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 مقدمـــة

وكستغػره، وكعقذ  وكسـتعقـف احلؿد هلل كحؿده إن  

ـْ هيده  باهلل مـ ذور أكػسـا ومـ شـقئات أظامفـا. م

ـْ يضؾْؾ ؾال هادي فف. وأصفد أن  اهلل ؾال مضؾ  فف، وم

ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أّن حمؿدًا 

ظبده ورشقفف، أرشؾف باهلدى وديـ احلؼ فقظفره ظذ 

 افديـ ـؾف وفق ـره افؽاؾرون.

ـؾؿة ــت ـتبتفا فؾتحذير مـ ذه فؾأما بعد،  

خطر إؽاين ادعاسة ظذ هذه إمـة ادـؽقبة 

ادة افعؾامء ، وتقجفـت هبا إػ افســةـتفدؾـادس

 أبــاء إمـة وبـاهتا. ظـ افعامؾغ وادسـموفغ
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عال دة، وإصؽقؽ بافعؼقاين تشـؾػل بعض إؽ

وتزيغ  ،اباتباب وافشدور افشفقة ذم صار افشفـ

 فالكحراف.

وإكـل أرى هذا افتحذير مـ إمر بادعروف 

وصذ اهلل ظذ شقدكا حمؿد وظذ وافـفل ظـ افـؽر، 

آفف وصحبف وشؾؿ تسؾقاًم ـثرًا.  واحلؿد هلل رب 

 افعادغ

 ـتبف حمؿد بـ فطػل افصّبـاغ

ظام   مجادى أخرةمـ  01 سبتافافرياض ذم 

    م1105شـة  آذارمـ  08هـ  ادقاؾؼ 0326
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 الغنــــاء واألغـــاني

 يف عصرنا

جيب أن يعرف ادصؾح بقئتف افتل يعقش ؾقفا حـّؼ  

 ادعرؾـة فقستطقع أن يعافج أوضاظفا ادـحرؾة.

أما اإلكسان افذي ظزل كػسف ظـ ادجتؿع  

ؾسقؽقن إكساكًا ؽريبًا، يتؽؾؿ إذا تؽؾؿ ظـ واؿع فقس 

 افدظاة. فف وجقد. وهذه حافة تقاجف بعض

ٓبّد إذن مـ معرؾة افقشـط افذي كعقش ؾقف،  

 شـقاء أظجبـا ذفؽ افقشط أم مل يعجبـا.

أن أحتدث ظـ واؿع افغــاء  ذم هذه افؽؾؿةوأريد  

 وظـ خطره ذم أيامـا هذه.

*         *         * 
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  –بغّض افـظر ظـ حؽؿف افؼظل  -اء ـافغـ 

ائع ذم بالد افعامل ـّؾفا وذم بالدكا. وهق صديد ـص

مع  -افتلثر ظذ افسامعغ9 ّٕن شامع ؾؽرة معقـة 

ٓبد أن يسك أثرًا، ؾافصقت اجلؿقؾ  –تردادها بؽثرة 

مما متقؾ افـػقس إػ شامظف، وٓ يشـّذ ظـ ذفؽ إٓ 

إكسان ؽر شقّي، وؿد ؿقؾ: )إّن مـ مل حيرـف افربقع 

وأوتاره، ؾفق ؾاشد ادـزاج، فقس فف  وأزهاره، وافعقد

 (1)ظالج(

 وؿال ابـ اجلقزي:

)معؾقم أّن ضباع أدمقغ تتؼارب وٓ تؽاد 

تتػاوت9 ؾنذا اّدظك افشاّب افسؾقؿ افبدن، افصحقح 

ادزاج أن رؤية ادستحسـات ٓ تمثر ظـده، وٓ ترض 

                                           

 .1/162ٕيب حامد افغزايل  "إحقاء ظؾقم افديـ"( 0)
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نن ـ، ؾاعـتقاء افطبـا كعؾؿ مـ اشــّذبـاه د ،ذم ديـف

دؿف ظرؾـا أن بف مرضًا خرج بف ظـ حّقز ـثبت ص

 (1)آظتدال(

ٓ يعرؾقن  أن ًا مـ افدظاة وادصؾحغظددإّن  

 صقئًا ظاّم يؽقن ذم إؽاين وإؾالم وافتؿثقؾقات.

فؼد ـان خطر إؽاين ذم ادايض افؼريب مؼصقرًا  

ظذ افبؾد كػسف، وفؽـ إمر تغّر ظـدما وجدت 

 ، وهل ـثرة ومتـقظة.وشائؾ اإلظالم احلديثة

ـان هلام  "افتؾػزة"ودـا أكشئت اإلذاظة وطفرت  

د ؾتغؾؼان ظـد شاظة معقـة، أما افققم ؾؾؿ ووؿت حمد

يعد إمر ـام ـان9 ؾافػضائقات واإلذاظات تعؿؾ 

                                           

 .116ص  "قس إبؾقستؾب"( 0)
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، وأضحت بالدكا هدؾًا فقؾ هنار دون تقؿػأن 

فغزو هذه افػضائقات إجـبقة ادسّؾطة ظؾقـا مـ ـؾ 

 أكحاء إرض.

 

ــت ؿبؾ أربعغ شـة ذم بؾد ظريب، ورـبت شقارة  

ظامة ؾقفا رـاب مسؾؿقن، وـان ادذياع ؾقفا يبث 

بعض إؽاين افقضـقة، ؾسؿعت ـالمًا ؾظقعًا مل 

ساح، ؾتلدت فذفؽ، ومل أشتطع  رٌ ـأحػظف وهق ـػ

لن أـثر افرـاب .. ـوـذفؽ ـان ص ،قئاً ـأن أؾعؾ ص

ـبر9 ؾفل تمد ى  خطر هذه إؽاين ـبرٌ تلدت ٕن 

بؾحـ محاد يستساغ ترديده .. فؼد أحؾ ـاتب هذه 

إكاصقد بعض افؼقؿ افغربقة افؽاؾرة حمّؾ اهلل تبارك 

 ادة.ـوتعاػ، وشخر مـ افعب
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ارة ما حيؿؾ ـفعب ـٍ ـان حلــتحسـومعؾقٌم أّن اش

افسامع ظذ ترديد هذه افعبارة9 ؾنذا ـان معـاها 

. وذم صققع مثؾ هذه مـحرؾًا أثّر ذفؽ ذم ظؼقدتف

 إكاصقد ذم إمـة خطر ـبر ظذ ظؼقدهتا.

ؿؾت حقـذاك: أٓ يستحّؼ هذا ادقضقع أن هيتّؿ 

دراشة مقضقظقة تعتؿد ظذ بف افعؾامء، وأن يعّدوا 

مجع فعدد مـ إؽاين وإكاصقد ادـحرؾة وتبّغ 

ل حتؿؾفا .. كقاحل اخلطر وافرضر مـ ادعاين افت

ر ادسموفقن   مـ إذاظتفا.وحيذ 

 كعؿ إّن هذا ادقضقع يستحّؼ ذفؽ.

إّن افسادة افعؾامء إن ؿامقا بذفؽ وكصحقا 

باحلؽؿة وادقظظة احلسـة أظذروا إػ رهبؿ .. وماذا 
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يؿؾؽ ضافب افعؾؿ إٓ أن يؼقل ـؾؿة احلؼ بافطريؼة 

 احلؽقؿة افتل تدظق إفقفا افؼيعة.

وهـاك خطر أيضًا مـ هذه إؽاين .. وهق إصاظة 

 افػاحشة وإصعال كار افشفقة ذم صدور أبـاء إمـة 

 وبـاهتا وتزيغ آكحراف هلؿ.

*         *         * 

إّن ادقشقؼك حمرمة ظذ أصّح إؿقال، وفؽـفا 

فقست مـ افؽبائر، أما افؽالم افذي ذم ـثر مـ 

إؽاين ؾػقف افؽػر وادجقن وآكحالل واإلؾساد، 

 افؽبائر.وذفؽ ـؾف مـ أـز 

 –بارك اهلل ذم جفقدهؿ اخلرة  –إّن افعؾامء 

يـؽرون ادقشقؼك واإلشػاف، وهذا مقؿػ حمؿقد 
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ـ  اإلكؽار افعاّم ٓ يؽػل أن .. بؾ ٓ بّد  هلؿ، وفؽ

 تليقد إكؽارهؿ بذـر إمثؾة.ٓ بّد مـ مـ افتػصقؾ، و

 ج ـقًا ذم برامــاشـت رـــًا أشـاين أضحــإّن إؽ

اإلذاظات أن ذم خمتؾػ افبؾدان، ؾـنذا ـان ذفؽ 

 ؽػر وادجقن ؾقفا.ـذفؽ ؾؾـؿـع اف

أما ترك هذه إؽاين دون رؿابة وٓ ترصقد ؾلمر 

 خطر ظذ افعؼقدة واخلؾؼ اإلشالمل.

*         *         * 

وأود أن أحتدث ظـ أمقر ثالثة تتصؾ بإؽاين   

ادعاسة بنجياز بافغ وهل: معاين هذه إؽاين، 

 وأداؤها، وأشؾقهبا.
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  واحلّب أمـا ادعاين ؾنهنا تدور ؽافبًا حقل افعشؼ

ساف ـادة باؿـواإلص ،قبةـام بادحبـرام واهلقـاحل

افػقاحش .. هذه ادعاين تسدد ظذ مسامعـا 

وأمُتـا مغزّوة مـ ؿبؾ افؽػار ظسؽريا وديـقًا 

 وخؾؼقًا وؾؽريًا واجتامظقًا واؿتصاديًا، وكظرة إػ

طغ وافعراق ـؾؾسو شقرية وفبــان ومرص

تان ـوباـس انـان وافبؾؼـقشـان وافشــوإؾغ

وتؾؽ احلافة ادمدة  ،تصّقر هذا افغزو افرهقب

 افتل يعاكقفا ادسؾؿقن.

وكحـ هبذا ؾفؾ يؾقؼ أن تؽقن معاين أؽاكقـا 

 افقضع ظذ هذا افشؽؾ؟!

ؾفل  ،ذم بــاء إمـة إّن هذه ادعاين معقل هّدام     

فا قامعـهتدم افرجقفة، وتقهـ افعزائؿ، وتغري ش
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افشّؽ وافػاحشة وافضعػ  اء ذم مستـؼعـبافبؼ

 .وافتخؾػ

إكـا بحاجة إػ جقؾ ذي ظزيؿة ؿقية، وحّب      

 فؾجفاد ذم شبقؾ اهلل.

إّن بعض إؽاين ؿائؿة ظذ كؼ افشّؽ      

وافرذيؾة وادققظة، وٓ دمديد ؾقفا، وإن وجـد 

دمديد ؾفق تؼؾقد فؾغرب وذوبان ذم خمازيف، وإكا 

 هلل وإكا إفقف راجعقن.
 

ا زفت أذـر بعض إكاصقد افطقبة ذم إمـة وم     

أيام افعدوان افثالثل افؼس احلؼر )اإلكؽؾقزي 

 اةـؿـ أزمـة امـبالدكا أيظذ  افػركز اإلرسائقع( 

 قد ــكش ؾ ـمـ مث افسقيس
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 زـاهلل أـ ـ   زـاهلل أـ

 ديـد ادعتـقق ـقـز ؾـاهلل أـ

 واهلل  فؾؿظؾـقم  خــر  مــميد

 تديؾالح شلـغ وبافسـأكا بافقؼ

 احلؼ يسطع ذم يدي بؾدي وكقرُ 

 ومثؾ افـشقد:

 أخل جاوز افظادقن اددى

 ؾحؼ اجلفاد وحّؼ افػدا

 أكسـفؿ يغصبقن افعروبة

(1)جمـد إبـقة وافسـمددا
 

افتل مل كعد كسؿعفا ذم إيام هذه إكاصقد      

إّن  :أود أن أؿقلوافسقد افتل متـّر بــا أن، 

                                           

 مـ صعر ظع حمؿقد ضف. ( 0)
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ظذ أّن بنمؽان  يدّل  إكاصقد افطقبة ؾؽوجقد ت

لء يغاير ذاك افقضع ـدكا أن يلتقا بشـاكغ ظــافػـ

 افسقئ ادـائع إذا تقاؾرت اإلرادة اخلرة.

ـ افؽػر وادققظة مـوؿد ختؾق معاين بعض إؽاين 

وفؽـفا تؽقن ـالمًا ؾارؽًا فقس ؾقف معـك وذفؽ 

 ضفؿ: )إن ـان حبقبل ٓبس ؿـبازوـؼقل بع

ؽقن حبقبل ٓبس ؿـبازو( وؿـد تؽقن إؽـقة ي

 مجـؾة أو مجؾتغ يؽّررها ادغـل وٓ معـك هلا.

 ومثؾ هذه إؽاين ٓ متّس وجداكًا وٓ ظاضػة.

*         *         * 

 ؾنكف ممـا يزيد مـ  –أو اإليؼـاع  –داء ٕا اوأم

خطـقرة إؽـاين ادـحرؾـة ظذ أبــاء إمـة 

إكف أداء شـّقئ وبــاهتا ورجـاهلا وكسـائفا .. 
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تفسات إذ ـوٓشقام مـ ادغـقات ادتزجات ادس

ـّ بحرـتليت افقاح ج ات مـ افرؿص وافغـدة مـف

ذ داء وافػخـدر وإثػ ظـ افصـل وافؽشوافتث

 ّرم... وـؾ ذفؽ حم

ارك ادغـّل افػاشؼ ادغـقة ذم افغـاء ـوؿد يش

ويلتقان ذم أثـاء افغـاء بلمـقر حمرمـة مـ افتؼبقؾ 

وافعـاق وما إػ ذفؽ .. وـؾ ذفؽ ظفر واكحـدار 

 ذم وديان افرذيؾة. وافعقـاذ باهلل. وترد  

*         *         * 
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أشؾقب  –ؽافبًا  –قب هذه إؽـاين ؾفق ؾأش اوأم

رـقؽ ظامّل. وـتابة ـؾامت إؽـقة بافعامقة كشـر 

ذم وحدة إمـة م اهلذه افؽؾامت، وذفؽ معقل هدّ 

افقاحدة، وإمعان ذم تػريؼ هذه إمـة افقاحدة 

افتل بدأ بتػريؼفا ودمزيئفا آشتعامر افؽاؾر بعد 

ؾلمـة اإلشالم ػاه9 ـشؼقط دوفة اخلالؾة وا أش

ے  ے  ۓ  چ  تعاػ:ال اهلل ـدة ؿــة واحأمّ 

 ،[41قن: ـادممـ] چۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵

 :بحاكفـال شـوؿ

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

[ وؿد حذركا اهلل مـ 81إكبقاء: ] چٿ

مـ ـتـابف افؽريؿ مـ كحق ذم ظـدة آيات  قافتػرّ 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چاػ: ؿقفـف تعــ

[، وؿقفف شبحاكف: 012آل ظؿران: ] چڃ

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ

﮳   ﮴ آل ] چے  ےۓ   ۓ  ﮲ 

 [. 014ظؿران: 

واهلدامقن مـ إجاكب وظؿالئفؿ يـشطقن 

افققم فؾـقؾ مـ هذه افؾغـة افؼيػة وافتل هل 

 إول ذم تقحقد هذه إمـة.افعامؾ 

واحلديث ظـ خطر اشتعامل افعامقة ذم افؽتابة      

 ،رـآخوافشعر وافغـاء حديث مفؿ فف جمال 

 مؼآت وبحقث.أن تػرد فف  ويستحّؼ 

إّن ظذ ـاتبل ـؾامت إؽاين مـ وجفة كظر 

وحدوية أن يعقدوا إػ افػصحك ادقرسة، وأن 
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يعاجلقا ادقضقظات افتل يعاين مـفا افـاس افققم، 

وأن يدظـقا إػ مؽارم إخالق، بإشؾقب 

 د.ـاجلق

*         *         * 
 

أهؿ ظـاس قم مـ ـاز افقـة وافتؾػـإّن اإلذاظ

ـام  –ام ذم إمـة، وإّن إؽاين ـتؽقيـ افرأي افع

تشغؾ حقزًا ـبرًا مـ براجمفام .. وٓ  –ذـركا 

 ظـ ذفؽ. وافدظـاة جيـقز أن يسؽت ادصؾحقن

اء جمردًا ظـ ادقشقؼك ؾؼد ـامع افغــتشاأما حؽؿ 

بغ متشّدد ومتساهؾ ومعتدل. اختؾػ ؾقف افعؾامء 

 افعؾؿ ذم ذفؽ. وشـقرد أؿقال بعض أهؾ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

 :(1)ؿـال افشقخ ظبد افرمحـ اجلزيري

]إن أؽراض افؼيعة افسؿحة ومؼاصدها ذم 

يب إخالق، وتطفر تؼيعفا تـحرص ذم هتذ

ان افشفقات وأوزارها، ؾلي افـػقس مـ أدر

ظؿؾ مـ إظامل يستب ظؾقف اؿساف مـؽر ؾفق 

حرام مفام ـان ذم ذاتف حسـًا. ؾافتغـّل مـ حقث 

رديد افصقت بإحلان مباح ٓ رء ؾقف، ـقكف ت

وفؽـّف ؿد يعرض فف ما جيعؾف حراما أو مؽروهًا .. 

ؾقؿتـع افغـاء إذا ترتب ظؾقف ؾتـة بامرأة ٓ حتّؾ فف، 

ؾقف هتققج ، ـام يؿتـع إذا ترتب ظأو بغالم أمرد

ؾقؿت واكرصاف ظـ رب اخلؿر، أو تضققع فـفش

 رء مـ ف ـا إذا مل يستب ظؾقـأم  ات.ـأداء افقاجب

                                           

 .1/31 "ـتاب افػؼف ظذ ادذاهب إربعة"( 0)
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 احًا.ـقن مبـذفؽ ؾنكف يؽ

وٓ حيّؾ افتغـل بإفػاظ افتل تشتؿؾ ظذ وصػ 

امرأة معقـة باؿقة ظذ ؿقد احلقاة9 ٕن ذفؽ هيقج 

ان هبا، ؾنن ـافشفقة إفقفا، ويبعث ظذ آؾتت

اتت ؾنّن وصػفا ٓ يرّض فؾقلس مـ ـد مــاكت ؿ

 ، ومثؾفا ذم ذفؽ افغالم إمرد.(1)فؼائفا

افتغـل بإفػاظ افّدافة ظذ وصػ وٓ حيّؾ 

بـاخلؿ  رهباـج إػ صـ9 ٕن ذفؽ هيقة ؾقفاـرة ادرؽِّ

ر ـة ذم كظـفا، وذفؽ جريؿـافسـقر جمـوحض

 افؼيعة.

                                           

أؿقل: وفؽـف يبؼك ؽر مؼوع ذم كظري ٕكف ؿد يمّدي بافسامع ( 0)

 ادفقج إػ آؾتتان بافؽالم، ؾقبحث ظـ أخرى. واهلل أظؾؿ.
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 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

وٓ حيـّؾ افتغـل بإفػـاظ افدافة ظذ هجـاء 

 افــاس مسؾؿغ ـاكقا أو ذمـقغ9 ٕن ذفؽ حمـّرم 

 .(1)وٓ شـامظفؾال حيـّؾ افتغـل بف ذم كظر افديـ، 

ادشتؿؾة ظذ احلؽؿ أما افتغـل بإفػاظ      

وادقاظظ، وإفػـاظ ادشتؿؾة ظذ وصػ 

إزهـار وافرياحغ واخلرضة وإفـقان وادـاء 

 اكتفك ـالمف. [وكحـق ذفؽ ؾنكف مبـاح

 ّرؾة ـادشداث افسـرة ـؽ فق ُؽـقت أحفوـذ

كظؿت د ـان هذا صـقئًا حســًا ومبـاحًا. وؿـفؽ

                                           

أؿقل: أما هجاء إظداء مـ ادؼـغ وأهؾ افؽتاب ادحاربغ ( 0)

ـام هق ؿائؿ أن ذم افشام وافعراق  حقن ادسؾؿغافذيـ ُيذبِّ 

بافسقء  مـفؿ ؾجائز ومػقد، وـذفؽ ذـر افطقاؽقت وؾؾسطغ

 مـ أمثال كابؾققن وهتؾر وشتافغ وبقش وكتـقاهق ؾفق جائز.
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إن  (1)ظدد مـ أحداثفا ؿصائد وأراجقز فا وذمـؾق

ذفؽ  ة واجُتــِب افغؾق.ـافُتِزم بافضقابط افؼظق

 ق ــؾقفا ؽؾـّك ـة افتل ُتغـدائح افـبقيـّٕن بعض اد

 يرؾضف اإلشالم.
 

                                           

وؿد ضبعت ذم افرياض بعـقان ومـفا أرجقزة  احلاؾظ افعراؿل ( 0)

بتصحقح صديؼـا  "قة ظذ أفػقة افسرة افـبقيةافعجافة افسـ"

افشقخ إشامظقؾ إكصاري رمحف اهلل وهذا افؽتاب مـ 

  .مطبقظات دار اإلؾتاء بافرياض

 دحؿقد  "ـشػ افُغّؿة ذم مدح شقد إمـة"ؿصقدة مـفا و

 .هـ0216ضبعت بؿرص شـة  شامل افبارودي

  ومـفا افؼصقدة اهلؿزية ٕمحد صقؿل وهل ذم ديقاكف

 .18-0/12 "افشقؿقات"

 46-0/42 "افشقؿقات"ف افبائقة وهل ذم ومـفا ؿصقدت. 

  081-0/064ومـفا ؿصقدتف ادقؿقة وهل ذم افشقؿقات. 

 ادعاسيـ وهـاك ـتب اددائح افـبقية فعدد مـ ادمفػغ. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

  

 

15 
 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

  وـذفؽ ؽــاء احلُّجاج وهؿ ذم ضريؼفؿ إػ مّؽة

بلصعار ؾقفا ذـر أظامل احلج وؾقفا وصػ 

 وادؼام وزمزم ؾنكف مبـاح.افؽعبة 
 

  وـذفؽ ؽــاء اجلــقد ذم ادعرـة يـشدون أصـعارًا

حتّرضفؿ ظذ افثبات ذم ادعرـة واديّض ذم اجلفاد 

ذم شبقؾ اهلل9 ؾـنّن ذفؽ مبـاح ومػقد ٕكف يرؾع 

 مـ معـقياهتؿ.

ظـدما ُؿتؾ زيد بـ  ؿال جعػر بـ أيب ضافب 

 ذم ؽزوة ممتة: حارثة 

    ساهبااجلــة واؿـيا حبـذا 

 راهباـص   اردًا ـوب بـة ً ضقّ 

     دكا ظذاهباوافروم روم ؿد 

 اهباـأكس دة ــبعق رة ــاؾ
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 (1)ظّع إن ٓؿقتفا ِضـراهبا  

 ؾؾام ُؿـتؾ جعػر أخذ افراية ظبد اهلل بـ رواحة 

ثؿ تؼدم وهق ظذ ؾرشف، ؾجعؾ يستـزل كػسـف 

 ويسّدد بعض افسّدد. ثؿ ؿـال:

 فــزفِـّـفتـ  سـيا كػ  ؿتـأؿس

ـّ ــتـف  فــرهـّـفُتؽْ  أو   زف

 فإن أجؾب افـاس وصدوا افركّ 

 ةـمايل أراك تؽرهغ اجلـ

 فـمطؿئـ ؿد ضال ما ؿد ــت 

 (2)هؾ أكت إٓ كطػة ذم ِصـّف
 

 وؿـال أيضًا:

                                           

 .3/11 "شرة ابـ هشـام"( 0)

 .3/10 "شرة ابـ هشـام"( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

  

 

17 
 الغناء واألغاني 
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ّٓ تؼتـكػ ا ـي  متـقيت ع ـس إ

 هذا محام ادقت ؿد صؾقِت 

 ِت ـد أظطقـا متـقت ؾؼـوم

 (1)ُهـديِت إن تػعع ؾعؾفام 

 .وإصعار احلامشقة ـثرة
 

  غـاء ادبـاح ؽـاء اشتؼبال افعزيز افؼادم ـام افومـ

ؾؼد  ملسو هيلع هللا ىلصؾعؾ إكصار ظـد اشتؼباهلؿ رشقل اهلل 

 ـاكقا يرددون:

 مـ ثـقـات افـقداع     ضؾـع افبـدر ظؾقـــا 

 مـا   داع   هلل    داع    وجب افشؽر ظؾقـا 

 (2)بإمر ادطاعجئت  أهيا ادبعقث ؾقـــا 

                                           

 .3/10 "شرة ابـ هشـام"( 0)

 .2/11 "ادعادزاد "، واكظر 75ص  "كقر افقؼغ"( 1)
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 افذي افغــاء ـداء وهقاء ادبـاح احلُ ـومـ افغـ 

واإلكسان. روى افبخاري ومسؾؿ أن حيرك اإلبؾ 

كزل حيدو بافؼقم وهؿ  ظامر بـ إـقع 

 إػ خقز ؾؼـال: ملسو هيلع هللا ىلصشائرون فقاًل مع رشقل اهلل 

 اـافؾفؿ فقٓ أكت ما اهتديـ

 اـصؾقـ  وٓ    اـوٓ تصدؿـ

 اؿتضقـاداء فؽ ما ـؾاؽػر ؾ

 اـٓؿقـ إن   دامـإؿ  توثبِّ 

 اــظؾقـ  ةـؽقـــش  غْ ـوأفؼ

 اــأتقـ  اـبـ   حـصق  إذا إكا 

 اــقا ظؾقــقفـوبافصقاح ظ

 «مـ هذا افسائؼ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصؾؼال رشقل اهلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

  

 

21 
 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

 ؿـافقا: ظامر بـ إـقع.

 (1)«يرمحف اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصؾؼـال 

 اري ومسؾؿ أيضًا ظـ أكس بـ مافؽوروى افبخ

ذم شػر، وـان معف ؽالم  ملسو هيلع هللا ىلصؿال: ـان رشقل اهلل 

ال فف رشقل ـدو ؾؼـة حيـقد يؼال فف: أكجشـفف أش

 (2)«وحيؽ يا أكجشـة رويدك بافؼقارير» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 

  ؽــاء إوٓد مـ افبـغ غـاء ادبـاح افومـ

  ملسو هيلع هللا ىلصوافبـات ذم افعقد ـام جرى أيام افـبل 

 ؿافت: روى افبخاري ومسؾؿ ظـ ظائشة 

 د إضحك ـيقم ظق ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـرش ظع  دخؾ 

                                           

 .0716برؿؿ:  "مسؾؿ"، و5038برؿؿ:  "افبخاري"( 0)

 .1212برؿؿ:  "مسؾؿ"، و5050برؿؿ:  "افبخاري"( 1)
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وظـدي جاريتان تغـّقان بغـاء يقم ُبعاث وتدؾِّػان 

ظذ افػراش  ملسو هيلع هللا ىلصوترضبان، ؾاضطجع رشقل اهلل 

وحـّقل وجفف وؽّشـاه بثقبف. وجاء أبق بؽر 

ؾاكتفرين واكتفرمها وؿال: مزمارة افشقطان ذم بقت 

. مرتغ. ؾؽشػ ؟وظـد رشقل اهلل ؟رشقل اهلل

 ظؾقف وؿال:ظـ وجفف وأؿبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

. وهذا فؽؾ ؿقٍم ظقداً  ؾنندظفام يا أبا بؽر9 »

 .(1)ؾؾام ؽػؾ ؽؿزهتام ؾخرجتا . «ظقدكا
 

  اء ذم إظراسـاح افغــاء ادبـغـافومـ: 

امرأة إػ رجؾ مـ أهنا زّؾت  ظـ ظائشة 

ان ـة ما ــيا ظائش»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كبّل إكصار ؾؼـال 

                                           

 .781برؿؿ:  "مسؾؿ"، و838برؿؿ:  "افبخاري"( 0)
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 .«ار يعجبفؿ افؾفقــنن إكصـق؟9 ؾـمعؽؿ هل

 (1).رواه افبخاري

 ؿال ابـ حجر ذم ذحف هذا احلديث:

 : ملسو هيلع هللا ىلصذم رواية ذيؽ ؾؼال 

 «ؾفؾ بعثتؿ معفا جارية بافدف وتغـل؟»

 ؟مـاذا قلـتؼؿؾت: 

 تؼقل:» :ؿـال

 ؾحّقــاكا   وحّقــاـؿأتقـــاـؿ     أتقـــاـؿ          

     ما حؾت   بقاديؽـؿ وفقٓ افذهب إمحـر         

 (2)«ما شؿـت ظذاريؽؿوفقٓ احلـطة افسؿراء       

 

                                           

 .4051برؿؿ:  "افبخاري"( 0)

 .144ص "تؾبقس إبؾقس"، واكظر 8/115 "ؾتح افباري"( 1)
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 صعار افزهدية افتل ٕء ااومـ افغــاء ادبـاح ؽــ

تدظق إػ افعؿؾ افصافح وإػ مراؿبة افـػس، 

 صعر مجقؾ ـثر (1)وذـر أخرة. وٕيب افعتـاهقة

 قفف:ـق ؿـمـ كح ذم ذفؽ

 قا فؾخرابـفِدوا فؾؿقت وابـ

 ؾؽؾؽؿ يصر إػ ذهاِب 

 ل  وكحــ  إػ  تراٍب ـبـك  دـ

 كصر ـام ُخؾِؼـا مـ تراب

 ؽ بّداً ـمـ أٓ يا مقت مل  أر 

 أبقت ؾال حتقػ وٓ حتايب

 تؼّؾدُت افعظـام مـ اخلطـايا

 ـلين ؿد أمـُت مـ افعؼاب

                                           

 هـ .100 شـة هق إشـامظقؾ بـ افؼاشؿ تقذم  (0)
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 ذم افدكقا حريصاً  ومفام ُدمُت 

 ؾنين ٓ  أوؾـؼ  فؾصـقاب

 ؾقفا شُلشلل ظـ أمـقر ــُت 

 ؟قايبؾام ظذري هـاك وما ج

 مها أمـران  يقضح  ظـفام  يل

 ـتـايب حـغ أكظر ذم ـتـايب

 ؾنمـا  أن  ُأخّؾـد  ذم  كعقــؿ

 (1)وإما أن ُأخـّؾد ذم ظـذاب
 

 وؿقفـف:

 أهيا افؼؾب اجلؿقُح      خاكؽ افطرف افطؿقُح 

 ــّر  دكــٌق  وكـزوُح      فدواظل اخلــر وافشـ

                                           

وؿد اؿترصكا ظذ بعض  23-22ص  "ديقان أيب افعتاهقة"( 0)

 إبقات.
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 مــف  كصقُح تقبـة       هــؾ  دطؾـقٍب  بذكٍب 

 تػقُح  ٓ  ايا ــاخلط     ْن أحســـ   اهلل   بــا   أ

 ضقُح بغ  ثقبقـف  ؾ     ـــاؾـنذا  ادســتقر  مـّ

 جسـدًا ما ؾقف روُح      اً ـيقم رء ــاد قصر ـش

 روُح ـت يغـدو  وي     ـؾــا ذم ؽػؾـة  وادــق

 قُح ــغ إن ــت تـ     كح ظذ كػسؽ يا مسؽـ

 (1)ما ُظّؿر كقح ـرت    وإن  ظّؿـــ  فتؿـقتـ

 :(2)ومـ كحق ؿقل حمؿد إؿبال

 واهلـد  فـا  وافؽّؾ  فـا افصـغ فــا وافعرب فـا

 فـا  وضـا افؽقن ومجقع أضحك اإلشالم فـا ديـاً 

                                           

ظذ بعض  هـا وؿد اؿترصكا 88-86ص  "ديقان أيب افعتاهقة"( 0)

 إبقات.

 . م0827تقذم شـة افشاظر حمؿد إؿبال هق  ( 1)
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 شؽـا فف  افروح أظددكا تقحقــد  اهلل  فــا كــقر

 صحائػ شمددكاذم افدهر متحك يزول وٓ قن ــافؽ

 (1)فدوفتـا  وبـقـا افعزّ  قـاتربّ    قػـافس ذم طّؾ 

 

 :(2)ومـ كحق ذفؽ ؿقل مصطػك صادق افراؾعل

 ا افـرص افذي وظدتـاـآتـ      اـدظق ربـإياك كا ـربـ

 ما ارتضقـا ؽر ما ترىض فـا   إكـا كبغل رضاك إكــا  
 

 ة ذي يؽقن ذم افقفقؿة وافعؼقؼافاح اء ادبومـ افغـ

فؾؼرآن إذا   دظ افقفوظـد حػ وظـد وٓدة ادقفقد 

 روظة.ـذم احلدود ادش ؾقـف ـان افؽالم

                                           

 .2/31  "أؿقال ملثقرة"اكظر ـتابـا  ( 0)

  "إبرار ورؿائؼ مـ ادـثقر وإصعار وؿػات مع "اكظر ـتابـا  (1)

 .6/073 "احلديؼة"، و283ص 
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واحلؽؿ  –ـام ذـركا  –ـّؾ هذه إكقاع مباحة 

 ال افشاؾعل:ـؿ ظذ افغــاء معتؿد ظذ افؽالم. 

 (1)وؿبقحف ؿبقح( ،ــالم9 ؾحسـف حسـ)افشعر ـ

 ـؾؿة أيب افطقب افطزي ؿـال: كقردوأخرًا      

]أما شامع افغــاء مـ ادـرأة افتل فقست بؿحرم ؾنن 

 حـرة قاء ـاكت ـأصحاب افشاؾعل ؿافقا: ٓ جيقز ش

 .(1)ة[ـقــممؾ أم 

 كسـلل اهلل افسـالمة وافـجـاة.     

                                           

 .1/161 "إحقاء ظؾقم افديـ"( 0)

 .130ص  "تؾبقس إبؾقس"( 0)
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 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

هذا وما كؼؾ ظـ إئؿة ادتؼدمغ مـ حتريؿ افغــاء      

بعامة ؾفق مـرصف إػ ؽــاء تالزمف ادـؽرات مـ 

 اإلؾحاش ذم افؾػظ وذب اخلؿر وكحق ذفؽ.

 ظذ ذفؽ أخبار ـثرة مـفا اخلز أيت: تدفّ 

ؿال ابـ اجلقزي: روى ظبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ ظـ 

افـػاق ذم افؼؾب، ٓ  ال: افغــاء يـبتـأبقـف أكف ؿ

 ثؿ ؿال ابـ اجلقزي:   يعجبـل.

ّقآ )أي مغـقًا( ظـد ابـف ؿـوؿد رويـا أّن أمحد شؿع 

 صافح، ؾؾؿ يـؽر ظؾقف. 

 ؾؼال فف ابـف صافح: يا أبت أفقس ــت تـؽر هذا؟

 ؾؼـال: إكام ؿقؾ يل إهنؿ يستعؿؾقن ادـؽر ؾؽرهتف، أما 
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(1)هذا ؾنين ٓ أـرهف.
 

وؿال ابـ اجلقزي بسـده ... إػ أيب حامد اخلؾػاين 

هذه افؼصائد يؼقل ٕمحد بـ حـبؾ: يا أبا ظبد اهلل. 

 افرؿاق افتل ذم ذـر اجلـة وافـار، أي رء تؼقل ؾقفا؟

 ؾؼال: مثؾ أي رء؟

 ؿؾت: يؼقفقن:

 إذا  مــا   ؿــال  يل   ريّب      أما اشتحققت تعصقـل

 عصقــان تلتقــلوباف وختػل افذكب مـ خؾؼل

ؾؼال: أظـد ظّع.  ؾلظدت ظؾقف، ؾؼام ودخؾ بقتف 

 ق ـف مـ داخؾ افبقت وهـؿعت كحقبـؾس ابـورّد افب

 يؼقل:

 إذا  مــا   ؿــال  يل   ريّب      أما اشتحققت تعصقـل

                                           

 .117ص  "تؾبقس إبؾقس"( 0)
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 الغناء واألغاني 

 يف عصرنا

(1)وبافعصقـان تلتقـل وختػل افذكب مـ خؾؼل
 

 وشّؾؿ فـآفظذ وصذ اهلل ظذ شقدكا حمؿد و

 واحلؿد هلل رب افعادغ.

 

                                           

 .115ص  "تؾبقس إبؾقس"( 0)
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