حرمة الغناء واملوسيقى وآثارهما على الفرد واملجتمع
احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق
أمجعني حممد بن عبد اهلل وعىل آله الطيبني الطاهرين املنتجبني.
وبعد :قد تتسامل الشعوب عىل أمر أو فكرة وهي من األمور
اخلاطئة فتنترش حتى تصبح مألوفة لدرجة أن من يعرتض
عليها ،بل حتى من ال يميل إليها يعترب شاذ ًا ال قيمة له ،ومن
تلك األمور اخلاطئة :اإلدمان عىل الغناء ،فهو يعترب من اآلفات
اخلطرية التي ابتليت هبا جمتمعاتنا اإلسالمية ،فأصبح شبابنا
اليوم -ومع األسف الشديد -شغلهم الشاغل هو الغناء
واملوسيقى ،فرتاه يقيض ساعات طواالً يف سامع الغناء يف البيت
ويف الطريق ويف عمله ،...فلذا ينبغي التنبيه عىل هذا األمر
اخلطري والوباء املنترش ،فمن أراد الوقاية فعليه أن يعرف أوالً
أسباب الداء وآثاره اخلطرية عىل الفرد واملجتمع حتى يقي نفسه
منه ،و َمن أراد الشفاء واخلالص من هذا الذنب الكبري فعليه
أن يعرف الدواء ،ونحن بدورنا نبني أسباب هذا الوباء وآثاره
وعالجه ،فـإِ َّن ِف َذلِ َ
الس ْم َع
ك َل ِذك َْرى َل ِن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
َو ُه َو َش ِهيدٌ ( ق.)37:

ما هو الغناء:
ِ
الغناء -بالكرس واملد -لغ ًة ،هو :الصوت ا ُمل ِ
طرب ،سواء
أكان مصحوبا بآالت املوسيقى أم غري مصحوب ،قال ابن
األثري :وكل َم ْن رفع صوته ووااله ،فصوته عند العرب غناء،
واملواالة يف الصوت :ترجيعه ،وهو تقارب رضوب حركات
الصوت والنفس ،فيلزم بذلك اإلطراب والتطريب ،وأما
الطرب فهو :خفة تصيب اإلنسان لشدة حزن أو رسور.
وأما عند الفقهاء ،فالغناء هو الكالم اللهوي ِ -شعرا كان أم
نثرا -الذي ُيؤتى به باألحلان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب،
ويف مقومية الرتجيع واملد له إشكال ،والعربة بالصدق العريف،
وال جيوز أن يقرأ هبذه األحلان القرآن املجيد واألدعية واألذكار
ونحوها بل وال ما سواها من الكالم غري اللهوي عىل األحوط

وجوبا( .منهاج الصاحلني للسيد السيستاين :ج ،2ص،10
م.)20
ويفهم من هذا التعريف :أن املقوم للغناء أمران ،مها:
املادة :وهي نفس الكالم املتغنى به ،فالبد أن يكون هلويا،
أي :الكالم الباطل الذي ليس فيه منفعة دنيوية أو أخروية ،بل
قد يكون من الكالم الفاحش أو املثري للشهوة أو غري ذلك.
األحلان :فالبد أن تكون من نوع ما يتعارف عند أهل اللهو
واللعب.
فعند اجتامع هذين األمرين يكون هو القدر املتيقن من الغناء
الذي وردت الروايات يف حرمته وذمه  ...إلخ.
وهناك فرد آخر مشكوك دخوله يف الغناء املحرم ،وهو ما
كان فيه املقوم الثاين فقط ،وهو أحلان أهل اللهو واللعب ،أما
املادة فقد تكون قرآنا أو دعاء أو ذكرا أو غري ذلك من األمور
الراجحة ،وهذا الفرد مما اختلفت فيه أقوال الفقهاء ،فقد ذهب
مجع منهم السيد اخلوئي إىل حرمته أيضا ،وكذا غريه ،وأما
السيد السيستاين (دام ظله) فقد احتاط وجوبا ،فإما أن يعترب
حراما أو يرجع إىل غريه يف حكمه ،األعلم فاألعلم.
آثار الغناء على املجتمعات:
لو نظرنا إىل املجتمعات البائدة لرأينا َّ
أن أحد أسباب اهنيارها:
وإِ َذا
الغناء وأخواه (املوسيقى والرقص) ،يقول اهلل عز وجلَ :
َ
َأ َر ْدنَا َأن ُّنْلِ َ
تفِ َيها َف َف َس ُقو ْا فِ َيها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل
ك َق ْر َي ًة أ َم ْرنَا ُم ْ َ
َاها تَدْ ِمري ًا( اإلرساء ،)16:فإن الغناء واملوسيقى من
َفدَ َّم ْرن َ
أوضح مصاديق الفسق املشار إليه يف اآلية الكريمة ،فعندما
يتع َّلق النَّاس بالغناء ،خاص ًة الفئة الشابة منهم ،فهذا يعني
انرصافهم عن شؤون األ ّمة ،وعن الدين ،والقيم األخالقية،
واملستقبل ،والبناء ،واجلد َّية ،والتضحية ،والفداء ،والشجاعة،
والعلم ،...والدليل احلاسم عىل ذلك كله ،ما نعيشه اليوم يف
جمتمعاتنا ،بعد انتشار الفضائيات وقبلها اإلذاعات ،والتي
تستأثر الفرتة األطول لب ِّثها باألغاين التي تُؤ ِّدي إىل امليوعة

واالنحالل واملجون والفسوقْ ،
البعض يف السنوات
وإن حاول
ُ
األخرية تسمية ذلك (فن ًا) أو (إبداع ًا)!!!.
آثار الغناء على األفراد:
الغناء ُيفقد اإلنسان توازنه ،حتى يرصفه عن الطاعة،
والعبادة ،وطلب العلم ،حتى الواجب منه ،فيبتعد قلبه عن
اهلل َّ ،
ألن املرء إذا تع َّلق قلبه بالغناء صار شغله الشاغل ومعبوده
األوحد الذي ال يعبد سواه... ،أال ترى كيف َّ
أن بعض َم ْن
استحوذ الغناء عليهم فأنساهم ذكر اللَّ تعاىل ،يستمعون إليه
يف املنزل ،واحلامم ،والسيارة ،واملقهى ،والسهرة ،والعرس
است َْح َو َذ
واحلفالت العامة ،وعند لقاء احلبيب يقول اهلل تعاىلْ :
ان َف َأنساهم ِذكْر اهللِ ُأو َلئِ َ ِ
الش ْي َط ِ
ْب َّ
َع َل ْي ِه ُم َّ
ان َأ َل
ك حز ُ
ْ
الش ْي َط ُ َ ُ ْ َ
ان هم َْ ِ
ِ
ون( املجادلة ،)19:لذا َّ
ْب َّ
فإن
اس َ
إِ َّن حز َ
الش ْي َط ِ ُ ُ
ال ُ
البعض - ،نعوذ باللَّ تعاىل  -قال عن املطرب الفالين :معبود
اجلامهري!!! .فكيف ُيمكن هلذا أن يعبد اهلل حق ًا ،تع ُّبد ًا ورق ًا؟
وقد ورد عن رسول اهلل( :الغناء ُينْبت النِّفاق يف القلب
املاء البقل) (عوايل اللئايل :ج ،1ص ،)244وعن
كام ُينبت ُ
اإلمام الباقر قال( :الغناء مما وعد اهلل ع َّز ّ
وجل عليه النار،
ِ
ِ
ِ
و ِم َن الن ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
ال ِديث ل ُيض َّل َعن
وتال هذه اآليةَ :
ِ
ِ
يل اهللِ بِغ ْ ِ
َسبِ ِ
َي ِع ْل ٍم َو َيتَّخ َذ َها ُهزُو ًا ُأو َلئ َ
ني)
اب ُّم ِه ٌ
ك َُل ْم َع َذ ٌ
(الكايف :ج ،6صَّ ،)431
فإن أكثر ما ُيس ّبب فقد اإلنسان العزم
واإلرادة هو االستامع للغناء.
واحلاصل :الغناء ُيؤ ِّثر عىل اإليامن تأثري ًا مبارش ًا ،نعوذ باهلل
تعاىل ،فكيف ُيافظ عىل إيامنه َم ْن حرص عىل إحياء ُسنن
السنَّة النبو َّية الرشيفة؟!.
اجلاهلية ،وخالف ُّ
املوسيقى من كبائر الذنوب:
بأنا من الكبائر
من الذنوب الكبرية التي ورد الترصيح ّ
هو اللهو باآلالت املوسيقية بمختلف أنواعها مثل (الناي)
و(الكمنجة) و(البيانو) و(الطنبور) ونظائرها ،وهكذا االستامع
إليها ،كام جاء يف رواية مفصلة عن اإلمام الرضا يذكر فيها

تعداد الكبائر إىل أن يقول ...( :واالشتغال باملالهي) (الوسائل:
ج ،15ص.)329
وباتفاق مجيع الفقهاء يعترب صنع ورشاء وبيع آالت اللهو
والتعامل هبا باطالً ،كام هو يف آالت القامر ،وحفظها حرام
أيض ًا وإتالفها واجب ،كام روي ضمن حديث مفصل عن
اإلمام الصادق أنه قال( :إنام َح َّرم اهلل الصناعة التي هي
حرام كلها التي جييء منها الفساد حمضا ،نظري الربابط واملزامري
والشطرنج وكل ملهو بهِ ،
والصلبان واألصنام وما أشبه ذلك...
إىل أن قال :فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ األجرة
عليه ،ومجيع التقلب فيه من مجيع وجوه احلركات) (الوسائل:
ج ،17ص.)85
املوسيقى والغناء يف أخبار أهل البيت :
األخبار الواردة يف حرمة الغناء واستعامل آالت اللهو كثرية،
منها :ما ورد عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال :قال رسول
اهلل( :أهناكم عن ال َز َفن (أي :الرقص) ،واملزمار ،وعن
الكوبات (أي :الطبل) والكربات (أي :الطبل ذو الرأسني)
(الوسائل :ج ،17ص ،)313وعنه( :يف قوله عز
َ
ُّور ،قال :الغناء) (الوسائل :ج،17
وجل:ل َي ْش َهدُ َ
ون الز َ

ص ،)304وعن عبد األعىل قال( :سألت جعفر بن حممد
عن قول اهلل عز وجلَ  :ف ِ
الر ْج َس ِم َن ْالَ ْو َث ِ
اجتَن ِ ُبوا
ان َو ْ
ْ
اجتَن ُبوا ِّ
َق ْو َل الزُّور ،قال :الرجس من األوثان :الشطرنج ،وقول الزور:
و ِم َن الن ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو
الغناء .قلت :قول اهلل عز وجلَ :
ال ِد ِ
َْ
يث ،قال :منه الغناء) (الوسائل :ج ،17ص،)309

وعن أيب عبد اهلل الصادق( :أن رجال سأله عن سامع
ص
الغناء ،فنهى عنه ،وتال قول اهلل عز وجل:إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
َوا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل ُأولـئِ َ
َان َعنْ ُه َم ْس ُؤوالً وقالُ :يسأل السمع عام
كك َ
سمع ،والفؤاد عام عقد ،والبرص عام أبرص) (املستدرك :ج،13
ص.)221

اآلثار املرتتبة عليهما:
وهناك آثار سلبية للغناء واملوسيقى نذكر منها:
أوالً :إعراض اهلل سبحانه وتعاىل :عن احلسن بن هارون
قال( :سمعت أبا عبد اهلل يقول :الغناء جملس ال ينظر اهلل
جل:و ِم َن الن ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو
إىل أهله ،وهو مما قال اهلل عز
َ
ال ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل َعن َسبِ ِ
َْ
يل اهلل( )الوسائل :ج ،17ص،)307
وقد ُر ِو َي عن اإلمام الصادق أنه قال لرجل دخل يف

مكان فيه غناء( :وحيك ،أما خفت أمر اهلل أن يأتيك وأنت عىل
تلك احلال ،إنه جملس ال ينظر اهلل إىل أهله ،الغناء أخبث ما خلق
اهلل ،الغناء رش ما خلق اهلل ،الغناء يورث النفاق ،الغناء يورث
الفقر) (املستدرك :ج ،13ص.)212
ثاني ًا :اخلروج عن تقديس اهلل سبحانه وتعاىل :عن عيل بن
احلسني أنه قال( :ال ُيقدِّ س اهلل أمة فيها بربط يقعقع ،وناية
تفجع) (الوسائل :ج ،17ص.)313
ثالث ًا :نزول البالء :قال رسول اهلل( :يظهر يف أمتي
اخلسف والقذف ،قالوا :متى ذلك؟ قال :إذا ظهرت املعازف
وشبت اخلمور ،واهلل ليبيتن أناس من أمتي عىل َ ٍ
والقينات ُ ِ
أش
و َب َط ٍر ولعب فيصبحون قردة وخنازير الستحالهلم احلرام،
واختاذهم القينات (أي :املغنيات) ،ورشهبم اخلمور ،وأكلهم
الربا ،ولبسهم احلرير) (الوسائل :ج ،17ص.)311
رابع ًا :كُفران النعمة :عن أيب عبد اهلل الصادق قال:
(من أنعم اهلل عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد
كفرها( )...الوسائل :ج ،17ص.)327
خامس ًا :عدم إجابة الدعاء ورفع الربكة :قال رسول
اهلل( :ال تدخل املالئكة بيتا فيه مخر أو دف أو طنبور أو نرد،
وال يستجاب دعاؤهم ،ويرفع اهلل عنهم الربكة) (املستدرك:
ج ،5ص ،)279وعن اإلمام الصادق( :بيت الغناء ال
تؤمن فيه الفجيعة ،وال جتاب فيه الدعوة ،وال يدخله ا َمل َلك)
(الوسائل :ج ،17ص.)303

سادس ًا :الفقر والنفاق :وعن أيب عبد اهلل الصادق
قال( :استامع اللهو والغناء ينبت النفاق كام ينبت املاء الزرع)
(الوسائل :ج ،17ص ،)316وعنه( :الغناء يورث
النفاق ،ويعقب الفقر) (الوسائل :ج ،17ص.)309
سابع ًا :قساوة القلب :عن اإلمام الصادق - يف وصية
النبي لعيل -قال( :يا عيل ثالثة ي ِ
قسني القلب :استامع
ُ
اللهو ،وطلب الصيد ،وإتيان باب السلطان) (الوسائل :ج،17
ص.)314
ثامن ًا :عبادة الشيطان :عن اإلمام الباقر( :من أصغى
إىل ناطق فقد عبده ،فإن كان الناطق يؤدي عن اهلل عز وجل فقد
عبد اهلل ،وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان)
(الوسائل :ج ،17ص ،)317ومن املعلوم أن استامع الغناء
يكون عادة من الصنف الثاين ،أي :من كالم الشيطان ،فهو إذن
عبادة له.
تاسع ًا :مفتاح الزنا :قال النبي( :الغناء رقية الزنا)
(البحار :ج ،76ص ،)247أي :أن الغناء وسيلة يرتقي هبا
صاحبها إىل أن يرتكب الزنا  -والعياذ باهلل  ،-وعرب عنه
باالرتقاء كناية عن صعوبته لوال الواسطة وهي هنا الغناء.
عارش ًا :املوت فاجر ًا فاسق ًا :عن اإلمام الرضا أنه قال:
(من أبقى يف بيته طنبور ًا أو عود ًا أو شيئ ًا من املالهي من املعزفة
والشطرنج وأشباهه أربعني يوم ًا فقد باء بغضب من اهلل ،فإن
مات يف أربعني مات فاجر ًا فاسق ًا مأواه النار وبئس املصري)
(البحار :ج ،76ص.)253
احلادي عرش :حيرش مسو ّد الوجه :قال رسول اهلل:
(حيرش صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه ،وبيده
طنبور من نار ،وفوق رأسه سبعون ألف ملك ،بيد كل ملك
مقمعة يرضبون رأسه ووجهه ،وحيرش صاحب الغناء من قربه
أعمى وأخرس وأبكم ،وحيرش الزاين مثل ذلك ،وصاحب
املزمار مثل ذلك ،وصاحب الدف مثل ذلك) (املستدرك:
ج ،13ص.)219
الثاين عرش :يذاب يف أذنه الرصاص :قال رسول اهلل:

(من استمع إىل اللهو يذاب يف أذنه اآلنك (وهو الرصاص)
(املستدرك :ج ،13ص.)221
وجوب النهي عن املنكر ومنه الغناء:
عن اإلمام احلسن العسكري عن آبائه ،عن النبي
يف حديث -قال( :من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إناستطاع ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه فحسبه أن
يعلم اهلل من قلبه أنه لذلك كاره) (الوسائل :ج ،16ص،)134
وعن أيب جعفر الباقر- يف حديث -قال( :أوحى اهلل إىل
شعيب النبي :إين معذب من قومك مائة ألف :أربعني ألفا
من رشارهم ،وستني ألفا من خيارهم ،فقال :يا رب هؤالء
األرشار ،فام بال األخيار؟ فأوحى اهلل عز وجل إليه :داهنوا أهل
املعايص ومل يغضبوا لغضبي) (الكايف :ج ،5ص ،)56وقال
اإلمام الصادق( :إن األمر باملعروف والنهى عن املنكر
َخلقان من َخلق اهلل ،فمن نرصمها نرصه اهلل ومن خذهلام خذله
اهلل) (الوسائل :ج ،16ص.)146
ومن مجيع ما ذكر يعلم أن هذا الذنب من كبائر الذنوب
والتي توجب غضب اهلل سبحانه وتعاىل ونزول بالئه يف الدنيا
واستحقاق أليم عذابه يف اآلخرة ،كام أن مفاسده الدنيوية كثرية،
وترتتب عليه أرضار كثرية.،
فال بد من النهي عنها بحسب املستطاع مع مراعاة مراتب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لنكون من املمتثلني ألحكام
اهلل والطالبني مرضاته ،عصمنا اهلل وإياكم عن مقارفة الذنوب
وممارسة املعايص ،وأهلمنا التقوى والعمل بام حيب ويرىض
وحرشنا مع حممد وآله الطاهرين.

