
 الغناء والمعازف سماع حذرواا
 واتقوا الله وال تعرضوا أنفسكم لسخطه

 

 بعد: أما الله، رسول على والسالم والصالة الحمد لله

 :والمعازف الغناء حرمة على الدالة النصوص بعض فهذه

 

 .(1) (ي ْنبِت  الن ِفَاَق فِي اْلقَْلبِ  اْلِغنَاء  )عنه:  الله مسعود رضي ابن قال

 

اْلِغنَاااء  ي ْنبِاات  الن ِفَاااَق فِااي ): رحمااه اللااه، أاااه قااال الشااعبيجاااء عاان و

ْرَ ،  ْع يَمااَف فِاي اْلقَْلاِب َكَماا اْلقَْلِب َكَما ي ْنبِات  اْلَمااء  الا ِ ِْ ْكر  ي ْنبِات  ا َوالاذ ِ

ْر َ  ْع  .(2) (ي ْنبِت  اْلَماء  ال

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ ): قال عنه الله رضي وعن ابن مسعود 

 .(4)( : ه َو َواللعِه اْلِغنَاء  قَالَ  (3)َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ
ْع َوَجلع  ): عنهما الله رضي ِن اْبِن َعبعاس  وع  َّ ُّٱ: فِي قَْوِلِه َع

 .(5)( وأشباههالغناء قَاَل:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

                                         
وفي  [(222/  11) الكبرى السنن]ومن طريقه البيهقي في  [،(42ص )ذم المالهي ]أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)
جميعهم  [،920ص 2ورواه ابن نصر في ]تعظيم قدر الصالة ج ،[(8100و  8102/  272/  4شعب اإليمان )]

في ]تحريم  وصححه اإلمام األلباني رحمه اللهمن طريق حماد، عن إبراهيم النخعي، قال: قال ابن مسعود، فذكره. 
 [.148 ص آالت الطرب

في  اإلمام األلباني رحمه الله هحسنو عن الشعبي مقطوعاً،  [،929ص 2رواه ابن نصر في ]تعظيم قدر الصالة ج (2)
 .[142 ص ]تحريم آالت الطرب

 .9لقمان: سورة ( 2)
 واللفظ له. [(21822السنن الكبرى )]البيهقي في (، و 21827رواه ابن أبي شيبة )( 4)
 .صحيح اإلسناد موقوفاً  :مام األلباني رحمه اللهاإلوقال  ،[(1298) األدب المفرد]أخرجه البخاري في  (8)



ا،  ): قَالَ أاه  ،مولى ابن عمر َعْن اَافِع  وجاء  َماار  ْْ َسِمَع اْبان  ع َماَر ِم

َ : فََوَضاَع قَاالَ  ْْاِه َواَاا  ِْْه َعلَاى أ ن اَ ا : يَااى َعاْن الَّعِرياِ،، َوقَااَل ِلايإِْصابَعَ

ْْئ ا : ََل، قَالَ  ،اَافِع  َهْل تَْسَمع  َش ْْاِه، : فََرفََع إِْصابَعَ قَاَل: فَق ْلت  ِْْه ِماْن أ ن اَ
ْْاِه َوَسالعَف فََساِمَع ِم ْاَل َهاذَ َوقَالَ  ِ َصلعى اللعاه  َعلَ ا فََصانََع : ك ْنت  َمَع النعبِي 

 . (1)(ِم َْل َهذَا 

 

   .  )2((الْاا رقْة الغناء): الله رحمه عْاض بن الفضْل وقال

 

، فِااي الن ِفَاااقَ  ي ااوِر    السعااَما   : اْلعَاااِرفِْنَ  بَْعااض   وقَااالَ   فِااي َواْلَخنَااا قَااْوم 

، ، فِي َواْلَكِذبَ  قَْوم  ورَ  قَْوم  ، فِي َواْلف ج  ع واَةَ  قَْوم  ، فِي َوالرُّ  َوأَْك َار   قَْوم 

َورِ  ِعْش،َ  ي وِر    َما  اْلق اْرنفَ  ي  ِْقل   َوإِْدَماا ه   اْلفََواِحِش، َواْستِْحَسافَ  الصُّ

 .اْلقَْلبِ  َعلَى

 

: َحدعثَنِي أَب و َعااِمر  أَْو أَب او َماِلا    ْحَمِن ْبن  َغْنف  اْْلَْشعَِريُّ وقال َعْبد  الرع

ِْْه َوَسلعَف يَق اول   -َكذَبَنِيَواللِه َما -اْْلَْشعَِريُّ  : َسِمَع النعبِيع َصلعى الله  َعلَ

تِااااي أَْقااااَوام ، يَْسااااتَِحلُّوَف الِحااااَر َوالَحِريااااَر، َوالَخْمااااَر  لََْك ااااواَنع ِمااااْن أ مع

ِْْهْف بَِساااِرَحة   وب  َعلَاا ، يَاار  لَنع أَْقااَوام  إِلَااى َجْنااِب َعلَااف  ِْ َوالَمعَاااِزَف، َولََْْناا

ااْف، يَاا ْْنَااا َغااد ا،  -يَْعنِااي الفَِقْااَر  - ْتِِْهْف لَه  ِلَحاَجااة  فََْق ول ااوَف: اْرِجااْع إِلَ

نَااِزيَر إِلَاى يَاْوِم  ََ اِريَن قِاَرَدة  َو ََ ُ  ن ف  اللعه ، َويََضع  العَلََف، َويَْمَسا فَْ بَْ ِت ه 

  (3)"الِقَْاَمِة 
 
 سامعه اعتااد مان حال بْاف في ابن تْمْة رحمه الله اِسالم شُْ وقال

َوِلَهااذَا ي وَجااد  َمااْن اْعتَاااَده  َواْغتَااذَى بِااِه ََل يَِحاانُّ إلَااى اْلق ااْرنِف َوََل : )الغناااء

؛ بَاْل إنَا يَِجاد  فِاي َساَما ِ اْْلَْبَْااتِ يَْفَرب  بِِه َوََل يَِجد  فِي َسَما ِ اْْليَاِت َكَماا 

ْلس ان  ََلِغَْاة  َوإِنَا َساِمع وا َساَماَ  َسِمع وا اْلق ْرنَف َساِمع وه  بِق ل اوب  ََلِهَْاة  َوأَ 

                                         
 ( وصححه اإلمام األلباني رحمه الله.1011) ، وابن ماجة( واللفظ له4024أخرجه أبو داود )( 1)
 (. 290/ 1) ابن أبي الدنيا بسنده (2)
 (.8801أخرجه البخاري )( 2)



َشعَْت اْْلَْصاَوات  َوَساَكنَْت اْلَحَرَكاات  َوأَْصاغَْت اْلق ل اوب   ََ َكاِء َوالتعْصِديَِة  اْلم 

وبَ   .(1)(َوتَعَاَطْت اْلَمْشر 

 

ا ماان ) :اللااه رحمااه القااْف اباان قااالو ا، وأعًااف ضاارر  والغناااء أشااد لهااو 

نبِاات  النفاااق، وَشااَرخ أحاديااا الملااوخ وأَبااارهف،  ْقْااة الْاااى، وم  فإاااه ر 

ْمرة العقال، وصادُّه عان القارنف أعًاف مان صاد ِ غْاره مان  ََ الشَّْاف، و

 الكالم الباطل؛ لشدة مْل النفوس إلْه، ورغبتها فْه.

إنا ع رف هذا ف هل الغناء وم ستمعوه لهف اصْب مان هاذا الاذم، بحساب 

وا جمْعاااه؛ فاااإف اْلياااات اشاااتغالهف بالغنااااء عااان القااارنف، وإف لاااف يناااال

تضمنت نم  من استبدل لهو الحديا بالقرنف؛ لْ ضل عن سبْل الله بغْر 

ا كاا ف لااف  ا، وإنا ت لااي علْااه القاارنف ولعااى مسااتكبر  علااف ويتخااذها هااْو 

ا، وهاو ال قال والصامف، وإنا علاف مناه شاْئ ا  يسمعه، ك ف في أناْه وقار 

ا، وإف وقااع فمجماو  هااذا َل يقاع إَل مان أعًااف النا اساتهْأ باه. اس كفار 

 .(2)(بعضه للمغنْن وم ستمعْهف؛ فلهف حصة واصْب من هذا الذم

 

 عان بالبعاد اللاه يتقاي وأف ،للفتناة وافساه دينه ضيعر ِ  َل أف المسلف فعلى

 مان والغنْماة ،ثافإ كال مان الساالمة اللاه يسا ل وأف ،والشهوات الشبهات

   .بر كل

 .وأصحابه نله لىعو محمد ورسولنا ابْنا على وسلف الله وصلى

 

 

 وكتب

 العمر هلْل بن سعْد 

 هـ11/8/1441

                                         
 .[(11/892) (مجموع الفتاوى)]( 1)
 ([.1/429) إغاثة اللهفان]( 2)


