــة يف كت ــة واضح ــام بأدل ــريعة اإلس ــاءت ش ــد ج    ولق
وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص بتحريــم الغنــاء والمعــازف وبيــان آثارهــا 
ودينــه  قلبــه  وعلــى  المؤمــن  علــى  وأخطارهــا  وأضرارهــا 

وأخاقــه:
ڄ     ڄ   ڄ   ڦ    يبڦ   وتعالــى:  تبــارك  اهلل  يقــول   *
ڇ   چڇ   چ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
وابــن  عبــاس  ابــن  قــال  ]لقمــان:6[  ىب  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   
األغــاين  هــو  والتابعيــن:  الصحابــة  مــن  وغيرهمــا  مســعود 
والمعــازف)1(. بــل قــال الحســن البصــري $ وهــو مــن أجلــة 
علمــاء التابعيــن: إن هــذه اآليــة نزلــت يف الغنــاء والمعــازف)2( .
ۓ   ۓ      ے   يبے   وتعالــى:  تبــارك  اهلل  ويقــول   *
ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ىب  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
]اإلســراء: 64[ قــال غيــر واحــد مــن المفســرين مــن الصحابــة 
والتابعيــن: صــوت الشــيطان يف هــذه اآليــة المــراد بــه: الغنــاء)3(.
* ويقــول اهلل ســبحانه وتعالــى يف ذكــر صفــات عبــاد الرحمــن:  
)1( أخرجــه عنهــم الطبــري يف »تفســيره« )534/18( ومــا بعدهــا، وصحــح األلبــاين األثــر عــن ابــن عبــاس 

يف »تحريــم آالت الطــرب« )ص142(، وكــذا أثــر ابــن مســعود يف المصــدر نفســه )ص143(.
)2( انظر: تفسير ابن أبي حاتم )3096/9(.

)3( انظر: تفسير ابن جرير )656/14( وما بعدها؛ تفسير القرطبي )288/10(.

يب ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳىب  
]الفرقــان:72[ قــال غيــر واحــد مــن المفســرين مــن معــاين 
الــزور يف اآليــة: الغنــاء)4(، ولهــذا قــال بعضهــم يف تفســير اآليــة 

ــا. ــمعون الغن ــزور: أي ال يس ــهدون ال ــا: ال يش ــض أفراده ببع
ں   ں   ڱ    ڱ   يبڱ   وتعالــى:  تبــارك  اهلل  وقــال   *
]النجــم:61-59[  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ىب  ڻ   ڻ    

قــال ابــن عبــاس ڤ: ســامدون أي مغنّــون)5( .
 * ومــن دالئــل الســنة ودالئلهــا يف تحريــم الغنــاء كثيــرة مــا جــاء 
َلَيُكوَنــنَّ   « النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال:  يف صحيــح البخــاري وغيــره أن 
َواْلَخْمــَر  يــَر  َواْلَحرِ اْلِحــَر  َيْســَتِحلُّوَن  ْقــَواٌم  َأ تِــي  مَّ ُأ ِمــْن 

.  )6 (  »  .. َواْلَمَعــاِزَف 
وَنَها  ُيَســمُّ اْلَخْمــَر،  تِــي  ُأمَّ ِمــْن  َنــاٌس  * وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَيْشــَرَبنَّ 
بَِغْيــرِ اْســِمَها، ُيْعــَزُف َعَلــى ُرُؤوِســِهْم بِاْلَمَعــاِزِف، َواْلُمَغنَِّيــاِت، 
َيْخِســُف اهللُ بِِهــُم األَْرَض، َوَيْجَعــُل ِمنُْهــُم اْلِقــَرَدَة َواْلَخنَاِزيــَر«)7(  
ــة  ــى حرم ــح عل ــح واض ــل صري ــوام« دلي ــتحلن أق ــه » ليس وقول
الغنــاء، وفيــه داللــة أيضــا أن هــؤالء الذيــن يســتحلون هــذه 
ــدة  ــدة وآراء كاس ــات فاس ــتحلونها بتأوي ــا يس ــات إنم المحرم
ــون  ــم يقول ــي ملسو هيلع هللا ىلص ث ــم النب ــا وتحري ــدون حرمته ــم يعتق .. ال أنه
ــه. ــامه علي ــوات اهلل وس ــه صل ــوا يف أمت ــا دخل ــا؛ وإال لم بحله
)4( نســب هــذا التاويــل لمحمــد بــن الحنفيــة ومجاهــد، انظــر: تفســير المــاوردي )159/4(؛ تفســير 

.)98/6( البغــوي 
)5( انظر: تفسير ابن جرير )101/22(؛ الدر المنثور )60-59/14(.

ــر:  ــعري، وانظ ــك األش ــي مال ــر أو أب ــي عام ــن أب ــة الجــزم ع ــا بصيغ ــاري )5590( معلق ــه البخ )6( أخرج
ــاين. ــرب« لأللب ــم آالت الط ــه يف »تحري ــوال يف تصحيح ــا مط كام

)7( أخرجه ابن ماجه )4020( عن أبي مالك األشعري، وصححه األلباين يف »الصحيحة« )185/1(.



عــن  وصححــه  والحاكــم)9(  وحّســنه،  الترمــذي)8(  * وروى 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »َنَهْيــُت َعــْن َصْوَتْيــِن َأْحَمَقْيــِن َفاِجَرْيــِن َصــْوٍت 
ــِة َشــْيَطاٍن« وتأمــل  ِعنْــَد ُمِصيَبــٍة َخْمــِش ُوُجــوٍه َوَشــقِّ ُجُيــوٍب َوَرنَّ
ــي  ــدات يف النه ــو التأكي ــدات تل ــاءت التأكي ــف ج ــاك اهلل كي رع

عــن الغنــاء وتحريمــه يف هــذا الحديــث الصحيــح: 
أوال: بتصريحه بالنهي عنه والنهي يفيد التحريم .

وثانيا: بوصف الغناء بأنه صوت أحمق .

وثالثا: بوصفه بأنه صوت فاجر .

ورابعا: بوصفه بأنه مزمار من مزامير الشيطان .

وبريــد  الشــيطان  رقيــة  الغنــاء  العلــم  أهــل  ســمى  ولهــذا 
. واآلثــام  المحرمــات 

ــي  ــه »ذم الماهــي« أن النب ــا)10( يف كتاب ــي الدني ــن أب  * وروى اب
ــِة َخْســٌف َوَمْســٌخ َوَقــْذٌف «. َفَقــاَل َرُجــٌل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:»فـِـى َهــِذِه األُمَّ
ِمــَن اْلُمْســِلِميَن َيــا َرُســوَل اهللِ َوَمَتــى َذاَك َقــاَل: » إَِذا َظَهــَرِت 
ــن  ــث حس ــو حدي ــوُر« وه ــرَِبِت اْلُخُم ــاِزُف َوُش ــاُت َواْلَمَع اْلَقْينَ
بمــا لــه مــن شــواهد وطــرق, وهــو صريــح يف تحريمهــا والنهــي 

عنهــا .
   والدالئــل علــى ذلــك كثيــرة يف كتــاب اهلل وســنة نبيــه عليــه 
قديمــا  المحققيــن  العلــم  أهــل  وأقاويــل  والســام  الصــاة 

)8( )1005( عن جابر بن عبد اهلل.
ــة« )291/2- ــاين يف »الصحيح ــه األلب ــوف، وصحح ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــتدرك )6904( ع )9( المس

رقــم/1678-5194(.
)10( )ص23( عــن ســهل بــن ســعد؛ وأخرجــه الترمــذي )2212( عــن عمــران بــن حصيــن، وحســنه لغيــره 

الشــيخ األلبــاين يف »صحيــح الترغيــب والترهيــب« )2379 (.

وحديثــا يف تحريــم الغنــاء وبيــان مفاســده وأضــراره كثيــرة 
لــة يقــف عليهــا مــن يطلبهــا  ُجمعــت يف مؤلفــات مختصــرة ومطوَّ

مــن الناصحيــن ألنفســهم ولغيرهــم .
   ومــن أضــرار األغــاين والمعــازف أنهــا تؤثــر يف القلــوب آثــاًرا 
ســيئة فتجلــب للنفــوس الشــهوات المحرمــة والمطامع الفاســدة 
وتدعــو إلــى فعــل الحــرام والبعــد عــن األخــاق الرفيعــة العالية؛ 
ــرك يف  ــازف تح ــاين والمع ــماعه لألغ ــانا بس ــرف أن إنس ــا ُيع فم
نفســه حــب الخيــرات أو اإلقبــال علــى الصلــوات أو الحــرص 
ــام أو  ــة األرح ــن وصل ــر الوالدي ــة بب ــل أو العناي ــام اللي ــى قي عل
اإلقبــال علــى النفقــات والصدقــات .. بــل إن كثيــرًا مــن المبتلين 
تهــم إلــى  باألغــاين والمعــازف يتحدثــون عــن أنفســهم بأنهــا جرَّ
ــن  ــا م ــا فيه ــى م ــة إل ــا، إضاف ــدون عاقبته ــور ال يحم ــور وأم أم
الصــد عــن ذكــر اهلل والصــرف عــن تــاوة القــرآن والصــد عــن 
ســماع الخيــر والنصائــح والمواعــظ وإغــاق القلــوب وقفلهــا 

عــن أبــواب الخيــر .. إلــى غيــر ذلــك مــن األضــرار واآلثــار .
ــة  ــن الطاع ــده ع ــي تبع ــور الت ــن األم ــه ع ــأى بنفس ــل ين    والعاق
وتوقعــه يف اآلثــام، وقــد صــح يف الحديــث عــن نبينــا عليــه 
ــم مــن منكــرات األخــاق  ــاهلل العظي الصــاة والســام التعــوذ ب

. واألدواء)11(  واألهــواء 
وصلى  وسلم على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين.
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)11( )ص23( عــن ســهل بــن ســعد؛ وأخرجــه الترمــذي )2212( عــن عمــران بــن حصيــن، وحســنه لغيــره 
الشــيخ األلبــاين يف »صحيــح الترغيــب والترهيــب« )2379 (.


