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  بسم هللا الرحمن الرحيم
ي كثير من أما بعد : فقد كُثَر الكالم في هذه األيام المتأخرة بين من ليس من أهل العلم ف

خصوصًا ، فحصل بسبب  ]آالت المعازف [و ] الغناء[مسائل الشريعة عمومًا ومسألة 
ذلك خلط بين المسألتين ، حتى جعل كثيٌر منهم بل أكثرهم هاتين المسألتين مسألة واحدة، 

 إما بسبب جهلة، أو لسوء قصده نعوذ باهللا من ذلك .

كون عونًا ألهل الحق عند ردهم على الباطل فأردُت أن أجلي الفرق بين المسألتين ، بما ي
وأهله ، وبما يكون عونًا لطالب الحق في الوصول إليه ، راجيًا من اهللا القبول والسداد ، 

  إنه نعم المولي ونعم النصير .
  

  المبحث األول :
  تعريف الغناء والمعازف والفرق بينھما :

 
صـوته ووااله فصـوته عنـد العـرب  مـن السـماع ، وكـل مـن رفـع –بالمد والكسـر  – الغناء :

  ]  ١٥/١٣٦غناء ، والغناء من الصوت : ما ُطرب به [ لسان العرب 
: هو رفع الصوت بالشعر أو مـا قاربـه مـن الرجـز علـى نحـو  –رحمه اهللا  –وقال القرطبي 

 ]   ٤٧مخصوص . [ كشف القناع 

ازف : ا المع والطنبــور ، الواحــد  فقــد قــال فــي القــاموس : المعــازف : المالهــي ، كــالعود أم
 ] . ٧٥٣:عزف أو معزف .ا.هـ [ ص 

 ] ٩/٢٤٤وقال في لسان العرب : المعازف : المالهي .ا.هـ [ ص 

وقال ابن تيمية :المعازف :هي المالهـي كمـا ذكـر أهـل اللغـة جمـع معزفـه وهـي اآللـة التـي 
  ] ١١/٥٧٦يعزف بها :أي يصوت بها .ا.هـ [ الفتاوى 

ف هي آالت الطرب ، قاله اإلمام أبو نصر إسماعيل ابن حماد وقال ابن كثير : والمعاز 
الجوهري في صحاحه ، وهو معروف في لغة العرب وعليه شواهد .ا.هـ [ جواب البن كثير 

 ]  ٤٧٢ملحق بكتاب على مسألة السماع البن القيم 

على وجه لمن جمع بينھما عند الكالم  وبذلك يتبين الفرق بين الغناء والمعازف ، وأنه ال



  ٣

 حكمھما ، بل كل منھما له حكم عند انفراده ، وكذا عند اجتماعه باآلخر . 
نھم  ر م إن الكثي أخر ف دمين ، بخالف بعض من ت ه المتق ة الفق وعلى ھذا درج كثير من أئم

 يخلط بينھما عند ذكر الخالف والحكم عليھما .

فــي كتــاب  –اهللا  رحمــه –وممــن فــرق بــين المســألتين عنــد الكــالم عليهمــا األمــام القرطبــي 
  فقد قال :  –كشف القناع 

  ، ثم عرفه رحمه اهللا بما تقدم . المسألة األولى : في بيان الغناء وحكمه
   ثم قال :

  إذا فهمت هذا فاعلم أن ما يطلق عليه غناء علي ضربين :
دھما : ضــرب جــرت عــادة النــاس باســتعماله عنــد معــاونتهم أعمــالهم وحملهــم أثقــالهم ،  أح

ز أســفارهم ، يســلون بــذلك نفوســهم ، وينَشــُطون بــه علــى مشــقات أعمــالهم ، وقطــع مفــاو 
ــاء النســاء لتســكين  ــإبلهم ، وغن ــى شــاق أشــغالهم كحــداء األعــراب ب ــذلك عل ويســتعينون ب

 صغارهن ، ولعب الجواري بلعبهن ، وما شاكل ذلك .

القينـات فهذا النحو إذا سلم المغني به من ذكر الفواحش ، والمحرمات ، كوصف الخمـور و 
  فال شك في جوازه ، وال يختلف فيه ....

غناء ينتحله المغنون العـارفون بصـنعة الغنـاء ، المختـارون لمـارق مـن والضرب الثاني : 
غزل الشعر ، الملحنون له بالتلحينات األنيقة المقطوعة على النغمـات الرقيقـة التـي تهـيج 

 …مختلف فيه على أقوال ثالثة النفوس ، وتطربها كحمنات الكؤوس ، فهذا هو الغناء ال

  ثم قال :
   المسألة الرابعة في حكم سماع آالت اللھو : 

أمــا المزاميــر واألوتــار والكوبــة وهــو الطبــل طويــل ضــيق الوســط ، ذو رأســين يضــرب بــه 
المخانيث ، فال يختلف في تحريم سماعه ، ولم أسمع من أحد ممن يعتبر قوله من السلف 

  . ا.هـوأئمة الخلف من يبيح ذلك 
  المبحث الثاني : حكم الغناء .

 

يقية ] والمراد به ما تقـدم تعريفـه ، ازف [ اآلالت الموس و أو المع آالت اللھ ه ب ،  دون اقتران
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ــاء  ــاآلالت  –فهــذا النــوع مــن الغن ــاء الخــالي مــن المعــازف أو مــا يســمى اآلن ب أعنــي الغن
 –عـــازف وآالت اللهـــو هـــو الـــذي وقـــع فيـــه الخـــالف بـــين العلمـــاء ، أمـــا الم –الموســـيقية 
 . –إن شاء اهللا  –فاإلجماع منعقد على تحريمها واستعمالها كما سيأتي  –الموسيقى 

كما ينبغي التنبيه إلي أن الخالف واقع فيما إذا سـلم الغنـاء مـن الكـالم الفـاحش والمحـرم ، 
ك كوصف الخمور والنساء ، والدعوة إلي المعصية ، أو اقترن به محرم كشرب الخمر أوتـر 

ــِر ][النحــل: مــن اآليــة ] ، ٩٠واجــب لعمــوم قولــه ســبحانه : [ َوَيْنَهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمْنَك
أعني الغناء المشـتمل علـى الكـالم الفـاحش والمحـرم ، كوصـف الخمـور  –وعلى هذا النوع 

يحمـل  –والنساء ، والدعوة إلي المعصية ، أو اقترن به محرم كشرب الخمـر أوتـرك واجـب 
حانه : [ َوِمــَن النَّــاِس َمــْن َيْشــَتِري َلْهــَو اْلَحــِديِث ِلُيِضــلَّ َعــْن َســِبيِل اللَّــِه ِبَغْيــِر ِعْلــٍم قولــه ســب

] إذا حملـت الـالم فـي قولـه سـبحانه ٦َوَيتَِّخَذَها ُهُزوًا ُأوَلِئـَك َلُهـْم َعـَذاٌب ُمِهـيٌن ] [ لقمـان : 
  ن شاء اهللا . وتعالى : [ليضل] على أنها الم التعليل ، كما سيأتي إ

  وقبل الشروع في بيان المسألة البد من تحرير محل النزاع فيها .
  

  تحرير محل النزاع في مسألة الغناء الخالي من المعازف [ اآلالت الموسيقية ] :
 الغناء مطلقًا ينقسم إلي قسمين :

حـداء ما جرت عادة الناس باستعماله عند محـاولتهم أعمـالهم ، وحملهـم أثقـالهم ك األول :
األعراب بإبلهم ، وغناء النساء لتسكين صغارهن ، ولعب الجواري بلعبهن وما شاكل ذلـك . 
قــال القرطبــي : فهــذا النحــو إذا ســلم المغنــي بــه مــن ذكــر الفــواحش والمحرمـــات كوصـــف 

 ] .٤٨الخمـور والقينـات فال شك في جـوازه  ، وال يـختلف فيه .ا.هـ [ كشف القناع ص 

كمـا فـي فـتح  –أيضـًا اإلجمـاع علـى إباحـة الحـداء  –رحمـه اهللا  –البـر  وقد نقـل ابـن عبـد
  .– ١٠/٥٥٤الباري 

ويــدل لهــذا النــوع مــن الســنة مــا رواه البخــاري مــن حــديث ســلمة بــن األكــوع أن عــامر بــن 
األكوع كان يحدو بـالقوم فقـال الرسـول صـلي اهللا عليـه وسـلم : مـن هـذا السـائق ؟ قـالوا : 

 : يرحمه اهللا .  عامر بن األكوع ، قال
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اني : م الث غنــاء ينتحلــه المغنــون العــارفون بصــنعة الغنــاء ، الملحنــون لــه بالتلحينــات  القس
 األنيقة المقطعون له على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس ، وتطربها . 

]  ٤٩/٥٠قال القرطبي : فهذا هو الغناء المختلف فيـه علـى أقـوال ثالثـة .[ كشـف القنـاع 
تيمية: المعازف هي المالهي كمـا ذكـر ذلـك أهـل اللغـة ، جمـع معزفـة وهـي اآللـة  وقال ابن

ً التي يعزف بها : أي يصوت بها ،   … ولم يذكر أحد من أتباع األئمة في آالت اللھو نزاعا

اح ؟ روه ؟ أو مب و : ھل ھو حرام ؟ أو مك اء المجرد عن آالت اللھ ي الغن وا ف  ولكن تكلم
 ] ١١/٥٧٦.ا.هـ [ الفتاوى 

أن ما كان هذه صفته فحـرام ال يجـوز تعاطيـه وال اسـتعماله وهـذا  –واهللا أعلم  –والصحيح 
 ظاهر كالم ابن تيمية في االستقامة ، ويدل لذلك مايلي : ـ

قوله سبحانه : [ َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيـِر ِعْلـٍم  -١
] قـال ابـن عبـاس وابـن مسـعود : هـو ٦تَِّخَذَها ُهُزوًا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ] [ لقمان : َويَ 

ةالغنـاء ،  الم الم العاقب ه : [ لَيضل ] فتكون ال ي قول ، كمـا قـال  ھذا على قراءة فتح الياء ف
 الواحدي ، وابن الجوزي وابن كثير في تفاسيرهم . 

ت النفاق في القلب . [ أخرجه ابن أبـي الـدنيا فـي ذم المالهـي قال ابن مسعود : الغناء ينب
 والبيهقي في السنن وصححه ابن القيم وابن رجب واأللباني ]

مــا رواه البخــاري فــي األدب المفــرد والبيهقــي ، مــن حــديث أم علقمــة مــوالة عائشــة أن  -٢
نـدعو لهـن مـن   بنات أخي عائشة خفضن ، فأِلمن لذلك ، فقيل لعائشة يا أم المؤمنين أال

يلهــيهن ؟ قالــت : بلــى ، قالــت : فأرســلت إلــى فــالن المغنــي ، فأتــاهم . فمــرت بــه عائشــة 
رضــي اهللا عنهــا فــي البيــت ، فرأتــه يتغنــى ويحــرك رأســه طربــًا ، وكــان ذا شــعر كثيــر فقالــت 
عائشة رضي اهللا عنها : " إنه شيطان، أخرجوه ، أخرجوه " فأخرجوه . [ صححه ابن رجب 

 ي ]واأللبان

فــي الجـاريتين اللتــين كانتـا عنــدها يــوم  –مـا رواه البخــاري ومسـلم مــن حـديث عائشــة  -٣
قالـــت : "دخـــل أبـــو بكـــر وعنـــدي جاريتـــان  مـــن جـــواري األنصـــار تغنيـــان وليســـا  –العيـــد 

 بمغنيتين" . فنفت عنهما احتراف الغناء وانتحاله . 
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غنـاء والمنـع منـه وٕانمـا فـارق قال القرطبي : فقد أجمع علماء األمصار علـى كراهيـة ال -٤
 ] ٢٨٣الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد اهللا العنبري . [ تلبيس إبليس ص 

: الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وٕافساد لوزن الشعر طلبـًا  –رحمه اهللا  –قال ابن عبد البر 
للطــرب وخروجــَا مــن مــذهب العــرب ، وٕانمــا وردت الرخصــة فــي الضــرب األول دون ألحــان 

  ] ١٠/٥٥٩. [ فتح الباري  العجم
م تجد  ه ، ث دعوة إلي دين ، وال ى ال ي تنسب إل وعليه فما تراه في ھذه األيام من األشرطة الت
الن ،  ن ف الن ب الن ، وأداء ف ن ف الن ب عليھا ھذه العبارة : كلمات فالن بن فالن ، وألحان ف

اذ  اء المحرم والعي ذا الغن ا ھو من ھ ذه األشرطة إنم اء كل ما تراه من ھ ا ، ال من الغن ب
  المباح . 

  
   تنبيه مھم :

ينبغــي أن ُيعلــم أنــه وٕان قلنــا بجــواز النــوع األول مــن الغنــاء الــذي يســمى الحــداء ، وعلــى 
التنزل والتسليم بجواز النوع الثاني منه ، فهذا كله ما إذا كان على وجه اللهـو واللعـب أمـا 

يقـَا إلـى اهللا ، ووسـيلة مـن وسـائل الـدعوة إذا خرج إلى حد التقرب به ، والتعبد واتخـاذه طر 
 بسماع الصوفيةإلى دين اهللا ، فال شك أنه بدعة لم يأذن بها اهللا ، وهذا هو الذي يسـمى 

، والذي اشتد النكير عليه من السلف رحمهم اهللا ، وما ذلك إال ألنه أمر محدث فـي الـدين 
، ومع ذلـك تركـه وأعـرض عنـه بعد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، كان يقدر على فعله 

 ، فلو كان مشروعًا لسبقنا إليه صلى اهللا عليه وسلم ، هو وأصاحبه .

لذا فليعلم اللبيب أن ما فشى في هذه األيام من اتخاذ الغناء وسيلة من وسائل الدعوة إلـي 
اهللا ، وتزيينه مـن بعـض النـاس ، حتـى أشـربت قلـوبهم بحبـه ، ثـم اخترعـوا لـه اسـمًا آخـر 

لســماع الصــوفي ليزخرفــوا بــه بــاطلهم ، لــيعلم أن هــذا الغنــاء هــو أيضــًا بدعــة منكــرة غيــر ا
،  األناشيد اإلسالميةمحدثة بعد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، أعني بذلك ما يسـمى 

وذلك أن السماع الصوفي إنما أنكـره مـن أنكـره مـن السـلف والخلـف ألنـه ُفعـل تـدينًا وتقربـًا 
وسيلة لترقيق القلوب وجمع الناس عليه ، فبـاهللا علـيكم مـا الفـرق بينـه  إلي اهللا ، أو اُتخذ

وسـيلة دعويـة يتـألف  –بـل هـي البدعيـة  –وبين من يتخذ ما يسـمى باألناشـيد اإلسـالمية 
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 ] ١٨١بها قلوب الناس . [ انظر تحريم آالت الطرب لأللباني 

يداً مجرداً وأما سماع القصائد لصالح القلوب واالجتماع قال ابن تيمية :  ا نش ك إم  على ذل
، وٕامــا مقرونــًا بــالتغبير ونحــوه ، مثــل الضــرب بالقضــيب علــى الجلــود حتــى يطيــر الغبــار ، 

  …ومثل التصفيق ونحوه ، فهذا السماع محدث في اإلسالم بعد ذهاب القرون الثالثة 
ر يئاً يق رك ش م يت لم ل ه وس ي صلى هللا علي م أن النب ؤمن أن يعل ى الم ى وبالجملة : فعل ب إل

ذا السماع  ان ھ و ك ه ، ول د حدث ب ار إال وق د عن الن يئاً يبع الجنة أال وقد حدث به ، وال ش
، فإنه تبارك وتعالى يقول : [ اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم  مصلحة شرعية لشرعه هللا ورسوله

] وٕاذا وجد منفعـة بقلبـه ، ٣لمائدة:اآليةَوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم ِدينًا ] [ا
ولم يجد شاهد ذلك من الكتاب والسنة لم يلتفت إليه ، ويكون باطًال .ا.هـ        [ مختصر 

  ] . ١١/٥٩١والفتاوى  ٥٩٢الفتاوى المصرية ص
فإن قال قائل : إنما يريدون بهذه األناشـيد التـرويح واللهـو ، فهـذا كـالم جاهـل بحقيقتهـا ، 

ونحــن مــا نــزال نســمع مــن يصــرح أنهــا مــن وســائل الــدعوة وخصوصــًا للشــباب كيــف ال ؟ 
والفتيات ، بل إنك لتسمع في أول الشريط أو آخـره سـؤالهم اهللا أن يكـون عملهـم خالصـًا ، 

 وأن يتقبله منهم . فما معنى ذلك ؟!!! 

نـاس وعليه فال يحل سماع مثل هذه األناشيد وال نشـرها بقصـد ترقيـق القلـوب ، أو دعـوة ال
إلـى الـدين ، بـل وال حتــى بيعهـا وال شـراؤها ، ألنـه مــن التعـاون علـى اإلثـم والعــدوان ، وهللا 
سبحانه وتعالى يقول : [ َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلثْـِم َواْلُعـْدَواِن َواتَّقُـوا اللَّـَه ِإنَّ اللَّـَه َشـِديُد اْلِعَقـاب 

  ].٢][المائدة:اآلية
   

للھــو والمعــازف [ اآلالت المبحــث الثالــث : حكــم آالت ا
  الموسيقية ] .

  
إن من العجيب والعجيب حقًا أن يجري الخالف في هذه المسألة ، وكتب السلف واألئمة 

 طافحة بنفي الخالف فيها وذكر اإلجماع على تحريمها . 

لكن العجب ينقضي إذا علمت أن هؤالء الذي يدندنون حول هـذه المسـألة ويثيـرون حولهـا 



  ٨

لمت أنهم ما بين رجل متبع لهواه قد أصـمه وأعمـاه ، أو رجـل جعـل الخـالف الشبه ، إذا ع
  دليًال ، وٕارضاء الناس غاية وسبيًال .

  
 األدلة على تحريم آالت اللھو والمعازف : –إن شاء هللا  –وإليك أيھا األخ المبارك 

نة : ن الس [ ليكــونن مــا رواه البخــاري أن رســول اهللا صــلي اهللا عليــه وســلم قــال :  أوالً : م
أقوام من أمتـي يسـتحلون الحـر والحريـر والخمـر والمعـازف ] فـأخبر النبـي صـلي اهللا عليـه 

الحـــر وهـــو الزنـــا والخمـــر  –أي يجعلونهـــا حـــالًال   –وســـلم أن أناســـًا يـــأتون ويســـتحلون 
 والمعازف ، فدل ذلك على أنها محرمة في األصل .

ابـن عسـاكر وغيـرهم ، ويكفـي أنـه فـي وروى الحديث أيضًا ابن حبان والطبرانـي والبيهقـي و 
 صحيح البخاري الذي هو أصح كتب أهل السنة في الحديث . 

وال يعلم أحد من أهل الحديث المتقدمين من طعن في الحديث ، إال بعض من شذ مـن أهـل 
  الفقه ، الذين ليس لهم باع في علم الحديث .

  
  

  وإليك بعض األئمة الذين صححوا الحديث : 
  ير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري . على رأسهم أم -١
  ابن حبان . -٢
  اإلسماعيلي . -٣
  ابن الصالح . -٤
  النووي . -٥
  ابن تيمية . -٦
  ابن القيم . -٧
  ابن كثير . -٨
  الحافظ ابن حجر .  -٩

  الحافظ العراقي  -١٠



  ٩

  ابن الوزير الصنعاني .-١١
  الحافظ السخاوي .-١٢
  األمير الصنعاني . -١٣
  .عبد العزيز بن باز -١٤
 محدث العصر محمد ناصر الدين األلباني ، وغيرهم من أهل الحديث . -١٥

وقد جمع بعض طلبة العلم كتابًا في أحاديث ذم الغناء والمعازف ، جمع فيه ما يقارب مائة 
حديث وأثر ، منها الصحيح والحسن والضعيف ، فراجعها إن شئت في الكتـاب المعنـون لـه 

 ف في الميزان ] .بـ [ أحاديث ذم الغناء والمعاز 

  ثانياً : من األدلة على تحريم المعازف اإلجماع .

قد نقل جمع كبير من األئمة ، إجماع السلف على تحريم المعازف ، ومنهم األئمة األربعـة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد . فيـاهللا العجـب مـن أنـاس شـغبوا وشوشـوا علـى أذهـان 

بغي لمسلم أن يخوض فيها بعد علمه بإجماع السـلف المسلمين في هذه القضية التي ال ين
عليها ، ألنه بذلك قد عرض نفسـه لوعيـد اهللا سـبحانه فـي قولـه : [ َوَمـْن ُيَشـاِقِق الرَُّسـوَل 

بْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنينَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى  َوَسـاَءْت  ُنَولِِّه َمـا تَـَولَّى َوُنْصـِلِه َجَهـنَّمَ  َوَيتَّ
  ] .١١٥َمِصيرًا] [النساء:

  
  وممن نقل اإلجماع على تحريم المعازف [ اآلالت الموسيقية ] :

  ابن الصالح .-١
  واآلجري .-٢
  النووي .-٣
  الرافعي .-٤
  القرطبي .-٥
  ابن تيمية .-٦
  ابن القيم .-٧



  ١٠

  ابن رجب .-٨
  ابن كثير .-٩

  ابن حجر الهيتمي .-١٠
  وب الرازي ، وغيرهم .وأبو الفتح سليم بن أي-١١

 
  وإليك بعض عبارات األئمة في نقل اإلجماع : ـ

وأما إباحـة هـذا السـماع وتحليلـه ، فلـيعلم أن الـدف والشـبابة والغنـاء قال ابن الصالح : -١
م إذا اجتمعت ، فاستماع ذلك حرام ، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علمـاء المسـلمين .  ول

ذا السماع يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله  اح ھ ه أب اع واالختالف أن .ا.هــ [ إغاثـة في اإلجم
  ] .  ١/٢٢٨اللهفان 

  
ي :-٢ أمــا المزاميــر واألوتــار والكوبــة وهــو الطبــل طويــل ضــيق الوســط ، ذو رأســين  القرطب

ه يضرب به المخانيـث ،  ر قول م أسمع من أحد ممن يعتب فال يختلف في تحريم سماعه ، ول

  ا.هـ يح ذلك .من السلف وأئمة الخلف من يب
  

ة :-٣ ن تيمي ال اب المعــازف هــي المالهــي كمــا ذكــر ذلــك أهــل اللغــة ، جمــع معزفــة وهــي  وق
و اآللــة التــي يعــزف بهــا : أي يصــوت بهــا ،  ي آالت اللھ ة ف اع األئم د من أتب ذكر أح م ي ول

 ً ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آالت اللهـو : هـل هـو حـرام ؟ أو مكـروه ؟ أو  … نزاعا
 ] ١١/٥٧٦؟ .ا.هـ [ الفتاوى  مباح

 

األوتار والمعازف ، كالطنبور ، والعود ، والصنج ذي األوتار ،  وقال ابن حجر الھيتمي :-٤
والرباب ، والحنك ، والكمنجه ، والسنطير ، والدريج ، وغير ذلك من اآلالت المشهورة عنـد 

يھا خالفاً فقد غلط أو كلھا محرمة بال خالف ، ومن حكى فأهل اللهو والسفاهة والفسوق ، 

واه ه عن سنن تق .ا.هــ [ كـف  غلب عليه ھواه حتى أصمه وأعماه ومنعه من ھداه ، وزل ب
  ]  ١٢٤الرعاع 

  



  ١١

سماع آالت المالھي ال يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه ، وإنما  وقال ابن رجب :- ٥
من حكى شيئًا ، و  يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاھرية والصوفية ممن ال يعتد به

  ]  ٦٩من ذلك فقد أبطل . [ نزهة األسماع 
 

والمعازف هي آالت الطرب ، قاله اإلمام أبو نصـر إسـماعيل ابـن حمـاد  وقال ابن كثير :-٦
د الجوهري في صحاحه ، وهو معروف في لغة العرب وعليـه شـواهد ،  ر واح ل غي د نق م ق ث

دفوف  اع ال ى تحريم اجتم اس من حكى من األئمة إجماع العلماء عل بابات ، ومن الن و الش
.ا.هـ [جـواب البـن كثيـر ملحـق بكتـاب علـى مسـألة السـماع البـن القـيم في ذلك خالفاً شاذاً 

٤٧٢  [  
 

  
  ومما يزيد ھذا اإلجماع قطعية ويقيناً :

ز ما رواه النسائي في سننه ، وأبو نعيم في الحلية بسـند صـحيح  د العزي ن عب عن عمر ب

ن ال ر ب ي عم ب إل ه كت ي أن ة ف ار بدع ازف والمزم ارك المع ه : [ وإظھ ال في اً ق د كتاب ولي
ة سوء ] ك ، جم ك من يجز جمت د ھممت أن أبعث إلي فهـذا يبـين بجـالء أن  اإلسالم ، ولق

  المعازف والمزامير كانت مستنكرة عند السلف ، وأن المتخذ لها يستحق التعزير والعقوبة .
 تنبيه مھم : 

ثنته الشريعة من عموم التحريم في مناسبات خاصة وللنسـاء البد أن يعلم أن الدف قد است
 فقط ، وتلك المناسبات هي : 

عن الربيـع بنـت معـوذ  –في كتاب النكاح  –: لما رواه البخاري  حفلة العرس والزفاف -١
قالت : دخل علّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حين ُبنـي علـي ، فجلـس علـى فراشـي 

 ربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. فجعلت جويريات لنا يض

لما رواه البخاري ومسـلم مـن حـديث عائشـة قالـت : دخـل علـي رسـول اهللا صـلي  العيد :-٢
اهللا عليــه وســلم وعنــدي جاريتــان تغنيــان بغنــاء بعــاث ، تــدففان وتضــربان فاضــطجع علــى 

مــتغش بثوبــه ، الفــراش وحــول وجهــه ، ثــم دخــل أبــو بكــر ، والنبــي صــلي اهللا عليــه وســلم 
فانتهرني وقال : أمزامير الشيطان في بيت رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم ، فأقبـل عليـه 



  ١٢

 رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وقال : دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا ، وهذا عيدنا.  

وضـح لـه فأبو بكر نهاهن ِلما تقرر عنده من أن األصل في المزامير والمعازف التحريم ، فأ
النبي صلي اهللا عليه وسلم الحال ، وعرفـه الحكـم مقرونـًا ببيـان العلـة ، وذلـك بكـون اليـوم 

  ]  ٢/٥١٣عيدًا ، فال ينكر فيه ذلك كما ال ينكر في األعراس .[ انظر فتح الباري 
  
 

: اسـتدالًال بحـديث عبـد اهللا ذھب بعض العلماء إلى جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب -٣
ومنه : أن أمة سوداء أتت  –الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان  –عن أبيه بن بريدة 

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك 
اهللا سالمًا أن أضرب عنـد بالـدف ،فقـال : إن كنـت نـذرِت فـافعلي ، وٕان كنـت لـم تفعلـي فـال 

  تفعلي ، فضربت " الحديث . 
 

   ويدل على أن األصل في ضرب الدف التحريم إال في ھذه المواضع :
ن سعد  –بإسناد صـحيح  –ما رواه النسائي والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي  امر ب عن ع

ي صلى هللا  –البجلي قال : دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود  وھم من أصحاب النب
  وجوار يضربن الدف ويغنين .  –عليه وسلم 

  ت : تقرون على ھذا وانتم أصحاب محمد صلي هللا عليه وسلم ؟!فقل
  قالوا : إنه قدر خص لنا في العرس .

 

بعد أن ساق هذا األثر : والرخصة في اللهو عند العـرس تـدل علـى النهـي  قال ابن رجب :
 ] .  ٣٩. هـ [ نزهة األسماع ١عنه في غير العرس . 

هـذا األصـل كالعيـد ، وعنـد قـدوم الغائـب إن  ومثل العرس ، ما دل الدليل على خروجـه عـن
  قيل بصحة الحديث فيه . 

 
لكن ينبغي أن ُيتفطن إلى أن الرخصة ال تتعدى النساء إلى الرجال ، بل الرجال باقون على 

  أصل المنع ، لعدم ورود الدليل الذي يستثنيھم من أصل التحريم .
الضرب بالدف ، والتصفيق بالكف من  ولما كان : –رحمه اهللا  –لذا قال اإلمام ابن تيمية 



  ١٣

عمل النساء ،كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخانيثًا ، وهذا مشهور من 
  ]. ١١/٥٦٥كالمهم .ا.هـ [ الفتاوى 

  
  المبحث الرابع :

األدلــة التــي اســتدل بھــا مــن قــال بجــواز المعــازف مــن 
  المتأخرين والرد عليھم .

    
مبحـث بعـد ذكـر إجمـاع السـلف علـى تحـريم المعـازف وقـد يظـن لعل القارئ يسـتغرب هـذا ال

 البعض بسبب ذلك أن ما ذكر من اإلجماع غير صحيح بسبب مخالفة مثل هؤالء . 

والجواب : أن المخالفة لإلجماع إنما جاءت بعد انعقـاد اإلجمـاع ، ومثـل هـذه المخالفـة أيـًا 
  يأتي إن شاء اهللا .كانت ومن أي أحد كانت ، فال يعتد بها إطالقًا ، كما س

 ولنذكر اآلن بعض أدلتھم مع الجواب عنھا مراعياً االختصار في ذلك : 
 استدل بعضھم بما مر معنا من ضرب الدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب .  - ١

واب : أن هــذا قــد اســتثني بــالنص الصــحيح مــن أصــل التحــريم ، وهــذا مثــل اســتثناء  والج
اجـة إليـه فــي األوانـي ، مـن أصـل تحـريم اتخـاذ الفضـة ، ومثــل القليـل مـن الفضـة عنـد الح

استثناء من به حكة في جواز لبس الحرير من الرجال من أصـل تحـريم لبسـه علـى الرجـال 
، وقــد مــر معنــا إنكــار أبــي بكــر علــى الجــاريتين عنــد عائشــة ، ومــا ذاك إال ألنــه يعلــم أن 

عليـه وسـلم أن ذلـك جـائز فـي العيـد  األصل في ذلك التحريم ، ثـم بـين لـه النبـي صـلى اهللا
بقولــه : [ دعهمــا فــإن لكــل قــوم عيــدًا ] ومثلــه قــول قرضــة بــن كعــب وأبــي مســعود إنــه قــد 

  رخص لنا في العرس . 
قال ابن رجب : بعد أن ساق هذا األثر : والرخصة في اللهو عنـد العـرس تـدل علـى النهـي 

  ] .  ٣٩عنه في غير العرس .ا.هـ [ نزهة األسماع 
ي م -٢ ون ف انوا يلعب ذين ك اش ال ي قصة األحب ا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة ف

  .المسجد يوم العيد 
أن هـذه القصـة ال داللـة فيهـا إذ لـيس فيهـا ذكـر المعـازف ، وحاشـا رسـول اهللا  والجواب :



  ١٤

  صلى اهللا عليه وسلم أن يأذن بضرب المعازف في المسجد .
  
ن يضر -٣ اء وھ روج النس تھم خ ن أدل لم وم ه وس ي صلى هللا علي تقبال النب دف الس بن بال

  عند الھجرة . 
أن هذه القصة ال تثبت فهي ضـعيفة السـند ، إذ سـقط مـن إسـنادها ثالثـة رواة  والجواب :

علـى جـواز ذلـك عنـد قـدوم الغائـب كمـا مـر معنـا ، وقـد  دلـيالً  تأو أكثر ، ولو صـحت لكانـ
 ضعف القصة الحافظ العراقي واأللباني وغيرهما.

ن  -٤ ر : أن اب ن عم ولى اب افع م ن ن ا ع وداود وغيرھم د وأب ه أحم ا أخرج تھم م ن أدل وم
ق ،  ه عن الطري ه ، وعدل راحلت ي أذني ارة راع ، فوضع أصبعيه ف عمر سمع صوت زم
اد  ه ، وأع وھو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي ، حتى قلت : ال ، فوضع يدي

ال :  ق ، وق ى الطري ارة راع راحلته إل لم وسمع زم ه وس [ رأيت رسول هللا صلى هللا علي
  فصنع مثل ھذا ] . 

 قالوا : فلو كان سماع الزمارة حراماً ، ألمر ابُن عمر نافعاً أن يسد أذنيه . 
   والجواب :

  : حديث منكر .  –كما في سننه  –أن هذا الحديث قال عنه أبوداود -أ
لنبي صلى اهللا عليه وسلم ألذنيه وسَد ابن عمر ولو صح لكان دليًال عليهم ، فإن سَد ا-ب

  ألذنيه من أوضح األدلة على أن ذلك الصوت من المنكر .
أن المحرم هو االستماع ال السماع وفرق بين األمرين ، فاالستماع : هو قصد السماع -ج

ان ، أما السماع فيطلق على مجرد مالقاة األصـوات للسـمع دون تقصـد ،  ل من ك ذا مث وھ

م  مجتازاً  تماع ، ل ه دون اس ك من بطريق فمر على من يقول كفراً أو كذباً أوغيبة ، فسمع ذل
ه ،  ره ال بقلب م ينك ك ، ول ى ذل تمع إل و جلس واس لمين ، ول اق المس يأثم بمجرد السماع باتف

، فلو أن ابن عمـر ونافعـًا لـم يسـدا أذنيهمـا  وال بلسانه وال بيده ، كان آثماً باتفاق المسلمين
عليهما ، ألنهما لم يقصدا االستماع ، وال تالزم بين القول بتحريم آالت المعازف فال شيء 

وبين وضع األصابع في األذنين عند سماعها ، فالقائلون بتحريم آالت المعازف ال يوجبون 
  على أحد أن يضع أصبعيه في أذنيه عند سماعه آلالت المعازف دون تقصد .

م يبلغا بعد سن التكليف ، عندما وقعـت القصـة لكـل يحتمل أن يكون ابن عمر ونافع ، ل-د
واحد منهما ، فإن ابن عمر عرض على النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي أحـٍد ورده لصـغر 



  ١٥

  سنه .
ازف أو  -٥ ى تحريم المع ل عل من أدلتھم : أن األصل في األشياء الحل واإلباحة ، وال دلي

  .اآلالت الموسيقية ، فتبقى على أصل الحل واإلباحة 
  والجواب :

أنــه قــد مــر آنفــًا األدلــة الصــحيحة الصــريحة علــى تحــريم المعــازف وآالت الموســيقى ، بــل 
اإلجماع منعقد على تحريمها بحمد اهللا ، وما يّدعونه من عدم وجود الدليل إنما هي دعوى 

َجـاَءُه َلـْم َيِجـْدُه َشـْيئًا ساقطة ، يتعلقون بها ، [ َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا 
  ] .٣٩َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُه َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب ][النور:اآلية

  
  شبھتان والجواب عنھما : ـ 

  

   الشبھة األولى :
قد يقول قائل : إن ابن حزم الظاهري وغيره من المتأخرين قـد خـالف فـي المسـألة ، وعليـه 

 اع المذكور في تحريم المعازف والمزامير غير صحيح . فاإلجم

أن من المعلوم عند أهل العلم ، أن الخالف المتأخر ال ينقض اإلجمـاع المتقـدم  والجواب :
، وٕاال لــو كــان األمــر كــذلك لمــا بقــي إجمــاع علــى وجــه األرض ، ألنــه ال يحصــى المخــالف 

ال يزالــون يــْذُكُرون إجمــاع الســلف لإلجمــاع فــي المتــأخرين ، وهــاهم أهــل الســنة والجماعــة 
 ويحتجون به ، مع مخالفة من خالف من أهل البدع بعد انعقاد اإلجماع . 

  والشك أن ابن حزم وغيره ممن تأخر إذا خالف اإلجماع المنعقد قبله ال ينظر إليه .
 

ه هللا  –قال ابن تيمية  ل وٕاذا ذكـروا نـزاع المتـأخرين لـم يكـن بمجـرد ذلـك مـن مسـائ : -رحم
أخرين االجتهــاد التــي يكــون كــل قــول مــن تلــك األقــوال ســائغًا ،  ن أصول المت راً م ألن كثي

اع  د إجم ادث بع زاع الح ه ، والن ى خالف لف عل اع الس بوق بإجم الم ، مس ي اإلس دع ف مبت
 ً  ] .١٣/٢٦.ا.هـ [ الفتاوى  السلف خطأ قطعا

يل إذ لم يخالف فيها إال من هذا القب –أي مسألة المعازف  –وهذه المسألة التي نحن فيها 
 من تأخر وشذ من الظاهرية كابن حزم ، والصوفية .



  ١٦

ب  ن رج ال اب ه هللا  -ق ســماع آالت المالهــي ، ال يعــرف عــن أحــد ممــن ســلف  : -رحم
الرخصة فيه ، وٕانما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهـرية والصـوفية ممن ال يعتـد 

 ] . ٦٩به .ا.هـ [ نزهة األسماع 

ر  وقال ه هللا  –ابن كثي قـد نقـل غيـر واحـد مـن األئمـة إجمـاع العلمـاء علـى تحـريم  :-رحم
اجتماع الدفوف والشبابات ، ومن الناس من حكى في ذلـك خالفـًا شـاذًا .ا.هــ [جـواب البـن 

 ]  ٤٧٢كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع البن القيم 

ادث بعد اإلجمـاع ولـم يـأبهوا بـه ، فها أنت ترى أن ابن رجب وابن كثير علموا بالخالف الح
 ولم يلتفتوا إليه ، إذ إنه ال يعتد به . وسموه خالفًا شاذًا . 

وأهـل الظـاهر [ يعنـي الظاهريـة أتبـاع ابـن حـزم ] كـل قـول انفـردوا بـه  ولذا قال ابن تيمية :
  ] . ٥/١٧٨عن سائر األمة فهو خطأ .ا.هـ [ منهاج السنة 

  
    الشبھة الثانية :

إنه يكفي العامي أن يقلد أحد العلماء في مسائل الشـريعة وابـن حـزم مـن العلمـاء ، قالوا : 
  فلو قلده في مسألة المعازف فال لوم عليه .

  

والجواب : أن اهللا سبحانه وتعالي أمرنا إذا وقع النزاع في مسألة شرعية أن نردها إلى 
ْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم الكتاب والسنة ، قال سبحانه : [ َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي شَ 

] فإن كان المكلف ال ٥٩ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال][النساء:
ْن يستطيع فهم األدلة ، وجَب عليه سؤال أهل العلم لقوله سبحانه: [ َفاْسَألوا َأْهَل الذِّْكِر إِ 

] فإذا وقع الخالف بين أهل العلم وجب على المكلف إتباع ٤٣ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن][النحل:
  أعلمهم .

  

العـامي جاهـل بمواقـع االجتهـاد فـال بـد لـه ممـن يرشـده إلـى  : –رحمه هللا  –قال الشاطبي 
حدھما وذلك إنما يكون بترجيح أمن هو أقرب إلى الحق ، من هذين العالمين المخَتِلَفـين ، 

رب  احبھا أق امي أن ص ن الع ب ظ ة ُتغل لية ، ألن األعلمي ة واألفض ر باألعلمي ى اآلخ عل
 /بتصرف يسير ].٢/٨٦١.ا.هـ [ االعتصام  للصواب



  ١٧

  ومعنى كالمه : أنه يجب على العامي أن يتبع قول األعلم من العلماء المختلفين .
عقله ويكمل فهمه إذا ُعقل  وبنحوه قال الخطيب البغدادي حيث قال : إن كان العامي يتسع

أن يعقل ، وٕاذا ُفهم أن يفهم ، فعليـه أن يسـأل المختلفـين عـن مـذاهبهم ، وعـن حججهـم ، 
د فيأخذ بأرجحها عنده ، فإذا كان عقله يقصر عن هذا ، وفهمه ال يكمـل لـه ،  وسعه التقلي

 .ا.هـ .  ألفضلھما عنده

ن أن يتبع في كل مسألة من شاء من وٕانما تكون األفضلية بالعلم ، وٕاال لو جاز لإلنسا
العلماء ، الجتمع فيه الشر كله ، ألن زالت العلماء كثيرة ، فمن تتبعها اجتمع فيه دين 

  جديد غير دين اهللا الذي أنزله لعباده وارتضاه لهم . 
 
رخص  ابن عبد البروقد نقل     ع ال ع من تتب ى المن اع عل في جامع بيان العلم وفضله اإلجم

 ا يوافق الھوى والغرض من أقوال العلماء . واألخذ بم
ال    يم :وق ن الق ز  اب ھي والتحي ن هللا بالتش ي دي اء ف ل واإلفت وز العم ال يج ة ف وبالجمل

ائر  ر الكب وموافقة الغرض ، فيطلب القول الذي يوافق غرضه فھذا من أفسق الفسوق وأكب
 ].٤/٢١١[ اعالم الموقعين وهللا المستعان .

ــك  ــم ذل ــم مــن العلمــاء أع –إذا عل ــا تــرى ؟؟!  –نــي وجــوب األخــذ بقــول األعل فمــا الظــن ي
أَصَحابة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم والتـابعون لهـم بإحسـان واألئمـة األربعـة وغيـرهم 
من أئمة اإلسالم الذين يقولون بتحريم المعازف أعلم ؟! أم ابن حزم وغيره ممن قال بجواز 

  يتبع بعد ذلك األعلم من الفريقين .المعازف ؟! اترك اإلجابة للقارئ ل
  
 

لمين  ر من المس الـذين جعلـوا عقـولهم مكانـًا  وفي الختام كالمي أحب أن أوجه نصيحة لكثي
، فالمجلـــة تقضـــي حاجتهـــا ، والجريـــدة تقضـــي حاجتهـــا ،  وســـائل اإلعـــالم لقضـــاء حاجـــة

ل مـا يلقـى والتلفاز والمذياع والمسـتقبل الهـوائي [الـدش] يقضـي حاجتـه ، متصـورين أن كـ
وما يذاع عبر هذه الوسائل أنه صحيح ال جدال فيه ، فترى الواحد منهم ال يتورع أن يأخـذ 
األحكام الشرعية من هذه الوسائل ، بل عقائده ، دون النظر إلى الناقـل ، وهـل هـو ثقـة أم 

ٍأ َفَتَبيَُّنـوا َأْن ُتِصـيُبوا َقْومـًا فاسق ، واهللا يقول : [ َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا ِإْن َجـاَءُكْم َفاِسـٌق ِبَنَبـ



  ١٨

  ]٦ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن][الحجرات:
  ولَيعَلْم كل واحٍد منا أنه ليس بمعذور أمام اهللا عندما يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟؟؟

  إباحته !!!!. فيجيب : قرأت في المجلة الفالنية جوازه أو رأيت في القناة الفالنية
ــْيِهُم  ــُتُم اْلُمْرَســِليَن ، َفَعِمَيــْت َعَل ــاِديِهْم َفَيُقــوُل َمــاَذا َأَجْب ــْوَم ُيَن قــال اهللا ســبحانه وتعــالى : [ َوَي
ـا َمـْن تَـاَب َوآَمـَن َوَعِمـَل َصـاِلحًا َفَعَسـى َأْن َيُكـوَن ِمـَن  األْنَباُء َيْوَمِئٍذ َفُهْم ال َيَتَسـاَءُلوَن ، َفَأمَّ

  ] .٦٧–٦٥ْفِلِحيَن ][القصصاْلمُ 
  اسأل اهللا أن يبصرنا بدينه وأن يوفقنا إلى اتباع سنة رسوله إنه سميع مجيب الدعاء .

  
                          

  كتبه                                           
 قحمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتي                                           

  هـ ٢٠/١٢/١٤٢٠الرياض                                            
  الرياض حرسها اهللا                                           

                    Alateeq111@maktoob.com     
 

          
 


