
المذاهب أقوال ب والسنة و انبذة مختصرة في أدلة تحريم الغناء من الكت
 األربعة وإجماع علماء األمة

 ، أما بعد:لسالم على من ال نيب بعده، والصالة وااحلمد هلل وحده

َوُهَو الَِّذي قال تعاىل ، عليهافإن نعمة السمع من أعظم نعم اهلل على عباده، وقد أمر اهلل عباده بشكره 
َفأِئَدةَ  السَّْمع   أَنَشَأ َلُكمُ  َبأَصاَر َواْلأ ، فينبغي للمسلم أن يشكر اهلل عليها بلسانه، 1ت ْشُكُرون ماقَِليالا  َواْلأ

ويشكره عليها جبوارحه، بأن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، يف مساع القرآن 
إىل اجلنة ويباعده من النار، وأن يستعملها يف مساع ما واحلديث، ويف مساع الكالم الطيب الذي يقربه 

 يباح مما يستعني به اإلنسان لقضاء شئون يومه.

مساعه، كسماع الكذب  حرَّم اهللاستعماهلا فيما  –نعمة السمع  –وإن ِمن كفر هذه النعمة العظيمة 
والشتائم والغيبة والنميمة، وكذلك يف مساع الغناء، ْلنه يُلهي القلب عن طاعة اهلل سبحانه وتعاىل، 

 ويُذهب حب القرآن من القلوب.

 ومساع الغناء املصحوب بآالت الطرب املوسيقية حمرم، دل على حترميه القرآن واحلديث وإمجاع العلماء. 

بن مسعود رضي اهلل عنه عن عبد اهلل  ابن جرير الطربي بإسناده رواه فما القرآنن دليل التحريم مفأما 
وِمن الناس من يشرتي هلو احلديث  ُسِئل عن هذه اآلية أنهعلماء الصحابة رضي اهلل عنهم كبار أحد  

 مرات.إال هو، يرددها ثالث  هإلـ  الغناء، واهلل الذي ال : فقال 2ليضل عن سبيل اهلل ويتخذها هزوا
 .، وقد روى أقواهلم ابن جرير رمحه اهللوجماهد ،وسعيد بن جبري ،وعكرمة ،وجابر ،وكذا قال ابن عباس

ا ككر تعاىل حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب اهلل ملوقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية: 
عطف بذكر حال اْلشقياء الذين أعرضوا عن االنتفاع بسماع كالم اهلل، وأقبلوا على  ؛وينتفعون بسماعه

 .استماع املزامري والغناء باْلحلان وآالت الطرب

 النبوي الحديث دليل التحريم من

: َلَيُكوَننَّ ِمنأ أُمَِِّت لنيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قاليف صحيح البخاري وغريه من كتب احلديث عن او 
َر َوالأَمَعاِزف َمأ رِيَر َواْلأ َر َواحلَأ َتِحلُّوَن احلِأ  1.أَقـأَواٌم َيسأ
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 ر م آالت العزف والطرب من وجهني؛ على حت داللةيف احلديث 

ومنها املعازف هي يف الشرع ، فإنه صريح بأن املذكورات يستحلون"" :: قوله صلى اهلل عليه وسلمأولهما
 .حمرمة، فيستحلها أولئك القوم

 .لو مل تكن حمرمة ملا قرهنا معهاهذه و  ،رمته وهو الزنا واْلمرحبن املعازف مع املقطوع رَ ــ: قَ ثانيا

واملعازف هي آالت اللهو  ،فدل هذا احلديث على حتر م املعازف :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
 2.وهذا اسم يتناول هذه اآلالت كلها ،عند أهل اللغة

 في حكم الغناء األربعةقول المذاهب 

 مذهب األحناف
وال جتوز اإلجارة على شيء من الغناء والنوح واملزامري والطبل " :قال اإلمام السرخسي احلنفي رمحه اهلل

 3".وشيء من اللهو ْلنه معصية، واالستئجار على املعاصي باطل

 مذهب المالكية
 رتخص فيه أهل املدينة من الغناء، فقال: سألت مالك بن أنس عما يَ  :قال إسحاق بن عيسى الطباع

 4".ندنا الفساقعإمنا يفعله "

 مذهب الشافعية
 5".كسر املالهي ال ضمان يف صنعتها ْلهنا حمرمة وهذا ال خالف فيه" :قال اإلمام النووي رمحه اهلل

 مذهب الحنابلة
 6".املاء البقل والزرع كما يُـنـبِـت  النفاق يف القلب يُـنـبِـت: "قال عبد اهلل: سألت أيب عن الغناء، فقال

 خالصة في أقوال المذاهب األربعة
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ثبت يف  ،كلها حرامأن آالت اللهو  مذهب األئمة األربعة :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
صحيح البخاري وغريه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أنه سيكون من أمته من يستحل احلر واحلرير 

يف آالت اللهو  ولم يذكر أحد من أتباع األئمة..  ،مسخون قردة وخنازيرـوككر أهنم يُ  ،واْلمر واملعازف
 1.نزاعا

 2.على حتر م آالت الطرب كلها اتفقت المذاهب األربعة :قال اْللباين رمحه اهللو 

 إجماع األمة على تحريم الغناء

َعَلى حَتأِر م  و ات َّف ُقوا :قال فقد ،أبو احلسني البغوي آالت املعازف حتر معلى إمجاع علماء اْلمة ممن حكى 
 3.املزامري واملالهي َوالأَمَعاِزف

ِو َكالطُّنأُبورِ   :وقال ابن قدامة رمحه اهلل ْجم اع ،َوالشَّبَّابَِة ... آَلٌة لِلأَمعأِصَيةِ  ،َوالأِمزأَمارِ  ،آَلُة اللَّهأ  4.بِاْْلِ

وقد نقل اإلمجاع على حتر م الغناء املصاحب للموسيقى مجع من العلماء من خمتلف املذاهب املتبوعة 
وأيب  ،وأيب الطيب الطربي الشافعي ،وأيب بكر اآلجري ،كاإلمام ابن جرير الطربي  ،عند أهل اإلسالم
 .وغريهم ،عمرو ابن الصالح

 خالصة
تبني مما تقدم بكل وضوح أن استماع الغناء حرام ومن كبائر الذنوب، قد دل على كلك القرآن واحلديث 

املسلمني، ومن املعلوم أن املسلمني )الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء املسلمني( يَـزِنُـون وإمجاع 
 عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ِمـما له تَــَعــلُّـــٌق بالدين. هبذه اْلصول الثالثة مجيع ما

 تنبيه
أو القول بأهنا مسألة خالفية، وهم قليل ، إباحة الغناءبالعلماء  بقول من قال من بعض الناس يتعلق

الدليل ال مبا العربة مبا قام عليه ْلن  ،مردود باْلدلة الِت حترم كلك جدا، وعلى كل حال فكال القولني
م، والتعلق بالفتاوى املخالفة فكلٌّ يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ،خالفه

للكتاب والسنة ال تربأ به الذمة يوم القيامة، كما يظنه بعض العامة، ْلن اهلل أعطى اإلنسان عقال ومسعا 
 وبصرا ليستعمله يف معرفة احلق وضده.
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كذلك فإن القول بأن مسألة حتر م الغناء مسألة خالفية مردود بأن حتر م الغناء مما أمجع عليه العلماء، 
عليه، وإمجاع علماء املسلمني حجة شرعية، فمن خالف اإلمجاع فخالفه مردود وقد تقدم إثبات كلك، 

 نفسه. إالوال يُـَمـثِـّل 
 الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل: قال

، نسأل اهلل العافية من كذب وأتى منكًرا عظيًمافقد  املالهيعم أن اهلل أباح اْلغاين وآالت ومن ز 
 .طاعة اهلوى والشيطان

وأعظم من كلك وأقبح وأشد جرمية من قال إهنا مستحبة، وال شك أن هذا من اجلهل باهلل واجلهل 
ضرب الدف يف النكاح للنساء بدينه، بل من اجلرأة على اهلل والكذب على شريعته، وإمنا يستحب 

خاصة إلعالنه والتمييز بينه وبني السفاح، وال بأس بأغاين النساء فيما بينهن مع الدف، إكا كانت تلك 
اْلغاين ليس فيها تشجيع على منكر وال تثبيط عن واجب، ويشرتط أن يكون كلك فيما بينهن من غري 

م، وما يفعله بعض الناس من إعالن كلك بواسطة خمالطة للرجال، وال إعالن يؤكي اجلريان ويشق عليه
املكرب فهو منكر؛ ملا يف كلك من إيذاء املسلمني من اجلريان وغريهم، وال جيوز للنساء يف اْلعراس وال 
غريها أن يستعملن غري الدف من آالت الطرب، كالعود والكمان والرباب وشبه كلك، بل كلك منكر، 

 .دف خاصةوإمنا الرخصة هلن يف استعمال ال
 1.أما الرجال فال جيوز هلم استعمال شيء من كلك، ال يف اْلعراس وال يف غريها

 تنبيه آخر
يف القلب يُلهي القلب عن طاعة اهلل، ويُذهب حالوته الغناء حرم اهلل الغناء حلكمة، ومل حيرمه عبثا، فإن 

وهلذا إليه،  وجيذب النفوس، العقل امروالغناء يُ والتنعم بتالوته وتدبره والتشوق ملعرفة تفسريه والعمل به، 
وىل يف القرآن استثقله وأغلقه، كما جاء وصفه القرآن املستمع إىل الغناء إكا تُـلِـَي عليه  ك جتد أنفإن

 .ل والصممــقَ ــالثِّ ، والَوقر هو كأن يف أكنيه وقراا   امدبرا كأن مل يسمعه
 2.يُنبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقلوهلذا قال ابن مسعود رضي اهلل عن الغناء: إنه 

القرآن يف قلب واحد،   حبه وحبال جيتمع و وعن ككر اهلل عموما، عن القرآن  يُصدالغناء فاحلاصل أن 
 كما قال ابن القيم رمحه اهلل:

 الكتاب وُحب ألحان الغناء                في قلب عبٍد ليس يجتمعان ُحب  
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إنك ال جتد أحداا عُـنِـَي بالغناء ومساع آالته إال وفيه ضالل عن طريق اهلدى ِعلما وقال أيضا رمحه اهلل: 
 1وعمال، وفيه رغبة عن استماع القرآن إىل استماع الغناء.

، فأقل ما فيه أنه من ِشعار 2وقال أيضا: وال ينبغي لِـمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف يف حتر م كلك
 3الفساق وشاريب اْلمور.

فالواجب شكره عليها،  ؛أنعم على العبد بنعمة السمعإكا فالواجب احلذر مما يسخط اهلل، فإن اهلل 
 فيما يُقرب إىل اجلنة ويُباعد من النار، وفيما يُباح. واستعماهلا

عنها يوم القيامة  عبده سيسألفإن اهلل  –السمع وغريه  -كما ينبغي أن يُعلم أن كل نعمة أنعم هبا اهلل 
رها باستعماهلا فيما ينفعه يف دينه ودنياه فهذا خري، وإال عوقب على استعماهلا فإن َشكَ ِمل هبا، ماكا ع

كل أولئك كان عنه   إن السمع والبصر والفؤادكما قال اهلل يف القرآن فيما ُيسِخط اهلل يوم القيامة،  
 . مث لتسألن يومئذ عن النعيم، وكما قال مسئوال

 .إن هذه تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيالقلت ما قلت، وخري الكالم قول اهلل تعاىل 
 4وصلى اهلل على حممد وآله صحبه وسلَّم تسليما كثريا.

 هجري 1335، يف التاسع عشر من شهر صفر لعام ماجد بن سليمان الرسيوكتبه 

majed.alrassi@gmail.com  :55566959556861، هاتف 
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