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للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، وأشهد أاّل إله إال اهلل ، إله األولني  والعاقبة العاملني،احلمد هلل رب 

 وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ؛ –صلى اهلل عليه وسلم –واآلخرين ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الصادق األمني 

 

مي ، وحكمه ، وأدلة احلكم ، صاحل الغزالي ، ويتعلق بالنشيد اإلسال/ فقد قرأت هذا البحث الذي كتبه الشاب 

 ومناقشة األدلة .

وحيث أن فيه اختالف بني علماء هذا الزمان ، وأن هناك نشيد غري إسالمي ، وأن الشعر كما ُيقال : " حسنه 

 حسن وقبيحه قبيح " .

 

 فقد ترجح لي : 

من املواعظ والزواجر ، كما  أنه ال بأس باستعمال النشيد اإلسالمي ، ومساعه ؛ لالستفادة منه ، والتأثر مبا فيه

 حيصل التأثر باخلطب البليغة ، والنصائح واإلرشاد .

 

، ليه ، مبا يوضح املراد من الكالمصاحل فيما اختاره غالبًا ، وقد ناقشته يف بعض أدلته ، وعّلقت ع /وقد أصاب األخ

مساع الصوفية ، وإمنا فيه إنشاد هذا النظم  وُيعرف منه جواز مساع هذا النوع من الشعر إذا مل يكن مثل الغناء ، وال مثل

بصوت حسن وبوزن وقافية ، وبدون تلحني وتطريب وتغريد ، وبقصد اإلفادة واملنفعة ، السيما للشباب الذين انهمكوا 

فال يرعوون ، وال يقبلون كباب على املالهي واألغاني، وانشغلوا بذلك عن مساع القرآن ، والذكر واخلري ، نيف اال

لنوع من الشعر انصاعوا إليه ، وأنصتوا له ، واستمعوا إليه ُمصيخني إىل معانيه ومبانيه ، فُيثر ا، فإذا مسعوا هذا نصحًا

 فيهم إقالعًا عن اللهو والباطل ، وإقبااًل على اخلري ، وتقباًل للنصيحة .

، ومن َثّم  به ؛ رجاء االنتفاعفألجل هذا التأثر احملسوس رأينا أهمية صياغة هذا النشيد ونشره يف هذه األوساط 

 اإلقبال على كتاب اهلل تعاىل ، واستفادة منه .

 واهلل أعلم ، وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم .

 

 

 عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين

 ــ  ه15/11/1413

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 مد وعلى آله وصحابته ، وبعد ،احلمد هلل حق محده ، والصالة والسالم األمتان على أكرم رسله حم

فقد يسر اهلل لي الكتابة يف موضوع ) الفن ( وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ، ومن مسائله ) النشيد اإلسالمي ( ، 

 شيء من العناية والتفصيل ؛ ألهميته ، ولكونه من املستجدات .بوأفردته بالبحث و

 

عرض ما كتبُت على فضيلة الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن  –(  هـ1413يف وقته ) ذو القعدة  –وقد يسر اهلل لي 

فكتب على ما كتبُت تقريظا ، وتعليقات منوعة ، منها ما هو تأييد ، ومنها ما هو  –  ًاجزاه اهلل خري –اجلربين 

 وتنوعًا يف الرأي الفقهي .، توجيه ، ومنها ما ُيعد اعرتاضًا 

 

ولاللتزام مبنهج األمانة والعلم ، وال غرابة يف أمر اخلالف يف املسائل وقد أثبتُت كل ذلك يف البحث للفائدة ، 

 الفقهية والفروع ..

 واملسائل املذكورة منها ما هو من قبيل اخلالف السائغ ، أو خالف تباين وتنوع ، ومنها خالف يف حتقيق املناط ..

 

ِذكرها حبسب األدلة اليت  ل اجتهدُت يفالشيخ خريا على ما كتب وعّلق ، وما ذكرته من آراء ومسائاهلل جزى ف

 .قواعد الشرعية يف النظر والرتجيحواختيار الراجح من كالم أهل العلم ، وحبسب ما علمُت من ال، ثم املناقشة عرضتها، 

 وإن أكون قد أصبُت فمن اهلل وحده ، وإن أكون قد أخطأُت فمن نفسي والشيطان واهلل ورسوله منه بريئان .

 

 أواًل وآخرًاواحلمد هلل 

 

 صاحل بن أمحد الغزايل

 ــ  ه 29/6/1430
 

 

 

 

 الفصل األول

 النشيد حقيقة
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 وإليك بيان ذلك مفصال إذ احلكم ونشأته، وتطوره، معناه وأركانه ، لبيان حقيقة النشيد البد من معرفة :

 . تصورهء فرع عن على الشي

 

 المبحث األول

 واالصطالحاللغة  يفمعىن النشيد 

 

 . العربية اللغة يفمعناه : األول املطلب 

منـا هـو   إ ، الشـعر  ومن هذا إنشاد ؛ مى منشدا، فُس وكذلك املعرف يرفع صوته بالتعريف . رفع الصوت: النشيد 

  . رفع الصوت

 : األسدي ريشقال األق،  ًاينشد بعضهم بعض، املتناشد بني القوم  الشعر : - فعيل معنى مفعل - والنشيد

 ح صبحتهومسوف نشد الصبو
 

 )1(قبل الصباح وقبل كل نداء 
 

 

 . هل العصرأ اصطالح املطلب الثاني : معناه يف

؛  بنـوع فيـه ترجيـع وترقيـق وتنغـيم      ، أو نثر، أو رجز  ، رفع الصوت بشعٍر : - كما هو معروف اليوم - النشيد

 . )2(أوقات وأماكن متنوعة يف،  الدينية والغريةثارة احلماس والعواطف إألجل 

مزيد حبث  إىلحيتاج  - هذا العصر يفحدث أن النشيد نوع جديد من السماع ُأن ومن خالل تعريف النشيد يتبّي

  . ب والغناء والسماع الصويفْصاء والَندباحُل عن السماعات القدمية املعروفة زيتمّيو – وبيان حكمه

كان  وغري مقصورة على ما، وقات متنوعة أماكن وأ د يفنشسمع وُينه ُيأ : بْصداء والَنوجه خمالفته للُحفمن أ

ثارة احلماس والغرية والعواطف كإ،  بْصداء والَناحُل ن يف النشيد من املقاصد ما ليس يفأكما  ب ،ْصداء والَناحُل نشد يفُي

  . الدينية

جنس  يفهو  ته مااكلم يفوليس  ، نه ليس مما يقصد به جمرد التطريب كالغناءأ:  ومن أوجه خمالفته للغناء

 . كلمات الغناء من احلب والتشبيب والعشق 

خبالف  الصويفالسماع  يفاهلل مما البد منه  إىلن معنى التعبد والتقرب أ:  الصويفسماع لخمالفته ل أوجهومن 

 . دون النشيد صويفالالت اللهو وكلمات احلب والعشق والغزل الزمة للسماع آوكذلك ، النشيد 

                                                 

 بتصرف . 70/4422لسان العرب ابن منظور  ( 1)

 القادر ( ، ونشيد الكتائب ، سليم عبد 29 – 25( ، ونشيدنا ، لسليم عبدالقادر ) ص  5انظر : أناشيد إسالمية ، اختيار وتقديم مروان كجك ) ص  ( 2)

 (25 – 29 . ) 
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 مبحث الثانيال

 نشأة النشيد
 

 : مورأيشتمل الكالم على نشأة النشيد الكالم عن 

 . أنواع السماعات القدمية املختلفة يفواملتطور عنه  . إليهيرجع  الذيصله أ : أواًل

 ؟ ليةاوأين ابتدأ النشيد بصورته احل ؟ متى : ثانيا

 ؟ إىل ذلك الدواعي هي كيف انتشر وما : ثالثا

 مظاهر هذا التطور والتنوع ؟ هيا ومطور النشيد ؟ كيف ت : رابعا
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 . : أصل النشيد املطلب األول

قدمية  أن له أصواًل إاّل ، )1(اهلجريعرف النشيد بصورته احلالية قبل العقد األخري من القرن الرابع عشر مل ُي

 إىل أمرين : -حبسب رأيهم فيه  -أرجعها املتكلمون على أصله 

وأصحابه ومن  -صلى اهلل عليه وسلم  - النيبعصر  يفب اللذين كانا ينشدان ْصداء والَنللُح امتدادأنه  : األول

 . )2(مبا يتناسب مع تطورات العصر احلديث مع تطور يسري ،،  -رضي اهلل عنهم  – بعده

و غياب أ . كلماته كالبعد عن الشركيات يفمع تعديل ال بأس به  ، أنه موروث عن الطرقيني من الصوفية : الثاني

 . )3(كثري منه يفت اللهو الآري من ثك

اصطلح  الذي ، اهلجريمبتدأ النشيد فإنه مل يعرف بصورته احلالية قبل العقد األخري من القرن الرابع عشر  وأما

 . بقية البلدان يفثم انتشر ، مصر والشام  يفوكان ذلك ، ة اإلسالمية حوعلى تسميته فيما بعد بعقد الص

 

 . بقية البلدان إىل انتقالهثم ، مصر والشام  يفالنشيد  اءابتد : نيالثااملطلب 

للشاعر حممود  ، ، مقدمه جملموعة من األناشيد الدينية م1954 عام –رمحه اهلل  –األستاذ سيد قطب  كتب

على  ًاقد متت بناءاجلديدة من األناشيد ، ف الطبعةهذه : " وقال  ، نها معنى األناشيد اإلسالمية اليوم، وضّم ءأبو الوفا

أو ينتفع بها غريهم ممن يريد ، لتنتفع بها ناشئة األخوان املسلمني ؛  اإلسالميحركة األحياء  يفرغبة بعض العاملني 

 . )4("ظالل اإلميان ، أو يتذوقوا حالوة روح الدين  يفأولياؤهم أن ينشأوا 

كثري من البلدان  يفولكن ، مصر فقط  يفبعد ليس  مايوكان هلم ما أرادوا من انتشار األناشيد بني الشباب املسلم ف

قبل العقد  األخري من القرن الرابع  ةبصورتهما احلاضر –علم أكما  –العربية وغريها ،إال أن فكرة األناشيد مل تكتمل 

 . اهلجريعشر 

القرآن ، وعقائد  مبعانيوكانت هذه األناشيد تسري رويدا رويدا : " مقدمة أناشيد إسالمية  يفيقول مروان كجك 

 )عقد الصحوة اإلسالمية( اصطلح على تسميته بـ الذي اهلجريحتى كان العقد األخري من القرن الرابع عشر ، اإلسالم 

،  فتؤلف هلا جمموعات اإلنشاد املتعددة، فإذا األناشيد تندفع إىل الساحة اإلسالمية  - بعون اهلل ومدده وهى مستمرة -

يرددها الصغار و، وحيفظونها ،  ، وراح الناس يتداولون األشرطة املسجلة هلذه األناشيد كبري فيها دور طفالوكان لأل

فنا عليه من رتعا عيادهم ومناسباتهم ، مما أهلب املشاعر وأزكى اآلمال ، فتبدلت صورة ماأوتذخر حفالتهم و والكبار ،

 . )5(" رشادات ظمئت هلا النفوس قروناإوالعقيدة ، وعظات صادقة ،  يفلتصبح دروسا ، املناسبات اإلسالمية 

                                                 

 ( . 5ص  ) ءالوفاانظر : أناشيد اإلسالمية ، اختيار وتقديم : حممود أبو  ( 1)

 ( .  35ص  ) يب ، حول األناشيد اإلسالميةياحلل ،هـ 20/2/1406،  1055انظر : جملة الدعوة السعودية ، ع  ( 2)

 ( . 27انظر : البيان املفيد ، مجع السليماني ) ص  ( 3)

 ، املقدمة . ءالوفااألناشيد اإلسالمية ، حممود أبو  ( 4)

 ( . 6 – 5) ص  ( 5)
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، بالد الشام ومصر  يف اهلجريالعقد األخري من القرن الرابع عشر  يفصورتها احلالية  يففكانت بداية األناشيد  

ثم ، ( على يد بعض فرق األناشيد املتربعة بذلك  املسجدية ) االتواالحتفناسبات كاألعياد واألعراس حياء املإعن طريق 

صدر هذه ن ُيكثر البلدان َمأ يفصبح أحتى ، ىل بعض البلدان العربية ( إت يالكاس) شرطة انتشارها بواسطة أسهل 

 .ىل تطورها وتنوعها إدى أاألناشيد ويتحمس هلا مما 

 

 . إىل انتشار النشيد الدواعياملطلب الثالث : 

 وأهمها : ، ًا منوعةإىل ظهوره وانتشاره أسباب الداعيكان 

 .ل النشيد ئبدا بواسطةنتشارها ىل منافستها واحلد من اإهل النشيد أاخلليعة مما دعا  األغانيانتشار  األول :

من  الذين رأوا النشيد، واجلماعات اإلسالمية ، السيما التجمعات الدعوية ، انتشار الصحوة اإلسالمية  : الثاني

 . )1(ةالدعو أساليب ةضرور

، -الغاصبني ردها اهلل من كيد-رض فلسطني أ، السيما أراضيهمواغتصاب ، تسلط الكفار على املسلمني الثالث :

 . األفغانيسيما اجلهاد وال، مقاومة الكافرين  يفوظهور احلركات اجلهادية 

 

 شرطة أسيما ، الباتهم وبيوتهم ومرك يفالناس  يديأوتكاثرها بني  )2(ظهور وسائل السماع وانتشارها الرابع :

 .(  اإلسالميةالتسجيالت  نشره ُتسمى ) يفجتارية متخصصة د مؤسسات ، ووجو ( الكاست) 

 .ت العناية به وتطويره من نواح عدة نتشار النشيد حصلوبا

 

 . : تطور النشيد والعناية به املطلب الرابع

ناية ، حصل التطور والعبسبب انتشار األناشيد وتكاثرها ، وتوفري وسائل مساعها وتسجيلها وكثرتها لدى الناس 

 : التاليحلانها وكلماتها ومقاصدها على النحو أدائها ومساعها وأ يفناشيد باأل

 أمور أهمها : يفباألحلان ويتمثل  التطور والعناية -أ

 يكون النغم . العناية باألحلان املطربة ،وحتسينها كأحسن ما-1

لألناشيد احلماسية ف النشيد ومقاصده ، كلمات يمعانتتنوع بتنوع  اليت، العناية باألحلان واألصوات املعربة  -2

 . ولألناشيد الوعظية حلن ،كما مبا يقتضى احلال، حلن 

 نشادها ممن يتقن ذلك .إدائها وألحن األناشيد قبل ختصيص من ُي -3

 . تقان اللحن املناسب املطلوبإحتى يتم ، ة ريداء النشيد مرات كثأتدرب املنشد وفرقته على  -4

                                                 

 ( .  5انظر : أناشيد إسالمية ، اختيار وتقديم : مروان كجك ) ص  ( 1)

 انظر : نفس املكان . ( 2)
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ن حّسو غري ذلك مما ُيأو تفخيمها أو تقويتها ألرتقيق األحلان  ،التسجيل يفة احلديثة استخدام األجهز -5

 .اللحن

 

 : التاليالتطور والعناية بكلمات النشيد وتنويعها على النحو  -ب

 مقابل الشعر املقفى املوزون . يف،  املوزونةنشاد الكلمات والقصائد غري إ -1

 . مقابل األناشيد العربية الفصيحة يف، وغريها  ةوالفلسطيني ةالكويتييد اللهجات العامية كاألناش ناشيدأ -2

 مقابل األناشيد العربية . يف،  واإلجنليزية والبوسنيةاألناشيد األعجمية كاألناشيد األفغانية  -3

 . األناشيد يفدخال كلمات التوجع والتأوه إ -4

 واجلمادات .صوات بعض احليوانات استخدام األصوات املعربة ، كأ -5

 

 تطوير مقاصد النشيد إىل : -ج

 . ا بها الضيوف والقادمونّيَحُي اليتاألناشيد الرتحيبية  -1

 رقق بها القلوب .ُت اليتظية عاألناشيد الو -2

 ىل اهلل وتتويب العصاة .إالدعوة  يفاستخدامها  -3

 . -وجل عز  –سبيل اهلل  يفلإلنفاق ؛ مجع التربعات اخلريية  يفاستخدامها  -4

البوسنة  فغانستان والبلقان )أكقضية فلسطني و مناصرة بعض القضايا املعاصرة وبيانها للناس ، يفاستخدامها  -5

 . ( واهلرسك

 .  والتوجيهات األخالقية، داب النبوية تعليم األطفال بعض اآل يفتخدامها اس -6

 . لدعويةمعات اجناصرة بعض األحزاب والتىل ُمإالدعوة  يفاستخدامها  -7

 

 همها :أعدة ،  نواحيصدار األناشيد من إ يفالتطور والعناية  -د

 . عادتها وتكرارهاأدائها بإتقان إمكن أمما ، جهزة التسجيل احلديث أ يفتسجيلها  -1

 دخال احملسنات الصوتية هلا ، كالتكبري والتفخيم والصدى وغري ذلك .إ -2

 . األجهزة املرئية يفبة لكلماتها ، وذلك بتسجيلها عرض األناشيد مع الصور املعربة املناس -3

و أصة قو الأ و الشعر ،أ و احلديث الشريف ،، من القرآن الكريم ، أ ع موضوعهناسب مالتقديم للنشيد مبا ُي -4

 العصافري .وكصوت الرصاص واملاء والبوم  و بعض األصوات املعربة ،أاحلوار 

 مثال . واملرأةشريط واحد كموضوع اجلهاد  يفصدارها إو عنيمجع األناشيد اخلاصة مبوضوع ُم -5

 ورصد اجلوائز لذلك .، صدار األناشيد بعمل املسابقات واملهرجانات إتشجيع  -6
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 ماكن كثرية .أ يفونشرها  تسجيلها بكميات كبرية ، -7

 بيعها واملتاجرة بها . -8

 حفظ حقوق نسخها للجهة املصدرة هلا . -9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث الثالثالمبح

 أركان النشيد
 

وبتوضيحها  والكلمات ،، واملقاصد ، مور : األحلان ثة أوالنشيد يقوم على ثال،  الشيءقام عليه  الركن هو ما

 : كالتاليح حقيقة النشيد ، وهى تتض

 

 املطلب األول : أحلان النشيد .

ن ، لكن هذه األحلان متنوعة بتنوع باألحلا يأ يؤدى برتقيق وترجيع وتنعيم ، –التعريف  يفكما مر  –النشيد 

، على ومعرفتهم باألحلان وعنايتهم بها ،  همءأدا واختالف، نشدين لتنوع امل؛ الرتقيق والتنعيم  يف ومتفاوتةاألناشيد ، 

 : التاليالنحو 

، بل  اآلنالنشيد  يفدون متطيطه ومده على النحو املعهود ، يؤدى بتحسني للصوت وتنعيم له  منه ما  -1

 . إنشادًا سريعًا العلميةشاد بعض املنظومات نكإ

داء غناءهم )احُل يفيفعل العرب  يؤدى بتمطيط وحتسني وتلحني غري متكلف ، كنحو ما ومنه ما  -2

 ب (.ْصوالَن
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أوزان النغم حلان وألكن دون التقيد ب، تقانه ، وعناية فائقة باللحن وإف وتصنع يؤدى بتكل ومنه ما  -3

 .املوسيقي

، ويتقن ذلك امللحنون العارفون بعلم  املوقعة ةاملوسيقيموزنا على األحلان واملقامات  يكون ومنه ما  -4

 املوسيقى .

 

 . : كلمات النشيد الثانياملطلب 

ما موضوعاتها فكثرية أغالب منظوم النشيد من قبيل الرجز ، وغالب معانيها من قبيل شعر الدعوة اإلسالمية ، 

 :الية كن تقسيمها إىل املوضوعات التومي

 

 . املوضوع األول : ) الدعاء واملدائح النبوية (

 يقصد به أمران :، والدعاء  -أ

وذكر ماله من الفضل والنعمة ، وصفاته العليا ، بذكر أمسائه احلسنى  -عز وجل  - : الثناء على اهلل األول 

 . التذلل له دون سواهو، واخلضوع ،  بالعبادةفراده إو، يستحق من التوحيد  وذكر ما، الظاهرة والباطنة 

 :  إقبالومثال هذا النوع من النشيد قصيدة حممد 

 أعــــدلك  هلنــــا مــــا إ"

ــك  ــت لـ ــد لبيـ ــك قـ  لبيـ
 

ــك    ــن ملـ ــل َمـ ــك كـ  مليـ

 احلمـــد لـــك  إنلبيـــك 
 

 وامللك ال شريك لك

 والليــــل ملــــا أن حلــــك

 املنســـلك علـــى جمـــاري

 أنـــت لـــه حـــني ســـلك             

ــك   ــا أعجب ــا م ــا ُمخطئ  ي

 واخــــتم خبــــري عملــــك

 ك إن احلمـــد لـــك لبيـــ
 

ــاحبات   ــك يفوالســ  الفلــ

 مـــا خـــاب عبـــد أّملـــك

 رب هلــــك لــــوالك يــــا

 عجــــل وبــــادر أجلــــك

 وال تســـــــوف املـــــــك

 )1("لبيــك قــد لبيــت لــك
 

 

 .الدارين  يفن جيلب النفع واخلري أو، دفع الضر والشر ين أسؤال اهلل عز وجل  : لثانيا

 ومثال هذا النوع من النشيد القصيدة التالية :

                                                 

 ( . 101نشيدنا ، مجع سليم عبدالقادر ) ص  ( 1)
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 ال قـــــوة إالال حـــــول و" 

 فأعن واصرف عّنـا اجلهـل  

 

 بــك يــا ذا القــوة يــا مــوىل 

ـــا رب  ــة يــ ــا ذا املّنــ  يــ

 

 اجعـل لـي   إهلـي  وإذا متُّ

 مع خـري الرسـل   واحشرني
 

 يف قــربي نــورًا واغفــر لــي 

ـــا رب   ــة ي ــا ذا املن  )1("ي
 

 املدائح النبوية : - ب

ثنى اهلل عليه أ اليتإطراء ، وذكر صفاته و ن غلوًامبا يليق به دو –صلى اهلل عليه وسلم  – النيبوذلك بالثناء على 

 .ص الّن به مما ورد، خصه اهلل بها  اليتوذكر بعض خصائصه  بها ،

 مثال املدائح النبوية نشيد : 

 

 طلـــــع البـــــدر علينـــــا" 

ــب الشــــكر علينــــا    وجــ

ــا ــوث فينـــ ــا املبعـــ  أيهـــ

 فت املدينــــةجئــــت شــــّر

 قــــد لبســــنا ثــــوب عــــز

ــ     نربنـــا صـــلى علـــى َمـ
 

ــو    ــات الــ ــن ثنيــ  داعمــ

 دعــــــــا هلل داع مـــــــا 

 جئـــت بـــاألمر املطـــاع  

ــا  ــدى يـ ــري داع باهلـ  خـ

ــاع  ــق الرقــ ــد متزيــ  بعــ

ــاع يفحــل   )2("خــري البق
 

 . األناشيد احلماسية( ) : الثانياملوضع 

اجلهاد واحلماس والذود  إىلالدعوة  يفاملعاصرون  الدعوةوهى غالب مادة النشيد وموضوعاته ، وقد تبارى شعراء 

 . وأهلهعن حياض الدين 

 : قومهأنشودة  نداء القرآن  يقول الشاعر مستنهضا  ففي

 يحةصهذى  قومي بين يا"
 

 "فدعوا النوم وهبوا للجهـاد  
 

 درب اجلهاد فيدعو ربه : يضيء الذيوال ينسى الشاعر اجملاهد أبدا أن نور اهلل هو 

ــهم  "  ــر اللـ ـــ يففجـ  عزمــ

ـــ ــد اإلنــ  واصــــطنعين لغــ
 

 ـــــى مــــن نــــورك نــــورا 

ــ ــاق سان يف اآلــ ــورافـ  " سـ
 

 : تنطق بامسهم وتقول اليت( محاة األقصى ) وما أمجل تلك األنشودة 

ــن "  ــدأحنــ ــال الغــ  جيــ

ــا  قــــــد نهلنــــــا علمنــــ

 وجنــــــــود الســــــــؤدد   

ــورد ــريم املــــ  مــــــن كــــ

                                                 

 ( . 21العقد الفريد ، مجع : عماد شاولي ) ص  ( 1)

 ( . 157نشيد الكتائب ) ص  ( 2)
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ــا  ــنا قرآننــــ ــن ســــ  مــــ
 

ــدى  ــديواهلــــ  "احملمــــ
 

 وال ،  اثانيومحاة ،  أوالحررين ُم – ةاغد أي –ماة األقصى مل ميوتوا ، وهم جنود الغد تبشر أن ُح اليتو

 :  نستغرب ذلك أبدا من فتية صمموا على اجلهاد وعزموا على النضال

ــال  "  ــا للنضــ ــد عزمنــ  قــ

 الليــــالي حنــــن رهــــان  
 

ــوباو  ــدنا للخطـــــ  حتـــــ

)1(" حنن فرسان اخلطـوب 
 

 

 لينشغل عن دينه وينصرف إىل هلوه وترهاته ،؛ املؤامرة الكربى على الشباب املسلم  ألوانويكشف املنشد لونا من  

 :  وهم عدة األمة للحاضر واملستقبل، ضعاف الشباب إاألمة من خطر  ها حمذرًايكشف

 مؤامرة تدور على الشـباب " 

ــت    ــل بي ــدور بك ــؤامرة ت  م
 

 ليعرض عن معانقة احلـراب  

 "لتجعلــه ركامــا مــن تــراب
 

 

 بتحطيم ظلمها فيقول : ، املؤامرة  هذهلذلك فالشاعر يدعو إىل حتطيم 

 الليـــاليحطمـــوا ظلـــم  " 

ــذ ــوالي وابــ ــل الغــ  لوا كــ
                 

 املعــــاليواســــبقوا ركــــب  

 " وارفعــــوا ديــــن حممــــد
 

 : الدور العظيم امللقى على عاتقهم إىل بعد ذلك ريشوُي

ــون "  ــر الكــ ــيكمينظــ  إلــ

ــيكم   ــاذا علــ ــاعلموا مــ  فــ

 

ــديكم   ــرب لـــ ــب الـــ  يطلـــ

 " حنــــو تشــــريع حممــــد
 

 :وبكلمات قليلة جيلى بعض جوانب اإلسالم العظيمة 

 م قـــــوةمنــــا اإلســــال  إ" 

 خــــــــــوةنظــــــــــام وأو
 

ــوة   ــادا وفتـــــــ  وجهـــــــ

ــد  ــاع حملمــــــ  " واتبــــــ
 

حديث املعاناة السابقة للجهاد ، تحدث من قلب املعركة ت اليتنشودة تباشري الفجر أ يفبلغ تلك الكلمات أ وما

 واملوعظة احلسنة مل يؤبه هلا ، ذنا صاغية ،أمادامت الكلمة مل جتد هلا ، وال منأى  ال مفر منه ، الذي داميال

، إليقاع باملؤمننيعد العدة حملاربة احلق ، واأن الباطل أاهلل  إىلالدعاء  عند ذلك جيري واإلرشاد اللطيف مل جيد نفعا .

 فينطلق شاعرهم خماطبا الطاغية : 

 قــد متلــك صــوتا يكــويين" 

ــك    عنقــي يفقــد جتعــل غل
 

ــكني   ــب بســ ــز القلــ  وحتــ

ــراي  ــع ش  " ينيوحتــاول قط
 

 : رًامزجم وجهه يفإىل أن يصرخ 

 لكــن ســلطانك لــن يرقــى   " 
  

 " ويقـــيين  إميـــاني لـــذرى   
 

 

                                                 

 ( . 7 – 6أناشيد إسالمية ، اختيار وتقديم : مروان كجك )  ( 1)
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وثقتهم بوعده ،  ، أو دحرهم أو النيل من إميانهم بربهم املؤمننيصاب الطغاة ، كل الطغاة ، باليأس من هزمية لُي

 : ، ونشيدهم عند املوت حدأ حدأ:  ةالالهب ياطس، كانت كلماتهم حتت الفهم أنسال آباء كرام 

 حـني أقتـل مسـلما   ولست أبـاىل  " 
 

 " مصرعياهلل  يفجنب كان  أيعلى  
 

على  ليظل سائرًاعزمية الصادقة واإلصرار املتني ؛ سبيل اهلل لدفع املسلم دفعات من ال يفوهكذا تتواىل هذه األناشيد 

 . )1(طريق احلق لنيل إحدى احلسنني : النصر أو الشهادة

  

 . : )األناشيد الرتحيبية ( املوضوع الثالث

 .حتفاالت والندوات وغريها املناسبات ، كاألعراس واال يف،  و القادمنيأيقصد بها الرتحيب بالضيوف و

 : )2(مثال ذلك من األناشيد

ــيكم   "  ــال فــــ ــا هــــ  يــــ

ــاملودة  باحلـــــــــب بـــــــ
                    

 اهلل حييــــــــــــــــــــــيكم  

ــ أحنـــــــا حن  ()" يكميـــــ
 

*** 

 مرحبـــا مبـــن وصـــل  يـــا" 

ــي  ــا هـــ ــل قلوبنـــ  احملـــ
 

 لاملقــــ علــــى الــــرؤوس يف 

ــر ــيح املقـــ  " وهـــــى فســـ
 

 

*** 

 طــــاب طــــاب طــــاب  " 

 شــــباب أهــــال بكــــم يــــا
 

ــاب    ــد طــــ ــا قــــ  لقاءنــــ

ــاب يف ــل والرتحـــ  " احلـــ
 

 

 . ( األناشيد الرتبوية ) : املوضوع الرابع

 : وأهمها، النفوس  يفالطيبة واخلصال الفاضلة  املعانيتغرس  اليتويقصد بها األناشيد 

 ثل األناشيد : حفظ القرآن الكريم وتالوته م إىلالدعوة   -1

ــا "  ــرد ي ــان   غ ــبل اإلمي  ش

ــور   ــه النـ ــق وفيـ ــه احلـ  فيـ
                        

ــرد   ــدحغــ ــالقرآن           واصــ  بــ

 )3("فيــه اللؤلــؤ واملرجــان  
 

 : املخلوقات ، مثل نشيد يفالكون والتأمل  الدعوة إىل النظر يف

ــة    هـــذه الـــدنيا اجلميلـــة  "  ــر و يلـــــ ــني قفـــــ  بـــــ

                                                 

 ( . 9 – 8أناشيد إسالمية ، اختيار وتقديم : مروان كجك )  ( 1)

 ( . 7ص )  عماد شاولي:  مجع،  العقد الفريد ( 2)

()  ( أتيناكم أتيناكم فحيونا حنييكم:) هاّل بعثتم َمن يقول  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  –: "  وأحسن منه قول النيب  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين ". 

 ( . 36ص )  عماد شاولي:  مجع، العقد الفريد  ( 3)
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ــقيلة  ــوات صــــــ  ومســــــ
  

ــنع ر  ــن صـ ــها مـ ــيكلـ  )1(" بـ
 

   

  : مثل نشيد ، إليهماالوالدين ، واإلحسان  ىل بّرإ الدعوة  -2

 

ــان"   يف حضــــــنها األمــــ

ــا اإل يف ــانقلبهــــــ  ميــــــ

 رعاهـــــــــا اهلل أمـــــــــي
 

ــان  يف  ــدرها احلنـــــ  صـــــ

ــان  يف ــا اإلحســـــ  كفهـــــ

 )2(" رعاهــــــا اهلل أمــــــي
 

*** 

 إليـــــه دعـــــاني بـــــيأ" 

 حبنـــــــــان  وضـــــــــمين

 عليــــــه ســــــالم ربــــــي
 

ــه   ــلء يديـــ ــري مـــ  واخلـــ

ــا  عديهوالرفـــــــق يف ســـــ

 )3(" عليــــه ســــالم ربــــي
 

                             

 صاحلون ) كنشيد ،كل مكان  يفتربط بني املسلمني برباط العقيدة  اليتاألخوة اإلسالمية  إىلدعوة ال  -3

 : ( وفيه

 املغربيف يا أخي يف اهلند أو " 

 ال تسل عـن عنصـري أو نسـيب   

 أخـــوة حنـــن بـــه مؤتلفـــون    
 

 يأنـت بـ   أنا منك أنت مـين  

ــي  ــي وأبـ ــالم أمـ ــه اإلسـ  إنـ

 )4("مسلمون مسلمون مسـلمون 
 

   

 الدعوة إىل احلجاب ، مثل نشيد :  -5

ــا أ"  ــاه ي ــة اإل خت ــه أم ــميل  حتش
              

 "يتندمفاحلجاب  عنِك ال ترفعي 

 

 . )5(سبيل اهلل ىل اإلنفاق يفإالدعوة  -6

 

 . ( املوضوع اخلامس : ) األناشيد الزهدية

                                                 

 .(  35نفس املصدر ) ص  ( 1)

 ( . 74 ص )نشيد الكتائب  ( 2)

 .(  75نفس املصدر ) ص  ( 3)

 ( . 42ص )  مجع : عماد شاولي،  العقد الفريد ( 4)

 .شريط ) تفضل سنبلة (  ( 5)
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األعمـال   إىل اإلكثـار مـن   ، والرتغيـب يف اآلخـرة ، والـدعوة   الـدنيا   لـيت تـدعو إىل الزهـد يف   قصد بها األناشيد اوُي 

 :الزهدية  القصيدةثام ، مثل إنشاد واآل واملعاصيوترك الذنوب ، لصاحلة ا

 املوت قـد حـان   نفس توبي فإن يا" 

ــا أ ــا كيـــف تلقطنـ ــرين املنايـ ــا تـ  مـ

ــيعه   يف ــت نشـ ــا ميـ ــوم لنـ ــل يـ  كـ

ــا ــالي  ي ــس م ــوال  نف  أتركهــاولألم

 ميــادين اهلــوى مرحــا راكضــا يف يــا

ــر    ــان ووىل العم ــى الزم ــب يفمض  لع
              

 اهلــوى فــاهلوى مــازال فتانــا واعصــي 

 والنــــاأنــــا بقطــــا فتلحــــق أخرا ل

ــا  ــار موتانـــ ــرعه آثـــ ــرى مبصـــ  نـــ

 عريانــا أخــرج مــن دنيــايَ  و خلفــي

ــاًل ــي ورافــ ــاب الغــ ــوانا يف ثيــ  نشــ

 )1("كاَن ن ماقد مضى قد كا يكفيك ما
 

            

 . األناشيد التعليمية ( ) :املوضوع السادس 

 مور الدنيا النافعة ، ومنها : أو بعض أتعلم أمور الدين : قصد بها وُي

والـذكر ،  ، واللـبس  ، والنـوم  ، ودخـول املسـجد   ، آداب األكـل والشـرب   تعليم الصغار اآلداب النبوية ، كـ  -1

 والدعاء وغريها .

 ميسر لألطفال . لوببأساإلميان وشرحها  أركانتعليم  -2

 يسر للصغار .وبيانها بأسلوب ُم، ركان اإلسالم أتعليم  -3

 احلساب  مبادئ –الصغار  أي -تعليمهم -4

 واألحرف اهلجائية . القراءة دئمبا –الصغار  يأ –تعليمهم  -5

 . مقاصد النشيد : املطلب الثالث

 : د النشيد حبسب متعلقها إىل قسمنيتنقسم مقاص 

 همها : أ، و )2(صد املرتبطة بكلمات النشيد ومعانيهاالقسم األول : املقا

 الثناء على اهلل مبا هو أهله . -1

 . -وسلم  وآله صلى اهلل عليه - النيبمدح  -2

وحترير اإلنسان من ، كالعدل  ة ،ومبادئه العظيم التعريف مبحاسن دين اإلسالم على غريه من األديان ، -3

 .عبودية غري اهلل 

 .م السالفة اد املسلمني وبطوالتهالتذكري بأجم -4

 .  شكالت املسلمني وآالمهم املعاصرة التعريف مب -5

 .سبيل اهلل  ة على الدين واحلث على اجلهاد يفإثارة احلماس والغري -6

                                                 

 ( . 101العقد الفريد ) ص  ( 1)

 ( . 5انظر : أناشيد إسالمية ، اختيار وتقديم مروان كجك ) ص  ( 2)
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 سبيل اهلل . الوالدين واإلنفاق يف رِّالدعوة إىل مكارم األخالق كِب -7

 خملوقاته والتأمل فيها . بالنظر يف -عز وجل  - لفت األنظار إىل عظمة اخلالق -8

 وأركان اإلسالم .، تعليم الناس بعض أحكام الدين كأركان اإلميان  -9

 . ، وعزل الدين عن احلياةكالدعوة إىل التربج والسفور ، وتقليد الكفار ومواالتهم ، حماربة األفكار املنحرفة  -10

 . )1(شيد وقصدهحبال مستمع األنا املرتبطة: املقاصد  الثانيالقسم 

 السيما ملن أعتاد مساعها .،  ة احملرمةاخلليع انيعن األغ االستعاضة -1

 وامللل حني الضعف واخلور .، ودفع السآمة ، الرتويح عن النفس  -2

الوعظية قلب وتذكر اآلخرة بسماع األناشيد وترقيق ال إثارة املعاني اإلميانية وحتريكها كاخلشية واإلنابة -3

 .الزهدية 

 . دون ملل لبعيدةالعمل وقطع املفاوز ا أداءعلى  األناشيدب ةاالستعان -4

 . الدعوة إىل اهلل يتوب بها العصاة وسيلة من وسائل اختاذها -5

 . يد ، وما يصحبه من آله دف إن وجدبسماع أحلان النش اإلطراب واللذة -6

 واحلفالت . كاألعراسإحياء املناسبات املختلقة ،   -7

 

 

 

 المبحث الرابع

 النشيد ىالقائمون عل
 

، والقائمون  له ، واملنشدون واملرددون – إن كانت ملحنة –كلماته ، وملحنوها  واضعو القائمون على النشيد هم :

 : كالتالي معلى إصداره وتسجيله ، والقائمون على نشره وتوزيعه ، واحلديث عنه

 

 .كلمات النشيد  واضعو : املطلب األول 

 ه حبسب قائليه إىل أربعة أقسام :مكن تقسيمة اإلسالمية ، وُينشد من قبيل شعر الدعوُي غالب ما

، على اهلل ورسولهموضوعات الدعوة اإلسالمية ، كالثناء  ض الشعراء املتقدمني ، ممن ألف يفشعر بع :القسم األول

 . واحلكمةعن اإلسالم ، وكشعر الزهد  واملنافحةوالذود على الدين 

                                                 

 ( وما بعدها . 16انظر : نشيدنا ، املقدمة ، عبداهلل علوان ) ص  ( 1)
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اهلل بن كحسان بن ثابت ، وعبد -وسلم  وآله صلى اهلل عليه - النيبعصر  يف وةومن هؤالء الشعراء : شعراء الدع

 . رواحه ، وكعب بن مالك

 وهؤالء مَمن استخدم أهل النشيد كلماتهم املعروفة .

 

 والفخر بأجماد، ذكر حماسن هذا الدين  الذي قيل يف، اء الدعوة اإلسالمية املعاصر : شعر شعر الثانيالقسم 

وغري ذلك من ،  املسلوبةحقوقهم  بشرائعه ورجوع املسلمني إىل دينهم ، واسرتداد االلتزاملني ، والدعوة إىل املسلمني األو

 شعر الدعوة اإلسالمية املعاصر . معاني

، سيد قطب ، عمر بهاء الدين ،  حممد إقبال ، مصطفى صادق الرفاعي ، هاشم الرفاعي ومن هؤالء الشعراء :  

  . )1(ضياء الدين الصابوني،  ضاوي ، يوسف العظم ، وليد األعظميوسف القر، ي ءبو الوفاأحممود 

 

 .لف ألجل النشيد : شعر ُأ القسم الثالث

 . )2(وسليم عبد القادر: حممود منذر سرميين ، مثل ، ومن هؤالء الشعراء بعض املنشدين أو القائمني على إصداره 

 

 . )3(ريقائله ، وهو كث شتهرشعر مل ُيالقسم الرابع : 

 . امللحنون:  الثانياملطلب 

 :ثالثة أقساممكن تقسيم األناشيد بالنسبة إىل التلحني إىل عني ، وُيقصد بهم من يهيئون النشيد على نغم وشجن ُمُي

 أناشيد غري ملحنة .القسم األول : 

لكلمات النشيد،  التعبرييى تلحينها املعن أناشيد ملحنة على غري الوزن املوسيقي، وإمنا يراعى يف: الثانيالقسم   

 كل مبا يقتضيه احلال .حلن ،  الرتحيبيةحلن ، ولألناشيد  ية حلن ، ولألناشيد الزهديةفلألناشيد احلماس

تلحني هذا النوع من األناشيد على آلة  يف العادة، وقد جرت  أناشيد ملحنة على الوزن املوسيقي القسم الثالث :  

 النشيد . وسيقية ؛ لعدم استخدامها يفدف دون غريها من اآلالت املال

 

 . املنشدون : املطلب الثالث

 ، واملكثرون املعروفون ، منهم : املنشدون كثريون

 وغريهم. الرتمذيأبو مازن ، أبو اجلود ، أبو راتب ، أبو احلسن ، أبو البشري ، 

                                                 

 ( . 173 – 169انظر : نشيدنا ) ص  ( 1)

 انظر : نفس املكان . ( 2)

 نفس املكان .انظر :  ( 3)
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  ن على إصدار األناشيد فئات كثرية ، هي :القائمو: املطلب الرابع 

 راتب وغريهم . ي اجلود ، وأبي احلسن ، وأبي البشر ، وأبيمازن ، وأب نشاد ، كفرقة إنشاد أبيفرق اإل -1

  . البحرين والكويت واإلمارات يف، كجمعية اإلصالح  اجلماعات الدعوية واإلصالحية -2

 . فلسطني ) محاس ( يف، كحركة املقاومة اإلسالمية  حركات املقاومة -3

 . الصيفيةاملدارس ، واملراكز  -4

 . املساجد يفمجاعات حتفيظ القرآن الكريم  -5

 . اخلرييةاملؤسسات  -6

 املؤسسات واجلمعيات املهتمة باملرأة واألطفال .  -7

 .املؤسسات التجارية املسماة التسجيالت اإلسالمية  -8

 

 . القائمون على نسخها  وتوزيعها: املطلب اخلامس 

 ا .لبغا( التسجيالت اإلسالمية ، ) تاجرة بها وكذلك بيعها وامل، القائمون على نسخ األناشيد وتوزيعها 

 

          

 

 الفصل الثاني

 حكم النشيد
 

 المبحث األول

 النشيد مذاهب العلماء يف حكم
 

 النظر إىل حكم النشيد واستماعه على قولني : يف –من أهل العصر  –اختلف أهل العلم 

 . القول األول : إباحيته بشروط

تفصيل هذه الشروط ، ومنها  ، على خالف بينهم يفمن فقهاء العصر  ةىل العلم والدعوإوهو قول مجهور املنتسبني 

هو  آالت العزف ، ومنها ماال يصطحب معها عن ذكر اهلل ، وكونها ال ُتلهي صاحبها ك، متفق عليه بينهم  هو ما

 خمتلف فيه كاصطحاب الدف معها .
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مساحة الشيخ  دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية )ى جبواز النشيد بشروط : أعضاء اللجنة التن أفومَم

عبداهلل بن  عبداهلل بن غديان ، وفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ،  فضيلة الشيخ عبدالرازق عفيفيوبدالعزيز بن باز ، ع

  . -هم اهلل حفظ – )2(حممد بن صاحل العثيمني وفضيلة الشيخ، (  )1(قعود

دثني حرم وهو قول بعض الفقهاء واحملأو الغناء امُل احملدث ، له بالسماع الصويف ، إحلاقًا : احلظر الثانيالقول 

والشيخ الدكتور صاحل ، رمحه اهلل  – )3(احملدث حممد ناصر الدين األلباني الشيخ: ن قال به هذا العصر ، مَم يف

 . )4(الفوزان

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

ناقشتها
ُ
 أدلة القولني وم

 

 .دلة اإلباحة ، ومناقشتها أ:  املطلب األول

 :الدليل األول 

إنشاد الشعر بدالالت متنوعة على إباحية  جاءت النصوص الصحيحة الصرحية: باحة النشيد إل ()يقول املستدل  

أنشدوه واستنشدوه والصحابة الكرام قد مسعوا الشعر ، و -صلى اهلل عليه وآله وسلم  – النيبأن  ، فقد صّح واستماعه

حسان وعامر بن نشاد إ ، بأصوات فردية كما يف جمالسهم ، ويف أعماهلم ، ويفحضرهم  سفرهم ويف ، يف من غريهم

قصة حفر اخلندق قال :  يف -اهلل عنه  رضي -حديث أنس  يفكما ، وبأصوات مجاعية  ، )5(وبالل شةجناالكوع وأ

 جلوع قال :بنا من النصب وا ما –وسلم وآله صلى اهلل عليه  -فلما رأى رسول اهلل 

                                                 

 ( . 36هـ ، ) ص 8/3/1407،  1065جملة الدعوة السعودية ، ع :انظر :  ( 1)

 ( . 15 – 14البيان املفيد ، مجع : السليماني ، فتوى الشيخ حممد العثيمني ، ) ص انظر :  ( 2)

 ( . 38 – 37نفس املصدر ، فتوى الشيخ األلباني ، ) ص انظر :  ( 3)

 ( . 19هـ ، الفوزان ، تنبيه حول النشيد ) ص 14/11/1406،  1050جملة الدعوة السعودية ، ع :  انظر : ( 4)

() حة أو احلظر ، فإن حيث أقول : قال املستدل . أو يقول املستدل ، لإلباحة أو احلظر فليس املقصود شخصًا بعينه ، وإمنا املقصود أن هذا القول دليٌل لإلبا

مما استدل به أحد نبهت على ذلك يف اهلامش بذكر املرجع ، وحيث مل أذكر مرجعًا فإني قد ترّبعت بذكره إمتامًا للفائدة . واهلل  كان الدليل أو جزء منه

 املوفق .

 ( وما بعدها . 10/537فتح الباري ، كتاب األدب ، باب ما جيوز من الشعر والرجز ) انظر :  ( 5)
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 اللهم ال عيش إاّل عيش اآلخـرة  
 

ــاجرة   ــار واملهـ ــاغفر لألنصـ  فـ
 

   

 فقالوا جميبني :

ــدا    ــايعوا حمم ــذين ب ــن ال  حن

 

 )1(بقينـا أبـدا   على اجلهاد ما 
 

   

مل يكن ) الرمحن قال : ، عن أبي سلمة بن عبدبسند حسن  )2(وفى اجملالس أيضا : أخرج ابن أبى شيبة

، جمالسهم  يفنحرفني وال متماوتني ، وكانوا يتناشدون األشعار ُم -وسلم  وآله صلى اهلل عليه - أصحاب رسول اهلل

 ( .من دينه دارت محاليق عينيه  شيءويذكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم على 

 ع النشيد كان كثريا وبأصوات فردية ومجاعية .فهذه األدلة تدل على أن مسا

فثبت  ، )4(ومل يكن إنشادنا أكثر من ذلك،  )3(رفع الصوت بالشعر مع حتسني وترقيق: ية اللغة العربوالنشيد يف 

 . واحلمد هلل، ص بالّن إباحته

 

     : الثانيالدليل 

ب صْـ داء والَنلحـق باحلُـ  الـدليل األول فهـو مُ   ستدل : إن مل يكن النشيد داخال يف عموم النصوص املـذكورة يف قال امل

بـني املفرتقـات وال تفـرق     إن من ميزات الشريعة أنهـا ال تسـوي  ف ،وجب إحلاقه بهما حكما ُي شبهًا، فإن بينهما  قياسًا

 قصـد منهـا مـا   ب من املتساويات ، فكالهم إنشاد شعر بأصوات طيبـة ، ال يُ ْصداء والَن، والنشيد واحُل ()بني املتساويات

القسـم األول مـن    )6(كف الرعـاع  يفر ابن حجر اهليتمى ذك،  )5(وتشويق، وتهييج  ، نشد بتمطيط ن ُييقصده املغنون مَم

تروحيـا للنفـوس ،   ؛ حملاولـة عمـل ، ومحـل ثقيـل ، وقطـع مفـاوز السـفر         ؛ اعتاد الناس استعماله ما" الغناء وهو : 

 غـين فهذا إذا سـلم امل ، بلعبهن  اجلواريداء األعراب بإبلهم ، وغناء النساء لتسكني صغارهم ، ولعب وتنشيطا هلا ، كُح

ختلـف فيـه ، ورمبـا ينـدب إليـه إذا      وال ُي، جـوازه   ، ال شك يفوالفتيات ،  ، وذكر حمرم : كوصف اخلمورش حمن ف

 .  احلج والغزو يفداء نشط على فعل خري ، كاحُل

وحفر   ، بناء املسجد  يف -رضوان اهلل عليهم  -بالصحابة  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه -الرسول  ومن ثم ارجتز

يتناسب مع ، حديث  بأسلوبمتداد ملا اعتاده الناس قدميا ا هيبل ، ، واألناشيد ال خترج عن هذا " ق وغريهما اخلند

                                                 

 ( . 7/392( ، انظر : الفتح )  4099ب غزوة اخلندق ، ) رقم ، با الغازيالبخاري ، كتاب انظر :  ( 1)

 .باب الرخصة يف الشعر (  5/278يف ُمصنفه )  ( 2)

 ( . 411القاموس احمليط ) ص انظر :  ( 3)

 ( . 35حول األناشيد اإلسالمية ) ص ، يب يهـ ، احلل3/12/1413،  1055جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 4)

() يل قياسي يأتي ذكره بعد الدليل األول النصي .وهو دل 

( . انظر : إعالم املوقعني ،  34حول األناشيد اإلسالمية ) ص  ، يبيهـ ، احلل3/12/1413،  1055جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 5)

 ابن القيم 

 (1/252  . ) 

(6 )  (59 – 60  . ) 
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 أغراض العصر وأحداثه ، ومواضيعها ال خترج عن  مواضيعه من الثناء على اهلل تعاىل مبا يليق به ، وعلى رسوله 

، وذكر أجماد املسلمني السالفة  أحكامه التزام اإلسالم و إىل هو أهله ، والدعوة إىلمبا  –وسلم  وآله صلى اهلل عليه -

 كما قال الشاعر : (**)بْصوالَن (*)داء، فهو واحُل )1(سبيل اهلل يفوالتحريض على اجلهاد 

 فــإن مل يكنهــا أو تكنــه فإنــه 
                      

ــا    ــه بلبانه ــه أم ــا غذت  )2(أخوه
 

 

   

 : باآلتي قبله والذيواعرتض على هذا الدليل 

من االستدالل عليه بأدلتهما ، بل هو ، وب حتى يصح قياسه عليهما ْصداء والَنإن النشيد ليس من جنس احُل -

 بأس البل فمباح داء وهو اإلنشاد الذي تساق به اإل: " وأما احُل -رمحه اهلل  – )3(ةبن قداماجنس الغناء احملرم ، قال 

 ."لغناء خيرج إىل حد ا مل ما، وسائر أنواع اإلنشاد بأس به ب الْصألعراب وهو الَننشيد افعله واستماعه .. وكذلك  يفبه 

 

 . ())4(املطرب وال ريب أن النشيد اليوم، مما خرج إىل حد التلحني الغنائي

داء اإلبل ما يدعيه أهل النشيد من إيقاد جذوة ُح يف؛ ألنه ليس  -كذلك  –داء اإلبل وال يسلم إحلاقه حُب -

 وتهتديال تسمع إال دعاء ونداءا ،  داء إال دعاء ونداء لإلبل اليتاحُل بل ما إىل الصراط املستقيم ، واالهتداءن ، اإلميا

 . (*))5(بصوت راعيها للماء واملرعى

داءهم مل يكن مجاعيا فإن إنشاد الصحابة وُح األداءداء ، من جهة ب واحُلْصمتاما عن الَن خمتلفة يكذلك ه -

نشد ، ويهيأ له أشخاصا ُي ًاتخذ هلا شخصومل ُي، ثم أنها تصدر آليا  ، (**)شخص مبفردهبل كل ، م كالنشيد اليو

                                                 

 ( . 35 - 34حول األناشيد اإلسالمية ) ص ، يب يهـ ، احلل3/12/1413،  1055انظر : جملة الدعوة السعودية ، ع :  ( 1)

()  ( . 37/408ُحداء : كغراب ، اجلوهري : احلدو سوق اإلبل والغناء هلا ) تاج العروس 

()  ( . 5/61ية البن األثري ، النها 2/38النصب : بالسكون ، غناء للعرب ُيشبه احُلداء ، غري أنه أرق منه ) غريب احلديث البن قتيبة 

 ( . 13/371القائل : أبو األسود الدؤلي ، وانظر : لسان العرب ) ص  ( 2)

 ( . 9/176املغين )  ( 3)

  ( . 10انظر : البيان املفيد ، مجع : السليماني ) ص  ( 4)

()  يصل إىل التلحني الغنائي املطرب ولو صار فيه شيء من الرتقيق وقد ُيقال هذا ليس على إطالقه ، فالغالب أنه ال : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

 ." وحتسني الصوت عند اإللقاء ، كما حيصل يف قراءة القرآن 

 ( . 75) ص  -رمحه اهلل  –انظر : نفس املصدر ، مقال الشيخ صاحل األطرم  ( 5)

()  وال ُيفهم املراد به ، بل هو كالم عربي له و ُمجرد كالم أجوف ال معنى فيهه داء باإلبل ليسومعلوم أن احُل: "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين ،

، كما يف شعر عامر بن األكوع ، وشعر أجنشة احلبشي الذي قال له النبس صلى اهلل عليه وسلم : ) رويدك يا أجنشة ، رفقًا  معاني جيدة فصيحة

 ." بالقوارير ( أي النساء 

()  وورد يف كتاب مصابيح السنة وغريه ) حنن الذين بايعوا حممدا ...( وقد كان الصحابة ُينشدون مجيعًا قوهلم :" :-اهلل حفظه  –الشيخ ابن جربين :

 .( " انظر باب الضحك من املشكاة ) أنهم كانوا جيتمعون إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد الفجر ويتناشدون الشعر فيضحكون ويبتسم . 
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بل مل تأخذ الكثري من أوقاتهم ، خبالف  وكذلك مل يكن ديدنهم صباحا ومساء ،خراج ، إيرددون من وراءه بعناية و

   . )1(حا ومساءاصحابه صباأديدن كثري من ، وهو مل حيد بوقت دون وقت  الذيالنشيد 

    

 : (***)الدليل الثالث

 أو بالقياس  –الدليل األول  يفكما  –على إباحته بالنص  االستدالليقول املستدل إلباحة النشيد : إن مل يصح 

 – السعديريه من العادات، قال الشيخ عبد الرمحن غصل اإلباحة كفال يعدو أن يبقى على أ – الثانيالدليل  يفكما  –

 :  -اهلل رمحه 

 عاداتنـا اإلباحـة   واألصل يف" 
                      

)2("ف اإلباحةرصا جييءحتى  
 

   

 

 

 

 

 ، ومل إىل غريها  ما مل يرد دليل يصرفه عن اإلباحة – )3(املقرر من علم األصول –فنحن نستصحب هذا األصل 

إىل الشعر ،  االستماعمينع  ما، كالم غريهما ال  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه -كالم اهلل أو كالم رسول اهلل  جند يف

  . )4(وتلحينه وترديده مجاعة أو أفرادا

 التالية : باالعرتاضاتوميكن أن يعرتض على هذا الدليل 

، ن يرى العكس فمنهم َم، ختلف فيها فإن هذه القاعدة ُم، األشياء اإلباحة ال يسلم به  القول بأن األصل يف -

 . )5(اء التحريماألشي وهو أن األصل يف

 : )6(نظم الورقات يف -رمحه اهلل  –قال العمريطى 

 األشياء قبل الشرع يفواألصل "

ــل   ــل ح ــث مل جنــد دلي  وحي
             

ــم الشــرع   ــد حك  حترميهــا ال بع

 "متسـكنا حبكـم األصـل   ،شرعا 
 

   

                                                 

 ( . 37فتوى الشيخ األلباني ) ص  در ،انظر : نفس املص ( 1)

() . ) وهو دليل أصله اإلباحة ) االستصحاب 

 ( .  143( ،منظوم القواعد الفقهية ) ص   2اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرمحن السعدي ، قسم الفقه )  ( 2)

 ( . 134 - 133انظر : األشباه والنظائر ، السيوطي ) ص  ( 3)

 ( . 34حول األناشيد اإلسالمية ) ص  ، يبيهـ ، احلل3/2/1417،  1060جملة الدعوة السعودية ، ع : : انظر  ( 4)

 ( . 293انظر : البيان ألخطاء بعض الكتاب ، الفوزان ) ص  ( 5)

 ( . 10تسهيل الطرقات يف نظم الورقات ) ص  ( 6)
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إن نفس مساع األحلان جمردا  : " -رمحه اهلل  - )1(لقول بأن التلحني أمر مباح أصال باطل ، قال ابن القيما"  -

 . عدم اإلباحة أي" ومن املعلوم أن أكثر املسلمني على خالف قولك ، عن كالم حيتاج إىل إثبات إباحة منفردا 

، فإن  اجتماعهماأنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحني مباحا مبفرده مل يلزم من ذلك إباحتهما عند  " -

 . )2(" بهاالرتكيب له خاصة ، بتغري احلكم 

جاء النص بها . قال ابن  اليت، ليس مبنزلة األصوات املنفردة  اجملتمعةاإلنشاد باألصوات  كذلك الشأن يف -

 . )3(" للنفوس مبنزلة صوت واحد استفزازها " وليست األصوات اجملتمعة يف:  -رمحه اهلل  –القيم 

 

 

 

 :الدليل الرابع 

به  وتندفع، تتحقق به املصلحة  أصله ، ففيه ما يفعدم خمالفته للشرع أصل إباحته و عقال املستدل : النشيد م

من شانه ذلك فقد جاءت الشريعة بإقراره واملوافقة عليه ؛ ألن الشريعة جاءت لتحصيل املصاحل  . وكل ما املفسدة

 .وتكميلها ، وتعطيل املفاسد وتقليلها 

 : جيلبها اليتفمن مصاحل النشيد 

 عهد النيب  أسلحة الدعوة النافعة واملاضية يففمن املعلوم أن الشعر من .  )4(عوة اإلسالميةمصاحل شعر الد أوال :

؛ لينشد الشعر  وكان ينصب حلسان منربًا ، )5(( إن من الشعر حلكمه وقال )، وأقره  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه -

بصوت ، رفع ُي، هو إال شعر ملتزم  لنشيد ماوا،   )6((يده بروح القدس أ) اللهم  فيه املشركني وقال : االذي هجو

 . ())7(حسن

                                                 

كالم ابن القيم يتعلق باألغاني والسماع الذي ذمه وندد به ،  " : -حفظه اهلل  – ابن جربينالشيخ  ( . 270الكالم على مسألة السماع ، ابن القيم ) ص  ( 1)

 كما يف قوله :

 حــب القــرآن وحــب أحلــان الغنــاء    
 

ــا    ــيس جيتمعـــ ــد لـــ ــب عبـــ  يف قلـــ
 

بــًا ورقصــًا وهــز رأس وحركــة وقــد ذكــر العلمــاء كراهــة الــتلحني بــالقرآن وبــاألذان ، فكــذا بالقصــائد ، واملــراد الــتلحني الــذي ُيحــدث يف الســامع طر 

 ." بدن 

 ( . 270نفس املصدر ) ص  ( 2)

 ( . 271) ص نفس املصدر  ( 3)

 ( . 34حول األناشيد اإلسالمية ) ص  ، يبيهـ ، احلل3/2/1417،  1060جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 4)

 ( . 6145داء وما ُيكره منه ، ) برقم رواه البخاري ، كتاب األدب ، باب ما جيوز يف السفر والرجز واحُل ( 5)

 ( . 4/1933( ، مسلم )  1/122رواه البخاري )  ( 6)

 ( .  35اإلسالمية ) ص حول األناشيد ، يب يهـ ، احلل20/12/1406،  1055جملة الدعوة السعودية ، ع :  ( 7)
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 بو هريرةأكما قال ، التأثري والنفع ، وهو فوق الرفث واللغو  وعظة احلسنة ، والكلمة الطيبة يفوالنشيد كامل ثانيا :

 وقال ابن حجر لكم ال يقول الرفث ( ، : ) إن أخًا -رضي اهلل عنه  –إنشاد عبداهلل بن رواحه  يف -رضي اهلل عنه  –

 .  )1("فيه أن حسن الشعر حممود كحسن الكالم  " : -رمحه اهلل  –

ر ْكإجابة اللجنة الدائمة لإلفتاء ِذ يفهذا العصر ، كما جاء  يفوفى النشيد مصاحل كثرية غري حمصورة  ثالثا :  

ثري ُي ظ والعرب ماحلكم واملواعإسالمية فيها من ا بأناشيد جيوز لك أن تستعيض عن هذه األغانيو" قالت : ، بعضها 

 ْنينشدها وَم ْننفس َم يفلتبعث  ر من الشر ودواعيه ؛نّفاحلماس والغرية على هذا الدين ، ويهز العواطف اإلسالمية ، وُي

  . )2(" سبيله يفواجلهاد ، حبمى شرعه  االحتماءىل إحدوده  ي، وتعّدصيته تعاىل عنفر من موُت، يسمعها إىل طاعة اهلل 

عن مساعها  ستعاضةواال، احملرمة  األغاني انتشارع النشيد وانتشاره مصلحة عظيمة يف احلد من مسا ويف بعا :را

 ةفتدفع هذه املفسد، واملعازف احملرمة ، اخلليعة  اعتاد قلبه مساع األغانيالسيما من ، كثري من الناس  دبسماعه عن

 . بسماع النشيد

 ، وجلب مصاحل متنوعة، د يتضمن دفع مفسدة مساع الغناء احملرم وانتشاره فثبت بذلك أن النشي قال املستدل : 

 وهل جاءت الشريعة إال جللب املصاحل ودفع املفاسد ؟ 

جانب مصاحله العظيمة  يفالنشيد مفسدة على بعض الناس فتنغمر هذه املفسدة اجلزئية  افرتض أن يفولو   

الشارع حكيم ، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه ،   ه ، فإنعلى مصلحه ومفسد اشتملاملتنوعة ، والعمل إذا 

 . )3(وإن غلبت مفسدته على مصلحته مل يشرعه

أمر ننازعك  -إن كان فيه مفاسد  - جانبه مفاسده القول بأن يف النشيد مصاحل عظيمه تنغمر يف قال املعرتض :

 .عكسه  يفيه ، وندع

                                                                                                                                                                   

() قد مدح اهلل الشعراء " :  -حفظه اهلل  - الشيخ ابن جربين     

      

     (  227الشعراء ) . فيدخل فيهم أهل هذا النوع من الشعر 

 : احة الذي دخل مكة يف عمرة القضية وهو ُينشد،بل حثهم على الشعر ، ككعب بن مالك ، وحسان ، وابن روعليه وسلم الشعراءيب صلى اهلل وقد أقّر الن

 خلـــوا بـــين الكفـــار عـــن ســـبيله
  

 اليــــوم نضــــربكم علــــى تنزيلــــه 
 

اد اهلل به وهذه األشعار تتضمن معاني اآليات واألحاديث ، كما تتضمنها خطب اخلطباء ، ومواعظ الوعاظ ، ونصائح الناصحني ، فيتأثر باجلميع َمن أر

د القصائد الزهدية ون بدعة وال معصية إذا احتوت على التخويف والتحذير الذي أصله يف الكتاب والسنة ، وقد أكثر العلماء من إيراوعلى هذا ال تك خريًا .

 ."اخل ...الن، قال أنشدنا فالن : أنشدنا فالن بن فئد وعظية ُمفيدة، ويبدأها بقولهوكثري ما يورد ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله قصايف املؤلفات ،

 ( . 3/42فتح الباري )  ( 1)

 ( . 36هـ ) ص 8/3/1407،  1605جملة الدعوة السعودية ، ع :  ( 2)

 ( . 11/623جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



25 

 

ميكن جلبها  –بزعمكم  –جيلبها النشيد  اليت فاملصلحة،  هومةمصاحل مو فهي -ذكرت  اليت –وأما املصاحل 

ولو مل يكن فيها الكفاية ، لكان دين الرسول ، " الكتاب والسنة وما يلحق بهما من العلم النافع ، ة يبالطرق الشرع

 . )1(" تتمةناقصا حيتاج إىل  -وسلم وآله صلى اهلل عليه 

 رى العامة، ال تقوى على مفاسده األخ ي مصلحة جزئية خاصةفه –بزعمكم  –يدفعها  اليتوأما املفسدة 

الغناء بالعشق واهلوى معصية واضحة ، ألن ؛ كراهية أو حرمة  مبا أن األناشيد تفوق بعض األغانيبل ر" واملتعددة ، 

 . )2(، والبدعة شر من املعصية " واألناشيد قد تعتقد ديانة ثابتة

  

  . قشتهاأدلة احلظر ومنا:  املطلب الثاني

    : )3(الدليل األول

ستثنى ، وال ُي )4(، وقد جاءت األدلة الصحيحة بتحريم الغناء فةشيد لون من ألوان الغناء املختِلقال املستدل : الن 

، إذ من شروط القياس  )5(وكيفية، ووقتا ،  قتصر عليه قدرًاداء فُيكاحُل، صح الدليل على ختصيصه  من التحريم إال ما

، قاس عليه النشيد أو غريهفال ُي، داء مستثنى من أصل حتريم الغناء واحُل، ون املقيس عليه مشتقا من أصل عامأن ال يك

 وال دليل .، خيصصه  دليٌل يأتيحتى  –واألصل حتريم الغناء  –فيبقى النشيد على األصل 

والغناء حمرم ( ، فتبطل ، من الغناء أمنع االستدالل بهذا الدليل لفساد املقدمتني ) النشيد نوع :  )6(قال املعرتض

اللغة يطلق على  يف وهو : أن الغناء نوعان ،، ) فالنشيد حمرم ( وعبارة املستدل موهمه ، والصواب التفصيل  النتيجة

أو  ب ، وهذا متفق على إباحته ال حترميه ، ويدخل فيه النشيد نصًاْصداء والَنومنه احُل، رفع الصوت بالشعر ومواالته 

 . )7(ومل يؤد بتمطيط وتهييج، ؛ ألنه مل يقصد منه التطريب  سًاقيا

كما أنه ال يصح دليل على ، حكمه  دى بتمطيط وتهييج ، فهذا خمتلف يفيؤ الذيالغناء : فهو  أما النوع الثاني

 . واهلل أعلم ،حترميه مبجرده 

دليل ، والدليل على  إىلناء العمل حيتاج أث جتازرواالالسفر  يفداء إن حصر اجلواز على احُل : قالُي –أيضا  -و 

،  (فيقوم عليه يهجو الكفار كان ينصب حلسان منربا  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه - هن: ) أ يالرتمذروى ، خالفه 

                                                 

 ( بتصرف . 11/623جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 1)

 بتصرف . -رمحه اهلل  –األطرم الشيخ صاحل ( ، كالم  73البيان املفيد ، مجع : السليماني ) ص  ( 2)

 ( . 293بعض الكتاب ، الفوزان ) ص  أخطاءبانظر : البيان  ( 3)

 ( وما بعدها . 4/359انظر : إغاثة اللهفان ، ابن القيم )  ( 4)

 ( وما بعدها . 359انظر : الكالم على مسألة السماع ، ابن القيم ) ص  ( 5)

 ( . 35حول األناشيد اإلسالمية ) ص ، يب يهـ ، احلل20/12/1406،  1055انظر : جملة الدعوة السعودية ، ع :  ( 6)

 من أدلة اإلباحة .، والثاني ، انظر : الدليل األول  ( 7)
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السفر والغزو وغريه ،  يف بةالصحامجلة من اآلثار تدل على أن النشيد كان على ألسنه  الباريفتح  يفوساق ابن حجر 

 . )1(" شعرًا ينشدنيعمران بن حصني من البصرة إىل الكوفة فكل منزل نزله إال وهو " وى عن مطرف قال : ُر ام: منها

تحق لوي" :  -رمحه اهلل  – )2(، قال احلافظ ابن حجر ًاوكذلك منع إحلاق غريه به عند أهل العلم ليس صحيح

" على اجلهاد  ضحّرُي مابة وغريها من املشاهد ، ونظريه داء هنا احلجيج املشتمل على التشويق إىل احلج بذكر الكعباحُل

  . )3(اإلحلاق يففهذا يفيد السعة أهـ ، 

 

  : الثانيالدليل 

غري مساع القرآن الكريم ، وما سواه  على مساٍع اجتماٌععرف عند السلف النشيد من األمور احملدثة ، ومل يكن ُي 

 : الصويففهو والسماع ،  )5(البدعي املتصوفةاع لنشيد أشبه بسم، وا )4(حدث مذمومفهو مساع ُم

 

 

 

ــان  " ــيعا لبـ ــديرضـ ــا أٍم ثـ  تقامسـ
                

 )6 ("قنتفر ال،(*)عوض،()داٍج بأسحم 
 

   

 أمور كثرية :  يفووجه املشابهة بينهما ظاهر 

 خلف. ْناع َمدتاب يف رٍّش سلف ، وكلُّ ْنَم إتباِع يف وكل خرٍي، ( كالهما مساع حمدث مل يعرفه سلف هذه األمة 1)

 يفوقوهلم أنه يزيد  اعتقادهموهذا مأخوذ من ،  – املتصوفةكشأن  –( أن النشيد أصبح مما يتقرب به إىل اهلل 2)

 إميانا وتقوى وصالحا .  يزيدهموقوهلم أن السماع  املتصوفة اعتقاد. وهو نظري  )7(جذوة األميان

 ، مجاعيٍة ، ناعمٍة ملحنٍة ، لك ، فكالهما يؤديان بأصواٍت( هذا من حيث املقصد ومن حيث األداء كذ3)

 ، فهما كما قال الشاعر :  )8(فاتنة

 فإنـه  فإن ال يكنهـا أو تكنـهُ  " 
 

 )1(" ه بلبانهــاأخوهـا غذتــه أمّـ   
 

                                                 

 ( . 10/540انظر الفتح )  ( 1)

 ( . 10/538فتح الباري )  ( 2)

 ( . 34سالمية ) ص حول األناشيد اإل، يب يهـ ، احلل3/2/1417،  1060جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 3)

 ( وما بعدها . 11/627انظر : جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 4)

 ( . 1955هـ ، الفوزان ، تنبيه حول النشيد ) ص 14/11/1406،  1050جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 5)

()  ( 12/282،  2/265بأسحم داٍج : بليل أسود ، انظر : لسان العرب . ) 

() ( . 7/192بدًا ، انظر : لسان العرب ) عوض :أ 

 ( . 120القائل : األعشى ، انظر : ديوانه ) ص  ( 6)

 ( .  73انظر : البيان املفيد ، مجع : السليماني ، مقال الشيخ صاحل األطرم ) ص  ( 7)

 ( . 73 – 71انظر : نفس املصدر )  ( 8)
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 ،من عدة وجوه هوشبيه،  البدعي املتصوفة: القول بأن النشيد من السماع احملدث ، وهو قرين مساع املعرتضقال 

 ال يصح . وبيان ذلك أن يقال :

حد ، وكون عيه أ، أما النشيد فلم يقصد به ذلك وال يّد املتصوفةقصد به التقرب كسماع  السماع احملدث هو ما

ن املباح من أل؛ وال مانع من إطالقها على املباح ، ال لغة وال أصوال ، الوجوب وال االستحباب  تسميته إسالميا ال يعين

وهو ، قرتن بذم فاعله وال مدحه غري ُم، فعله وتركه  يفاملباح ما أذن اهلل  ": -رمحه اهلل  )3(بن قدامةا . قال )2(الشرع

 . من الشرع "

وهذا واضح ال ، تعبد اهلل به للمعصية ال يعنى أنه مما ُي أو بغضًا، للطاعة  النفس حبًا يفوكذلك كونه حيدث 

 . إشكال فيه

 . )4(لكونه ال خيلو من آلة ، خالفا للنشيد؛  املتصوفةمساع  يفر للغناء وأما من جهة األداء فإن اإلنكا

تبقى  اليتأمرد أو مجاعيا ليس من خصائص السماع احملدث، وهى من العادات  نا أو بصوِتوكون النشيد ملّح

 دليل على حترميها ،وال دليل . يأتيعلى أصل اإلباحة ، حتى 

 

  : الدليل الثالث

 :  يأتي ما ، إما فيها أو مصاحبا هلا ، ومن هذه املخالفات الشريعة شرعيلو من حمظور أن األناشيد ال خت 

 معها .  ىواملوسيقاملطرب بنغمات مناسبة لضرب العود  الغنائيالتلحني  (1)

 الصوت اجلماعي . (2)

 .استخدام صوت األمرد  (3)

 . أوقات كثرية  يفاختاذه عادة ،  (4)

 أسلوبا من أساليب الدعوة .   اختاذه (5)

 ؟بها إذا اجتمعت  فواحدة من هذه األمور تكفى ملنعها ، فكيف املستدل :قال 

غري معصية اهلل قول بغري علم،  يفوصوت األمرد  ،بتحريم التلحني ، والصوت اجلماعي  ن القولإ قال املعرتض :

 .وهيهات  بالدليل ، يم واحد منها ، طالبناهجمتمعا أو منفردا ، ومن ادعى حتر، إذ ال دليل على حتريم ذلك أو منعه 

 

  :الدليل الرابع 

                                                                                                                                                                   

 ( 1/243ألبي األسود الدؤلي ) خمتار الصحاح  ( 1)

 ( . 35حول األناشيد اإلسالمية ) ص  ،  يبيهـ ، احلل3/2/1417،  1060انظر : جملة الدعوة السعودية ، ع :  ( 2)

 ( . 37روضة الناظر ) ص  ( 3)

 يب نفس املكان .يانظر : احلل ( 4)
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 فمن مفاسده : ، أن النشيد يشتمل على مفاسد عظيمه ، تنغمر فيها بعض مصاحله املزعومة 

 . وهو الكتاب والسنة ، لعربة احلقيقية أنه يوجب إعراض القلب عما فيه ا (1)

 .  املتصوفةأنه طريق لدخول بدع  (2)

 . ا كان بأصوات ناعمة فاتنة لسامعه ، خصوصا إذ أنه قد يكون فيه فتنة (3)

 ذلك .  ، وهجر الكتاب والسنة لذلك ، ويفمن أساليب الدعوة  أسلوبااختاذها  (4)

وأمور  ونشر العقيدة ،، شغل بها عن أمور دينه ، كطلب العلم ، حتى ُي اخراجهإوالعناية بها  يفاملبالغة  (5)

  . )1(دنياه النافعة

ستخدام البعض اوسوء ، ستخدام البعض هلا اولكن من سوء ، ناشيد األ ن هذه املفاسد ليست يفإ : قال املعرتض

 ، وكذا مجيع احملرمات ، فاإلسراف يفوال يصرفها من اإلباحة ، حرم مساعها ال ُي، مساعها  ، والسرف يفلألناشيد 

  . )2(حرم تناول الكفاية منهال ُي، الطعام إىل حد التخمة 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 شيدالن الرتجيح يف حكم
 

كتب أهل العلم املتقدمني ،  يفسبق حبثها مل ُي اليتمن املعلوم أن النشيد بصورته احلاضرة من املسائل املستجدة 

 :التالية الدواعيوهذا داع إىل العناية بذكر حكمه مفصال ، ويضاف إليه 

 ( وتنوعها.  ته ...اخلوكيفياألحلان، الكلمات ، املقاصد ، وغري ذلك من وقت السماع  كثرة متعلقات النشيد ) -1

 واألدلة السابقة .، واضحة من خالل عرض األقوال  صورة تحكمه، وقد مّر قوة اخلالف يف -2

خصوصا بعد انتشار أجهزة التسجيل  ، ه وانتشاره الواسعاجة إىل معرفة حكم النشيد ؛ لكثرتعموم احل -3

ومتعلقاته ، وبيان حكمه  ديث عن النشيدهلذه األسباب وغريها كان من املناسب بسط احل، (  الكاسيت وأشرطة )

 . التفصيلي

 إال باهلل .  توفيقيوالشيطان وما  بت فمن اهلل ، وإن أخطأت فمن نفسيفإن أص وإليك بيان ذلك مستعينا باهلل ،

 

                                                 

 . ( 294 ، 292الكتاب ، الفوزان )  (،البيان ألخطاء بعض 71األطرم ) ص صاحل انظر : البيان املفيد ، مجع : السليماني ، مقال الشيخ  ( 1)

 ( . 35حول األناشيد اإلسالمية ) ص  ، يبيهـ ، احلل3/2/1417،  1060جملة الدعوة السعودية ، ع : انظر :  ( 2)
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 : للنشيد التفصيلياحلكم 

 للنشيد البد من التنبيه إىل أمرين :  التفصيليقبل معرفة احلكم 

من حيث األحلان والكلمات واملقاصد  بالنشيد اإلسالمي أنواع خمتلفة ، ومتباينة –اآلن  – يعرف ماأن  األول :

 : –رمحه اهلل  - )1(فيجب التفصيل عند بيان احلكم بني أنواعه املختلفة ال األمجال والتعميم قال ابن القيم

ــيل ــك بالتفصـ ــز فعليـ  والتمييـ

 طـا فسدا هذا الوجـود وخبّ أقد 
                 

ــاإلطال  ــان ف  ق واإلمجــال دون بي

ــان واآلراَءاأل ــّل ذهــ ــان كــ  زمــ

 

   

هذا  : " وأعلم انه يفخبصوص التفصيل عند بيان حكم النشيد  –حفظه اهلل  – )2(وقال الشيخ حممد العثيمني

 قبل أن –عرض شيد البد أن ُتانوهلذا أرى أن األ، وغري مشروع  ()كان مشروعا يفرق بني ما ًاالباب ال تكاد جتد أحد

 . " ثم بعد ذلك تأخذ احلكم ، على طالب علم مييز بني الصحيح وغري الصحيح  –سمع ُت

، واملبيح ( يف حق النشيد حق وصواب ، ولكن يف بعض وأن كثريا مما قاله أصحاب الرأيني ) املانع :  الثاني

 مجيعها ، فمثال :  أنواعه ال يف

تشبه  اليت، بعض األناشيد دون بعضها  يفصح هذا ، طرب ن األناشيد ليست من جنس الغناء امللحن املمن قال أ

 .من جنسها  ، أو هي أحلان األغاني

ــه  ــه فإن ــا أو تكن ــإن ال يكنه  ف
 

ــا    ــه بلبانهـ ــه أمـ ــا غذتـ  أخوهـ
 

   

دون من ، حق كثري من املستمعني  يفصح هذا ، لهى عن ذكر اهلل وتالوة القرآن أن مساع األناشيد ُي: ومن قال 

 .املناسبات دون غريها من األوقات  تقيد بسماعه يف

 ،  بعض األناشيد دون بعضها يفن األناشيد طريق لدخول األفكار القومية والبدع الصوفية ، صح هذا : أومن قال 

 الشرعية الصحيحة .  كلماته باملعاني وتلتزممن ذلك ،  خيلو الذيو

حق  ، ومل يصح يفحق البعض  يفث ، صح هذا احملد ألناشيد ليس من جنس السماع الصويفأن مساع ا : ومن قال

 .  تهى عن مساع القرآن ومواعظه بسماع النشيد ومواعظهالمن 

 

 للنشيد :   التفصيلياحلكم 

 أصول : ثالثةأن النشيد تتنازعه  –رعاك اهلل  –اعلم 

                                                 

 ( . 38منت القصيدتني النونية وامليمية ، ابن القيم ) ص  ( 1)

 ( . 14البيان املفيد ، مجع : السليماني ) ص  ( 2)

() ة الشرع ، ال أنه من الدين والشرع .أي : إباح 
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ل . فما وافقت صفاته احملدث أص أصل ، والسماع الصويفب أصل ، والغناء املعروف عند أهل الغناء ْصداء والَناحُل

القاعدة  حلق به يف احلكم ، كما هيُأ، أو املقاصد ، أو الكلمات ، األحلان  يفسواء  ، من األناشيد أحد هذه األصول

 لحق بأكثرهم شبها . فُي ، صلأيتنازعه أكثر من  الذيالفرع  األصولية يف القياسية

 ن أنواع القياس : عند بيان النوع الثالث م –رمحه اهلل  – )1(قال الناظم

ــرع   ــث الف ــذيوالثال ــردَد ال  ت

ــرَ   ــن أكثـ ــأي ذيـ ــق بـ  فيلتحـ
 

ــارا ُوأبــني  مــا   جــداصــلني اعتب

 رىيُـ  وصـفه الـذي   يفمن غـريه  

 

فيلتحق يف كثر ددا بني أصلني أو أالشبه ، وهو أن يكون الفرع مرت، قياس أن النوع الثالث من أنواع القياس  يعين

  . )2(احلكم بأكثرهم شبها يف الصفة

 

 ى ذلك يكون للنشيد ثالثة أحكام :بناءا عل

جاءت الرخصة بإباحته  الذي، داء ب واحُلْصإباحة مساع النشيد واستماعه إحلاقا له بالَناحلكم األول للنشيد : 

 حقق ذلك بالشروط التالية :توي، األحلان واملقاصد والكلمات  إذا كان النشيد موافقا هلما يففيما ،  مقيدًا

تطريب وترجيع يسريين بن تقع أصل اخللقة دون تكلف وتصنع ، بأن تقع على أاألحلان .  يف ألول :الشرط ا

 )3(املاجنة ، قال ابن قدامة املائعة( األحلان  دع بله )، على النغم املوسيقى املطرب  املوزونةدون األحلان املتكلفة 

، استماعه ، وكذلك نشيد األعراب ، وسائر أنواع اإلنشاد فعله و يفبأس به  داء فمباح الما احُلأو : " –رمحه اهلل  –

 . " لغناءامل خيرج إىل حد  ما

ذة والطرب كشأن أهل أو الل،  ()عه التعبد كشأن أهل السماع الصويف البدعيقصد من مساأن ال ُيالشرط الثاني : 

 -أي النشيد املباح  -:" ومل يكن فيه  -رمحه اهلل  – )4(، قال الشاطيب، بل شيء من الرتويح والنشاط  الغناء الفسقي

 ." ، وإمنا كان شيء من النشاط  لهيإلذاذ وال إطراب ُي

، الصوفيةالنشيد وسيلة لدخول بدع  ن يكونأالشرع ، ك  تشتمل كلماته على معنى حمظور يفأن الالشرط الثالث :

 . )5(ضاأي هعن طريق يةواحلزب، والوطنية ،  أو وسيلة لرتويج الشعارات القومية

                                                 

 ( . 53لطائف اإلرشادات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات ، نظم شرف الدين حييى العمريطي ) ص  ( 1)

 انظر : نفس املكان . ( 2)

 ( . 9/176املغين )  ( 3)

()  ه وتأثريه يف السامع فهذا ينبغي أن ُيتخذ ُقربة وعبادة ، فإن كثريا من املراد : التعبد بسماعه ، فأما التعبد بنفع: "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

 الفسقة والفجرة وأهل اجلرائم اهتدوا بسماع نشيد إسالمي حيتوي على التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار .

ملوا املشاق بعد أن مسعوا هذه املواعظ يف تلك القصائد . والقصص وهكذا هناك من بذلوا األموال يف سبيل اهلل ، وبذلوا النفوس ، وصربوا على األذى ، وحت

 ." بذلك كثرية 

  ( . 1/436االعتصام )  ( 4)

 ( بتصرف يسري . 287البيان ألخطاء بعض الكتاب ، الفوزان ) ص  ( 5)
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-رمحه اهلل  – )1(، قال الشيخ حممد العثميني( بقية املعازف دع بله ) ،أن ال يشتمل على دفالشرط الرابع : 

تكون حراما ؛ ألنها  احلالة، وفى هذه : أن يكون فيها ضرب بالدف  أواًل، األناشيد اإلسالمية ال ختلو من حالني "  :

 " .ذه احلالة مثل ه باح يفال ُي الذيعلى اللهو  مشتملة

 نسان عن مواعظ الكتاب للقلب يتلهى بها اإل تخذ موعظةتخذ ديدنا ، وُتأن ال ُت " الشرط اخلامس :

صلى اهلل عليه  -وسنه رسول اهلل ، نها تصد عن كتاب اهلل أل؛ ، فإنها تكون حينئذ إما حمرمة وإما مكروهة  والسنة

 ."  – )2(وسلموآله 

أمور  به ، أو يف القرآن والعلم الشرعي عن مساع بسببها مفسدة يف الدين كالتلهيأن ال حيدث  الشرط السادس :

 . به الاالشتغكتضييع بعض الواجبات واملصاحل املهمة بسبب ، الدنيا 

 

ومن ، صحابه أو -وسلم  وآله صلى اهلل عليه – النيب يديفعل بني كان ُي الذياحلد  : " وضابط هذه الشروط هو

لباب صنفان : أصحاب هذا ا يفوهم ، وخيرج بهذا القيد من ال جيوز اإلقتداء بهم  ، )3(ل العلمبهم من أه قتديُي

 حدث من أهل الطرق الصوفية البدعية .امُل هل الغناء ، وأصحاب السماع الديينمن أ السماع الفسقي

 

 النشيد غناء أهل الفسق يف وافقوذلك إذا  ، الذم والكراهة أن يلحق بغناء أهل الفسق يف:  للنشيد احلكم الثاني

 ذلك يف احلاالت التالية :ويكون ، حلانه أو كلماته أو مقاصده أ

إنشاد الشعر من خصائص املغنيني  يف –التكلف  أي –آداء أحلان النشيد ، فإنه  يف حال التكلف والتصنع يف -1

ال إإنشاد الشعر  صنعون أو يتكلفون يفمل يكونوا يت -م حجة على من بعدهم مههفن الذي يكو – ن األولونومل يكن املاضو

 ن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه ؛ كان ذلك مردودا إىل أصل اخللقة ،يف فإواتصال القوا من وجه إرسال الشعر ،

 . )4(" ال يتكلفون وال يتصنعون

 هذه احلالة واليتر يف وعلة احلظ املطرب ، ن النشيد حمكوما بالتلحني الغنائي املوزون على النغم املوسيقيكو -2

  لهي .طراب املذموم املفيه من اإل ان مع مااق واجمّلالتشبه بالفّس، قبلها 

جيعله  احلالة من التشبه بالفساق واملاجنني ما هذه ويف غنية حمرمة معلومة ،حلان أحال مشابهة النشيد أل يف -3

عبداهلل  قال الشيخ وما فيهما من تشبه ، حمظورا حتى عند بعض الغافلني عن احلالتني السابقتني –النشيد  أي –

 ؛وأحلانها أوزانهامن ناحية  املائعة أغاني فيها تشبه باألغانيينشدوا  نأال جيوز للمنشدين  ":-رمحه اهلل  –)5(علوان

                                                 

 ( . 14البيان املفيد ، مجع : السليماني ) ص  ( 1)

 ( . 15مني ) ص املصدر السابق ، فتوى الشيخ حممد العثي ( 2)

 ( . 1/345االعتصام )  ( 3)

 ( . 1/348االعتصام )  ( 4)

 أناشيد ) الشجرة الطيبة ( . ( 5)
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النغم  إىلالناس يلتفتون  أكثرواملقطوعة الفاجرة ؛ لكون ،  املائعةنشد يغنى األغنية ن السامع حني يسمعها يظن أن املأل

 إليهوننظر ، حنيط به  النظم ، وهذا مشاهد ومعروف يف عامل الواقع الذيىل املعنى وإكثر من التفاتهم واللحن ، أ

 ." ر كل التحذير من التشبه باملائعني واملخنثني والرسول عليه الصالة والسالم حّذونعايشه ، 

يغري  الكلمات التغيري الذي بعض ريع تغيولو م، معلومة ، غنية حمرمة أحلان وكلمات أن يشبه النشيد أ -4

 :مع بقاء الشبه والتذكري باألغنية ، كتلحني نشيد ، معنى األغنية احملرم 

 وا اللـوام يلومـوا مهمـا المـوا    خّل  مه   اّيلإلسالم ( و ناس ) عودوا يا
 

 على حلن األغنية املاجنة :

 مـا المـوا  وا اللـوام يلومـوا مه  خّل  مه   اّي( و للحب ناس ) عودوا يا
 

عن  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه - النيبنهى ) التذكري باحملرمات ، : العمل ونظائره هو  اهذ يفوعلة النهى 

نها تذكر بها ، وهى أل؛ كانت خمصوصة للخمر فنهى عنها  ي اليتوهى األوان )1((املزفت واحلنتم والنقري  االنتباذ يف

والذكر سبب انبعاث الشوق ،  التذكري بها ، لكن من حيث الشرب ، نة وأوانيال لذة يف رؤية القني ذإعلة التحريم ، 

 . )2(فهو سبب اإلقدام انبعاث الشوق إذا قويو

اهليئة الظاهرة ،  ، حني أداء الغناء يفهل الغناء والعزف أداء النشيد بأهل النشيد حني أن حيصل تشبه أ -5

  كالوقفة واحلركة واللبس وطريقة األداء واإللقاء .

حسب نظام ، وقفة الفرق الغنائية ، ن يقف املنشد وفرقة النشيد فوق خشبة املسرح أمام اجلمهور أ : مثاله

اجليب أو املنشفة على  يفكاملنديل  مثل انفراج الرجلني والقدمني مبقدار معني ، ووضع الشعار )، وقوفهم اخلاص 

يض املؤثرة ، وتغم أو حتريكهما مع املعاني مع اللحن ،، وحتريك اليدين ارتفاعا واخنفاضا  و غريهما (الكتفني أ

ن أعضاء الفرق الغنائية حبيث ، كرتتيب أاملوحد  ة ، وترتيب فرقة النشيد بالزيويسرالعينني ، ورفع الرأس وهزه مينة 

 .  حد الفرق الغنائية املاجنةأمن يراهم ظنهم 

ينشد مباحا ،  لو كان ماو، الشرع  م هذا حمظورا يفجيعل عمله من التشبه بأهل الفساد ما ()هذه اهليئة ففي

وصبوا  ، وأقداحهالشرب  آالت احضرووأنوا جملسا " لو اجتمع مجاعة وزّي:  -رمحه اهلل  – )3(الغزالي أبو حامد قال

وحييى بعضهم بعضا ، ويشربون  من الساقي فيأخذوننصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، و ، (*)فيها السكنجني

 ."  ن يف هذا تشبها بأهل الفسادأل نفسه ؛ يف ن كان املشروب مباحًاإو، حرم ذلك عليهم ، ماتهم املعتادة بينهم بكل

                                                 

 ، وهي أواني كانت ُيشرب فيها اخلمر . -رضي اهلل عنه  –أخرجه مسلم عن أبي هريرة  ( 1)

 ( بتصرف . 2/272إحياء علوم الدين ، الغزالي )  ( 2)

() منها ، كاالصطفاف وحده ، أو الزي املوحد وحده مثاًل . مبجموعها ال بوصف واحد 

 ( . 2/272إحياء علوم الدين )  ( 3)

()  فارسي ُمعّرب، أصلها: سركا اتكبني، أي: خل، وعسل، وهو دواء مزيج من اخلل والعسل ، ُيضاف إليهما مواد طيبة ، ثم ُأطلق على كل شراب

 825،الوصلة إىل احلبيب يف وصف الطيبات والطيب البن القديم ص 92رسية املعربة للسيد أدي شري ص مرّكب من حلو وحامض ) ُمعجم األلفاظ الفا

.) 
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، وليس من مقاصد النشيد  اإلطراب ، فإنه من مقاصد الغناء احملظور –أو مساعا  إلقاء –صد من النشيد إن ُق -6

 .  )1(املباح

 أي –وذلك  معانيها اللذة والطرب ، ، اليت ال تقتضيدية احلماسية هاألناشيد الُز يفواإلطراب واللذة تقعان 

ماذا ،  ساكن القرب عن قليلي ن تنشد القصيدة الزهدية " ياأمثل  املطربة ،أحلان النشيد يكون من جهة  –الطرب 

حلان لذيذة أانا " بزال فّت ن اهلوى ماعصى اهلوى فإان املوت قد حان ، وفإ توبينفس  " أو " ياتزودت للرحيل 

 . وتكرار مساعها من غري اتعاظ مطربة السيما مع طلبها وحبها ،

، والرجاء ، واخلوف ، القلب من احلب  يف إثارًةتتضمن  اليتمساع األشعار : "  -رمحه اهلل  – )2(قال ابن القيم

ثارة ممتزجة حبظ إثاره أف صادف من قلوب سامعيها حبا وطلبا ،، وتوابعها ، والقرب ، والشوق ، واألنس ، والطلب 

ميانه اع ، فيظن تلك اللذة والطرب زيادة يف صالح القلب وإحيدثه السم الذيالنفس ، وهو نصيبها من اللذة والطرب 

 ." اهلل ، وهو حمض حظ النفس  إىليقربه  الذيوحاله 

من التطويل ، كثرية  تقانها على أوجهوإ أدائهاهات ( املغنيني ، اللذين يتفننون يف حال تضمن النشيد )آ يف -7

 وغري ذلك مما يتقنه أهل اللحن .، والتقصري والتفخيم والرتقيق 

ن هذا يوجب التذكري إف "عني  يا ليل ، يا "حالة تضمن النشيد كلمات أهل الغناء اخلاصة بهم كـ  يف -8

 الشرع . ، والتشبه بهم ، وكالهما حمظوران يفغانيهم احملرمة بأ

 ؛ ليخرج املد غري الفاحش يفهل الغناء وتقييده بالفاحش هنا أكلمات النشيد على حنو مد  املد الفاحش يف -9

فسمعته يرجتز  ...)  : قدرواه الرباء بن مالك يف قصة حفر اخلن باحته ما، ودليل إباح نه ُيإف، نشاده إكلمات الشعر و

ن إو ، ااهتدين مانت أاللهم لوال ) :  -سلم ووآله صلى اهلل عليه  -ويقول ، بكلمات ابن رواحه وهو ينقل الرتاب 

 .  )3((خرها ثم ميد صوته بآ:  قال بينا ،أرادوا فتنة أ

 هل الغناء بغنائهم .، كنحو اشتغال أكل وقت وحني  االشتغال بالنشيد ومساعه يف -10

شاده من القدر إنوليس  سمى مغنيا ،وصاحبه ُي غناءسمى فإنه ُي نشيد من يتقن صنعة الغناء وحيذقها ، -11

جاريتان  وعنديأبو بكر  : ) دخل عليقالت  –اهلل عنها  رضي –الشرع ، روى الشيخان عن عائشة  املرخص به يف

الشيطان  أمزامرياألنصار تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا مبغنيتني ، فقال أبو بكر :  جواريمن 

يا أبا بكر :  -صلى اهلل عليه وسلم  -يوم عيد ، فقال رسول اهلل  وذلك يف -وسلم صلى اهلل عليه  -بيت رسول اهلل  يف

، قال ( وليستا مبغنيتني : )  -اهلل عنها  رضي–والشاهد من احلديث قول عائشة ( إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا 

 . وال هما معروفتان به "، ما معناه ليس الغناء عادة هل( ليستا مبغنيتني ) "وقوهلا :  –رمحه اهلل – )4(النووي

                                                 

 ( . 348 - 1/346انظر : االعتصام ، الشاطيب )  ( 1)

 ( بتصرف . 140 – 139الكالم على مسألة السماع )  ( 2)

 ( . 7/399فتح ) أخرجه البخاري ، كتاب املغازي ، باب غزوة اخلندق ، انظر : ال ( 3)

 ( . 6/182شرح النووي على مسلم )  ( 4)
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يكون وهز الرؤوس ، فإنه ، كالتمايل ، عن اللهو واجملون  بالنشيد حركات أهل الغناء املعربةقرتن إذا ا -12  

أن بنات أخي  : ) -رضي اهلل عنها  – موالة عائشة، عن أم علقمة ، بسند صحيح  حينئذ حمظورا ، أخرج البيهقي

: قالت  هلن من يلهيهن ؟ ا أم املؤمنني أال ندعوي: فأملن ذلك ، فقيل لعائشة ، فضن خ –رضي اهلل عنها  –عائشة 

ته البيت ، فرأ يف –اهلل عنها  رضي – عائشةت به : فأرسل إىل فالن املغين فأتاه ، فمّر – علقمةأم  – بلى ، قالت

 ،أخرجوه ، ف شيطان أ:  -اهلل عنها  رضي –فقالت عائشة -وكان ذا شعر كثري  –وحيرك رأسه طربا  غينُي

 .  )1((أخرجوه ، فأخرجوه 

والضرب ، ري والصف ، كالتصفيق، دون اآلالت  هي اليت املطربةن يقرتن بالنشيد بعض األصوات أ -13  

 . )2(، فإنه يكون حينئذ مكروها باألرجل والقضيب والصنج

؛ ألنها حراما  عند البعض كونضرب بالدف ، وفى هذه احلالة ت –األناشيد  أي –أن يكون فيها  -14  

 . )3(مثل هذه احلالة باح يفال ُي مشتملة على اللهو الذي

 وجه وحال .  ، وال جيوز فعله على أي، فيحرم  يقرتن بالنشيد آالت العزف احملرمةأن  -15  

أصوات فإن كانت ، طلقا ُم ؤدى بأصوات مائعة وأحلان ماجنة ، حيرم إنشاده ومساعهُي النشيد الذي -16  

حقهم ؛ إذ أن علة  ، فتحرم يفوحصلت الفتنة بها عند بعض املستمعني ،  ، وأحلانه غري فاتنةالنشيد غري مائعة 

واملرء  ،حقه  فتحرم مطلقا ، وقد يكون يف املستمع فتحرم يف، الصوت واللحن  االفتتان ، وقد يكون يف هييم هنا التحر

 واهلل أعلم . ، طبيب نفسه

 

حيكم  اليتبعض خصائصه ، وعلله  أن يلحق بالسماع الصويف احملدث ، إذا وافقه يف لألناشيد :احلكم الثالث 

 . ()اببدعيته ألجله

 :احلاالت التالية  يفويكون ذلك 

 أن مساعهم من الدين . من الدين ، وهو نظري اعتقاد الصوفية املطربة شيداناالعتقاد بأن األ -1

، وهو نظري اعتقاد الصوفية أن السماع يزيد يف األحوال جذوة اإلميان  يف زيداملطربة تشيد اناالعتقاد بأن األ -2

 . واملواجيد اإلميانية

                                                 

 ( . 224 – 10/223أخرجه البيهقي )  ( 1)

 ( . 110 – 105انظر : كف الرعاع ، ابن حجر اهليتمي )  ( 2)

 ( . 14البيان املفيد ، مجع : السليماني ، فتوى الشيخ العثيمني ) ص  ( 3)

() هو جعل تلحني الشعر باألحلان املطربة دينًا وعبادة وقربة وطاعة  –كاليت سنذكرها  –والنشيد يف بعض أحواله  أساس علل احلكم ببدعية السماع الصويف

 وطريقة موصلة إىل اهلل ، بالقول ، أو االعتقاد ، أو القصد ، أو العمل .
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أن يعتقد أو يقول عن  ، وال جيوز ألحدوصلهم إليه املطربة طريق ُيقربهم إىل اهلل وي عتقاد البعض أن األناشيدا -3

صلى اهلل  -ال أن يكون مما أمر اهلل به أو رسوله إ، أو مستحب  ، وطريق إىل اهلل واجب ،عمل : أنه قربة وطاعة وبر 

 . )1(-وسلم وآله عليه 

ومل يكن ذلك ،  )2(وخشوع القلوب، طلب بها رقة النفوس ُي من الوسائل الرئيسة اليتاملطربة  شيداناأل ّدع -4

  )4(يضا يعدون الغناءوال كان املتقدمون أ: "  -رمحه اهلل  – )3(تقدمني املقتدى بهم ، قال الشاطيبمن فعل السلف امل

 .  ()"وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب ، من أجزاء طريقة التعبد  ًاجزء -تلحني الشعر  -

وذلك من البدع ، وتذكرها باآلخرة ، وقصدها من أجل إصالح القلوب ورقتها  املطربة على األناشيد االجتماع -5

ا مساع القصائد وأم" : -رمحه اهلل -ة ييموقال ابن ت ،املشهود هلا باخلريية ،  احملدثة بعد مضي القرون الفاضلة

اإلسالم  غبري وحنوه ، فهذا السماع ُمحدث يفأو مقرونا بالت، جتماع على ذلك ، إما نشيدا جمردا لصالح القلوب واال

ع جيتمعون ومل يكن للسلف مسا،  )5(" ، ومل حيضره أكابر املشايخ وقد كرهه أعيان األئمة بعد ذهاب القرون الثالثة ،

 عليه غري مساع القرآن الكريم . 

 هجر ألجل ذلك الدعوة، فُي ةب بها العصاتّوُي ، اليت من وسائل الدعوة الرئيسة (*)األناشيد املطربة اختاذ -6

البد أن يكون  توب به العاصني ،اهلل به الضالني ، ويرشد به الغاوين ، وُي ومن املعلوم إمنا يهدي" ،  والسنةب للكتا

ال  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه -بعث اهلل به الرسول  ، وإال فإنه لو كان ما والسنةبعث اهلل به رسوله من الكتاب  مافي

 .  )6(" حيتاج إىل تتمة لكان دين الرسول ناقصًا، ذلك  يكفي يف

                                                 

 ( . 11/451جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 1)

 ( . 7 – 6انظر : نشيد الكتائب )  ( 2)

 ( . 349 – 348/ 10عتصام ) اال ( 3)

 بدون آلة .، ُيطلق الغناء على تلحني الشعر  ( 4)

()  وال ُينايف ذلك اختاذه وسيلة من وسائل الدعوة ، فيضمن مع ُحسن الصوت معاني مؤثرة يف السامع ، مما ينتج عن : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

ة من السيئات ، واإلقالع عن اخلطايا ، واإلكباب على الطاعة ، والتوبة الصادقة ، فيكون ملن أنشدها مساعها رقة القلب ، ودمع العني ، وتسبب التوب

 ." وسجلها مثل أجر َمن اهتدى بسببها . واهلل أعلم 

أحدثه الصوفية من اهلزيج هو ما  –رمحه اهلل  -السماع الذي ُيريده ابن تيمية:" -حفظه اهلل  -ابن جربين ( .  592خمتصر الفتاوى املصرية ) ص  ( 5)

 والطرب والرقص وضرب األرض باألرجل وهز الرؤوس عند مساع تلك القصائد وهو امُلسمى عندهم بالسماع الذي مدحوه وقالوا فيه كل جمال :

 هـو طاعــة هــو ُقربـة هــو ُســّنة  

 شــيخ قـــديم صــادهم بتميـــل  
 

 صدقوا لذاك الشـيخ ذي اإلضـالل   

 "حتــى أجــابوا دعــوة احملتــال   
 

 

 

()  ُيراد بالطرب هنا : ما ُيحرك البدن ، ويهتز له الرأس ويدعو إىل متايل ورقص وحنو ذلك ، وال ينايف أن تتخذ : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

الوحيني فال  القصائد الوعظية من وسائل الدعوة ، فقد ُجّرب نفعها يف رجوع كثري من العصاة كاخلطب والنصائح واملواعظ ، وكل اجلميع مصدره من

 " . – صلى اهلل عليه وسلم -ه رسوله بُيقال أن فيها زيادة على ما بعث اهلل 

 ( .  11/623جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 6)
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 اليت دثةاحملتها ، وذلك من البدع هجر مساع القرآن وتالوته بسبب االشتغال بسماع األناشيد امللحنة وتالو -7

يقول : بالعراق  -رمحه اهلل  – الشافعيعت مس: "  -رمحه اهلل  – اشتد نكري األئمة على أصحابها ، قال أبو موسى

 . )1(" ليشغلوا الناس عن القرآن؛ أحدثوا القصائد  زنادقة

 بعي يفر طأم –ثقل مساع القرآن  أي –وهو  ،ثقل مساع القرآن الكريم بسبب االعتياد على مساع األناشيد  -8

 . ()بسماع القرآن الكريم اعتنائهن واعتنى بها أكثر م، مساع األناشيد  اعتادحق من 

 وحيصل االستثقال هنا لسببني :

مساع آيات القرآن وحيصل لذلك نفور  قلبه على مساع األناشيد امللحنة باألنغام املطربة املتنوعة ، داياعت ألول :ا

 .  )2(عليه القلب وتعلق به عتادا إلطراب الذيالكريم اليت ال يكون فيها ذلك ا

ه تقييد في خبالف القرآن الكريم الذي –أو كثر  قّل –ألغراض النفوس  يف الشعر والنشيد موافقة ّنإ : الثاني

 شريا إىل هذا السبب :ُم -رمحه اهلل  –، قال ابن القيم  للنفوس باألوامر والنواهي الصارمة

ــ ــا رأوا ثقـ ــيهم ملـ ــاب علـ   ل الكتـ

 تــى الســماع موافقــا أغراضــها   وأ
 

 يتقيـــــده بـــــأوامر ونــــــواه   

 )3(اهفألجل ذاك غدا عظيم اجل
 

، وال جيد يف مساع حين إىل القرآن وال يفرح به  الو، ن اعتاد مساع األبيات امللحنة واغتدى بها وهلذا يوجد َم

وال ، احلاضرين أو كثري منهم إليه أكثر  صغيبيات ، بل وال ُي، كما جيد يف مساع األيات ذوقا وحالوة ووجدا اآل

 . )4(يقومون معانيه ، وال يغضون أصواتهم عند تالوته

  )5(ي، قال ابن اجلوز(*)دثالتأثر مبواعظ النشيد دون مواعظ القرآن الكريم ، وهذا من عالمات السماع احمل -9

قلوبهم عنده مبا ال ترق  ورقة ن ،ءة القرآاع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراوقد نشب حب السم" :  -رمحه اهلل  –

ثم ساق من تاريخ اخلطيب  ، " وهم يظنون غري هذا، وغلبة طبع ، عند مساع القرآن ، وما ذاك إال لتمكن هوى باطن 

 عض إخواني عن أبى احلسني الدراج .حكى لي ب " ، يقول : راجبإسناده إىل أبى نصر الّس

                                                 

 ( . 124انظر : الكالم على مسألة السماع ، ابن القيم ) ص  ( 1)

()  تمعون النشيد املفيد ويتأثرون مبا فيه من املواعظ والنصائح ، وُيكثرون من لكن غري مطرد ، فكثري من الذين يس: "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

، ومع ذلك ال يهجرون  اقتنائه واالستفادة منه ليس جملرد التلذذ بالنغمات وال االرتياح لألصوات والنربات ، وإمنا للمعاني واحملتويات ، والفوائد املتنوعة

. يف النشيد ، ومساع القرآن وغريه تون لقرأته ، ويتلذذون ويتنعمون بسماعه وتدبره ، فيجمعون بني مساع املواعظ، ويستمعون له ، وُينص هالقرآن بل يقرؤون

 . " واهلل أعلم

 ( .  89انظر : نزهة األمساع ، ابن رجب ) ص  ( 2)

 ( . 10/346إغاثة اللهفان )  ( 3)

 ( . 107الكالم على مسألة السماع ، ابن القيم ) ص  ( 4)

()  ولعل السبب غرابة هذا املسموع وطرافته وجدته ، فإن النفس تتأثر باملسموع ألول مّرة ، وينتج من ذلك التأثر رقة : "  -حفظه اهلل  –ابن جربين

ه ، حيث أنه ال خيلق وخشوع وبكاء وخوف ، ثم َيِقل تأثريه إذا ُأعيد للمرة الثانية ، وكذا الثالثة ، وإن كان الواجب أن يتأثر كلما مسع القرآن أو تال

 ." اٍد غريه عن كثرة الرد ، ولكن لكل جديد أثر ، وهكذا يكون يف مساع النشيد ، فإنه ال يتأثر مبا قد تكرر على مسعه مرارًا ، بل يكون مساعه كمعت

 ( . 239تلبيس إبليس ) ص  ( 5)
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وكل من أسأله عنه ، سألت عن منزله  دخلت الري غداد ، فلمامن ب قصدت يوسف ابن احلسني الرازي" قال : 

 ! إيش تفعل بهذا الزنديق ؟: يقول 

يف مسجد ، ثم قلت : جئت هذه البلدة فال أقل من  الليلةتلك  ، فبتُّ االنصرافعلى حتى عزمت  فضيقوا صدري

وهو ، حف ل على يديه مصيديه رح احملراب ، بني ه حتى وقعت إىل مسجده وهو قاعد يفزل أسأل عنزيارته ، فلم أ

 يقرأ . 

قصدت زيارة الشيخ . فقال : حتسن أن  ، من بغداد: قلت من أين ؟ : السالم ، وقال  فسلمت عليه ، فرد علّي

 وقلت :  .ا ؟ قلت : نعم ئتقول شي

ــا يف قطــيعيت  ــبين دائم ــك ت  !رأيت
 

 !!تبين ولو كنت ذا حزم هلدمت ما 

  !! حتى رمحته من شدة بكاءه !حتى ابتلت حليته وثوبه  ييبك فأطبق املصحف ، ومل يزل

، يوسف ابن احلسني زنديق ، ومن وقت الصالة هوذا أقرأ القرآن: ، على قوهلم  تلوم أهل الري بين ثم قال : يا

 . )1("القيامة بهذا البيت ، وقد قامت علّي مل تقطر من عيين قطرة

قال بعض " :  -رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن القيم  غري مقدوره ؟ هى يفأحوال السماع الفاسدة و وهل يعذر املرء يف

عن حد التكليف ، وهذا غري معذور سماع بعد مباشرته تبقى غري مقدورة لإلنسان ، بل خارجة العارفني : إن أحوال ال

 . )2(" فيه ؛ ملباشرته أسبابه ؛ فهو كمن زال عقله بالسكر

وعمل صاحل ، قال الشيخ  طاعةأكثر األوقات على وجه أنه  ، واالشتغال به يفبالنشيد املطرب العناية  -10   

فأصبح اإلنشاد والغناء شغلهم الشاغل ، وأحدثوا له أنغاما ، ، وجاوز أقوام الطريق " :  -حفظه اهلل  - )3(األشقرعمر 

ختذوا اأولئك الذين  ي، وإمنا مرادقول هذا عن الفساق من املغنيني واملغنيات قوا أصواتهم ، حتى أصبح فنا ، ال أورق

 .  " هذا دينا يقربهم إىل اهلل تعاىل ، وشغلوا بذلك أوقاتهم ، وهجروا قرآن ربهم

فيها هلل وحده دون  تفتقر إىل إخالص النية اليتلقربى من جنس أعمال ا ة املطربةجعل األناشيد امللحن -11   

نسأل اهلل عز " :  - األناشيد أو ختامها ابتداءعند  –ك ، فيقال مثال لذل احملضةكما تفتقر الطاعات والعبادات ، سواه 

تنوى  اليتأو حنو هذه الكلمات " باهلل أن خنلط عملنا هذا برياء  نعوذ" أو " ، لوجهه  خالصاوجل أن جيعل عملنا هذا 

 .  ةالطاعات والعبادات احملض ابتداءعند 

 استحبابهالفقهاء على  نّص ، الذيجنس شعر الدعوة اإلسالمي ملطرب من النشيد امللحن ا: وال يصح أن يقال 

والذود عن حياضه ،  ،ملا يتضمن من الدفاع عن الدين  تقرب إىل اهلل ؛ اليت الصاحلةمال ه من الطاعات واألعووعد

فة ليس شعرا ن النشيد بهذه الصالنية وتصحيحها ، وذلك أل إخالصمفتقر إىل الدنيا .. وما كان كذلك فهو  يفوالتزهيد 

 أو استحبابه لوحده ليس دليال على إباحته مع غريه؛  شيءوإمنا هو شعر مضاف إليه التلحني املطرب ، وإباحة ، فقط 

                                                 

 ( . 14/318تاريخ بغداد للخطيب )  ( 1)

 ( .  400 الكالم على مسألة السماع ) ص ( 2)

 ( . 59جولة يف رياض العلماء ) ص  ( 3)
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 :  -رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن القيم 

) أصبح  خاصة، أال ترى أن املاء مباح فإذا أضيف إليه متر على هيئة تؤثر على احلكم خاصيةألن الرتكيب له " 

 ." نبيذا ( حمرما 

: قال  .قال : حالل  املاء ؟ يف تقول ماقال له :  ، أن رجال معاويةعن فقه إياس بن  حكىُي ماوهذا نظري " 

من تراب أكنت  قال : فالنبيذ ماء ومتر فكيف حترمه ؟ فقال له إياس : أرأيت لو ضربتك بكٍف .حالل : قال ؟  فالتمر

قال : فإن ضربتك مباء أكنت أقتلك ؟  . قال : ال ؟أكنت أقتلك ، ربتك بكف من تنب فإن ض: قال  قال : ال .أقتلك ؟ 

 وضربتك به أكنت أقتلك ؟ ، وتركته حتى جيف ، فجعلته طينا ، والرتاب  قال : فإن أخذت املاء والتنب قال : ال .

 ." كذلك النبيذ : قال  .قال : نعم 

، انتهى )1("الرتكيب ، واملفسد للعقل هو القوة احلاصلة بالرتكيب ب ومعنى كالمه أن املؤثر هو القوة احلاصلة" 

 .  ()" فيه حنن ماوكذلك 

تم إال عن طريق يذلك ال  اإلميانية واجلهادية للشباب والرتقي بهم يفو االعتقاد بأن كمال الرتبية الروحية -12

 لتهم به ال تتم إال عن طريق السماع . أن أحواهلم مع اهلل وص الصوفية اعتقاد، وهذا نظري  املطربة ناشيداأل

عتاد االسيما ملن ، عتقاد بأنه البد للشباب من مساع األناشيد أيا كانت ، ولو كان فيها بعض احملاذير اال -13

 وغريها من احملرمات.  األغانيمن مساع  بالدين ، ويرتكبون احملظورات االلتزاممساع الغناء ؛ وإال فإنهم سيرتكون 

وحركته  ورغبته يف العبادة -عز وجل  -لقول بعض الصوفية : إن حمبته هلل ؛ لكالم وجه من الشبه هذا ا ويف

هذه األصوات تتحرك ويزعمون أنهم بسماع  ،ومساع األصوات والنغمات ، ال يتم إال بسماع القصائد ، وشوقه ، ووجده 

ويفعلون ، قد يرتكون الصلوات  –بدون ذلك  -ال تتحرك بدون ذلك ، وأنهم  ما،  عندهم من دواعي الزهد والعبادة

وحتملها على فعل ، رتكاب احملارم ذا ترتاض نفوسهم ، وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ااحملرمات ، ويظنون أنهم به

، وإن كان حيبه  إذا حصل له ما، كثري من الطاعات  : أن اإلنسان جيد يف نفسه نشاطًا وقوة يفويقولون ، الطاعات 

                                                 

 ( .  271 – 270الكالم على مسألة السماع ، ابن القيم )  ( 1)

()  ورقص ومتايل ُيشبه حال أهل السكر، هذا الوصف ينطبق على مساع الصوفية الذي حيصل من آثاره طرب ونشوة : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

 يم قول الشاعر :وهلذا أنشد ابن الق

 ةلي الكتاب فـأطرقوا ال خيفـ  ُت

 مري تنـاهقوا احلكـ وأتى الغناء ف

 فإنـه  إن مل يكن  ر اجلسـوم 

ــانظر ل ــد شــرابه  ف  نشــواٍن عن

 ىل متزيـــق ذا أثوابـــهوانظـــر إ

 كــم بــأي اخلمــرتني أحــقواح
 

ــي     ــاٍه الهـ ــراق سـ ــه إطـ  لكنـ

ــل اهلل ــوا ألجـ ــا رقصـ  واهلل مـ

  ر العقـول مماثـل ومضـاهي   

 نشوان عند مالهـي وانظر إىل ال

 من بعد متزيق الفـؤاد الالهـي  

ــد اهلل  ــأثيم عن ــالتحريم والت  "ب
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، وإن كان وال يفعله ، وهو أيضا ميتنع عن احملرمات إذا عوض مبا حيب ،  أما بدون ذلك فال جيد شيئًامكروهًا ، و

  . ()وإال مل يقنع مكروهًا

 . )1(ونقدهم –رمحه اهلل  –نقل ذلك عنهم الشيخ تقي الدين 

أن مساع  اعتقاد بعض العامة، ك ت االستقامةمن شعائر االلتزام بالدين وعالما املطربة عتقاد بأن األناشيداال -14

ع إىل اهلل ، وكذلك يعتقد الصوفية يف والرجو،  والتوبة، اشيد خاص ) بامللتزمني ( ، وعالمة من عالمات اهلداية األن

 !! (*)مساعهم أنه من عالمات االستقامة والصالح  والتوبة

األناشيد امللحنة واملطربة فليست من  من عالمات االستقامة ، وأما مساع أو حمبة( األغاني ) والصحيح أن ترك 

 الطاعات ، وأما الكلمات الطيبة فهي حممودة يف القصائد وغريها .

تغال بها على بعض النوافل الشرعية ، خصوصا طلب العلم الشرعي ، وهو نظري تقديم تقديم األناشيد واالش -15

  السماع على بعض النوافل ، كقيام الليل وقراءة القرآن . الصوفية

كجعل األناشيد امللحنة املطربة يف املساجد ؛ فإنه من بدع الصوفية احملدثة لإلنشاد ،  قصد األماكن الفاضلة -16

مني من جعله ) تلحني الشعر ( املسل يفليس : "  -رمحه اهلل  – )2(الطربيمساعهم دون غريهم ، قال أبو الطيب  يف

حيث كان من البقاع الكرمية واجلوامع الشريفة ؛ فكان مذهب هذه ، وال املساجد  إعالنه يفرأى  ال، وطاعة وقربى 

 . " ملا أمجع عليه العلماء الطائفة ) الصوفية ( خمالفًا

  وأما ُمجّرد اإلنشاد فال بأس .

وليلة  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  النيبلإلنشاد ، كيوم مولد  فاضلةأنها  يظن ماأو  الفاضلةقصد األوقات  -17

 وليلة القدر . ، ورجب ، وليلة النصف من شعبان ، املعراج اإلسراء و

 

 

 

 

                                                 

()  ال شك أنا إذا رأينا من الشباب إقبااًل على األغاني املاجنة ، ومساع املوسيقى ، والتلذذ بآالت الطرب واملزملري : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

وأكبوا عليه ، فإنا نبذل السبب يف صدهمعن ذلك ، وختفيفه عنهم ، وال شك أن مساع هذا النشيد الذي فيه مواعظ واملعازف ، ورأيناهم قد ُشغفوا بذلك ، 

 ." وختويف وترقيق ووعد ووعيد ، هو أخف وأحسن من مساع ذلك اللهو والطرب ، فريتكب أخف الضررين ، فبعض الشر أهون من بعض 

 ( . 3/203انظر : جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 1)

()  ذي هو رقص وطرب وضرب باألرجل و هز للرؤوس وحنوه ، مما ُيثريه ذلك لإاّل أن هناك فرق بني مساع الصوفية ا: "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

عن  بها توبة ، وإقالع وُبعٌد ، هلا وقع يف النفوس ، ينشرها الشباب امللتزم ، وحيصللذي هو قصائد علمية وعظية ُمفيدةالسماع املبتدع ، وبني النشيد ا

 . " ، وحمبة جلنس الطاعةاحلرام ، وإقبال على العبادة

 ( . 84نزهة األمساع ، ابن رجب ) ص  ( 2)
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عليه السالم     –النصارى عيسى بن مريم  كما أطرت وإطرائه –وسلم وآله صلى اهلل عليه  - ()النيب الغلو يف -18

فيما ال يقدر  -وسلم وآله صلى اهلل عليه  -به  االستغاثةحنو ، إىل مقام األلوهية  -وسلم  وآله صلى اهلل عليه -ورفعه 

 قول بعض املنشدين : يووإزالة الظلم ، ، ككشف الكرب ،  -عز وجل  -عليه إال اهلل 

 أيهــا املختــار هــل مــن ومضــة يــا
 

 )1(الظلمـات  بـوهج برقيهـا   جتلي 
 

ليه ع يقدر اللغريه فيما  اعتقاد قدرةأو ،  اتص بهخي اليتشياء لشرك هو دعاء غري اهلل تعاىل باألفإن حقيقة ا 

  . )2(مما ال يتقرب به إال إليه بشيءسواه، أو التقرب إىل غريه 

 واستجالب اخلري من غري اهلل  واالستغاثةأن يتضمن النشيد كلمات الدعاء والنداء والتوجه إىل غري اهلل ،  -19

 ، واستجالب اخلري، ء والرجا واالستغاثةوالنداء  ،خالص التوحيد ال يتم إال بأن يكون الدعاء كله هلل إو،- عز وجل -

 . )3(وال من غريه، واستدفاع الشر له ومنه ، ال لغريه 

 - وسلموآله صلى اهلل عليه  - النيب، كتعظيم يوم مولد  إذا تضمن النشيد الدعوة إىل بعض البدع الصوفية -20

 وجعله عيدا ، مثل قول بعض املنشدين :

 ســـــــالما اهلـــــــاديمولـــــــد 
 

 )4(أنــــــت لألجيــــــال عيــــــد 
 

مقام الذكر والعبادة ، فإن  الذكر البدعي غري املشروع ، كالتغين بلفظ اجلاللة ) اهلل ( ُمفردا يفب لتغينا -21

قال شيخ  ف ،يوالعبادة مبناها على التوق، حدث ألن هذا الذكر ُم؛ على ذلك فإنها تكون حراما  األناشيد شتملتا

 الذي، وهو  تامةملة هو ذكره جب –سبحانه وتعاىل  -اهلل   ذكر : " املشروع يف –رمحه اهلل  – )5(اإلسالم ابن تيمية

، ومل يذكر فال أصل له ، سم املفرد مظهرا أو مضمرا على اال االقتصارب واألجر ، وأما ، وحيصل به الثواينفع القلوب

 ."  )6(- وسلموآله صلى اهلل عليه  -، وال شرع ذلك رسول اهلل  ذلك أحد من سلف األمة

فغري مشروع أيضا ؛ ألنه ، النشيد جملرد التلحني والتطريب  ( يفآهلل  ،آهلل ) سم املفرد  باالوإن كان التغين

   قال تعاىل : ، غري حمله  استعمال له يف

                                                 

()  هل ال شك أنه هذا شيء واقع ، وأنه ممنوع وحرام ، والغالب أنه يكون يف قصائد املتصوفة والقبوريني ، وأهل اجل: "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

 . خلوالشرك يف األقوال ، الذين أوقعهم جهلهم يف هذا الغلو ، باسم تعظيم النيب صلى اهلل عليه وسلم وحمبته وتوقريه واالعرتاف حبقه ... ا

يد واإلخالص فزادوا يف وصفه ، وأعطوه خالص حق اهلل من التعظيم والعبادة ، وأوصاف العظمة ، وما ال يستحقه إال اهلل ، وقد فطن لذلك أهل التوح

: ابن مريم ، إمنا أنا عبد فقولوا ، حيث رووا قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) ال تطروني كما أطرت النصارىم ونشيدهم عن هذا الغلو واإلطراءفنّزهوا قصائده

ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزليت اليت  عبد اهلل ورسوله ( وقوله : ) إياكم والغلو فإمنا أهلك َمن كان قبلكم الغلو ( وقوله : ) أنا حممد عبد اهلل

 أنزلين اهلل ( وحنو ذلك .

 ( . 61نشيدنا ، سليم عبد القادر ) ص  ( 1)

 ( . 163،  145انظر : الدر النضيد ، الشوكاني )  ( 2)

 ( . 163نفس املصدر ) ص  ( 3)

 ( . 94نشيد الكتائب ) ص  ( 4)

 ( . 4حممد العثيمني ) ص  توى الشيخفيد ، مجع السليماني ، فالبيان امل ( 5)

 ( بتصرف . 233،  11/226جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 6)
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     (  180األعراف  ) ، ومل يقل تغنوا بها

 . 

امللحن بصوت واحد ، مثل أن  بدعية ، حنو طريق اإلنشاد اجلماعي بالذكر املشروع على طريقة التغين -22

 متوافقة يف مقام الذكر والعبادة .، مجاعية تنشد كلمة التوحيد بأصوات ملحنة منظمة 

غري حمله ،  ، ورفع الصوت به يفاجلهر بالذكر : منها ، أمور  يفووجه خمالفة هذه اهليئة للصفة املشروعة 

عن   املنقولةداءه مجاعة بصوت واحد ، وهذه األوصاف الثالثة خمالفة للهيئة تنغيمه ، ومنها أها تلحني الذكر وومن

 -وسلم وآله صلى اهلل عليه  - للنيبف ، واملتابعة يوالعبادات مبناها على التوق،  -وسلم وآله  صلى اهلل عليه - النيب

 . )1(اومكانه، وزمانها ، وقدرها ، وجنسها ، وسببها ، كيفيتها :  يف

كلمة  دتنشوكأن ، وتغيري معانيها ، ومن جهة املعقول : فإن تلحني كلمات الذكر ومتطيطها سبيل إىل حتريفها 

وقال اإلمام ملن ، القراءة باألحلان  –رمحه اهلل  –؛ وهلذا كره اإلمام أمحد ( موحامد رسول اهلل  ) ...التوحيد بلفظ 

 ؟ مسكا ما" تعجب من ذلك : 

 حممد . : قال

 .)2("مد اأيسرك أن يقال لك : موح: قال 

والتواشيح  االبتهاالت ، على حنو صنيع مبتدعة الصوفية يف األدعية بطريقة التمطيط الفاحشتلحني -23

  !وكل بدعة ضاللة ، الدين بدعة  حدثة يفالدين ، وكل ُم حدث يف، فإنه ُمالدينية

وغري ، قوت ه بطريقة التمطيط  والتلحني الفاحش ممودعائ -عز وجل  -فإن سؤال اهلل : ومن جهة املعقول 

" ...  ليياآآيها السلطآآن هآب  " مناسب حلال السؤال والتذلل ، فلو أن رجال دخل على صاحب سلطان فقال له :

 !تقديم طلبه ؟ أم تراه مقدرا لصاحب السلطان ومعظما له ؟ يف ًاطيط املعهودة هنا ، أتراه حمسنعلى طريقة التم

والضرب بالقضيب ، دون اآلالت، كالتصفيق والصفري  ن يقرتن بالنشيد األصوات املطربة اليت هيأ -24

 : فلهؤالء نصيب ممن قال اهلل فيهم ، وترقيق القلوب وإصالحها ،  ، على وجه الطاعة والقربةواألرجل

      

    ( 35نفال األ  ) كذا قاله ، التصفيق  ، والتصدية :الصفري : كاء وامل

 . )3(من السلف غري واحد

ففعل ذلك من ، وترقيق القلوب وإصالحها ،  ، على وجه الطاعة والقربةأن يقرتن بالنشيد ضرب الدف   -25

 الشافعيسئل الفقيه ، " فقهاء حكمه بني ال ختلف يفاملتفق على حترميها ، وليس من جنس اللهو امل ة ،حدثالبدع امُل

 عن الرقص والدف وعن حضور السماعات ؟ -رمحه اهلل  – يالسبكالدين  تقي

                                                 

 ( . 35 – 32حممد العثيمني ) الشيخ انظر : دروس وفتاوى من احلرم املكي ،  ( 1)

 ( . 1/489انظر : زاد املعاد )  ( 2)

 ( بتصرف . 83نزهة األمساع ، ابن رجب ) ص  ( 3)
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 فأجاب عنه بقوله :

 يواعلــم بــأن الــرقص والــدف الــذ

 فيــــه خــــالف لألئمــــة قبلـــــنا

 لكنــــه مل يــــأت قــــط شريـــــعة

 ه قــــالوا بـــــهوالقــــائلون حبّلــــ

 فمـــن اصـــطفاه لدينـــه متعبـــدا   
 
 

 أصــوات ســألت عنــه وقلــت يف   

 شــرح اهلدايــة ســادة الســادات   

 القربـــات  طلبتـــه أو جعلتـــه يف 

ــادات  ــا العـ ــن أحوالنـ ــواه مـ  كسـ

   )1(احلسرات يففاعدده حلضوره،
 

يعتقد أو يقول عن  فإنه ال جيور ألحد أن،  الواجبةجعل األناشيد امللحنة املطربة من األمور املستحبة أو  -26

صلى  -أو رسوله ، إال أن يكون مما أمر اهلل به ، اهلل واجب أو مستحب  وطريق إىل، وبر ،  وطاعة، عمل : أنه قربة 

صلى اهلل عليه  -ورسوله ، ليس مما أمر اهلل به  - كانت معانيها ًاأّي -واألناشيد امللحنة املطربة  -وسلم وآله اهلل عليه 

 ."  )2(-وسلم وآله 

 ،حني مساعها الراحة النفسية ، واالطمئنان القليبواإلصغاء إىل أحلان النشيد ، والشوق واحلنان إليها ،  -27

مساع الشعر جمردا  متى استفرغه املرء يفووحي ، القلب فراغ وجوع ر ع القرآن الكريم ، وسبب ذلك أن يفأكثر من مسا

رواح ، ية النفوس واألأو غري ذلك مما حيصل به تغذ -التمثيل  - ، أو القصص املقروء أو املشاهد -النشيد  -أو ملحنا 

 . ()مكان لسماع القرآن الكريممل يبق بعد ذلك 

للغناء  اإلسالميكل وقت وحني ، والصواب أن البديل  رتمن به يف، ُين الغناء ع وعوضًا جعل النشيد بدياًل -28

 : -رمحه اهلل  – )3(و القرآن الكريم ، قال ابن األعرابيستغناء القلب وغذاؤه وعافيته هاحيصل به  الذيو، 

، وإذا وإذا تبطحت على األرض ، إذا ركبت اإلبل  –وهو النشيد بالتمطيط واملد  – غنى بالركبانيإن العرب كانت تت" 

أن يكون القرآن  -وسلم وآله صلى اهلل عليه  -وعلى أكثر أحواهلا ، فلما نزل القرآن أحب النيب  ،األفنية جلست يف

 . )4(( نا من مل يتغنى بالقرآنليس م ) فقال : ،هجريانهم مكان التغين بالقرآن 

مكان وزمان واحد ، وهذا من  ، وبني إنشاد الشعر وتلحينه يفاخللط واجلمع بني قراءة القرآن وتالوته -29

 ، بل كان  ، املشهود هلم باخلرييةإحداث جهال الصوفية املتأخرين ، ومل يكن من فعل سلف األمة املقتدى بهم 

األمر باملعروف ) كتابه  ، قال أبو بكر اخلالل يفبالشعر  القرآنعن خلط  السلف ى بعضينه –حرز زيادة يف الت –

                                                 

 ( . 83، ابن رجب اهليتمي ) ص كف الرعاع  ( 1)

 ( . 11/451جمموع فتاوى ابن تيمية )  ( 2)

()  وذلك خاص مبا إذا كان السبب الدافع له هو جمرد التلذذ بالصوت امللحن واالشتياق إليه ، فأما إن كان قصده : "  -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

يها من الزجر والتخويف والوعظ والوعد والوعيد ، أو بيان األحكام ، وتوضيح األدلة ، فإن ذلك املعاني واحملتويات اليت تضمنها ذلك النشيد ، وما ف

 . " حممود ، وال يكون شاغاًل عن مساع القرآن والذكر واخلري

 ( . 2/581انظر : اجملموع املغيث )  ( 3)

 ( . 13/501رواه البخاري يف صحيحه ، انظر : الفتح )  ( 4)
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،  -أي اإلمام  –فكأنه مل يعجبه ، أمام الشعر(بسم اهلل الرمحن الرحيم ) عن الرجل يكتب " :  )1((والنهى عن املنكر 

قال : و( سم اهلل الرمحن الرحيم ب) قال: كانوا يكتبون أمام الشعر :  ، عن الشبعيوقال : حدثنا حفص عن جمالد 

) أنزلت وقال : هذا حديث أنس :  ؟كتب مع الشعر من القرآن الكريم ، فما بال القرآن ُي بسم اهلل الرمحن الرحيم آية

  ." أال يكتب أمام الشعر  : بسم اهلل الرمحن الرحيم ( وهو حجةسورة ، وقرأ  علّي

أي صوت  –إنه  ": )2(مقدمة أناشيد الكتائب ، جاء يف ()النشيد يف لتغذي باألصوات املطربة امللحنةا -30 

، ، فيسمو بالنفس ويرقى بالروح ، ويعمل على بعث معاني احلق  نصوت ينبعث من أعماق اجلنا –أبى مازن  نشدامل

  ظما :يف مدح صوت املنشد أبى اجلود ن )3(وجاء يف مقدمة نشيدنا،  " وجتديدها يف النفس

 فريشفها   روحيصوتك يف  ينساب
 

 شهدا تسامر على  ر العناقيد 

ليست مما يتقرب به إىل ،  ، واألحلان اجلميلة النغمات املوزونةكذا ، و مبجردها األصوات العذبةوال ريب أن  

تزكو به النفوس وتطهر من أدناسها  فإن اهلل شرع على ألسنه املرسلني كل ما ،وال مما تزكى به النفوس وتطهر ، اهلل 

منا يأمر بتزكية النفوس باألحلان من يئا من ذلك ، وإملة من امللل ش يفومل يشرع على لسان أحد من الرسل  ، أوزارهاو

وغريه  –رمحه اهلل  –وقد أنكر اإلمام ابن القيم  كما يأمرون بعشق الصور ، لفالسفة ،ال يتقيد مبتابعة الرسل من أتباع ا

" قال إمام  : -رمحه اهلل  – )4(قال ابن القيم ن وجعلها أمرًا واجبًا أو ُمستحبًا .على املتصوفة املبالغة يف مدح األحلا

أنه  : هو حمرم ، وعندي :: هو مباح ، وقال بعضهم فقال بعضهم ؟: اختلف الفقهاء يف السماع  الزنادقة ابن الراوندي

 شيخ املالحدة وإمامهم ابن سينا يفك ، وكذل، وأعتد به مسألة السماع  ،يفعنه ، ذكره أبو عبدالرمحن السلميواجب

م معلمهم النفوس ويهذبها ويصفيها ، وقبله ومعه يأمر بسماع األحلان وعشق الصور ، وجعل ذلك مما يزّك )5(اإلشارات

 ." ، إمام أهل األحلان  الثاني أبو نصر الفارابي

 

 

ناقشة
ُ
 م

                                                 

 ( . 166) ص  ( 1)

()  قد ورد األمر بتحسني الصوت بالقرآن يف قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن : " و -حفظه اهلل  –الشيخ ابن جربين

وسى حبسن صوته وقال : الصوت يتغنى بالقرآن ( وقال صلى اهلل عليه وسلم: ) َمن مل يتغنى بالقرآن فليس منا ( وقد مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا م

 ) لقد ُأوتي مزمارًا من مزامري آل داود ( .

، على استماع قراءته ، وتأثرهم به فمن هذه األحاديث استحب للقراء أن ُيحسنوا به أصواتهم ، وقد شوهد تأثري السامعني مَلن ُرزق صوتًا حسنًا ، وإكبابهم

قصائد وعظية أو زهدية ، وكان الناظم هلا أو املسجل من ذوي الصوت احلسن الرقيق ، كان ورقة القلب ودمع العني عند مساعه ، وهكذا إذا مسعوا 

 ." تأثريها يف القلوب أبلغ ، وال يكون ذلك شاغاًل عن مساع كالم اهلل تعاىل ، وقراءته ، واهلل أعلم 

 ( . 6) ص  ( 2)

 ( . 35) ص  ( 3)

 ( . 262 – 261الكالم على مسألة السماع )  ( 4)

 ( . 4/82انظر : اإلرشادات والتنبيهات )  ( 5)
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  –حفظه اهلل  –حول تعليقات فضيلة الشيخ ابن جربين 
 

 

  الرمحن الرحيمبسم اهلل
 

 فضيلة الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين                                      حفظه اهلل ووفقه

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، وبعد ؛

، وغريي ًا فبعد قراءتي لتوجيهاتكم وتعليقاتكم امُلفيدة حول حبث النشيد ، واليت استفدُت منها كثريًا كثري

 تفيد منها إن شاء اهلل ، ال أملك إاّل شكركم على ما بذلتموه ، والدعاء لكم بأن جيزل لكم األجر واملثوبة .سيس

كما أرجو إمتامًا الستفادتي من التعليقات امُلفيدة إجابيت عن بعض السؤاالت واإلشكاالت اليت واجهتين أثناء 

ض أهل العلم ، وخصوصًا حول احلكم الثالث للنشيد وإحلاقه قراءتي لتعليق فضيلتكم ، مع فهمي القاصر لقراءة كتب بع

 بالسماع الصويف يف بعض أحواله .

 

له الرأس ، ويدعو إىل : ُيحرك البدن ، ويهتز  بأنه ( 36)  كم ضابطًا للطرب من تعليق صأواًل : ذكر فضيلت

 ، وحنو ذلك .متايل ورقص

علم مبا أفهم عنه أنه : حالة نفسية قد يكون معها حركات إال أن هناك تعريف للطرب يف كتب أهل اللغة وأهل ال

 وقد ال يكون .

 ( : " أن الطرب هّزة أو خّفة ُتثري النفس لفرح أو ُحزن " . 2/899جاء يف ) املعجم الوسيط  -1

( : " ومن نكته أن الصوت ُيؤثر يف النفس حبسنه ،  11/594) يف اجملموع  –رمحه اهلل  –قال ابن تيمية  -2

 .تصري يف لذة ُمطربة من غري متييزارة ُيفرح ، وتارة ُيحزن ، وتارة ُيغضب ، وتارة ُيرضي ، وإذا قوي أسكر الروح ، ففت

إذا سكر بالطعام والشراب ، فإن الُسْكر هو الطرب  –أيضًا  –كما حيصل للنفس إذا سكرت بالرقص ، وللجسد 

ة مبا حيصل من غيبة العقل ، اليت صدت عن ِذكر اهلل وعن الصالة، ، فال تقوم منفعته بتلك اللذقلالذي ُيؤثر لذة بال ع

 وأوقعت العداوة والبغضاء " .

 .(  34)  املنقول يف البحث ص –رمحه اهلل  –كالم ابن القّيم  -3

قال : ال  ؟ ة ، فبكى سعيد ، فقال له احلجاج : أطربتيقصة سعيد بن ُجبري مع احلجاج حني غّنت اجلار -4

 ية تعمل يف غري ما ُخلقت له !!جار ، ولكن

أن املعازف وآالت الطرب اليت ال ُيختلف أن تأثريها ُيسمى طربًا ، ال حتدث يف أغلب األحيان إاّل إثارة النفس  -5

 والرقص .، والتصفيق ، دون حركة البدن ، واللذة 
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ة الظاهرة من حركة البدن واليدين فإن كان ضابط الطرب ومعناه أو من آثاره الالزمة اليت ال تنفك عنه هو : احلرك

 والتمايل والرقص ... اخل .

هذا الطرب يف األناشيد إال  فهذا يعين عدم صحة كثري من احلاالت املذكورة يف احلكم الثالث للنشيد ؛ لعدم وجود

 ر .ما ند

ة أحيانًا ، فيعين وإن كان ضابط الطرب هو : إثارة النفس ولذتها ، وحركتها اليت قد حتدث حركة اجلوارح الظاهر

 ِصحة تلك احلاالت ؛ لوجود هذا املعنى يف كثري من األناشيد .

 أرجو بيان املعنى الراجح ، وبيان رجحانه .

 

على االجتماع على النشيد لصالح  -رمحه اهلل  –أن إنكار ابن تيمية (  36) ثانيًا : ذكر فضيلتكم يف تعليق ص 

 الذي ال خيلو من رقص وضرب باألرجل والقضيب ومتايل ... اخل .القلوب : إمنا ُيقصد به غناء الصوفية 

إاّل أن هناك بعض النصوص تدل بظاهرها أن أحداث الصوفية أول ما بدأ كان نشيدًا ُمجردًا ، ووقع عليه إنكار 

 األئمة . فأرجو تأمل هذه النصوص ، وبيان ما تفيد .

 منن حضروا السماع امُلحدث الذي جعله الشافعي ( : " والذي 11/534يف ) جمموع فتاوى ابن تيمية  -1

وكانت أشعارهم ُمزهدات ، حداث الزنادقة مل يكونوا جيتمعون مع مردان ونسوان ، وال مع مصلصالت وشبابات إ

 ُمرققات " .

( : " احلدث الثاني : مساع القصائد الرقيقة  86يف ) نزهة األمساع ص  –رمحه اهلل  –قال ابن رجب  -2

ة للزهد والتخويف والتشويق ، فكان كثري من أهل السلوك والعبادة يستمعون ذلك ، ورمبا أنشده بنوع من امُلتضمن

 ".وه ، وكانوا يسمون ذلك التغبري،ثم صار منهم َمن يضرب مع إنشادها على جلد وحناألحلان استجالبًا لرتقيق القلوب

 يكن فيها أكثر من مساع شعر ُملحن .، مل  ( 38) قصة يوسف بن احلسني املذكورة يف البحث ص  -3

 احتجاج القشريي على إباحة السماع الصويف بإباحة إنشاد الشعر باألحلان ، وتوجه إنكار ابن تيمية يف كتاب  -4

 ) االستقامة ( ، وابن القّيم يف كتاب ) الكالم على مسألة السماع ( ، على ُمجّرد ذلك .

 احة السماع .طوا شروطًا إلبأن مشايخ الصوفية شر -5

 

ثالثًا : ذكر فضيلتكم يف التعليق يف مواضع كثرية : جواز اختاذ القصائد الوعظية وسيلة ترقق القلوب ، وُتحدث 

 واليت إن ُفقدت ينتفي ُحكم اإلباحة .، اخلشية واإلنابة ، دون التنبه إىل القيود اليت ذكرها بعض العلماء 

 ( من هذه القيود : 1/360م يف ) االعتصا –رمحه اهلل  –ذكر الشاطيب 

 ( ال يستمعون إليه إاّل يف الفرط بعد الفرط .1

 ( وعلى غري استعداد .2

 ( على غري اللذائذ واإلطراب .3
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 أو يتخذه عادة .، ( وال هم ممن يدوم عليه 4

 فهل هذه القيود مجيعها ُمعتربة أم ال ؟ وهل مساع القصائد بغريها ُمحدثًا أم ال ؟

 ك .أرجوا بيان ذل

 

رابعًا : ذكر فضيلتكم يف أكثر من موضع يف التعليق تعلياًل إلباحة مساع القصائد : أنه حتصل به رقة القلوب والتوبة 

 واإلنابة .

عندما ُسئل عن مساع القصائد ، فقال : بدعة  -رمحه اهلل  –فهل هذا يتعارض مع ما ُروي عن اإلمام أمحد 

 !قال : بدعة ُمحدثة . فقيل له : إنه يرق القلب . 

 

خامسًا : ذكر فضيلتكم يف أكثر من موضع من األدلة على اإلباحة : أن الصحابة كانوا يتناشدون األشعار ، وأن 

 العلماء ُينشدون الشعر يف جمالس العلم .

 وما ُيسمى اآلن النشيد يف أغلب صوره .، اإلنشاد  بنيلكن ذكر البعض أن هناك فرق 

بي ، كقصائد أصوت بالشعر وحتسينه ، وهذا موجود يف القليل من أشرطة النشيد وذلك أن اإلنشاد هو رفع ال

 ذكرى . طبصوت احلمني ، أو شريكاملنشد والعتاهية امُلنشدة 

والنوع الثاني الذي عليه أكثر النشيد اليوم هو طريقة الغناء ، وهو عبارة عن صوت ُمتصل ُمتكرر له ارتفاع واخنفاض 

 هذه الدرجات يف نفس السامع .بدرجات ُمتفاوتة تؤثر 

 فإن أقرتن معه الكالم فهو الغناء ، فإن مل يقرتن معه الكالم فهو التنغيم أو التلحني .

 واهلل أعلم .

 

 

 صاحل بن أمحد الغزايل 
 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته . وبعد ؛

مراجع ، وال قرأت فيه غري ما  البحث ، مما ترجح لي ، وإن مل يكن لدّيه على فقد قرأُت أسئلتكم حول ما عّلقُت

 يف رسالتك هذه . كتبَت

 

 وأقول حول هذه األسئلة :

أو ُحزن ... اخل . ال يلزم ذمه وال حترميه إذا  أوال : الذي يظهر أن الطرب الذي هو خفة ُتثري النفس لفرٍح -1

فرح يف النفس حيصل من مساع القرآن ، ومن مساع املواعظ وحنوها ، حتى حصل من آثار مساع شيء ُمفيد ، فإن هذا ال

قال بعض الزّهاد : " إن عجائب القرآن أطرن نومي ، ما أخرج من أعجوبة إاّل دخلت يف أخرى " . وقال بعضهم : " 

 ش طّيب .إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا " أقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا ، إنهم لفي عي

وقد نقلتم عن ابن تيمية قوله : " أن الصوت ُيؤثر يف النفس حبسنه ، فتارة ُيفرح ... وإذا قوى أسكر الروح ... كما 

 حيصل للنفس إذا سكرت بالرقص ، وذكر أن السكر هو الطرب ... اخل .

 ويدل عليه األبيات اليت ذكرها ابن القّيم يف ) اإلغاثة ( ومنها قول الشاعر :

ــه إن  ــوم فإنـ ــر اجلسـ ــن  ـ  مل يكـ

ــرابه   ــد شــ ــواٍن عنــ ــانظر لنشــ  فــ

ــه  ــق ذا أثوابـــ ــر إىل متزيـــ  وانظـــ

 

  ــر العقـــول مماثــل ومضـــاهي   

ــي   ــد ماله ــوان عن ــر إىل النش  وانظ

ــي   ــؤاد الاله ــق الف ــد متزي ــن بع  م
 

 

السرية إىل الكالم احلسن ، وتأثر به يف  يف النفس ، وارتياٌح فهذا هو الطرب املذموم ، فأما الطرب الذي هو فرٌح

 ،آلثاره الطيبة ، فأما آالت الطرب من املعازف واألعواد وحنوها؛ أو ممدوح ، واملنهج ، فإنه وإن ُسمي طربًا فإنه ُمباح 

ها مع شيء من احلركة وحنوها ؛ لتسميتفهي ُمحرمة لذاتها ولو مل ُتستعمل ، بل جيب إتالفها ولو مل حيصل للسا

 آالت هلو ولعب .

 

ك أن مساع الصوفية منذ بدئه مل يكن مثل القصائد اليت يقرأها الناظم يف اجملتمعات ، وفيها وثانيًا : ال ش -2

أحكام ومواعظ ، وإمنا كان منذ نشأ ُينشد بطريقة التلحني والرتقيق ، وعلى حالة ُمبتدعة أنكرها الشافعي وغريها ، وإاّل 

 فقد كان للشافعي قصائد زهديات تؤثر يف السامعني كقوله :

 يــذق الــدنيا فــإني طعمتهــا    ومــن

ــاطالً   ــرورًا وبــ ــا إاّل غــ ــم أرهــ  فلــ
 

ــذابها   ــذبها وعـ ــا عـ ــيق إلينـ  وسـ

ــرابها  ــالة س ــر الف ــا الح يف ظه  كم
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ويف كالم ابن رجب الذي ذكرمت ما يدل على أن تلك القصائد ُمتضمنة للزهد والرتقيق والتخويف ، وأن أهل السلوك 

كان نادرًا ُيقصد منه استجالب القلوب ، وأنه بعد صار منهم َمن يضرب  والعبادة يستمعون ذلك للفائدة ، وأن تلحينه

 ( ، وهذا هو السبب يف حترميه .  ًاعلى جلد ، يعين طباًل ، ويسمونه ) تغبري

 

وثالثًا : أن الشروط اليت ذكرها الشاطيب ُمحرتزات عن مساع الصوفية املذموم املبتدع ، وهلذا ذكر أنهم ال  -3

ما امُلباح ما ُينشد أأن يتهيأ اجلميع ويصطفون وينصبون للناظم موضعًا ، وجيعلون ذلك ديدنًا ُمعتادًا ، فيستعدون له ، ب

أثناء خطبة أو موعظة أو شريط ، ويكون املعنى كله إسالمي ، وفيه فوائد وختويف وزجر ، مل ُيقصد للطرب وارتياح 

 النفس ، ومل ُيتخذ عادة ُيشغل عما هو أهم منه .

 

د اشتهر عن اإلمام أمحد أنه مسع نظمًا وأبياتًا ُمتفرقة ، بل وأقّرها وتعجب من بالغتها ، وال أتذكرها اآلن لق -4

وجيتمعون يف أماكن ، دع الذي أنكره هو ما أنكره الشافعي ، من السماع الصويف الذي ُيرتب له ، وهذا يدل على أن املبَت

 على ُطرق ُمحدثة . ، خاصة

 

 دعن زن وقافية ، وتقطيع كلمات ، ووقوفء النظم كاألشعار والقصائد ُيعتاد فيه إلقاؤه على وال شك أن إلقا -5

املقاطع وحنو ذلك ، وليس كإلقاء الكالم النثر ، وال ُيسمى اإللقاء للنثر عادة تلحينًا وال تطريبًا ، وهو ما تشمل عليه أكثر 

ُأحلق باألغاني ، ريب الذي ُيحّرك املشاعر ، ويهّز األركان واألناشيد ، فإن خرجت إىل فن التلحني والتط، القصائد 

 املنهي عنها . واهلل أعلم .

 

 

 عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين 
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 املوضوعاتفهرس 
 

 الصفحة املــــــوضــــــــــــــــوع

 2 مقدمة البحث 

 3 تقريظ الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين

 4 ة النشيد .الفصل األول : حقيق

 4 املبحث األول : معنى النشيد يف اللغة واالصطالح .

 4 املطلب األول معناه يف اللغة العربية .

 4 .املطلب الثاني معناه يف اصطالح أهل العصر 

 6 املبحث الثاني : نشأة النشيد .

 6 املطلب األول : أصل النشيد .

 6 بقية البلدان .  يفام ، ثم انتقاله املطلب الثاني : ابتداء النشيد يف مصر والش

 7 املطلب الثالث : الدواعي إىل انتشار النشيد .

 8 املطلب الرابع : تطور النشيد والعناية به .

 10 املبحث الثالث : أركان النشيد .

 10 املطلب األول : أحلان النشيد .

 10 املطلب الثاني : كلمات النشيد . 

 16 النشيد .  املطلب الثالث : مقاصد

 17 املبحث الرابع : القائمون على النشيد 

 17 املطلب األول : واضعو كلمات النشيد . 

 18 املطلب الثاني : امللحنون .

 18 املطلب الثالث : املنشدون .
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 الصفحة املــــــوضــــــــــــــــوع

 18 املطلب الرابع : القائمون على النشيد .

 18 لقائمون على نسخها وتوزيعها .املطلب اخلامس : ا

 19 . الفصل الثاني : حكم النشيد

 19 املبحث األول : مذاهب العلماء يف حكم النشيد 

 20 املبحث الثاني : أدلة القولني وُمناقشتها 

 20 املطلب األول : أدلة اإلباحة ، ومناقشتها .

 25 املطلب الثاني : أدلة احلظر ومناقشتها .

 29 . الث : الرتجيح يف حكم النشيدالفصل الث

 30 احلكم التفصيلي .

 30 احلكم األول للنشيد : اإلباحة وشروطها .

 32 احلكم الثاني : مواضع إحلاقه بالغناء املذموم .

 35 .احلكم الثالث : مواضع إحلاقه بالسماع الصويف املبتدع 

 45 . على البحث – حفظه اهلل –حول تعليقات فضيلة الشيخ ابن جربين  ُمناقشة

 50 .فهرس املوضوعات 
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