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Hukmu al-gina wal musiqa baina qarar majlis tarjih wa tajdid wal 

madzahib al-arba’ah (dirasah tahliliyyah muqaranah) 

ABSTRAK 

Karya ilmiah ini merupakan riset literatur kualitatif, yang bersandar 

kepada metode analisis dan perbandingan. Membahas hukum nyanyian 

dan musik menurut keputusan majlis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan 

pendapat terkuat ulama empat mazhab. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi 2 hal: 1- bagaimana metode majelis tarjih 

Muhammadiyah dan ulama empat mazhab dalam mengambil hukum dari 

dalil-dalil syar’i dalam permasalahan nyanyian dan music? 2- 

permasalahan apakah yang disepakati dan diperselisihkan oleh majlis 

tarjih dan ulama empat mazhab dalam hukum nyanyian dan musik?. 

Setelah menelaah dan meneliti keputusan majlis tarjih dan pendapat empat 

mazhab dalam literatur mereka  terhadap masalah nyanyian dan musik, 

penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: perbedaan pendapat 

antara majlis tarjih dan empat mazhab hanya terjadi  pada dua 

permasalahan: pertama, hukum alat musik , kedua, nyanyian yang 

disenandungkan dengan aturan tertentu yang membuat hati terlena. Majlis 

tarjih dan tajdid berpandangan bahwanya kedua hal tersebut diperbolehkan 

selama tidak berisikan hal-hal yang diharamkan berpegang kepada kaedah 

hukum asal segala sesuatu boleh. Sedangkan empat mazhab berpandangan 

bahwa nyanyian seperti itu jika tanpa alat musik hukumnya makruh dan 

tercela, baik makruh yang bermakna lebih baik ditinggalkan sebagaimana 

pendapat jumhur ataupun makruh yang bermakna haram sebagaimana 

pendapat hanafiyyah, adapun jika diiringi alat musik maka mereka sepakat 

akan keharamannya, berdalil dengan dalil-dalil quran, sunnah, dan ijmak.  

Kata Kunci: Nyanyian, Musik, Perbandingan, Majlis Tarjih, Empat 

Mazhab 

 ملخص البحث

ىذا البحث حبث مكتيب كيفي، يعتمد على ادلنهج التحليلي ادلقارن، يف مسألة حكم الغناء 
وادلسيقى عند قرار رللس الًتجيح والتجديد جلمعية دمحمية وآراء ادلذاىب األربعة ادلعتمدة. 

 والتجديد الًتجيح رللس يستنيط كيفوتدور مشكلة ىذا البحث حول الشيئُت التاليُت:  
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 التوافق وجو ماو  وادلوسيقى؟ الغناء مسألة يف الشرعية األدلة من األربعة ذاىبوادل مدية
. وبعد االطالع على األربعة؟ وادلذاىب مدية والتجديد الًتجيح رللس قرار بُت واالختالف

يف كتبهم ادلعتمدة  وأقوال أصحاب ادلذاىب األربعة مدية والتجديد الًتجيح رللسقرار 
 والتجديد الًتجيح رللسوالقيام ابدلقارنة بينها، فقد توصل الباحث إىل أن اخلالف بُت 

 اآلالت ادلوسيقية حكموادلذاىب األربعة ال يكون يف مجيع النواحي، وإمنا اخلالف يقع يف 
 إىل الًتجيح رللس فذىب. سواء القلوب يطرب الذي سلصوص وجو على ادللحن الغناءو 

 يف األربعة ادلذاىب وذىب. األصلية ابلرباءة متسكا فحرم زلرم على اشتمال إذا إال إابحتهما
 عند التنزيو على الكراىة فحملت وكراىتو، عن اآلالت اجملرد الغناء ذم إىل عندىم ادلعتمد

عند  خالف بال زلرم فهو ابآللة مقروان الغناء كان إذا ، وأمااحلنفية عند والتحرَل اجلمهور
 ادلذاىب، مستدلُت ابألدلة من القرآن والسنة واإلمجاع.

 ادلذاىب األربعة -رللس الًتجيح-مقارنة-الوسيقى -الكلمات الرئيسية: الغناء
 

ABSTRACT 

This research is a qualitative desk study, based on the comparative 

analytical method, on the issue of the ruling on singing and music upon 

the decision of the Council of Weighting and Renewal of the 

Muhammadiyah Society and the opinions of the four approved schools of 

thought. The problem of this research revolves around the following two 

things: 1- How does the majlis tarjih and tajdid of Muhammadiyah and the 

Four Madhhabs deduce from the Sharia evidence regarding the issue of 

singing and music? 2- What is the point of compatibility and difference 

between the decision of the Council of Weighting and Renewal of 

Muhammadiyah and the four schools of thought?. After reviewing and 

researching the decisions of the majlis tarjih and the opinions of the four 

schools of thought in their literature on the issue of singing and music, the 

authors come to a number of conclusions, namely: the difference in 

opinion between the tarjih majlis and the four schools only occurs in two 

problems: first, the law of musical instruments, secondly, singing which is 

hummed with certain rules that make the heart fall asleep. The tarjih and 
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tajdid majlis have the view that these two things are permissible as long as 

they do not contain things that are prohibited and adhere to the rule of law 

as long as everything is permissible. Meanwhile, the four schools have the 

view that singing like that without a musical instrument is makruh and 

despicable, both makruh which means it is better to be abandoned as the 

opinion of jumhur or makruh which means haram as the opinion of 

hanafiyyah, as well as if it is accompanied by a musical instrument then 

they agree to its prohibition, arguing with the arguments of the Qur'an, 

sunnah, and consent. 

Keyword: Singing, Music, Comparison, Majlis Tarjih, The four schools 

 

 مقدمة .1
مباركا، وأصلي  فيو طيبا احلمد  الذي علم القرآن، وعلم اإلنسان ما مل يعلم محدا

 دمحم وعلى آلو وصحبو عدد من تعلم وعلم. وبعد. وأسلم على سيد األانم

 خلفية البحث

أيمر ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النيب . ادلسموع حسن اجلميل ابلصوت التلذذ على رلبول اإلنسانإن 
لكن مع ذلك  .ٔ"زينوا القرآن أبصواتكم"  :ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، قال  ةأمتو بتحسُت الصوت عند قراء

 ادلوسيقية واآلالت الغناء يذمون أهنم األربعة ادلذاىب كتب خاصة الفقهاء كتب يف رأينا
إليها، مع أن الغناء وادلوسيقى يف حقيقة األمر يظهران الصوت اجلميل  االستماع من ودينعون

 حسن ادلسموع.

                                                           
ىـ(، كتاب ٛٙٗٔ، )بَتوت: ادلكتبة العصرية، رقم احلديث: سنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاٍل،   ٔ

 ٗٚ/ٕالصالة، ابب استحباب الًتتيل يف القراءة، ص. 
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 إندونسيا فإهنم خيتلطون بالدان يف سيما ال الزمان ىذا وىذا قد يشكل على ادلسلمُت يف 
 الغناء فيو نسمع إال برانرلا وال مكاان صلد أن يكاد فال. األحيان من كثَت يف وادلوسيقى ابلغناء

 والقول ابدلنع من االستماع إليهما غريب يف مسموعهم ولو كثر من قال بو.  .وادلوسيقى

. والقول وارمات ادلنكرات يتضمن مل ما أابحوقد يكون أهنم يتبعون قول ابن حزم فيو، فإنو و 
 السابعة العامة رللس الًتجيح والتحجديد مدية يف ادلشاوراتابإلابحة فقد قرره كذلك 

 م.ٕٗٔٓ يويل ٔ ادلوافق ىـ ٖ٘ٗٔ رمضان ٗ التاريخ يف للمجلس والعشرين

 الغناء حكم يف األمر حقيقة دلعرفة ادلوضوع ىذا يف أن يكتب وىذا الذي يدفع الباحث
 ادلذاىب فقهاء وكالم دمحمية جلمعية والتجديد الًتجيح رللس قرار مقارنة خالل من وادلوسيقى

 األربعة والنظر يف استدالذلم.

إن أقوال أصحاب ادلذاىب األربعة كثَتة متداولة يف كتبهم. ذلذا حيتاج إىل حتليل تلك األقوال 
اىب ادلوجودة يف كتبهم دلعرفة األقوال ادلعتمدة عندىم. ويقتصر الباحث يف حبثو على أقوال ادلذ

 ادلعتمدة.

  البحث مشكالت

 رللس ادلشكالت اليت تدور يف مقارنة قرار بعض حل الباحث سيحاول البحث ىذا يف  
 ادلشكالت ىذه أىم األربعة. ومن ادلذاىب فقهاء وكالم دمحمية جلمعية والتجديد الًتجيح
 :التاليتُت النقطتُت على الباحث جيمعها

 يف الشرعية األدلة من األربعة وادلذاىب مدية والتجديد الًتجيح رللس يستنيط أوال: كيف
 وادلوسيقى؟ الغناء مسألة
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 األربعة؟ وادلذاىب مدية والتجديد الًتجيح رللس قرار بُت واالختالف التوافق وجو اثنيا: ما

 أهداف البحث

 يهدف البحث إىل حتقيق األىداف اآلتية:

 وادلوسيقى الغناء حكم يف األربعة وادلذاىب مدية والتجديد الًتجيح رللس أدلة أوال: معرفة
 .األدلة تلك من االستنباط ووجو

 مدية والتجديد الًتجيح رللس قرار بُت واالختالف التوافق وجو أو النزاع زلل اثنيا: معرفة
 .األربعة وادلذاىب

 منهج البحث .2
 جيمعادلقارنة.  مث التحليلي الرسالة على ادلنهج االستقرائي ىذه كتابة يف الباحث يسلك

 كتبهم خالل من األربعة ادلذاىب وآراء والتجديد الًتجيح رللس قرار من البياانت الباحث
 دوبع. االستدالل ووجو األدلة حيث من البياانت تلك بتحليل يقوم مث ويستقرؤىا. ادلعتمدة

 .ادلعتمدة األربعة ادلذاىب آراءمع  القرار ذلك مقارنة إىل الباحث يعمد ذلك

 اليت سلكها الباحث يف كتابة ىذا البحث:الطريقة فأما 

 .األربعة ادلذاىب عند ادلعتمدة الكتب مجع -ٔ
 نقل قرار رللس الًتجيح جلمعية دمحمية. -ٕ
 نقل آراء أصحاب ادلذاىب ادلعتمدة مع أدلتهم. -ٖ
 دراسة وموازنة بُت آراء ادلذاىب األربعة يف مبحث الغناء وادلسيقى وقرار رللس الًتجيح. -ٗ
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قواعد ب الباحث مع االلتزام لدى ظهرت اليت األقوال ما يوافق األدلة لًتجيح بُت تلكا -٘
 التقرر لدى الفقهاء. االستدالل

 والتجديد الرتجيح رللس قرار بني وادلوسيقى الغناء حكم .3
 األربعة وادلذاهب حملمدية

 وادلوسيقى الغناء الفصل األول: مفهوم

 الغناء تعريف: األول ادلبحث

 والنون الغُت( غٍت)على الصوت والسماع. ذكر يف مقاييس اللغة: "يطلق الغناء يف اللغة 
 لسان يف قال .ٔصوت" واآلخر الكفاية، على يدل أحدمها صحيحان، أصالن ادلعتل واحلرف
بو"،  وتغٌت ابلشعر غٌت وقد بو، طرب ما: الصوت من قال يف لسان العرب: "والغناء: العرب
فأما الغناء يف االصطالح فهو   .ٕغناء" العرب عند فصوتو ووااله صوتو رفع من كل:" وقال

 .ٖالًتًل" فهو التغٍت أما ابالحلان، وضلوه ابلشعر الصوت موافق تعريفو يف اللغة وىو: "ترديد

 وكذلك كليهما يشمل فهو مصحوب، غَت أو ابآلالت مصحواب يكون أن من أعم فالغناء
 جواز على الفقهاء اتفق قدو  .والنصب واحلداء األشعار إنشاد على العرب عند الغناء يطلق
 اخلالف يقع وإمنا .ٗإليهما كما نقلو ابن عبد الرب واالستماع والنصب واحلداء األشعار إنشاد

                                                           
 ٜٖٚ/ٗ. ص( ىـٜٜٖٔ الفكر، دار) ،اللغة مقاييس معجم زكرايء، بن فارس بن أمحد  ٔ
 ٖٙٔ/٘ٔ. ص( ىـ ٗٔٗٔ صادر، دار بَتوت،) ،العرب لسان منظور، بن مكرم بن دمحم  ٕ
 ٖٖ٘ /ٔ. ص( ىـ ٛٓٗٔ النفائس، دار األردن،) ،الفقهاء لغة معجم قنييب، صادق وحامد قلعجي رواس دمحم  ٖ
4
 والشؤون األوقاف عموم وزارة ادلغرب،) ،واألسانيد ادلعاٍل من ادلوطأ يف دلا التمهيد الرب، عبد بن هللا عبد بن يوسف  

 ٜٚٔ /ٕٕ. ص( ىـ ٖٚٛٔ اإلسالمية،
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 وهتيج القلوب تطرب حىت احلروف وتقطيع األحلان يف ابلتكلف الغناء وىو الغناء من نوع يف
 .الرسالة ىذه حبث موضوع يكون النوع ىذا . وعلىٔاذليتمي حجر ابن قالو النفوس،

 وادلعازف ادلوسيقى تعريف: الثاين ادلبحث

. وىو يبحث عن أحوال ٕادلوسيقى لغة لفظ يوانٍل يطلق على علم أتليف األحلان
 قد التعريف ىذا . وعلىٖالنغم من حيث االتفاق والتنافر وأحوال األزمنة ادلتخللة بُت النقرات

 األحلان يف تكلفا فيو أن حيث العلماء بُت حكمو ادلختلف الغناء ىو ادلوسيقى معٌت يكون
اليوم على أصوات اآلالت وىي  األغلب ادلوسيقى وىو سلصوص، وقد يطلق وجو على

 أو عزف: الواحد والطنبور، كالعود ادلالىي ادلعازف. ذكر يف البحر ايط: "وادلعازف
 .ٗمعزف"

 يف و األربعة حملمدية وادلذاهبالرتجيح والتجديد  آراء رللس : الفصل الثاين
 وادلوسيقى الغناء حكم

 حملمدية يف حكم العناء وادلوسيقى والتجديد الرتجيح رللس ادلبحث األول: قرار

                                                           
1
ص.  )القاىرة، مكتبة القرآن، بدون التاريخ(  كف الرعاع عن زلرمات اللهو والسماع، ،اذليتمي حجر بن دمحم بن أمحد  

ٖٖ 
 

 ٜٖٙ /٘. ص( ىـ ٖٓٛٔ احلياة، مكتبة دار بَتوت،) ،اللغة منت معجم إبراىيم، بن رضا أمحد العالء أبو  ٕ
( مٜٔٗٔ ادلثٌت، مكتبة بغداد،) ،والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف هللا، عبد بن مصطفى خليفة حاجي  ٖ

 ٕٜٓٔ/ٕ. ص
 ٖٚٛ. ص( ىـ ٕٙٗٔ الرسالة، مؤسسة بَتوت،) ،ايط القاموس الفَتوزآابدى، يعقوب بن دمحم  ٗ
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على إابحة الغناء وادلوسيقى إذا كان خاليا عن  مدية والتجديد الًتجيح فقد قرر رللس
 ٗادلشاورات العامة السابعة والعشرين للمجلس يف التاريخ  ادلنكرات. وذلك القرار اثبت يف

، (kesenian)حكم بعض أنواع الفنون  عند بيان م،ٕٗٔٓيويل  ٔىـ ادلوافق  ٖ٘ٗٔرمضان 
 : ٔمنها : الغناء وادلوسيقى. وىو كما يلي

ية اليت  سيقى داخل يف األمور الدنيو و النظر إىل القواعد ادلستمرة يف الدين، فالرقص والغناء وادل
 حىت أييت دليل على ادلنع.  اإلابحةكان األصل فيها 

 ."األصل يف األشياء اإلابحة حىت يدل الدليل على التحرَل"

ينهى  قد مباح يف األصل. و  يةالت ادلسيقاآلفبناء على ذلك، يكون الرقص والغناء واستعمال 
 .الدينى عنو لشيئ هنكاستعماذلا بطريقة زلرمة أو  يخارج أمر بسبب كلو  عن ذلك

 األربعة يف حكم الغناء وادلوسيقى ادلذاهب ادلبحث الثاين: آراء علماء

 الغناء حكمادلطلب األول: 

 -حسب ما اطلع عليو الباحث-اتفقى أقوال ادلذاىب األربعة يف األقوال ادلعتمدة عندىم 
للتحرَل. فاجلمهور من على كراىة الغناء ادللحن ادلطرب. لكنهم اختلفوا ىل الكراىة للتنزيو أو 

ادلالكية والشافعية واحلنابلة يف األقوال ادلعتمدة عندىم على كراىة التنزيو وخالفهم احلنفية على 
 ادلعتمد فرأوا أن الكراىة للتحرَل إال إذا تغٌت الرجل وحده إلزالة الوحشة من نفسو.

 ويعرض الباحث أقواذلم فيما يلي:

                                                           
  ٗٙٔص.  ،Jilid III Himpunan Majlis Tarjih Muhammadiyahرللس الًتجيج والتجديد،   ٔ
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 احلنفية مذهب: أوال

( للناس يغٍت أو قولو)يف شرحو لكنز الدقائق عند مسألة أسباب رد الشهادة: " قال ابن صليم
 يكن مل وإن كبَتة الغناء أن وظاىره اذلداية. يف كذا كبَتة ارتكاب على الناس جيمع ألنو

 ادلنع واإلمام بعموم قال فإنو اإلسالم شيخ قول وىو للوحشة دفعا نفسو إلمساع بل للناس
. وعلق ىذا الكالم ابن عابدين يف حاشيتو وبُت ٔاللهو سبيل على كان ما منع إمنا السرخسي

 كجمع للهو أن الصحيح يف ادلذىب ما ذىب إليو السخرسي، وىو أن الغناء زلرما إذا كان
 يف للوحشة دفعا لنفسو تغٌت دلن حيرم للرجل فال حرفة يكون أو ادلال مجع أو عليو الناس

 فال ادلعول عليو فكان ادلتون من كغَته ادلنت ذلذا افقمو  التصحيح الصحيح. مث قال: فهذا
 . ٕتغفل"

فهذا مذىب احلنفية يف ىذه ادلسألة وىو أن الغناء يكون زلرما إذا كان للتلهي، وإال فال أبس. 
وىو حيتمل اإلابحة اليت فعلو وتركو سواء وحيتمل الكراىة اليت تركو أفضل، فمذىبو إىل الكراىة 

 .ٖعنهم" نقل ما أصح يف ومالك حنيفة وأبو الشافعي ادلاوردي:  "وكرىوأقرب، قال 

 ادلالكية مذهب: اثنيا

وقال  .الغناء يكره كان أنو مالك إمامهم عن نقل وقد عموما، الغناء كراىة إىل ادلالكية ذىب
 ال فكيف ابألحلان، القرآن قراءة مالك كره ابن القاسم دلا سئل عن كراىية مالك للغناء: "

                                                           
1
/ ٚ. ص( التاريخ بدون العلمية، الكتب دار بَتوت،) ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر صليم، بن إبراىيم بن الدين زين  

ٔٗٛ-ٜٔٗ 

 ٜٗٔ/ٚادلصدر السابق،   ٕ
 ٛٛٔ /ٚٔ. ص( ىـ ٜٔٗٔ العلمية، الكتب دار بَتوت،) ،الكبَت احلاوي ،ادلاوردي دمحم بن دمحم بن علي  ٖ



 
 

ٔٓ 
 

 أنو على يدلك شلا فهذا مغنية، أهنا ويشًتط اجلارية الرجل يبيع أن مالك وكره الغناء؟ يكره
 .ٔالغناء" يكره كان

 قال كما ادلعتمد ولكنمث صرح الدسوقي أن كراىة الغناء ىي ادلذىب عند ادلالكية. قال: "
 كان سواء حراما، كان آبلة كان أو قبيح على حيمل أو قبيح بكالم كان مىت إنو شيخنا
 ومل عليو حيمل ومل بقبيح يكن مل وإن مساعا. أو فعال ال أم تكرر غَتمها، أو صنيع أو بعرس
 .ٕ"فالكراىة آبلة يكن

 اثلثا: مذهب الشافعية

ذكر يف  يتفقون على القول بكراىة الغناء.هم فهم كتب  الباحث على الشافعية حسبما اطلعأما ف
 ذكران، مبا تقابل وإذا. قال ادلاوردي:"ٖ"مطربة آلة غَت من ومساعو الغناء ادلهذب: "ويكره

 احلظر دالئل من قابلو دلا إبابحتو، حيكم فلم. الكراىة حكم منها خيرج واإلابحة، احلظر دالئل
 مباح غَت مكروىا بينهما يًتدده فصار. اإلابحة دالئل من قابلو دلا حبظره ضلكم ومل واإلابحة

  .ٗزلظور" وال

 الذي ادلكروه اللهو من -الغناء–أنو  "ذلكوقد نص الشافعي على الكراىة بنفسو، فقال: 
 .٘التحرَل" بُت زلرما يكن مل وإن الباطل.... يشبو

                                                           
 ٕٖٗ/ٖ.ص السابق، ادلصدر  ٔ
 ٚٙٔ/ٗ. ص( التاريخ بدون الفكر، دار بَتوت،) ،الكبَت الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، أمحد بن دمحم  ٕ
3
 ٓٗٗ/ٖ. ص( ىـٙٔٗٔ العلمية، الكتب دار بَتوت،) ،الشافعي اإلمام فقة يف ادلهذب الشَتازي،  

4
 ٜٔٔ /ٚٔ ، ص.احلاوي الكبَت ،ادلاوردي  

 ٕٕٙ /ٙ األم، الشافعي،  ٘



 
 

ٔٔ 
 

 احلنابلة مذهب: رابعا

 إىل ذىب من ومنهم حترديو إىل ذىب من فمنهم الغناء، حكم يف احلنابلة فقهاء أنظار اختلفت
والتفصيل ذلك   .والشافعي مالك كمذىب بكراىتو فقالوا ذلك بُت توسط من ومنهم إابحتو

 بكر أبو وصاحبو اخلالل، بكر أبو فذىب الغناء؛ يف أصحابنا واختلف: قدامةكما قال ابن 
 أصحابنا من آخرون وذىب... زلرم غَت مكروه أنو القاضي واختار...إابحتو إىل العزيز، عبد
 .ٔحترديو إىل

ادلنتهى، وىو كتاب معتمد يف  ابلكراىة كما ذكر يف شرح غاية وادلذىب عندىم ىو القول
: أي ؛(األكثر واختار) وضلومها وطنبور عود من( غناء آلة بال الغناء وكره): احلنابلة مذىب

 عياض القاضي ادعى بل) ال أو ذلو آلة مع كان سواء الغناء، حيرم أنو األصحاب أكثر
 حيث من حرام ومعها ،ذلو آلة بال كراهته ادلذهب إذ نظر وفيو مستحلو، كفر على اإلمجاع

  .ٕ"اآللة

 ادلوسيقى حكم: الثاين ادلطلب

ادلوسيقى إذا أطلق يف ىذا اليوم فهو ينصرف إىل معٌت الصوت الناتج من اآلالت ادلعروفة اليت 
تسمى عند العرب ادلعازف أو ادلالىي. فالبحث يف حكم ادلوسيقى يف كتب فقهاء ادلذاىب 

 إمنا يرجع إىل حكم ادلعازف، ألن مصطلح ادلوسيقى مل يكن معروفا لدى الفقهاء. األربعة

 احلنفية أوال: مذهب

                                                           
1
 ٘٘ٔ/ ٓٔ. ص( ىـٖٛٛٔ القاىرة، مكتبة: القاىرة) ،ادلغٍت قدامة، بن أمحد بن هللا عبد  

2
 ٛٔٙ/ٙ. ص( ىـ٘ٔٗٔ اإلسالمي، ادلكتب: الرايض) ،النهى أويل مطالب الرحيباٌل، سعد بن مصطفى  



 
 

ٕٔ 
 

اتفق أقوال فقهاء احلنفية يف نقل ادلذىب على حترَل ادلعازف أو ادلالىي. وقد صرحوا أبن 
مة استمعال تلك اآلالت زلرمة أو معصية إال ما جاءت الشريعة ابلرخصة فيو كالدف يف الولي

 اآلالت وىو نوعان: زلرم، قال يف كنز الدقائق: "ادلالىيوما يف معناىا للنساء دون الرجال. 
 كالعود غَته أو كالشبابة قصب أو عود من كان سواء كادلزمار الغناء، غَت من ادلطربة

 ادلعازف مبحق وأمرٍل للعادلُت رمحة بعثٍت هللا إن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص أنو أمامة أبو روى دلا والطنبور
 النكاح يف الدف وىو مباح الثاٍل: والنوع تعاىل. هللا ذكر عن مصد مطرب وألنو ،ٔ«وادلزامَت

 ضرب واستماع. وقال ابن عابدين: "ٕغَته يف ويكره سرور، حادث من كان ما معناه ويف
  .ٖ"يسمع ال أن جيتهد أن وجيب معذورا يكون بغتة مسع وإن حرام ذلك وغَت وادلزمار الدف

كفر((،  هبا والتلذذ فسق عليها واجللوس معصية ادلالىي يف كتبهم حديث ))استماعبل تناقلوا 
. لكن احلديث ضعيف كما قالو ٗومحلوا لفظ الكفر فيو على وجو التشديد ال حقيقة الكفر

 .٘ابن القيم

  ادلالكية مذهب: اثنيا

اتفقت أقوال أصحاب مالك ادلتقدمُت على حترَل ادلعازف إال يف ابب الوليمة، فإهنم خيتلفون 
يف ذلك. نعم، مثمّ قول عند بعض ادلتأخرين إبابحة ادلعازف يف غَت الوليمة تبعا البن حزم 

                                                           
، ص. ٖٕٕٚٓ(، رقم. ىـ ٕٔٗٔ، الرسالة مؤسسة، )بَتوت، حنبل بن أمحد اإلمام مسندأمحد بن حنبل،   ٔ

ٖٙ/ٙٗٙ 
2
 ٛٛ/ٚ .ص ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر ،صليم بنا  

 ٜٖ٘/ ٙ .ص( ىـٕٔٗٔ الفكر، دار بَتوت،) ،ادلختار الدر على اتار رد عابدين، بن عمر بن أمُت دمحم  ٖ
 ٕ٘ٔ/ ٛ .ص ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر صليم، ابن  ٗ
5
 ٕٕٚ /ٔىـ( ص. ٜٖ٘ٔبن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )الرايض، مكتبة ادلعارف،  دمحم  



 
 

ٖٔ 
 

قول إبابحتها األندلوسي الظاىري وىذا القول خيالف ادلشهور من مذىب مالك بل مل يكن مث 
 أواتر ذات كانت فإن آبلة الغناء ذكر يف مواىب اجلليل :"وأما عند ادلتقدمي مذىبهم. مطلقا

 يلحق ذلك أن العلماء بعض عند والظاىر ادلزمار. وكذلك فممنوع، والطنبور كالعود
 .ٔالتحرَل" بذلك يريد وقد مكروه أنو العود مساع يف أطلق دمحم كان وإن ابرمات،

 فيهما النكاح يف والكرب الدف أن فتحصل على الشرح الكبَت : "قال الدسوقي يف حاشيتو و 
 إجارهتا فتكون ،أرجحها وىو احلرمة، بزايدة أقوال ثالثة ادلعازف ويف والكراىة، اجلواز قوالن؛

وقد بُت فيو أنو ال  .ٕواحدا" قوال اجلميع يف فاحلرمة النكاح غَت يف وأما حراما. النكاح يف
ادلعازف وإجارهتا يف غَت النكاح. وأما يف النكاح ففيو خالف، وادلذىب خالف يف حترَل كل 

 .حرمة ادلعازف سوى الدف والكرب

 الشافعية مذهب: اثلثا

 أبواب يف أصحابو بو صرح وقد ادلعازف، حترَل على تدل الشافعي ادلذىب يف النقوالت كل
 يف ذلك بُت قد الشافعي إمامهم ألن وذلك. والشهادة والسرقة والضمان والوصية كالبيع
 كان فإن كربا أو مزمارا أو طنبورا لو كسر قال الشافعي يف ابب الضمان: "ولو .األم كتابو

 فال للمالىي إال يصلح يكن مل وإن الكسر، نقص ما فعليو ادلالىي لغَت يصلح شيء ىذا يف
كسرىا إال على من   ضمان سيقى فالو فهذا إشارة منو إىل جواز كسر آالت ادل.ٖعليو" شيء

إذا أمكن االنتفاع هبا لغَت ادلالىي، فعليو ضمان قيمة الكسر. وما ذلك إال لسبب حترَل 
 ادلالىي.

                                                           
 ٖ٘ٔ/ٙ. ص( ىـٕٔٗٔ الفكر، دار بَتوت،) ،خليل سلتصر شرح يف اجلليل مواىب احلطاب، دمحم بن دمحم  ٔ
 ٛٔ/ٗ. ص( التاريخ بدون العصرية، ادلكتبة بَتوت،) ،الكبَت الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة بن دمحم  ٕ
 ٕٕ٘ /ٗ .ص األم، الشافعي،  ٖ
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 اإلابحة. عن لسقوطو موجبا ادلعصية عن الضمان سقوط يكن بُت ذلك ادلاوردي فقال: "فلم
 فإن هكسر  وإن ضمان، فال خشبها فصل إن ارمات وادلالىي وادلزمار الطنبور حال وىكذا

 مفصال قيمتو بُت ما ضمن لغَتىا يصلح كان وإن ضمان فال ذلا إال يصلح ال كان
 وقد ": -وىو زلققوا ادلذىب الذي يعول عليو كل من جاء بعده-وقال النووي  .ٔومكسرا"

 .ٕفيو" خالف ال وىذا زلرمة، ألهنا صنعتها، يف ضمان ال أنو: ادلالىي كسر فصل يف تقدم

 احلنابلة مذهب: رابعا

 وىو ادلعازف، حيرم أنو يفيد ما أمحد إمامهم عن ادلذىب أصحاب نقل فقدأما عند احلنابلة 
ور الوليمة إذا كان فيها يف حكم حضسئل أمحد  .أصحابو من إليو تلقى لةئأس على إجابة

 سًتت أو والفضة الذىب اجملوس آنية من شيء فيها أو ادلسكر فيها كان ادلنكر، فقال: "إذا
وقال  .ٖمعازف" ضرب فيو كان أو طعاما ذلم يطعم ومل خرج ذلك رأى فإذا ابلثياب، اجلدر

 دعوتو؟ أجيب ابلطنبور، ويضرب ادلسكر، يتخذ الرجل عن سئل أمحد، مسعت أبو داود: "
 .ٗجييبو؟" كيف: قال جييبو، ال أن فرأى

لكن قيد أصحابو أن ذلك دلن مل يقدر على إنكار ادلنكر، فأما من قدر على إنكار ادلنكر 
 وآلة ومخر كزمر: منكرا الدعوى يف أن علم وإن ب عليو احلضور، ذكر يف دليل الطالب: "جي

. ادلنكر وإزالة ادلسلم، أخيو إجابة: واجبُت بُت جيمع ألنو وأنكر، حضر اإلنكار، وأمكنو ذلو،

                                                           
 ٕٕٔ /ٚ .ص ،الكبَت احلاوي ادلاوردي،  ٔ
 ٖٗ /٘. ص( ىـٕٔٗٔ اإلسالمي، ادلكتب بَتوت،) ،ادلفتُت وعمدة الطالبُت روضة النووي،  ٕ
 ٕ٘ٗ /ٖ. ص( ىـٛٓٗٔ العلمية، الدار اذلند،) ،أمحد اإلمام مسائل أمحد، بن صاحل  ٖ
 ٖٗٗ /  ص( ىـ ٕٓٗٔ تيمية، ابن مكتبة مصر،) ، السجستاٍل داود أيب رواية أمحد مسائل حنبل، بن دمحم بن أمحد  ٗ
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 اآلخر، واليوم اب يؤمن كان من: »مرفوعا عمر ابن حلديث حيضر، مل اإلنكار ديكنو مل وإن
 . ٔأمحد" رواه «اخلمر عليها يدار مائدة على يقعد فال

 مع حيرم بل نقل ادلرداوي أنو ال خالف بُت األصحاب يف حكم الغناء ادلقرون ابآللة، قال: "
وذكر ابن قدامة أن العلة يف عدم قطع يد سارق ادلالىي عند  .ٕبيننا" خالف بال ذلو، آلة

 كاخلمر؛ بسرقتو، يقطع فلم ابإلمجاع، للمعصية آلة أنو "ولنااحلنابلة أبهنا آلة زلرمة، قال: 
 مال كاستحقاقو القطع، من مانعة شبهة ذلك فكان لكسرىا، أخذىا يف حقا لو وألن

 .ٖولده"

 وأقوال ادلذاهب حملمدية والتجديد الرتجيح رللس قرار مقارنة: الثالث الفصل
 ادلعتمدة األربعة

 الغناء حكم يف دمحمية ترجيح ورللس األربعة ادلذاهب بني النزاع زلل حترير: األول ادلبحث
 وادلوسيقى

بعد أن عرض الباحث قرار رللس الًتجيح والتجديد واألقوال ادلعتمدة عند ادلذاىب األربعة يف 
 ال تجديدالو  ًتجيحال رللس قرره ما أنبيان حكم الغناء واآلالت ادلوسيقية،  تبُت للباحث 

. بل اتفقوا يف ادلسائل، وىي: النواحي مجيع يف األربعة للمذاىب ادلعتمدة األقوال عن خيتلف
 للفتنة ، أو إذا أاثروادلعاصي والبدعة كالشرك زلرمة ألفاظ على ادلنع من الغناء إذا اشتمل

                                                           
 ٖٕ٘ /ٔ. ص( ىـٕ٘ٗٔ طيبة، دار الرايض،) ،ادلطالب لنيل الطالب دليل الكرمي، يوسف بن مرعي  ٔ
ْرداوي، أمحد بن سليمان بن علي  ٕ

م
. ص( ىـ ٘ٔٗٔ ىجر، دار القاىرة،) ،اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف ادل

ٕٜ/ ٖٕ٘ 
 ٕٖٔ /ٜ. ص( ىـٖٛٛٔ القاىرة، مكتبة القاىرة،) ادلغٍت، قدامة، ابن  ٖ
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. واتفقوا كذلك على جواز فاسد لغرض جعل إذاأو  الواجبات ترك إىل أّدى، أو والشهوة
 كتحسُت الصوت عند قراءة األشعار.  الغناء غَت ادلطرب ال يتكلف يف األحلان

 سيقيةو ادل اآلالتاجملرد عن  ادلطرب ابلغناء التغٍت حكمإحدامها:  ،ادلسألتُتوإمنا اختلفوا يف 
 مجهور ورأىذلك،  إابحة والتجديد الًتجيح رللس رأى حيث. منكر على يشتمل مل الذي

 إىل احلنفية وذىب واإلابحة، التحرَل أدلة بُت مجعا التنزيو، كراىة ذلك كراىة األربعة ادلذاىب
كوليمة العرس   السرور أايم يف الدف سوى ادلوسيقية اآلالت حكمواألخرى:  .التحرَل كراىة

 األربعة ادلذاىب وذىب ذلك إابحة والتجديد الًتجيح رللس رأى حيث. والعيد وقدوم غائب
 .التحرَل إىل

 األربعة ادلذاهب وآراء والتجديد الرتجيح رللس قرار بني الرتجيح: الثاين ادلبحث

 الغناء حكم: األول ادلطلب

يف  األربعة ادلذاىب وآراء والتجديد الًتجيح رللسفقد عرض الباحث يف الفصل الثاٍل قرار 
 أن وىو األربعة ادلذاىب إليو ذىب ما إىل الباحث قلب مال تقدم ما على فبناءحكم الغناء. 

إال يف بعذ األوقات   أفضل، تركو بل وتركو فعلو يستوي مبباح ليس ادلطرب ادللحن اجملرد الغناء
  :يلي دلا وذلك كأايم العيد أو وليمة العرس،

 اإلابحة األشياء يف األصلإن الدليل الذي استدل بو رللس الًتجيح ىو القاعدة: " -ٔ
حىت يدل الدليل على حترديو". وقد جاءت األدلة على ذم الغناء ادلطرب. منها تفسَت 

ابن  قال. ﴾احلديث ذلو يشًتي من الناس ومن﴿السلف للهو احلديث يف اآلية:  
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 جبَت، بن وسعيد وعكرمة، جابر،وروي ذلك أيضا عن  .ٔ"الغناء-وهللا- ىو: مسعود
. وروي أثر ٕبذدية بن وعلي شعيب، بن وعمروواحلسن البصري،  ومكحول، ورلاىد،

.  وىذه الرواية ٖ"القلب يف النفاق ينبت الغناءصحيح عن ابن مسعود أنو قال: "
 .ٗذلا حكم الرفع ألنو يتعلق ابلغيب الذي ليس لو رلال يف االجتهادادلوقوفة 

. قال السيوطي: كان الغناء عند السلف يف ألفاظو ما يتعلق ابلزىد، ومع ذلك ذموه -ٕ
 رأوا لو فكيف ادلليحة، ابلزىدايت يتعلق ما منو زماهنم يف كان أنو مع منو منعهم وىذا"

 ابلسلف واقتد أخي، اي فاحذره ؟القبيحة الزايدات من فيو الزمان ىذا يف أحدثوا ما
   .٘"الصاحل

إن العلة يف كراىية الغناء ىي التكلف يف التلحُت واإلطراب فيؤثر يف قلوب الناس.  -ٖ
ومثل ىذه العلة ال تزول يف ىذه األزمنة، بل الغناء يف ىذه األايم يزداد إطرااب شلا كانوا 

 والعلم عند هللا.عليو. 

 ادلوسيقى حكم: الثاين ادلطلب

 ادلذاىب وآراء والتجديد الًتجيح رللس قرار الثاٍل الفصل يف كذلك  الباحث عرض فقد
إىل أن ما ذىب إليو ادلذاىب وتوصل الباحث  .ادلعازف أو اآلالت ادلوسيقية حكم يف األربعة

 األربعة ىو األقوى من حيث األدلة، وىي كما يلي:

                                                           
 ٖٖٓ /ٙ ىـ( ص.ٕٓٗٔ، )الرايض، دار طيبة، تفسَت ابن كثَتإمساعيل بن عمر بن كثَت،    ٔ
 ٖٖٔ /ٙادلصدر السابق،   ٕ
مْرومزِي ،   ٖ

 ٓٛٙىـ( ص. ٙٓٗٔ، )ادلدينة ادلنورة، مكتبة الدار، تعظيم قدر الصالةدمحم بن نصر ادل
4
 ٖٙ، ص. كف الرعاع عن زلرمات اللهو والسماعابن حجر اذليتمي،  

 ٔٓٔ /ٔىـ( ص.  ٜٓٗٔ، )الرايض، مطابع الرشيد، األمر ابالتباع والنهي عن االبتداعالسيوطي،   ٘
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ْوم  يمْشًتمِي ممن الّناسِ  وِمنم ﴿القرآن الكرَل. وىو قول هللا تعاىل:  -ٔ  عمنْ  لُِيِضل   احلمِديثِ  ذلم
. فإنو قد روي ذلك عن بعض السلف أن تفسَت "ذلو احلديث" ﴾ِعْلم   ِبغمَْتِ  اّلل ِ  سمِبيلِ 

 .ٔ"والغناء ادلعازف احلديث وىو ادلعازف. قال احلسن البصري: "ذل
النبوية. فقد وردت أحاديث كثَتة من طرق متعددة تدل على حترَل  األحاديث: اثنيا -ٕ

"ليكونن قال: ملسو هيلع هللا ىلص آالت ادلوسيقى. منها: ما رواه البخاري يف صحيحو معلقا، أن النيب 
وىذا أقوى األدلة عند  ".ٕمن أميت أقوام، يستحلون احلر واحلرير، واخلمر وادلعازف

الت ادلوسيقية. وىو احلديث الصحيح عند أصحاب ادلذاىب األربعة يف حترَل اآل
ويف احلديث بيان أن يف آخر الزمان من  ادثُت ال سيما كونو سلرجا عند البخاري.

 حيل ادلعازف، وىذا دليل قوي يف القول أبن ادلعازف حرام حىت آخر الزمان.
ومع تلك األدلة فقد حكى بعض العلماء اإلمجاع على حترَل ادلعازف مع اختالف  -ٖ

حسب ما اطلع –ذاىب. ومل بعرف من خالف ىذا اإلمجاع قبل ابن حزم األندلوسي ادل
 إىل كتبذلك ىو التابعي عمر بن عبد العزيز، حث   . وأول من قال-عليو الباحث

 مهمت ولقد اإلسالم، يف بدعة وادلزمار ادلعازف، وإظهارك" وفيو كتااب، الوليد بن عمر
ىذا األثر من عمر بن عبد العزيز صريح  .ٖالسوء" مجة مجتك جيز من إليك أبعث أن

يف بيان أن الصحابة كانوا ينكرون ىذه اآلالت ادلالىية، بل توعد عمر على من 

                                                           
 ٕ٘ /ٗٔ، ص. تفسَت القرطيبالقرطيب،   ٔ
، ص. ٜٓ٘٘، كتاب األشربة/ ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميو بغَت امسو، رقم. صحيح البخاريالبخاري،   ٕ
ٚ/ٔٓٙ 
 رقم. ،الفيء قسم كتاب،  (ىـٙٓٗٔ اإلسالمية، ادلطبوعات مكتب حلب،) ،النسائي سنن النسائي، شعيب بن أمحد  ٖ

 ٜٕٔ /ٚ، ص. ٖ٘ٔٗ
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. ورويت حكاية ٔاآلجري بكر يستعملها. وشلن حكى اإلمجاع من ادلتقدمُت ىو أبو
 .ٕوادلعازف" وادلالىي ادلزامَت حترَل على اإلمجاع من غَتىم كالبغوي، فإنو قال: "واتفقوا

 ، وغَتىم كثَت.٘، وابن تيميةٗوابن الصالح،  ٖوحكي كذلك من ابن قدامة

 اخلامتة .4
 أهم النتئج

وبعد أن أعان هللا الباحث ووفقو يف اجلمع وكتابة ىذا البحث، توصل إىل أىم النتائج فيو، 
 وىي:

اتفاق رللس الًتجيح والتجديد مدية يف قرارىم مع أقوال ادلذاىب األربعة يف حترَل  -ٔ
الغناء وادلوسيقى إذا اشتمال على ارمات أو أدى إىل ترك الواجبات سواء من جهة 

قرار رللس الًتجيح بألفاظ الغناء أو من جهة ادلغنُت. فال يصلح ألحد أن يستدل 
 غاٍل.والتجديد يف إابحة مجيع األ

اآلالت ادلوسيقية  وادلذاىب األربعة يف حكم يقع اخلالف بُت رللس الًتجيح والتجديد -ٕ
ادللحن على وجو سلصوص الذي يطرب القلوب سواء كان رلردا عن  الغناءأو ادلعازف و 

إىل إابحتهما إال إذا اشتمال   رللس الًتجيحاآلالت ادلوسيقية أو مصحواب هبا. فذىب 
. وذىب ادلذاىب األربعة يف ادلعتمد عندىم إىل كا ابلرباءة األصليةمتس على زلرم فحرم

                                                           
1
 ٗٗٗ/ٕ. ص( ىـ ٕٗٗٔ احلديثة، الفاروق القاىرة،) ،رجب ابن رسائل رلموع رجب، بن أمحد بن الرمحن عبد  

 ٖٖٛ /ٕٔ. ص( ىـٖٓٗٔ اإلسالمي، ادلكتب دمشق،) ،السنة شرح البغوي، مسعود بن احلسُت  ٕ
3
  ٕٖٔ/ٜ،  ادلغٍت قدامة، ابن  

4
 ٓٓ٘ /ٕ. ص( ىـٚٓٗٔ الكتب، عامل دار بَتوت،) ،الصالح ابن فتاوى الصالح، ابن  

5
. ص( ىـٙٔٗٔ الشريف، ادلصحف لطباعة فهد ادللك رلمع ادلنورة، ادلدينة) ،الفتاوى رلموع تيمية، بن أمحد  

ٔٔ/٘ٚٙ- ٘ٚٚ 
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ذم الغناء اجملرد وكراىتو، فحملت الكراىة على التنزيو عند اجلمهور والتحرَل عند 
 احلنفية. وإذا كان الغناء مقروان ابآللة فهو زلرم بال خالف.

لقوة مال الباحث إىل ادلعتمد عند ادلذاىب األربعة يف مسألة الغناء وآالت ادلوسيقى  -ٖ
 أدلتهم من القرآن والسنة واإلمجاع.

، من -حسب ما اطلع عليو الباحث-إن اإلمجاع على حترَل اآلالت ادلوسيقية اثبت  -ٗ
ن نقوالت العلماء ادلوثوقُت. ومل بعرف من خالف ىذا قبل ابن حزم وىو متأخر ع

 ثبوت اإلمجاع.

 التوصيات:

  أما التوصيات فبما يلي:

النصيحة لالىتمام ابلرجوع يف فهم النصوص الشرعية إىل فهم أىل القرون ادلفضلة من  -ٔ
 الصحابة والتابعُت واتبع التابعُت.

دعوة ادلسلمُت إىل ما ينفعهم ابلرجوع إىل دينهم وعدم االشتغال مبا ال ينفع يف اآلخرة.  -ٕ
 .ٔ"يعنيو ال ما تركو ادلرء إسالم حسن من إن: "ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 

االقًتاح والرجاء ادلوجو إىل الفضالء يف رللس الًتجيح والتجديد جلمعية دمحمية  إلعادة  -ٖ
النظر يف مسألة الغناء وادلوسيقى حيث أن ىذين ادلسألتُت من أسباب إغفال ادلسلمُت 

 اليوم من القرآن كثَتا .

                                                           
 ٖٙٔ/ٗ، ص. ٖٕٛٔ، أبواب الزىد، رقم احلديث سنن الًتمذيالًتمذي،   ٔ
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إىل الفضالء يف رللس الًتجيح والتجديد جلمعية دمحمية  إلعادة االقًتاح والرجاء ادلوجو  -ٗ
ُت ادلسألتُت من أسباب إغفال ادلسلمُت وسيقى حيث أن ىاتالنظر يف مسألة الغناء وادل

 اليوم من القرآن كثَتا .
فإن الباحث يعًتف أن ىذا البحث ادلتواضع فيو خلل، ألن الكمال ال يكون إال ،  -٘

كتااب أكمل من كتابو. لذلك أرجو من اجلميع االقًتاح واالنتقاد وأىب هللا أن يكون  
 البناء ذلذا البحث.
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