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��m��̈©�ª��������������«�¬�®���°�±�²���³��́: ئللقااحلمد هللا ا
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 !�"�#�$�%�&�'�(��l  والصالة والسالم ٢٢٧ - ٢٢٤: الشـعراء ،


�	��������������������~�mعلى رسوله قائد عباد الرمحن ���l 

  .٧٢: الفرقان
  : املتعلق باألناشيدا جممل اجلواب على السؤال أما بعد فهذ

 : بأشكاهلا املختلفةوردت نصوص من الكتاب والسنة صرحية يف حترمي املعازف 
  :الكتاب وصنصمن : أوال

ــاىل  � ــه تع ���m��̀a��b�c�d���e��f�g�h�i�j�k: قول

l�mn�o�p��q�r�s�l رضـي اهللا  ، قال ابن عباس ٦: لقمان
  .غناءأن املراد به هو ال �وأقسم ابن مسعود  ،هلو احلديث الغناء عنهما

ــاىل � ــه تع �§�¦�¥�¤�£�¢����¡�����m: وقول

�̈�©�ª�«�¬®���°�±�²������³��́l ــراء : اإلس
  .املراد بصوت الشيطان الغناء، وقاله جماهدقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ،  ٦٤


�	�������������������m: قوله تعـاىل  �������l 

  .تغنوندون قال ابن عباس رضي اهللا عنهما سام،  ٦١ - ٥٩: النجم

��m�X�Y���������Z��[�\�]��̂_�̀a�b: تعاىل قوله �
c�d���������������e�f�l ٣٥: األنفال.   



  : �من احلديث قوله : ثانيا
ليكونن من : "يقول �أنه مسع النيب  �الك األشعري معن أيب عامر وقيل أيب  �

احلديث، وهو حـديث  .." واملعازف يستحلون احلر واحلرير واخلمرأميت أقوام 
والعراقـي  وابن حبان  وصححه اإلمساعلي حمتجاً به علقه البخاري بصيغة اجلزم

 . رمحهم اهللا تعاىل وغريهم وابن تيمية وابن القيم واأللباين
صوتان ملعونان يف الـدنيا  : "�قال رسول اهللا : قال �وعن أنس بن مالك  �

أخرجه البزار ووثق املنذري رجاله " صيبةنعمة ورنة عند معند آلخرة مزمار وا
 . على ذلك وصححه األلبايناهليثمي وتابعه 

إين مل أَنه عن البكاء : "�قال رسول اهللا : قال �وعن عبد الرمحن بن عوف  �
ولعب ومـزامري  فاجرين صوت عند نغمة هلو  أمحقني نيولكين يت عن صوت

أخرجـه  " ة شيطانلطم وجوه وشق جيوب ورنالشيطان وصوت عند مصيبة 
واآلجري والطيالسي وابن سعد وابن أيب شيبة احلاكم والبيهقي وابن أيب الدنيا 

ي وابن القيم وسكت عنه عوأقره الزيلوابن محيد والترمذي وقال حديث حسن 
 . وجوده ابن تيمية وحسنه األلبايناحلافظ ابن حجر 

إن اهللا حـرم  : "� قال رسول اهللا: عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال �
أخرجه أبو داود والبيهقي وأمحد وأبو يعلى " ة وكل مسكربواخلمر امليسر والك

 سفيان قال .ةبذينمن طريق سفيان عن علي بن وابن حبان والطوسي والطرباين 
عبد الكرمي اجلزري ولفظه من طريق . الطبل: قالة بي بن بذينة ما الكولقلت لع

وهو الطبل وقال ة برم عليهم اخلمر وامليسر والكوإن اهللا ح: "عن قيس النهشلي
أخرجه أمحد والطرباين والبيهقي ومل يسقه ابن حزم الظاهري " كل مسكر حرام

 . يف تضعيفه ألحاديث املعازف وقال فيه األلباين هذا إسناد صحيح
إن : "قال �بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  وبن عمر وعن عبد اهللا �

أخرجـه  " ة والغبرياء وكل مسكر حرامبحرم اخلمر وامليسر والكو اهللا عز وجل
ي من طريق عمرو بن واملزوالبيهقي وأمحد وابن عبد الرب أبو داود والطحاوي 

إن "ولفظه من طريق ابن وهب عن أيب هليعة وصححه األلباين  بن عبيدهالوليد 



ولفظـه  . أمحدوأخرجه البيهقي  "ننيوالقة بعلي اخلمر وامليسر والكوريب حرم 
ة بوالكوإن اهللا حرم على أميت اخلمر وامليسر واملزهر : "ق فرج بن فضالةمن طري
ويف القاموس الربابط : القننيقال يزيد بن هارون " صالة الوتر وزاد يف والقنني

أخرجـه أمحـد   . واللفظ فارسي معـرب الربابط مجع بربط ملهاة تشبه العود 
 . ضعيفتان كما صرح بذلك األلباين وغريهوالطرباين والطريقتان األخريتان 

إن ريب : "قال �أن رسول اهللا  �عن قيس بن سعد وكان صاحب راية النيب  �
أخرجه البيهقي " اء وكل مسكر حرامريوالقنني وغبة بحرم اخلمر امليسر والكو

ولفظه من طريق عبيـد رجاله ثقات والطرباين وقال فيه األلباين إسناده حسن 
ة والقنني وإيـاكم  بمر والكوإن ريب تبارك وتعاىل حرم علي اخل" :اهللا بن زحر

لغبرياء شراب مسكر يتخذ من الـذرة، وهـذه   وا "تلك مخر العاملاء فإا ريالغب
 . الطريق ال خالف يف ضعفها

وقد ضعف هذه األحاديث مجلة احلافظ العراقي ونقل الغزايل يف اإلحياء االتفاق  �
اس القضيب والطبل والدف وقوسائر الطيور جواز مساع صوت العندليب على 

اليت ورد الشرع وال يستثىن من ذلك إال املالهي واألوتار واملزامري  :مث قالعليها 
 .باملنع منها

يكون يف أمـيت قـذف   : "�قال رسول اهللا : قال �عن عمران بن حصني  �
إذا ظهـرت املعـازف   : "قيل يا رسول اهللا ومىت ذلك؟ قـال ومسخ وخسف 

وابن أيب الدنيا وأبو عمر الداين أخرجه الترمذي " قيان وشربت اخلمروكثرت ال
صدوق (: قال فيه احلافظغري عبد اهللا بن عبد القدوس قال األلباين رجاله ثقات 

وتوبع عليه من رواية عبد الرمحن بن سـابط  ) رمي بالرفض وكان أيضا خيطئ
وقد وثقه غري  إال إسحاق بن إمساعيل صحيح رجاله رجال مسلمبإسناد مرسل 

وعن ربيعـة  عن أبيه وإسناده جيد  ةوتوبع أيضاً من رواية عبد اهللا بن مرواحد 
" والقذف واملسخ اخلسفيكون يف آخر أميت : "يقول �قال مسعت رسول اهللا 
 يبأخرجه الدوال" باختاذهم القينات وشرم اخلمور: "قالقالوا مب يا رسول اهللا 



سكت عنه احلافظ بن حجر يف الفتح وصححه وواحلافظ بن زهري وابن عساكر 
 . األلباين

وظهـرت  "وفيه  احلديث.." إذا اختذ الفيء دوالً: "مرفوعاً �وعن أيب هريرة  �
واحلديث قد أخرجه الترمذي وابـن أيب  .." واملعازف وشربت اخلمرالقينات 

 .الدنيا
.." إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة حل ـا الـبالء  : "�ي ويف حديث عل �

أخرجه " واملعازف وشربت اخلمور ولبس احلرير واختذت القينات"ديث وفيه احل
 . الترمذي وابن أيب الدنيا

يبيت قوم من هذه األمة على طعـام وشـراب   : "مرفوعاً �وعن أيب أمامة  �
وشربتم اخلمر وأكلـتم  "احلديث وفيه .. فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير

أخرجه احلاكم والبيهقـي  " وقطعتم الرحم الربا واختذمت القينات ولبستم احلرير
وصححه احلاكم والـذهيب   .واألصبهاين والطيالسي وأبو نعيم وابن أيب الدنيا

 . واأللباين
إذا استحلت أمـيت سـتاً   : "�قال رسول اهللا : قال �وعن أنس بن مالك  �

فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التالعن وشربوا اخلمور ولبسوا احلريـر واختـذوا   
            واهأخرجه الطرباين والبيهقي وق" رجال والنساء بالنساءواكتفى الرجال بالن القيا

ال حيل بيع املغنيات وال شراؤهن : "�قال رسول اهللا : قال �وعن أيب أمامة  �

�m��̀a��b ومثنهن حرام وقال إمنا نزلت هذه اآلية يف ذلكوال جتارة فيهن 

c�d���e�l ـ والذي ب: "بعهامث أت حىت فرغ من اآلية ،٦: لقمان  ثينع
شـيطانني   عند ذلـك وجل رفع رجل عقريته بالغناء إال بعث اهللا عز  باحلق ما

صدر  وأشار إىل. على صدرهيرتقيان على عاتقه مث ال يزاالن يضربان بأرجلهما 
أخرجه الطرباين من طريقني عن القاسم بن " نفسه حىت يكون هو الذي سكت

وعدل بعد ذلك عن خرجه األلباين يف الصحيحة  وقدعن أيب أمامة عبد الرمحن 
 . تقويته إال نزول اآلية



وهو يف ذلك واهم وقد ف ابن حزم حديث البخاري وأعله باالنقطاع عوقد ض �
مخسة أوجه  منوصحح احلديث صيل ابن القيم يف إغاثة اللهفان بني ذلك بالتف

لوزير الصنعاين منهم البخاري وابن الصالح وابن اديثني وصححه مجاعة من احمل
 . وابن تيمية والعسقالين واأللباينواإلمساعيلي وابن حبان والنووي وابن كثري 

وهذا ال  ،اهليثمي ربتحديث ابن عباس جباهلة قيس بن حابن حزم وقد ضعف  �
مجاعة من املتقدمني واملتأخرين منهم ابن حجر قيساً هذا وثقه ألن  يرد احلديث

يف أنه ال يدري من رواه مع أنه بحديث أنس زم ابن حوابن حبان واخلليلي ورد 
  .من احلفاظ املشهورين ةأكثر من عشرمصنفات 

وذكـر   البتـة ابن حزم  بعضها وأما بقية األحاديث الواردة يف املعازف والغناء فلم يذكر
  .بعضها اآلخر من طرق ضعيفة

  .وقد أوردها غريه من طرق قوية
  

  :أقوال العلماء -ثالثاً
  .مة األربعةئومنهم األ حترمي املعازف وآالت اللهوإىل لماء ذهب مجهور الع

واملعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم مثل عبد اهللا : قيمالقال ابن 
بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وجابر بن عبد اهللا وغريهم من الصحابة 

ألئمة األربعة وغريهم إنكار مساع الغناء حـىت  وكذلك عن أئمة التابعني ومن بعدهم من ا
ذكر زكريا بن حيىي السياجي أم متفقون على املنع منه إال رجلني إبراهيم بن سعد مـن  

  .١٨٩ابن القيم / مساع الغناء. أهل املدينة وعبيد اهللا بن احلسن العنربي من أهل البصرة
فقد أمجع علماء األمصار على كراهة الغناء واملنع منه وإمنا فارق اجلماعـة  : قال الطربي

عليكم بالسواد األعظم ومـن فـارق   : "�إبراهيم بن سعد وعبيد اهللا العنربي، وقد قال 
  . ١٤/١٨القرطيب / نآأحكام القر. أمحد والترمذي" اجلماعة مات ميتة اجلاهلية

ة يف املعازف والغناء فأفتوا باحلرمة ومنهم تقي الدين السبكي وقد استفيت مجاعة من األئم
وقاضي القضاة برهان الدين بن عبد احلق احلنفي وأبو  احلنفيوقاضي القضاة حسام الدين 



عمر بن أيب الوليد املالكي وعبد اهللا بن أيب الوليد املالكي وشرف الدين أمحد بن احلسـن  
  .ي ومشس الدين بن القيمافعاحلنبلي وعماد الدين بن كثري الش

  . الت هؤالء وأجوبتهم سردها مفصلة ابن القيم يف كتابه حكم مساع الغناءاوسؤ
ـ  نباوقال اإلمام احلافظ  ابة بالصالح يف الرد على سؤال عمن يستحلون الغناء بالدف الش

لقد كذبوا علـى اهللا  : "مع الرقص والتصفيق ويعتقدون يف ذلك قربة من أفضل العبادات
نه وتعاىل وتابعوا بقوهلم هذا باطنية امللحدين وخالفوا إمجاع املسلمني ومن خـالف  سبحا

��m��̂�_��̀a�b�c�d�e�f�g�h: إمجاعهم فعليه ما يف قوله تعـاىل 

i�j�k�l�m�n�op�q��r�s�l ١١٥: النساء.   
من البدع احملدثات املخالفـة   كلهإن ذلك : (مشابهوقال اإلمام الشاطيب يف جواب سؤال 

      )وطريقة أصحابه والتابعني هلم بإحسان �قة رسول اهللا لطري
يف وخالف يف ذلك بعض أهل املدينة وبعض أهل الظاهر وبعـض الصـوفية فرخصـوا    

ومل يصح عن أحد من الصحابة جتويزها بل صح عن بعض . السماع ولو مع العود والرياع
أنه كتـب إىل   بد العزيزأجالء التابعني النكري الشديد وقد روى األوزاعي عن عمر بن ع

إظهارك املعازف واملزامري بدعة يف اإلسالم ولقد مهمت بـأن  ( :عمر بن الوليد كتابا فيه
رواه النسائي يف سننه وأبو نعيم يف احللية بسـند  ) هامتك هامة سوء زجيأبعث إليك من 

  .صحيح
مـن  جاريتـان  وعندي  �دخل علي رسول اهللا ( :أما حديث عائشة املتفق عليه وهوو
ربان تغنيان بغناء ويف روايـة  ضوت فانتدفِّيف أيام مىن ) تانقين(ويف رواية  واري األنصارج
 فاضجع على الفراشليستا مبغنيتني األنصار يوم بعاث و) أخرى تقاذفتويف مبا تقاولت (

وقـال  ) فانتهرمها(ويف رواية  فانتهرين. متغش ثوبه �وحول وجهه ودخل أبوبكر والنيب 
مرتني  �رسول اهللا  )أمزامري الشيطان يف بيت(عند ويف رواية  )مزمار(رواية مزمارة ويف 

 بكر فقال دعهما يا أبا) عن وجهه �فكشف النيب (ويف رواية  �فأقبل عليه رسول اهللا 
فمحمول عند اجلمهور على ) غفل غمزما فخرجتافإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فلما 
مـن   فيه تعليل وإيضاح خالف ما ظنه الصـديق  :ضرب الدف يف األعياد قال ابن حجر

مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له اإلنكـار   أما فعلتا ذلك بغري علمه لكونه دخل فوجده



ملا تقرر عنده من منع الغناء واللهو فبادر إىل إنكـار  مستصحبا على ابنته من هذه األوجه 
احلـال وعرفـه    �ضح له النيب بذلك مستندا إىل ما ظهر له فأو �عن النيب قياماً ذلك 

ال  مابيان احلكمة بأنه يوم عيد أي سرور شرعي فال ينكر فيه مثل هذا كباحلكم مقرونا 
  .)ينكر يف األعراس



  :الشبه املثارة
إن الغناء اليوم واملعازف أصبح عنوان السفه ورمز اون ودليل البدعة إىل جانـب أنـه   

راف فمفاسده إىل جانب مصاحله تشبه ما قـال  لتضليل واالحنلأخطر وسيلة يف يد العدو 

�¿�¾�½��������¼�«�m��́��¶��¸¹�º :تعاىل يف اخلمر وامليسر

À��Á��Â�Ã�l ٢١٩: البقرة.  
فاملصاحل املتومهة فيه من كسب عطف الشعب والدخول إىل قلوم وصرفهم عما هو أشد 

إذ ال جيوز أن يطلب رضا  والترفيه املباح إمنا هي تزييف وتزيني من الشيطان ال حقيقة له

��m�A�B�C�D�E�F�G :املخلوقني بسخط اخلالق قال تعاىل

H�I�J��K�L�M�N�O�P���Q�R�S�T�U�V�W��

X�Y�Z[��\�]��̂_�l وقال تعـاىل   ، ٦٣ - ٦٢: التوبة: m�±�

²�³��́��¶��̧�¹�º�»�¼�l وقال تعاىل ،٤٩: املائدة: m�£�¤��

¥�¦�§��̈�������©�ª�«�l ٩ – ٨: القلم.  
يكون بوسيلة غري شرعية إذا الدخول إىل قلوب الناس وصرفهم عن باطلهم ال جيوز أن و

��±�°���®�¬�m :جرد الوهم والتوقع قـال تعـاىل  ققا فكيف مبحتكان م

²��������³��́
�¶��̧¹�º��»�¼�½¾�l ــون  - ٧٠: املؤمن

 ،١١٦: األنعـام  m�©��ª�«�¬�®���°�±�²�³�l :وقال تعاىل،  ٧١

: النسـاء  m�°��±�²�³��́��¶��̧��¹����ºl :وقال تعاىل
   ..ورضا الناس غاية ال تدرك،  ١١٣

  
  :قال حممد مولود الشنقيطي

  وإنّ يف رعـــي القلـــوب تعبـــا
  

  إن ترضِ بعضـا فـر بعـض غضـبا     
ــر   ــاهم ال ينتظـ ــي رضـ   ومبتغـ

  
ــدر    ــل املقت ــور اجللي ــا املص   رض

    
  :الدمياين الشنقيطيبن امين وقال حمنض بابه 



ــن ا ــاسِوال تعـ ــنفس بِالْتمـ   لـ
  

ــاس  ــل رضــا أو حــب كــل الن   ني
ــد     ــه أح ــيء ال ينال ــذاك ش   ف

  
ــد   ــا اهللا األح ــتمس رض ــن ال   ولك

ذلك أن السماع يهيج مـا   ،وأما الترفيه املباح فال بد أن تكون وسيلة مباحة ال إفراط فيه  
من أسباب  يثريهملا والغناء يف الغالب تدعو له النفس األمارة بالسوء  ،ازعمن يف النفوس من

وحقائق اإلميان، العشق والفجور وهو سبب إلعراض القلوب عن الفكر يف معاين القرآن 
يشغل العبـد عـن   وهو من أقوى الدواعي إىل استيفاء اللذات العاجلة واالستغراق فيما 

  .ر إىل املعاصيالطاعات بالكلية أو جي
   .لشبهة أو الشهوةيقع بسبب اواخلروج عن القيود الشرعية يف السماع واألناشيد 

 فهيأما الشبهة فهي التعلق باألدلة الضعيفة واألقوال املردودة يف جواز مساعه وأما الشهوة 

�m�À :قـال تعـاىل   هوة والشبهة مها أصل الفسادشوال. ما فيه من حظوظ النفس ولذاا

Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ	��
����������l وال تقطعان ، ٢٣: النجم
بقطعهمـا  و ،واليقني على حقائق الدين وخرييته ونفعه عاصيالشبهات واملعن إال بالصرب 

���m�j�k�l�m :من األعداء قال تعاىلتنال اإلمامة يف الدين والوقاية التامة 
n�o�pq�r�s�t�u�l وقال تعـاىل  ، ٢٤: السجدة: m�»�¼�

½�¾�¿�À������Ál ١٢٠: آل عمران  
  

  :ن الشنقيطييماوقال حمنض بابه بن 
ــال  ــب الف ــادوالشــرع جيل   ح للعب

  
ــاد  ــري ب ــا أو غ ــون بادي ــا يك   جلب

ــه     ــريه لنفس ــى يف غ ــن بغ   وم
  

ــه    ــري عكس ــد غ ــن جي ــريا فل   خ
ــركا    ــذي يس ــيء ال ــك الش   مينع

  
  حصـــوله ألنـــه يضـــركا   

  حيميك بالنهي مـن اسـباب هـالك     
  

  تقع فيـه لـو جريـت مـع هـواك      
  يآمر بالشـيء الـذي جيلـب كـل      

  
ــل    ــك وثق ــق علي ــري وإن ش   خ

    
  :واخلالصة



العزف واملوسيقى بأنواعها املختلفة حرام وذلك هو مـذهب مجـاهري    أن آالت -
علماء السلف واخللف مستدلني مبا قدمنا من آيات حمكمات وأحاديث صـحاح  

بعضها بعلـل   وال يعتد باملخالف ألنه متسك باملعىن املرجوح لبعض النصوص ورد
اهري األمـة  نها احلفاظ يف تصحيحهم هلذه األحاديث وخرج عن رأي مجواهية بي

مبن فيهم الصحابة وأئمة التابعني وفقهاء األمصار وأهل النظر إىل املقاصد الشرعية 
  .واحلقائق التربوية

ية ونظيفة من الفحش وتكسري قأن الضرب على الدفوف وما يصاحبه من أناشيد ن -
األمساء املعظمة إن خال من االختالط بني الرجال والنساء مباح باالتفاق يف العرس 

بذلك وتقريره له واتفاق األمة عليه وال  �ملناسبات ملا ثبت من أمر رسول اهللا وا
يبعد أن يلحق بالدف يف ذلك الطبل ألن األحاديث الواردة يف النهي عنه ضعفها 
مجاعة من احلفاظ كابن حزم والعراقي والسبكي مع أا مل تصرح بذكر الطبـل  

غري الطبل وألن مجاعة من العلمـاء  ة وهو لفظ حمتمل لبوإمنا ورد فيها ذكر الكو
زف احملرمة قياسا على الدف ومن أخذ بأحاديث النهي فيه محلها ااستثنوه من املع

  .على الكراهة كأمحد بن حنبل رمحه اهللا
أن األناشيد اإلسالمية والدينية اخلالية من املعازف مباحة باالتفاق ومأذون فيهـا   -

ات وإنشاد الزهـديات وإنشـاد الغـزاة    لغري داع ومثلها غناء احلجيج يف الطرق
اهدين يف سبيل اهللا واحلببعض ذلك وتقريره  �داء ملا ثبت من أمر رسول اهللا وا
 ))سـوقا بـالقوارير  أجنشه رويدك ((أنشجة  حلاديه �بعضه فقد قال رسول اهللا 

إىل خيـرب    �ويف حديث سلمة بن األكوع خرجنا مع رسـول اهللا   .متفق عليه
يناتك وكـان  من ه أال تسمعنا عامر بن األكوعفقال رجل من القوم ل فسرنا ليال

 :عامر رجال شاعر فنزل حيدو بالقوم يقول
ــدينا   ــا اهت ــوال اهللا م ــهم ل   الل

  
  وال تصـــــدقنا وال صـــــلينا 

  فـــألقني ســـكينة علينـــا    
  

ــا    ــدام إذ القينـ ــت األقـ   وثبـ
   

" يرمحـه اهللا : "قال امر بن األكوعقالوا ع "؟من هذا السائق" :�فقال رسول اهللا 
  .أخرجه مسلم وغريه



وخلفا دون أن يعلم هلم خمالف وسواء كان  اذلك سلفمن وملا أمجع عليه العلماء 
أو  السماع واإلنشاد والضرب يف هذه الصور كلها من أجهزة التسجيل والتحكم

  .واهللا أعلم كان بصورة مباشرة
  الشنقيطياألجودي ناة حممد بن الد: وكتب العبد الفقري إىل مغفرة ربه ورضوانه

   


