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.أنا أحياناً أغني بعض األغاني في الحمام والعياذ بالله

لقد قلت في نفسي أنني لن أغني مثل هذه األغاني ألنها حرام، ولكني 

أحياناً أغني عمداً وأحياناً غافالً، فيصعب علي نسيانها. . . سؤالي اآلن:

كيف أقلع عنها؟

وهل يجب أن أخرج زكاةً أو شيئا من هذا القبيل وما هو ألني عاهدت 

نفسي أال أعود لهذا الفعل؟

:إجابة المفتي أأ. دد. أحمدأحمد الحجيالحجي الكرديالكردي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم

على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين،

:والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فالغناء إذا لم يرافقه محرٌم ال مانع منه، ومن المحرمات التي قد

ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه األجانب من الرجال، أو أن يكون

فيه اختالط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب

خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم

.حرم لما رافقه

وعليه فإن كان غناؤك محرما بحسب ما سبق فعليك تركه فورا 

واالستغفار عما مضى، وإن كان حالال فال مانع منه، وفي كل األحوال إن

كنت عاهدت الله تعالى على ترك الغناء فعليك كفارة يمين إن خالفت

هذا العهد، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: اإلطعام أو

الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثالثة أيام متتابعات

للعاجز عن اإلطعام والكساء، مع العلم أنه ال يصح التكفير بالصوم مع

القدرة على اإلطعام أو الكساء؛ ألن اإلطعام والكساء مقدمان على

يَْمانِكُْم وَلَكِْن يُؤَاِخذُكُْم
َ
�غْوِ فِي أ �ُه بِالل الصوم لقوله تعالى: ﴿ال يُؤَاِخذُكُُم الل

وَْسِط َما
َ
يَْماَن فَكَف�اَرتُُه إِطْعَاُم عََشَرةِ َمَساكِيَن ِمْن أ

َ
بَِما عَق�دْتُُم األ

وْ تَْحرِيُر َرقَبَةٍ فََمْن لَْم يَِجدْ فَِصيَاُم ثَالثَةِ
َ
وْ كِْسوَتُهُْم أ

َ
هْلِيكُْم أ

َ
تُطْعُِموَن أ

�ُه لَكُْم �ُن الل يَْمانَكُْم كَذَلَِك يُبَي
َ
يَْمانِكُْم إِذَا َحلَْفتُْم وَاْحَفظُوا أ

َ
أيام ذَلَِك كَف�اَرةُ أ

�
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ِ

�كُْم تَْشكُُروَن﴾ [المائدة:89 .[آيَاتِهِ لَعَل

فالكفارة بعد الحنث باليمين (ال قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى 

التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم،

.فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثالثة أيام متتابعات

واإلطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، 

والطعام عند إطالقه يراد به الطعام األساسي وهو القمح أو الشعير أو

األرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من

األجناس األخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج

القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو

.فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء

.واسأل الله لكم التوفيق

.والله تعالى أعلم 


