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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

األغاني الوطنية
هل يجوز سماع األغاني واألناشيد الوطنية املعتمدة من 
وزارة اإلع��ام وتذاع في اإلذاعة املدرس��ية ويصاحب هذه 

األغاني بعض املوسيقى؟
الغناء واملوسيقى لهما أحوال: أما الغناء اذا كان خاليا 
من كالم الفحش ولم تصاحبه آالت موس����يقية فهو جائز 
وكذا يك����ون جائزا إذا صاحبه الدف وما هو من جنس����ه 
بل هو مس����تحب إذا كان له سبب كقدوم مسافر أو زفاف 
ويشترط في هذه األحوال اال يصاحب الغناء كشف للعورات 

أو اثارة للشهوات.
وأما الغناء ان كان مصاحبا للموسيقى املعروفة اليوم 
فهذا محل خالف بني الفقهاء القدامى واحملدثني فمنهم من 
حرم����ه ألنه من املعازف احملرمة ومنهم من أباحها ألنه لم 
يرد نص قطعي مبنعها اال اذا صاحبها محرمات مثل كشف 

العورات او اختالط الرجال بالنساء ونحو ذلك.
والذي نراه أن ترك الغناء املصاحب للموس����يقى أولى 
ألنه من املشتبه فيه فاالستماع اليه مكروه واملكروه يجوز 

لكن تركه اولى وال إثم في فعله.
وأما األناش����يد الوطنية فإن كانت خالية من املوسيقى 
فال شبهة في جوازها بل هي مرغوبة ملا فيها من احلماسة 
وشحذ الهمة وتكريس او تقوية املعاني الوطنية النبيلة. 

وكذا احلكم ان صاحبها الدف وما اليه.
وأما إن كانت األناش����يد الوطنية مصاحبة للموسيقى 
فهي داخلة في اخلالف السابق. ولقد أفتت هيئة الفتوى 
بوزارة األوقاف الكويتية بجواز موسيقى اجليش النها تثير 
احلماس في نفوس اجلنود. ويناسب ذلك أن يكون حكم 
األناشيد الوطنية جائز مع املوسيقى ألنه يثير احلماس 

في النفوس أيضا.
والذي أراه بالنس���بة للنشيد الوطني الكويتي بالذات 
الذي يحمل عبارات »وطني الكويت سلمت للمجد... الخ« 
جائز إنشاده واملشاركة في ترداده وسماعه واالستماع اليه، 
ألنه يثير املعاني احلماسية والوطنية ونسبة املوسيقى 
في���ه قليلة جدا ولنظم االيقاع ولي���س هو غناء باملعنى 
املع���روف، وال أرى ما يدعو الى االمتناع عن املش���اركة 

اجلماعية فيه.

حفالت الغناء في العيد
ما رأي الشرع في حضور حفات الغناء في أيام العيد؟

األصل أن الغناء جائز في أيام العيد ألن عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: دخل علي رسول اهلل ژ وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، 
ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 
ژ؟ فأقبل عليه رسول اهلل ژ فقال: »دعهما«، فلما غفل 
غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد« البخاري 440/2 ومسلم 
609/2، وعن أنس ÿ قال: »كانت احلبش���ة يزفون بني 
يدي رس���ول اهلل ژ ويرقصون ويقول���ون: محمد عبد 
صال���ح »أي في لغتهم« أخرجه أحمد 153/3، وهذا اذا كان 
الغناء مبصاحبة الدف ونحوه كالطبل، وأما املعازف وهي 
األدوات املوس���يقية فمحل خالف، من الفقهاء من مينعها 
مطلقا، ومنهم من يجيزها مطلقا، ومنهم من يكرهها. وال 
خالف في حرمة ذلك اذا كان احلفل فيه منكرات مثل اختالط 

الرجال بالنساء او ان تكون الكلمات ماجنة.

الغناء في األعراس
هناك بعض األس��ر تتف��ق مع مطرب��ن ليحيوا حفات 
األع��راس للنس��اء، ويجعل��ون املغني وفرقته ف��ي غرفة، 
والنس��اء املدعوات ف��ي الصالة، وهناك أح��د املطربن في 
أثناء احلفلة يخاطب النس��اء عبر امليكرفون، ويقول بعض 
العبارات التي قد يكون الغرض منها اإلثارة ودعوة النس��اء 
ملزيد م��ن الرقص وأحيانا تكون عب��ارات للفكاهة، أو غير 

ذلك، علما بأن احلفلة كلها بالدف والطبل.
فنرجو بيان احلكم الشرعي في ذلك وخاصة حكم غناء 

الرجال للنساء وجواز حضور هذه احلفات؟
الغن���اء في األعراس جائز عند الفقهاء، لغرض إدخال 
الفرح والبهجة والس���رور ومس���تند ذلك حديث عائشة 
رضي اهلل عنها: أنها زفت امرأة الى رجل من األنصار فقال 
نبي اهلل ژ: »يا عائش���ة ما كان معكم لهو، فإن األنصار 
يعجبهم اللهو« )فتح الباري بصحيح البخاري 225/9( 
كما يب���اح الغناء في العيد، حلديث عائش���ة رضي اهلل 
عنها قالت: »دخل علّي رس���ول اهلل ژ وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، 
ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الش���يطان عند 
النبي ژ؟ فأقبل رسول اهلل ژ فقال: »دعهما«، فلما غفل 
غمزتهما فخرجتا« )البخاري 440/2، ومسلم 607/2( كما 
يباح الغناء للمناس���بات املباحة األخرى كقدوم مسافر، 
أو للخت���ان، أو للمجاهدين، أو حل���داء االبل، ويجوز أن 
يصاحب الغناء الدف والطبل، ملا روت الربيع بنت معوذ 
قال���ت: »دخل علي النبي ژ غداة بني علي، فجلس على 
فراش���ي، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
آبائي يوم بدر، حتى قال���ت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما 
ف���ي غد، فقال النبي ژ: ال تقولي هكذا، وقولي كما كنت 

تقولني« )البخاري 202/9(.
وبناء على هذه األدلة نقول: يجوز أن تغني النساء للنساء 
وهذا هو األولى شريطة أن تكون عبارات األغاني عفيفة 
غير فاحشة وال مثيرة للغرائز، وال حرج أن تكون كلمات 
األغان���ي غزلية اذا كانت عفيفة، وينبغي أن تكون أدوات 
الغناء املصاحبة له مما هو مشروع من الدف والطبل وما 
هو من جنسيهما، وهذا هو املعهود في األعراس الشعبية، 
وينبغي جتنب املعازف، آالت العزف املختلفة في حكمها، 

كما يجوز غناء الرجال للرجال بالضوابط السابقة.
وأما غناء الرجال للنس���اء في مثل هذه احلفالت فهو 
جائز بالشروط السابقة ويضاف لها أن يكون مدخل الرجال 
ومخرجهم منفصال، واال يختلطوا بالنساء، واال يطلعوا 
عليه���ن، فإن كان املغني وفرقته في غرفة منفصلة فصال 
تاما بحيث ال يسمع الرجال النساء، وال النساء الرجال اال 
عبر امليكرفون، فحكم ذلك اجلواز وهو مثل استماع صوت 
الرجال باملسجل. ولكن ال يجوز أن يتدخل الرجال أو املطرب 
في مخاطبة النس���اء واثارتهن بعبارات كما هو وارد في 

السؤال فان كان كذلك منع ذلك سدا لذريعة الفساد.

بين مؤيد بشروط ومعارض لغناء الرجل

يق�ول رئي�س رابط�ة علماء الشريعة لدول 
مجلس التع��اون اخلل�يجي والعميد الس���ابق 
لكلية الشريعة وال��دراس��ات اإلسالمي��ة د.عجيل 
النش���مي ان الغناء إن ك��ان خالي���ا م��ن آالت 
الط�����رب وك��ان بك��الم غ�ير مثير للغرائز وال 
ب��ذيء فهو جائز ولو كان غزال إن ك�ان عفيفا، 
وإن صاحبه ال��دف وما إليه م��ن ان��واعه فه��و 
جائ��ز ايض��ا، وان ك��ان الغناء ملناسبة زفاف 
او ق��دوم عزيز ونح���وه فهو مندوب إليه مبا 

سبق.
أم��ا إن ك��ان الغن��اء ب�آالت الط��رب املس��ماة 
باملعازف واآلالت املوسيق��ي�ة كال�كم��ان وال�ن��اي 
ونح��وه����ما فه��و م��ن املختل��ف ف�ي���ه ب��ني 
مبي��ح ومح��رم فه��و م��ن املشتبه ب��ه، فاألولى 
ت��ركه، ك�ما يح���رم الغناء ان ك��ان مص��احب�ا 
الخت��الط الرج��ال بالنس��اء او ك��ان في��ه كش��ف 

للعورات.
وحول انتشار ظاهرة استعمال اآلالت اإليقاعية 
واملوسيقية في األناشيد لدى الدعاة حيث اصبحنا 
نسمع كل اآلالت املوسيقية عبر الكمبيوتر وكثيرا 
ما يصاحب هذه االناشيد ظهور املنشدين بتمايل 
وح���ركات مثل حركات املغنني، كما تس���تخدم 
اإلضاءات الشبيهة بإضاءة احلفالت املاجنة قال 
د.النشمي: نفرق هنا بني اإلنشاد والغناء، فالغناء 
باملعازف هو الذي اختلف فيه الفقهاء بني محرم 
وهم جمهور الفقهاء، وبني كاره، وقليل من قال 
باإلباحة، لكننا على يقني أن من لم يقل باحلرمة 
لو استمع أو ش���اهد الغناء واملغنني باملعازف 
الصاخبة والكلمات املاجنة لقال باحلرمة، وأما 
آالت الغناء فإن كانت من جنس املعازف وهي 
اآلالت املوسيقية املعروفة اليوم فهي دائرة بني 
احلرمة و الكراهة، وهي إلى احلرمة أقرب وإليه 

ميل جمهور الفقهاء.
وأما الغناء بالدف فهو مباح وقد يكون مستحبا 
في مناسبات الفرح، وأما ما هو من جنس الدف 
مثل الطبل والكوبة � شبيهة بالدنبك � واملرواس 
 ونحوها فهي على الراج���ح دائرة بني املكروه 
و املباح، وهي إلى املباح أقرب وإليه ميل جمهور 
الفقه���اء، وإن مما يعني على الق���ول بإباحتها 
اليوم استعمال املنشدين لها بديال عن املعازف 
ودفعا ملفسدة اآلالت املوسيقية وما يصاحبها 

من محرمات.
وأما اإلنشاد وهو الترمن بالشعر ويعده الفقهاء 
نوعا من الغناء وهو معروف قدميا عند العرب 
ويسمى »النصب« � وهونوع من الغناء عند العرب 
فيه متطيط يشبه احلداء وقيل هو الذي أحكم 
من النشيد وأقيم حلنه ووزنه وكان الصحابة 
يطلبون م���ن بالل بن املغترف ÿ أن ينصب 
لهم نصب العرب أي ينش���د )أخرجه البيهقي 
في السنن من حديث السائب بن يزيد 224/10( 
�. واإلنشاد أو النصب وإن كان نوعا من الغناء 
ملا فيه من الترمن واللحن إال أنه يكون خاليا من 
اآلالت املوسيقية أو ما يسميه الفقهاء باملعازف. 
وقد استمع النبي ژ إلى الشعر واإلنشاد في 
مسجده ملاروى جابر بن سمرة ÿ قال: »شهدت 
النبي ژ أكثر من مائة مرة في املسجد وأصحابه 

يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر اجلاهلية فرمبا 
تبسم معهم« )الترمذي 140/5 وقال حديث حسن 
 ÿ صحيح وأحمد 91/5( وقد وضع حلس���ان
منبرا في املسجد ينشد عليه الشعر. )الترمذي 
139/2 وقال حديث حس���ن( وقد استمع النبي 
ژ الى كعب بن زهير في قصيدته املش���هورة 

في املسجد. 
كما استمع إلى اإلنشاد والغناء � وهو أعم من 
اإلنشاد � مع الضرب بالدف جلاريتني تغنيان 
عند عائشة رضي اهلل عنها في مناسبة العيد 

في احلديث الصحيح.
وملا كانت هذه الفتوى موجهة إلى الش���باب 
الدعاة والفتيات الداعيات، فنقول: إذا كان الفقهاء 
قد اختلفوا في حكم الغناء باملعازف فخالفهم قد 
يسع العامة، ولكنه ال يسع اخلاصة وهم الدعاة 

إال في أضيق نطاق.
وال يخفى أن ظهور األناش���يد قصد منها أن 
تكون بديال عن الغناء املصاحب للموس���يقى 
املعروفة اليوم، ولتالفي آثارها املدمرة لألخالق 
وملا يصاحبها من معاني الفسق والفجور، وخاصة 
ما توضع فيه من إخراج مثير للفنت مس���موعا 
أو مرئيا، وكان املقصود من األناشيد أيضا أن 
حتق���ق أهدافا تربوية ودعوية تبث في نفوس 
الفتيان والفتيات احلماسة لدينهم وتاريخه�م 
وأمجاده���م، وتزكي فيهم املعاني اإلس���المي��ة 

الس�امية.
ولتحقي�ق ه�ذه الغ�اي��ات واألهداف البد من أن 
يتقيد اإلنش��اد واملنش�دون بالضواب�ط اآلتية:

أوال: أال يصاحب اإلنش���اد اآلالت املوسيقية 
املعروفة ولو كانت تخرج عن طريق الكمبيوتر 
ألن العبرة بالس���ماع ال مبصدره أو نوع اآللة، 
وال بأس مبصاحبة ال���دف أو الطبل أو الكوبة 
)الدنب���ك( أو املرواس دون صخب وال ضجيج 

بعلو صوت املنشد أو املنشدين.
ثانيا: أن تكون كلمات اإلنشاد تعبر عن املعاني 
السامية وبكلمات هادفة، وحماسية أو دعوية، 
وال بأس بأن تبدأ بكلمات غزل أو تتخللها كلمات 
الغزل إذا كان عفيفا خفيفا فقد كانت أشعار العرب 
تبدأ بالغزل وإن لم يكن موضوعها الغزل، ولذا ال 
يصح أن يكون الغزل غالبا على موضوع اإلنشاد 
التربوي أو الدعوي فيغرق املنش���د بالغزل ثم 
يتبني آخر إنشاده أنه يقصد املدينة املنورة أو 

الكعبة املشرفة ونحو ذلك.
املنش���دون واملخرجون  ثالثا: أن يتحاشى 
لطريقة اإلنشاد التشبه باملغنني وما يصاحب 
غناءهم من صخب املوسيقى واإلضاءات املبالغ 
فيها وامليوعة في الغن���اء واحلركات املائعات 
املتكلفة التي أصبحت مالزمة للمغنني، فالبد من 
متيز املنشدين في مظهرهم وإلقائهم وجو اإلنشاد 

العام وخاصة في املهرجانات اإلنشادية.
وبناء على ذلك نقول: إن خروج املنشدين عن 
هذه الضوابط أو أحدها يخرج إنشاده من إطار 
اإلنشاد املشروع احملقق لألهداف املرجوة منه، 

ويصبح إلى دائرة الغناء وأهله أقرب.
كما ينبني على ذلك أيضا: أن ميتنع الدعاة 
والداعيات عن املش���اركة أو حضور مثل هذه 

املهرجانات اإلنشادية إذا لم تكن ملتزمة بهذه 
الضوابط.

ونحن على يقني إن شاء اهلل بأن التزام الدعاة 
بذلك سيعيد لإلنشاد أهميته ودوره في حتقيق 
البديل الشرعي عن الغناء ودفع مفسدته ويحقق 

األهداف التربوية والدعوية.

مذموم ويتنافى مع الرجولة

أكد احملامي وأستاذ الشريعة د.سعد العنزي 
ان اغلب االحاديث الواردة في املوسيقى والغناء 
ل���م يصح منها اال النادر لكن أرى أنه خالف ما 
كان عليه النبي ژ وخالف ما كان عليه خلفاء 
الرس���ول ژ وهو العصر ال���ذي يعتبر عصر 
الرس���الة، ولو كان الغناء مباحا بهذه الطريقة 
لعرف أو اش���تهر أو كان مسموحا به في عهده 
ژ، الذي نعرفه في هذا األمر فيما يتعلق بأفراح 
النس���اء انه ال بأس من الغن���اء في ذلك بالدف 
والغن���اء املباح وقال، ولم اس���مع ولم اقرأ من 
املروءة أو من الشهامة او من الرجولة أن الرجل 
يضرب بالدف او بالعود او يغني وأرى أن هذا 
ال يليق بكرامة الرجل فالرجولة صفة للذكورة 
وهذه الصفة تش���تمل على جمل���ة من املعاني 
السامية ومنها االخالق والكرم والشجاعة وليس 
منها الغناء وضرب الدفوف الن هذا من ش���غل 
النس���اء. وأما األمر اآلخ���ر فإنه لم يعرف عبر 
تاريخ االس���الم منذ عصر الرسالة ان الرجال 
يضرب���ون الدفوف ويغنون كم���ا نرى اآلن ما 
يسمى بالسامري واملزمار احلجازي والعرضة 
النجدية اال في العصر احلديث منذ حوالي 200 
عام او يزيد، لذلك فهذا امر مستحدث ال ينبغي 
ان تنسب االباحة الى فعله للرجال النها تنافي 
حقيقة الرجل، ثانيا ان اغلب االحاديث التي وردت 
في الغناء ضعيفة ولم يصح منها اال النادر ان 
صح إال ان فعل النبي ژ وفعل اصحابه الكرام 
وكل ه���ذا يخالف اباحة الفتوى واجازة الغناء 
وهذا ام��ر مذموم قال سبحانه وتعالى: )ومن 
الناس م��ن يش���تري له���و احلديث ليضل عن 
سبيل اهلل بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم 
عذاب مهني( سورة لقمان: 6، والغناء باستع�مال 
آالت الطرب واللهو ل�����م يظ�هر اال ف�ي أواخ�ر 

القرن الثالث.

حرام

ويؤكد الداعية صالح النهام ان االستماع إلى 
آالت اللهو واملعازف � املوسيقى والغناء � محرم 
وقد حكى االجماع على حترمي استماعها � سوى 
الدف � جماعة من العلماء منهم اإلمام القرطبي 
وأبو الطيب الطبري وابن الصالح وابن رجب 
احلنبلي وابن القيم وابن حجر الهيثمي، وقال 
شيخ االسالم ابن تيمية: مذهب االئمة االربعة 

ان آالت اللهو كلها حرام.
وقال، ومما ورد في عقوبة ذلك حديث عمران 
بن حصني ان رسول اهلل ژ قال: » سيكون في 
هذه االمة خس���ف ومسخ وقذف، قال رجل من 
املسلمني: يا رس���ول اهلل، ومتى ذلك؟ قال: إذا 
ظهرت القينات واملعازف وشربت اخلمر« رواه 

الترمذي وصححه االلباني. ومن حديث سهل بن 
سعد ان رسول اهلل ژ قال: »سيكون في آخر 
الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت املعازف 
والقينات واس���تحلت اخلمر«. رواه الطبراني 
وصححه االلباني. ومن حديث ابي مالك االشعري 
قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ليش���ربن ناس من 
امتي اخلمر يسمونها بغير اسمها، ويعزف على 
رؤوسهم باملعازف واملغنيات يخسف اهلل بهم 
األرض ويجعل منهم القردة واخلنازير« رواه 

ابن ماجة وصححه األلباني.
وزاد: ومن تأمل حال املنشغلني بسماع الغناء 
واملعازف واملشتغلني به اداء ومشاركة وما في 
مجالسهم من اللغو والفسوق وما هم عليه من 
الغفلة عن أداء العبادات، واالعراض عن تفهم 
القرآن واالنتفاع بتالوته ايقن بوجود احلكمة 

التامة من وراء حترمي هذا النوع من الغناء.
وبني النه���ام ان الضرب بالدف في االعراس 
والعيدين قد شرع استعماله وهو خاص بالنساء، 
اما اذا كان الغناء مش���تمال على آلة عزف ولهو 
فهذا الغناء الذي يحرم اس���تماعه على الرجل 

واملرأة باإلجماع.
وحول الغناء من دون آلة بني النهام ان هناك 
نوعني: األول ان يكون من امرأة لرجال فال شك 
في حترميه ومنعه كما منعتها الشريعة من األذان 
للرجال ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم، 
فإن غنت لنساء بكالم حسن في مناسبة تدعو 
الى ذل���ك كعرس ونحوه جاز ذلك بش���رط اال 

يكون كالما فاحشا.
أما األمر الثاني ان يك���ون الغناء من رجل: 
فينظ���ر في نوع الكالم فإن كان بكالم حس���ن 
يدعو الى الفضيلة واخلير فقد اباحه جماعة من 
العلماء وكرهه آخرون، السيما ان كان بأجرة، 
والصحيح جواز النافع من الشعر واحلداء مع 
ع���دم االكثار من���ه، وإن كان بكالم قبيح يدعو 
الى الرذيلة ويرغب في املنكر ويصف النس���اء 
او اخلمر ونح���و ذلك فهو محرم كما ال يخفى، 

واهلل اعلم.

الدفوف مستثناة

وي���رى الباحث اإلس���المي صالح الغامن ان 
الشيخ الكلباني لم يصرح مبا ان كان هذا الغناء 
مصحوبا مبعازف ام ال، وان كان قد اش���ار الى 
مذهب ابن حزم االندلس���ي � رحمه اهلل � الذي 
كان يرى جواز االس���تماع الى املعازف محتما 
بتضعيف حديث املعازف املشهور الذي يروى 
ع���ن النبي ژ عن عياض ب���ن غنم حتما بأن 
إسناده غير موصول. والذي عليه اهل احلديث 
واحملققون من العلماء ان هذا احلديث موصول 

االسناد وصحيح.
أما إجازة العرضة من النجدية والس���امري 
واملزم���ار احلجازي فرمبا احلكم فيها اخف من 
املصحوب باألحلان واآلالت التي تشغل اإلنسان 
عن ذكر اهلل وس���ماع القرآن، والذي عليه اكثر 
اه���ل العلم حترمي الغن���اء املصحوب مبعازف 
وترية او نفخ اما الدفوف فهي مستثناة للنساء 

في االفراح واالعياد.

الباحث صالح الغامنالداعية صالح النهامد.سعد العنزي

حينما أس���ري برسول اهلل ژ ذهب الناس إلى 
أبي بك���ر فقالوا له: ان صاحبك يزعم انه قد صلى 
الليلة في بيت املقدس ورجع الى مكة فقال ابوبكر: 

واهلل لئن كان قاله لقد صدق.
ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول اهلل ژ فقال: يا 
نبي اهلل، أحدثت هؤالء القوم أنك جئت بيت املقدس 
هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: يا نبي اهلل فصفه لي، 

فإني قد جئته. فقال رسول اهلل ژ: فرفع لي حتى 
نظرت إليه فجعل رسول اهلل يصفه ألبي بكر ويقول 
أبوبكر صدقت، أش���هد أنك رس���ول اهلل. حتى إذا 
انتهى قال رسول اهلل ژ ألبي بكر: وأنت يا أبابكر 

الصديق، فيومئذ سماه الصديق.

)الرحيق املختوم(

صدقت.. صدقت !
اللهم إني أعوذ بك 
من شر سمعي ومن 
شر بصري ومن شر 
لساني ومن شر قلبي 
ومن شر عيني اللهم 
إنك عفو كرمي حتب 

العفو فاعف عني.

دعاء

غناء  العنزي: 
يتناف�ى  الرج�ل 
م�ع الرجول��ة 
وه�و مذموم ولم 
نعرف عبر التاريخ 
يغنون الرجال  أن 

النش�مي: إن كان خاليًا من آالت الط�رب وبكالم غير بذيء أو مثي�ر للغرائز فهو جائز ول�و كان غزاًل عفيفًا

النه��ام: إن 
كان م��ن رج�ل 
وبك��الم حس�ن 
فقد أباحه جماعة 
م��ن العلم��اء 
وكره�ه آخ�رون

الغان�م: أهل 
العل��م حّرم��وا 
المصحوب  الغن�اء 
بمع��ازف وتري�ة 
وال�دفوف  نفخ  أو 
مس�تثناة للنس�اء

شيخ اإلسالم 
ابن تيمية 
رحمه اهلل

الغناء محرم 
عند آل الشيخ

يق��ول: م��ن أعظ��م 
م��ا يق�����وي االح��وال 
الش���ي��طانية س���م��اع 
االغ��ان���ي وامل���اله���ي 
وه��و س���ماع املشركني، 
قال اهلل تعالى: )وما ك��ان 
ص�الته��م عن��د الب�ي��ت 
إال م���كاء وتصدية( قال 
اب���ن عب���اس وابن عمر 
وغيرهم���ا، ان التصدية 
تعني التصفيق بالي��د 
واملك��اء اي الصفير، فه��ذه 
ه��ي عب��ادة املشركني، اما 
عبادة النبي ژ واصحابه 
فهي ما ام���ر اهلل به من 
الصالة والقراءة والذكر 
ونح���و ذلك ولم يجتمع 
النبي واصح�اب��ه عل��ى 
اس���تماع غن��اء ق��ط ال 

بك��ف وال ب��دف.

اململك������ة  اك������د مفت����ي 
العربي��ة الس����عودية الشيخ 
عب��دالع�زي������ز آل الش����ي��خ 
عل��ى ح�رم��ة الغناء مستشهدا 
بق��ول الل��ه سبحان��ه وتع��الى 
)وم��ن الناس من يشتري لهو 
احلديث ليضل عن سبيل اهلل 
بغير علم ويتخذها هزوا أولئك 
لهم عذاب مهني( إذ يقول ابن 
مسعود ÿ والل��ه الذي ال إله 

إال ه��و إن��ه الغن��اء.
الغن���اء ي��ؤدي  وق������ال: 
ال��ى قس��وة الق��لب وانصرافه 
ع��ن اخل�ي�ر وانشغ�ال���ه ع���ن 
الك�������رمي وتعلقه  الق������رآن 
باألوه������ام واخل�راف��ات ألن 
بع��ض الغن��اء يكون مقدمة 
للزنى فيكون هذا الغناء يقذف 
ف��ي القل��وب م��رضا وج��رحا 
ه��ذا ب��ال ش��ك نفتي بتح�رمي�ه 
وينبغي للمسلمني اال يكون 

هدفهم اللعب واللهو.

ردا على فتوى الداعية السعودي عادل الكلباني في اباحة الغناء بقصد الترويح وقوله 

ان التحرمي املطلق غير صحيح وبش�رط اال يكون الكالم فاحشا، مستشهدا بقول ابن 

حزم، وقال الكلباني يجب اال يكون الغناء الهم االوحد للشخص وانه ال مانع من االغاني 

اذا كانت من دون نساء ولم يكن كالمها فاحشا. وقد اشار إلى ان التحرمي املطلق سواء 

في التمثيل او االغاني غير صحيح واالجازة املطلقة كذلك غير صحيحة لذا يجب ان يكون 

األمر بالوسطية في كل شيء، كما اجاز العرضة النجدية والسامري واملزمار احلجازي، 

واستشهد الكلباني باإلمام النووي وابن كثير في جواز ذلك في املناسبات واالفراح واخلتان. 

اختلف العلماء فهناك من اجاز الغناء بشرط اال يكون للرجال وأال تستعمل اآلالت الوترية 

وهناك من اجازه للرجال والنساء بشروط، ولنتعرف على آراء علماء الشرع:


