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الغناء
ممخص الخطبة

 -1األدلة عمى تحريم الغناء -2 .ما يباح من الغناء -3 .انتشار الغناء -4 .الوصية بالمحافظة
عمى األوالد.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :عباد اهلل ،ما من أحد يق أر القرآن إال ويعمم يقينا أن اهلل سوف يسألو يوم القيامة ،ألن اهلل
ِّك لَ َنسأَلَنَّيم أ ْ ِ
ون
ين َع َّما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
َج َمع َ
تعالى أقسم في القرآن العظيم بنفسو عمى ذلك إذ يقول :فَ َوَرب َ ْ ُ ْ
[الحجر .]23 ،22:ومن جممة ما سيسأل عنو العبد يوم القيامة حاسة السمع ،يقول اهلل تعالىِ :إ َّن
ِ
ال [اإلسراء .]33:واليوم سوف نتدارس أم ار قد شاع
ان َع ْنوُ َم ْس ُئو ً
ص َر َواْلفُ َؤ َاد ُك ُّل أ ُْوَلئ َك َك َ
َّم َع َواْل َب َ
الس ْ
وانتشر بين المسممين ،حتى إنو ال يكاد تخمو منو البيوت والفنادق والمستشفيات واألماكن العامة
ووسائل اإلعالم.

محبوبا ،يعظم الناس أىمو
حديثنا اليوم عن أمر كان منك ار باألمس ولكنو أصبح اليوم معروًفا
ً
ويحبونيم ويجمونيم ،وىم أولى وأحق باالزدراء واالحتقار .حديثنا اليوم ـ عباد اهلل ـ عن الغناء وحكمو

في دين اهلل ،وىل ىو من الحرام أم من الحالل؟ ىل ىو من رضا الرحمن أم من رضا الشيطان؟
سأل رجل عبد اهلل بن عباس عن الغناء ،فأجاب السائل بقولو :أرأيت إن كان يوم القيامة ،وجيء
بالحق والباطل ،مع من يكون الغناء؟ قال السائل :مع الباطل ،فقالوا لو :اذىب فقد أفتيت نفسك.

الن ِ
إن الغناء ـ عباد اهلل ـ محرم بالكتاب والسنة واإلجماع ،يقول تعالىَ :و ِم ْن َّ
اس َم ْن َي ْشتَِري لَ ْي َو
يث لِي ِ
اْلحِد ِ
ض َّل َع ْن سبِ ِ
يل المَّ ِو بِ َغ ْي ِر ِعْمٍم َوَيتَّ ِخ َذ َىا ُى ُزًوا [لقمان .]3:فسر ثالثة من عمماء الصحابة
ُ
َ
َ
وىم عبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن الزبير وابن عباس ليو الحديث بالغناء .وأقسم عبد اهلل بن

استَ ْف ِزْز
مسعود عمى أنو الغناء ،وعمى ىذا جميور المفسرين .ويقول تعالى أيضا مخاطبا إبميسَ :و ْ
طع َ ِ
ك [اإلسراء ،]34:أي :أخرجيم واستخفيم
ب َعَم ْي ِي ْم بِ َخْيِم َك َوَرِجِم َ
ص ْوتِ َ
َجِم ْ
ك َوأ ْ
استَ َ ْ
َم ْن ْ
ت م ْنيُ ْم بِ َ

واستنيضيم بمزاميرك ومالىيك ،ولقد ثبت عن إمام التفسير مجاىد بن جبر أنو قال" :صوتو الغناء

والمزامير".

ومما ال شك فيو أن األغاني تؤثر عمى اإلنسان ،فالذي يسمع األغاني ذات اإليقاع السريع فإنو يجد

في نفسو القوة والنشاط ،وربما أسرع وتيور بسيارتو ،فكانت سببا في حتفو ومقتمو ،أما إن استمع إلى
أغنية ىادئة فإنو يغمب الحزن عمى مالمحو ،وينتابو اليدوء والسكينة ،وىذا من تسمط إبميس مصداقا
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استَ ْحوَذ َعمَ ْي ِيم َّ
ان [المجادلة.]12:
الش ْي َ
ط ُ
ْ
لقول اهلل تعالىَ ْ :
أما تحريم الغناء في السنة المطيرة فقد جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود أن النبي قال:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحمون الحر والحرير والخمر والمعازف)) ،وىذا نص صريح في تحريم
آالت العزف والطرب بأنواعيا .ويقول النبي كما في سنن الترمذي(( :في ىذه األمة خسف ومسخ
وقذف ،إذا ظيرت القيان والمعازف وشربت الخمور)).

وأما اإلجماع فقد نقل اإلمام أبو بكر اآلجري اإلجماع عمى تحريميا ،وأجمع األئمة األربعة أبو

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل عمى تحريم المعازف وآالت الطرب والموسيقى ،واختمفوا في

حكم إنشاد الشعر الخالي من الموسيقى ،وىو ما يعرف باسم الغناء كاألناشيد والموشحات الخالية

من المعازف ،فمن قال بإباحتو اشترط أن يكون بال معازف ،وأن يكون الشعر مما ال يثير الغرائز،

وأن ال يخالف تعاليم اإلسالم ،وأن ال يكون بصوت امرأة.

أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :قد يستخف ويسخر البعض من تأثير األغاني والموسيقى ،فيقول :إنيا من الذنوب الحقيرة
الصغيرة ،وليست كالزنا وشرب الخمر ،فنقول :إن النبي عندما حرميا فإنو قرنيا بالزنا والحرير

وشرب الخمر ،مما يدل عمى خطرىا عمى النفس البشرية .وكم سمعنا من يشتكي من ترديده لألغاني

أثناء الصالة والعياذ باهلل؛ ألنيا كانت آخر ما سمعو قبل دخولو المسجد ،وال يخفى عميكم ـ عباد اهلل
ـ أنو ما من طفل إال ويحفظ األغاني ويرددىا بل ويرقص عمى أنغاميا ،ويضع صور المغنين عمى

ثيابو ،باستثناء أبناء الذين استقاموا عمى شرع اهلل وأخرجوا آالت الميو والمعازف من بيوتيم .وعندما

ينشأ الطفل عمى األغاني التي تدعو صراحة إلى الزنا والعالقات غير الشرعية ثم يترعرع عمى

األفالم والمسمسالت وتكون ثالثة األثافي صحبة سيئة وقدوة رديئة فإن النتيجة الطبيعية لذلك

معاكسات وأرقام ىاتفية تُمقى عمى من يرضى باستقباليا وعمى من ال يرضى ،ومضايقة ومطاردات
بالسيارات وأذية لممسممين ،وساعات عمى الياتف فيما يسخط اهلل ،وما يتبع ذلك عادة من زنا أو
لواط ،ومن ثم أمراض وأوبئة جنسية ونفسية ،وأما ما ينتظرىم عند اهلل من العذاب فيو أدىى وأمر،

نسأل اهلل تعالى العافية.

عباد اهلل ،إن أىل الفسق والضالل قد أنشؤوا قنوات فضائية واذاعية خاصة ببث األغاني عمى مدار

الساعة ،بل وأدخموا الغناء والموسيقى عمى قنواتيم التي يدعون أنيا إسالمية ،واهلل تعالى يقول:
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
الش ْيطَان َفأَنس ُ ِ
ب َّ
ب َّ
طِ
طِ
ون
الش ْي َ
الش ْي َ
ان أَال ِإ َّن ح ْز َ
اى ْم ذ ْك َر المو أ ُْولَئ َك ح ْز ُ
ان ُى ْم اْل َخاس ُر َ
ْ
استَ ْح َوَذ َعمَ ْي ِي ْم َّ ُ َ
[المجادلة ،]12:وغوايتيم لم تقتصر عمى ملء األسماع بالحرام ،بل تعدى ذلك إلى وضعيا في
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إطار مصور ضمن قصة حب وغرام أو ىجر وخصام ،وحشدوا فييا الغانيات من الشق اروات

والسمروات في أوضاع راقصة وفاحشة ،قد ال تُرى إال في مخدع الزوجية ،ينظر إلييا األوالد

والفتيات ليال ونيا ار س ار وجيارا ،بحيث تتناسب قصة تمك األغنية مع أمنيات وتخيالت المشاىد

الدفينة ،فكأنما يرى نفسو في تمك األغنية.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وطيروا أسماعكم وبيوتكم وسياراتكم من ىذه القاذورات ،عمموا أبناءكم احتقار

أولئك الفنانين الذين تبجميم وتعظميم وسائل اليدم اإلعالمية ،عمموىم عظم إثم الذين يغنون

ويساعدون عمى نشر األغاني بين المسممين ،قاطعوا بضائع الشركات التي إعالناتيا ىي الممول

الرئيسي لتمك القنوات الخبيثة ،أنكروا أنتم إذا سمعتم الموسيقى في متجر أو مستشفى أو فندق

ومطعم ،وأنكروا عمى من يحضرىا في صاالت األفراح واالحتفاالت ،فإن لم تَُزل تمك المعازف
والموسيقى إلنكارك ـ يا عبد اهلل ـ فال أقل من أن تغادر المكان وتنجو بنفسك ودينك ،وال تُقم وزنا

لرضا صاحب الدعوة أو سخطو؛ ألنو خالف أمر اهلل تعالى وأمر رسولو  .راقبوا تصرفات أبنائكم،

واجتيدوا بتغيير ما يخالف دين اهلل ،واحموىم من المنكرات كما ُيحمى المريض ،عسى إن نحن فعمنا
ذلك أن يجنبنا اهلل واياكم الفواحش والفتن ما ظير منيا وما بطن.

